
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

 

  
    

  

  

  



  
  
  
  

  

         

  )برداري  نقشه عمران ـمهندسی ( مباحث  نام دروس  ردیف

  زبان عمومی و تخصصی  1
، لغـت، واژگـان تخصـصی    )very-enough-too-such-so( قیود و کلمات ربط، قیود کمـی   اسم و انواع آن،   

 )درك مطلب(

  ریاضیات   2

 به دسـت آوردن دامنـه و بـرد توابـع ـ مفهـوم فاکتوریـل و        تعریف انواع تابع و مفاهیم مرتبط با آن ـ( تابع ): 2و1 (ریاضی عمومی 

 مربـوط بـه آن ـ   قـضایاي    و حـد مفهـوم ( حـد و پیوسـتگی  ــ  )) هـاي درجـه دو   منحنـی (اي ـ مقاطع مخروطی   بسط دوجمله

  ـ  مـشتق گیـري  هـاي  مفهوم مشتق و فرمول (مشتق وکاربرد مشتق ـ ) مجانب توابع و انواع آن ـپیوستگی   ـ هاي مبهم صورت

 خطوط قائم و مماس بر یک منحنی ـ نقاط اکـسترمم و   هاي وابسته ـ نوشتن معادالت  اي تغییر و آهنگ آهنگ متوسط و  لحظه

ـ بررسی قضایاي مقدار میانگین، رل و کشی ـ تعریـف دیفرانـسیل و    ) کاربرد عملی مشتق(سازي  ي عطف ـ مسائل بهینه  نقطه

  ي مقدار تقریبی تابع محاسبه

مفهـوم جـواب در معـادالت دیفرانـسیل ـ      (  مفاهیم اولیه معادالت دیفرانـسیل معمـولی   :نسیلمعادالت دیفرا

معـادالت   ــ ) ــ پـارامتري  1رابطه بین معادالت دیفرانسیل ودسـته منحنـی ـ تعیـین مـسیرهاي متعامـد یـک دسـته منحنـی          

فرانسیل بـا یـک متغیـر خطـی ـ      معادالت دیفرانسیل جدا شونده ـ معادالت همگن ـ معادالت دی   (دیفرانسیل مرتبه اول

معادالت دیفرانسیل کامل ـ معادالت قابل تبدیل بـه معـادالت کامـل ـ معـادالت دیفرانـسیل خطـی و برنـولی وریکـاتی ـ            

 ) در معادالت دیفرانسیل مرتبه اول  وجود یکتایی جوابهاي دوم و سوم وحالت

  فتوگرامتري   3

 فضاي در مختصات هاي دستگاه انواع ها، دوربین اعانو فتوگرامتري، اولیه مفاهیم :1فتوگرامري 

 موجود خطاها انواع مقیاس، عکسبرداري، پارامترهاي و دوربین پارامترهاي با آشنایی زمین، و تصویر

  ، ترفیع و تقاطع...و  ارتفاع و تیلت از ناشی هاي جابجایی داخلی، توجیه،  ... و اعوجاج و انکسار مثل

  ژئودزي   4

  اتمسفر زمین، زمانی تغییرات ثقل، میدان زمین، اندازه زمین، شکل زمین، کاتحر :1ژئودزي 

 مختصات هاي سیستم تبدیل ، سماوي مختصات هاي سیستم ، اولیه تعاریف فصول: ژئودزينجوم 

 .همدیگر به

  تدادهاام و نقاط مختصات ، یابی زاویه ترازیابی، یابی، فاصله خطاها، مقیاس، کلی، مفاهیم  برداري  نقشه  5

 1آزمون 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )برداري مهندسی عمران ـ نقشه( مباحث   نام دروس  ردیف

 )درك مطلب(، لغت، واژگان تخصصی ها ، تطابق فاعل و فعل، زمانجملهضمایر، ربط دو   زبان عمومی و تخصصی  1

