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 خوانندة فرهیخته و بزرگوار

هاي ایـن انتـشارات، بـه استحـضارتان         نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب           
سـازي و  ي مختلف آمادههارساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه       می

نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایـستۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی                     
هاي استاندارد یک کتاب خـوب،  اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل    اند و تالش کرده   کار بسته به

             ت شکلی و سـاختاري آن، برخـوردار   هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفی
  .باشد
هاي این انتشارات براي ارائـۀ اثـري بـا کمتـرین اشـکال، بـاز هـم               رغم تمامی تالش  وجود، علی بااین

شـکال     توان الزاماً مبـرّا از      احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی              نقـص و ا
اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسـخ بـه            به تعهدات حرفه  دیگر، این انتشارت بنا   ازسوي. دانست

ویـژه از طریـق فراخـوان بـه         حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی دارد از هـر طریـق ممکـن، بـه               
ها ها را در چاپ   هاي منتشرة خود آگاه شده و آن      خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب     

  .ع نمایدها رفهاي بعدي آنو ویرایش
که حین مطالعۀ کتاب بـا اشـکاالت،        راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی        لذا دراین   

نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خـود کتـاب                    
نتـشارات نـوآور، پـس از    شـدة خـود را بـا هزینـۀ ا         اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش      انجام داده 

اي هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیـز چنانچـه اصـالحات خـود را بـر روي برگـۀ جداگانـه                   
اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به                  یادداشت نموده 

هـاي بعـدي   هـا و ویـرایش   در چـاپ ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و     
کتاب اعمال و اصالح گردد و باعث هرچه پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شـکلی و          

  .ساختاري آن گردد
نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شـما خواننـدة فرهیختـه و گرانقـدر،                 

که اصالحات درسـت و     لی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی      منظور تقدیر و تشکّر از این همد      به
رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا           بجا باشند، متناسب با میزان اصالحات، به      

عنوان هدیه، به انتخاب خودتـان، برایتـان        شدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به          چاپ اصالح 
که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات نماید، و درصورتیارسال می

  .شودشما تقدیر می
کارهاي شما  آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه        همچنین نشر نوآور و پدید    

انه عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمـی آن صـمیمانه و مـشتاق                   
  .نماینداستقبال می

  
    

  66484191- 2: تلفن  
  www.noavarpub.com   
  info@noavarpub.com 

  فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی
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   مقدمه
  

این بدان معنـا اسـت کـه    . ه باز است آزمون نظام مهندسی ورود به حرفه جهت اخذ پروانه اشتغال پایه سه، آزمونی جزو             
منابع آزمون در دسترس شماست و شما باید قادر به پاسخگویی به سواالتی که جواب آن ها در ال به الي همین منابع                       

 !هست، در زمان محدود آزمون داشته باشید، پس به تمرین نیاز خواهید داشت
. ها، به همراه داشته باشـید       برگ و نظایر آن     کتاب، جزوه، خالصه  دانید با خود،      توانید به هر تعدادي که الزم می        شما می 

با این حال اسـتفاده  . ها مجاز است البته این بدان معنا نیست که استفاده از تلفن همراه و تبلت یا لب تاب در این آزمون            
 .از ماشین حساب اختیاري است

بـدان  . یستی خود را براي چنین آزمـونی آمـاده کننـد          با توجه به این نکته متقاضیان شرکت در آزمون نظام مهندسی با           
معنی که هم بر مباحث مقررات ملی ساختمان و نشریات اشراف داشته و هم از منابع تخصصی رشته خود آگاهی کامل                  

رات ملّی، و نیز سایر منابع و کتب ذکر شده به           . داشته باشند   عنوان مواد آزمـونِ هـر رشـته و صـالحیت، در      مباحث مقرّ
رات ملّی ساختمان گاهوب   .شود  اعالم میwww.inbr.irبه نشانی  دفتر امور مقرّ

رات ملّی ساختمان به         در رشته نقشه  ) پایه سه ( مهندسان    مواد آزمون ورود به حرفه     برداري به نقل از وبگاه دفتر امور مقرّ
   :شرح ذیل است

 52660ت/160277و تصویب نامه شماره ) 1390(هاي اجرائی آن     نامه  ترل ساختمان و آئین    قانون نظام مهندسی و کن     •
سایت دفتر امـور      مندرج در همین وب   (نامه اجرایی قانون       هیات وزیران در مورد اصالح موادي از آئین        5/12/94 مورخ    ه