  ریاضیات   2

ـبه     از تغییر متغیر در انتگرالو استفادهگیري  فرمولهاي انتگرال (انتگرال   ):2و1 (ریاضی عمومی  ـ محاس ـامل توابـع     ي انتگـرال  گیـري  ـاي ش ه

ـ روش انتگرال  مثلثاتی و هیپربولیک که با توان ـ        گیري جزء به جزءـ  انتگرال  هاي مختلف فرد یا زوج هستند  گیـري بـه روش تجزیـه کـسرها 

ـ محاسبه انتگرال  ـ مـشتق  ) ناسـره (هاي غیرعادي  لقـ  انتگرال هاي شامل جزء صحیح و قدرمط انتگرال معین و خواص آن  ـ     ـ گیـري از انتگـرال 

ـبه حجـم  سطح محصور ـ محاسبه   ـ  حد مجموع به کمک انتگرال معیني محاسبه (کاربرد انتگرالـ ) معرفی توابع گاما و بتا   حاصـل   محاس

ــ  و گـشتاورها  اسبه مختصات مرکز ثقل مح ۀ مساحت سطح حاصل از دوران یک منحنی ـ محاسب  ـ  طول قوس منحنیي محاسبه از دوران ـ 

هـاي   ها و تعریف  دنبالـه  صعودي و نزولی بودن دنباله ها ـ   و واگرایی دنباله همگرائی، بررسی تعریف دنباله( دنباله و سري

هـا ـ  بـه دسـت آوردن      هاي بازگشتی ـ سیگما و خواص آن، مفهوم سري و شرط همگرایی سري  کران ـ  دنباله  دار و بی کران

هـاي متنـاوب، همگرایـی مطلـق و مـشروط ـ        هاي مثبـت ـ سـري    هاي همگرایی براي سري آزمون هاي عددي ـ   اصل سريح

  )هاي تیلور و مک لورن هاي توانی ـ سري ي همگرایی سري هاي توانی، محاسبه شعاع و فاصله تعریف سري

  : معادالت دیفرانسیل

ـاص حـل معـادال    ( معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم ت مرتبـه دوم ـ معـادال خطـی مرتبـه دوم ـ قـضیه ـ         حـاالت خ

 ـ تعریف ـ حل معادله خطی مرتبـه دوم همگـن ـ معادلـه خطـی        جوابهاي اساسی معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم همگن

معادلـه   ـ  معادله لژاندر مرتبـه دوم همگـن   ـ   همگن با ضرایب ثابتnمعادله خطی مرتبه مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابتـ   

 ـ  )الگرانـژ (روش تغییـر پـارامتر    ـ  جواب خصوصی معادله خطـی غیـرهمگن   ـ  روش کاهش مرتبه ـ   همگنnلژاندر مرتبه

 )روش حذف ضریب مشتق ـ روش ضرایب نامعین ـ معادله خطی مرتبه دوم کاملـ  روش اپراتور معکوس

  فتوگرامتري   3

  ... .کالیبره کردن دوربین و آشنایی با مفاهیم عمق میدان و قدرت تفکیک،  :1ري تتوگرامف

   پارامترها درو تأثیر تغییرات جزئیدستگاهی هاي تبدیل ـ توجیه نسبی   دستگاه:2ري تتوگرامف

، ...بعدي نظیر کانفورمال و افـاین و          هاي دوبعدي و سه     تبدیالت مختلف بین سیستم    :3ري  تتوگرامف

  هاي دوران ماتریس

  ژئودزي   4

 مختصات هاي سیستم انواع جغرافیایی، هاي عرض انواع و مولد بیضی هندسه با آشنایی :2ژئودزي 

روي  مـشاهدات  سرشـکنی  ژئودزیـک،  خم نشانه، ارتفاع تصحیح یکدیگر، به آنها تبدیل و چگونگی

هاي   سیستم و طولی تصحیح اي، زاویه تصحیح دیگر، فضاي به فضا یک از مشاهدات تبدیل بیضوي،

   تصویر

 موقعیت تعیین ، زمان مشاهده ، ستارگان مختلف هاي تحال فصول: ژئودزينجوم 

  برداري  نقشه  5
 زیر در ترازیابی انواع  اولیه مفاهیم( :زیرزمینی برداري نقشه خاکی، عملیات حجم مساحت، پیمایش،

  )ژیروتئودولیت با گیري اندازه  انتقال عملیات  زمین

 2آزمون 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )برداري قشهمهندسی عمران ـ ن( مباحث 

  1و2هاي  مجموع مباحث آزمون

 3آزمون 



  

  

  

  
  

  
  

  )برداري مهندسی عمران ـ نقشه( مباحث   نام دروس  ردیف

  زبان عمومی و تخصصی  1
، لغـت، واژگـان   ، معلـوم و مجهـول، جمـالت مرکـب کوتـاه، نقـل قـول مـستقیم و غیـر مـستقیم               )modal(افعال  

 )درك مطلب(تخصصی 

  ریاضیات   2

ي طـول   محاسـبه   و مفـاهیم مـرتبط بـه آن ـ    دستگاه مختصات قطبی( دستگاه مختصات قطبی  ):2و1 (ریاضی عمومی 

اعـداد  ( اعداد مخـتلط  ـ  ) قطبـی هاي در منحنیحاصل از دوران  حجمسطح و  ،مساحت محصور محاسبه  قوس ـ 

 ـ هندسـه    )نـواحی در صـفحه مخـتلط     ـ مخـتلط هـاي    و معادلـه ریشه یـک عـدد مخـتلط     و خواص آن ـ مختلط

بردارهـا در فـضاي     ـ  مـاتریس ي  رتبـه  و کاربردهایش ـ   دترمینان و خواص آن ـ  ماتریس ( حلیلی و جبر خطیت

هـاي   بعـدي ـ منحنـی    ها در فضاي سه انواع رویه (ها و توابع برداري ها، خم ـ رویه )بعدي ـ خط و صفحه در فضا  سه

ـ توابع چند )پارامتري و تعریف توابع برداري ـ انحناء و تاب  حـد و پیوسـتگی توابـع چنـد      ، دامنـه، بـرد  (  متغیـره   

 ـ کاربردهـاي    سوئی جهتیمشتق و   گرادیان اي و ضمنی ـ   زنجیرهمشتق ـ مشتق جزئی توابع چند متغیره   ـ متغیره  

  )نقاط بحرانی توابع چند متغیرهدیگر گرادیان ـ کرل، دیورژانس و الپالسین ـ 

  معادالت دیفرانسیل

حـل  . II ـ  حل معادالت دیفرانـسیل خطـی مرتبـه دوم همگـن حـول نقـاط عـادي       .  Iماتی ـ  مفاهیم مقد (ها سري

 ـ  تـابع گامـا   ـ  معادله دیفرانسیل لژاندر و توابـع لژانـدر   ـ  عاديغیرمعادالت دیفرانسیل خطی مرتبه دوم حول نقاط 

 )معادله بسل پیراسته ـ معادله دیفرانسیل بسل و توابع بسل

  فتوگرامتري   3

 با عکس زوج فتوگرامتري مسائل حل و اي مصفحه ه و خطی هم شرط معادالت :3تري فوتوگرام

 DLT معادالت آنها، از استفاده

نـوع   و دقـت  بررسـی  پـروژه،  هـر  براي گرهی و کنترل نقاط انتخاب پرواز، طراحی :4فوتوگرامتري 

  همزمان تقاطع و عترفی پروژه، هاي عکس تعداد محاسبه پروژه، هر براي پارامترها سایر و دوربین

  ژئودزي   4

GPS :اي، ماهواره موقعیت تعیین هاي سیستم با آشنایی موقعیت، تعیین روشهاي انواع با آشنایی  

  اي ماهواره ژئودزي در موجود مختلف مختصاتهاي سیستم با آشنایی

 حل مرزي، رمقدا مسائل ثقل، نیروي زمین، ثقل میدان جاذبه، پتانسیل نیوتون، جاذبه  قانون:فیزیکال

  فیزیکال در الپالس معادله

  برداري  نقشه  5

 ماتریس  خطا، هاي بیضی انواع  خطاها،  آماري، هاي تحلیل و مفاهیم :تئوري خطاها و سرشکنی

 ارزیابی  ها، شبکه سرشکنی  مربعات، کمترین حل راه  ریاضی، هاي مدل انواع  کواریانس، واریانس

   ژئودزي مختلف مسائل مربعات کمترین لح و کردن فرموله  سرشکنی، نتایج

4آزمون   



  

  

  

  
 

  

  )برداري مهندسی عمران ـ نقشه( مباحث   نام دروس  ردیف

  زبان عمومی و تخصصی  1
، لغـت، واژگـان   اي جمله پیچیـده، کـاربرد فعـل دوم، عبـارت وصـفی، حـروف اضـافه، افعـال دو کلمـه              

 )درك مطلب(تخصصی 

  ریاضیات   2

هاي دوگانـه   انتگرالمتغیر در یر غی تـهاي دوگانه    انتگرالي حاسبه م(هاي چندگانه  الانتگر  ):2و1 (ریاضی عمومی 

انتگـرال  ـ کاربردهـاي  گانـه    سـه هـاي   انتگـرال متغیـر در  یـر  غی تـ  گانه هاي سه  انتگرال ـانتگرال دوگانه  ـ کاربردهاي 

نتگرال روي منحنـی ـ تعـاریف دیگـر     ا ط یاانتگرال روي خ(  روي خط یا انتگرال روي منحنیانتگرال  )گانه سه

 روي سـطوح بـراي   انتگـرال (ـ انتگـرال روي سـطوح    )هاي پایستار ـ قضیه گرین  و کاربردهاي انتگرال خط ـ میدان 

  )توابع حقیقی و کاربردهاي آن ـ  انتگرال سطح براي توابع برداري و قضیه دیورژانس ـ قضیه استوکس

  معادالت دیفرانسیل

 بردهاي آنتبدیل الپالس و کار

  فتوگرامتري   3

 عکـس مبنـا   بندي  مثلث، )پیوسته و مستقل (مبنا مدل هاي روش به هوایی بندي مثلث :4فتوگرامتري 

، معـادالت  INS و GPS از اسـتفاده  بـا  هـوایی  بنـدي    مثلـث  کوتاه، برد بندي  مثلث، )باندل ادجسمنت(

 گیـري  ه انـداز  بـراي GPS از اسـتفاده  لفمخت خطاهاي کالیبراسیون، سلف یافته، کاهش نرمال ونرمال 

  ... مرکز عدسی و مختصات

  ژئودزي   4

GPS:        آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانیGPS   هـا و   هاي تعیین موقعیت، انواع آنـتن   و انواع روش

 GLONASSهاي آن، سیستم  سایر ویژگی

 هـاي  سیـستم  جـاذبی،  اتتـصحیح  ژئوئیـد،  تعیـین  مـرزي  مقـدار  مـسائل  نرمال، ثقل میدان: فیزیکال  

 ارتفاعی

  برداري  نقشه  5

  قائم قوس انواع  افقی، قوس انواع  مسیر، کلیات :برداري مسیر نقشه

 اعتمادپذیري معیارهاي  ،ژئودزي هاي شبکه در دقت معیارهاي  دیتوم، قیود : ژئودتیکبرداري نقشه

 هـاي  شـبکه  در نتـایج  تفـسیر  و محاسبات  ژئودزي، هاي شبکه طراحی روشهاي  ژئودزي، هاي در شبکه

  ژئودزي

 5آزمون 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )برداري مهندسی عمران ـ نقشه( مباحث 

  5و  .4هاي مجموع مباحث آزمون

 

 6آزمون 



  

  

  

  

   : عمومی و تخصصیزبان

   )عمومی و تخصصی(  کتاب هاي مدرسان شریف ـ1

   واژه ضروري504ـ 2

   لغت 1100ـ 3

  : ریاضیات

  : ریاضی عمومی

  ـ ریاضی عمومی جورج توماس3، ـ ریاضی عمومی ایساك مارون ترجمه خلیل پاریاب2، مدرسان شریفـ کتاب 1

   : معادالت دیفرانسیل

  ـ  معادالت دیفرانسیل، سیمونز  3، چیان  ـ  معادالت دیفرانسیل، دکتر کرایه2،  کتاب مدرسان شریفـ 1

  

  : فتوگرامتري 

  ـ جزوه مدرسان شریف1

   دکتر امینی ،ـ فتوگرامتري تحلیلی2

    دکتر همراه،ـ مبانی فتوگرامتري3

  جزوات دکتر عزیزي و دکتر مختارزاده   : 1ـ فتوگرامتري 4

  سرشت کتر سعادتجزوه د : 2ـ فتوگرامتري 5

  جزوه دکتر ولدان زوج، کتاب دکتر امینی و جزوه دکتر راستی : 3ـ فتوگرامتري 6

  جزوات دکتر عزیزي و دکتر عبادي : 4ـ فتوگرامتري 7

8- Photogrammetr by Edward Mikhail  
9- Elements of Photogrammetry by Paul R.Wolf & Bon A.Dewitt 

 : ژئودزي 

 جزوه ـ4 جمور، دکتر و صفري دکتر شریفی، دکتر ،2  ژئودزي کتاب ـ3 مشهدي، دکتر و نجفی دکتر جزوه ،1 ژئودزي کتاب ـ2 شریف، مدرسان جزوه ـ1

 درس ب کتـا  ـ7 شاهکار، محمد مهندس تألیف اي، ماهواره ژئودزي کتاب ـ6صفري عبدالرضا دکتر فیزیکی، ژئودزي کتاب ـ5 ، محمدکریم دکتر ،2 ژئودزي

 دکتـر  جـزوه   GPS ـ 8  کشور برداري نقشه سازمان تحقیقات مرکز  تألیف،بود راست اصغر مهندس و علمداري نجفی دکتر فیزیکی تألیف ژئودزي از هایی

   پور میرقاسم مهندس ژئودزي، نجوم جزوه ـ9 باعث مهندس و مشهدي

10- GUIDE TO GPS POSITIONING Prepared under the leadership of David Wells 
11- The geodesy concept by vanicek  

  : برداري  نقشه

  فقاري ال دکتر ذو،برداري ـ کتاب نقشه4   دکتر عاصی ،برداري ـ کتاب نقشه3   دکتر دیانت خواه،برداري ـ کتاب نقشه2  ـ جزوه مدرسان شریف1

   مهندس میرقاسم پور ،برداري زیرزمینی ـ کتاب نقشه7   ریفی دکتر ش،ـ کتاب سرشکنی و تعدیل خطاها6  برداري، مهندس شمس نوبخت  ـ کتاب نقشه5

 زیرزمینـی  بـرداري  نقـشه  جـزوه ــ  10 حسینعلی مشهدي دکتر سرشکنی، کتاب ـ9   مهندس سلیمانی،ها در راهسازي برداري مسیر و قوس ـ کتاب نقشه8

ـ 13 جزایري دکتر سرشکنی و اخطاه تئوري جزوه  ـ12 عابدینی مهندس برداري نقشه کتاب ـ11  پور میرقاسم مهندس  بـرداري،  نقـشه  جـامع  مجموعـه  ـ

  رنجبر مهندس

  هاي مدرسان شریف منابع آزمون
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