رات ملّی ساختمان  )مقرّ
  )1392 (–) تعاریف( مبحث اول •
  )1384 (–) دارينظامات ا( مبحث دوم •
  )1392 (–) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( مبحث دوازدهم •
   مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل•
  )ریزي  سازمان مدیریت و برنامه95و 119نشریه شماره (برداري   دستورالعملهاي تیپ نقشه•
  برداري متره و برآورد کارهاي نقشه *•
  )ات دانشگاهی و اجراییدر حد اطالع(برداري عمومی  نقشه *•
  سازي و شهرسازي برداري در ساختمان نقشههاي  ها و دستگاه کاربرد روش *•
  سازي اي در صنعت ساختمان کاربرد عکسهاي هوایی و اطالعات ماهواره *•
  تعیین موقعیت امالك *•
ها در سـاختمان، هندسـه      هـا، سـتونها، قوسـ       ها یـا شـالوده      هاي طراحی شده ساختمانها، محل پی       پیاده کردن نقشه   *•

  ساختمان و معابر، کنترل اجراي صحیح هندسه ساختمان
  ژئودزي * •
، فتـوگرامتري کـاربردي، سیـستمهاي       )هـاي سـنگین     جهت رفتارسنجی و کنتـرل سـازه      (گرایشهاي میکروژئودزي    *•

  در حد کاربردي) LIS, GIS(اطالعات جغرافیایی 
  مبانی فتوگرامتري عمومی * •
  سازي  کف در ساختمانکنترل بر و *•

  .گردد براي موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی* 
  .منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد: 1 تذکر•
 در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارك فنی و یا جمله کتابهاي راهنماي مباحث،        : 2 تذکر •

  .مالك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان مالك عمل خواهد بود
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  .آخرین نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعالم شده مالك عمل خواهد بود: 3 تذکر•
ه نمایند شود که داوطلبان عزیز و گرامی، تمامی این منابع را به   اکیداً توصیه می   ه و مطالعه منـابع  در ته.  طور کامل تهی ی

. کـم گرفـت   اي را نیز نباید دسـت  مبحث و نشریهیک از منابع را از قلم انداخت و هیچ  آزمون نظام مهندسی، نباید هیچ      
با حذف هر یک از . ساز باشد تواند موثر و سرنوشت  نظام مهندسی، حتّی یک تست هم می باور داشته باشید که در آزمون

اقل دو تا سه تست را از دسـت رفتـه خواهیـد دیـد     ا، بهه منابع و مباحث و نشریه    لـذا، از تمـامی منـابع    . طور تقریبی حد
ه، مطالعه و برچسب       .  خوبی استفاده نمایید    ها به   آزمون ذاري گـ  گذاري یا لیبـل    برچسب. گذاري کنید   حتماً همه آنها را تهی

بـا  . برنـد  ها شما را به سمت موفقیت می       مین برچسب خواهید دید که ه   . تر از مطالعه است    کنید و این مورد چه بسا مهم      
میـزان زیـادي افـزایش       یک از مباحث و منابع، شانس موفّقیت خود را به             ریزي دقیق و نیز بدون جا انداختن هیچ         برنامه

 .دهید می
 آزمون هدفتان را موفقیت در. هدف؛ چیزي که پیش از هرچیز مهم است، بایستی هدف از شرکت در آزمون روشن باشد    

 .اید و خواستن توانستن است چون خواسته. شوید قرار دهید، مطمئن باشید قبول می
ا توجه کنیـد کـه حتمـاً حتمـاً بایـد بـراي                            تمامی کتاب  هاي مورد نیاز خود را در جلسه آزمون به همراه داشته باشید، ام

ي مشخّص و سودمندي داشته باشید، وگرنـه  ریزي و استراتژ هایی که در جلسه آزمون همراه دارید، برنامه  تک کتاب   تک
ممکن است که تعداد زیاد کتب و منابع، بدون داشتن استراتژي و برنامه، در بسیاري از اوقات باعث اتـالف وقـت شـما             

 .شود
هاي استخدامی است ولی در باطن  هاي کارشناسی ارشد و آزمون هویت آزمون نظام مهندسی در سختی مشابه با آزمون    

عبور از سد آزمون نظام مهندسی و قبولی در آن، مزایاي فراوانـی بـراي مهندسـان بـه همـراه داشـته، و          . تمتفاوت اس 
تواننـد پروانـه      با قبولی در این آزمون است، که مهندسان می        . هاي شغلی زیادي را براي آنان فراهم خواهد نمود          فرصت

جـازِ  اشتغال به کار مهندسی در رشته خود را از وزارت راه و شهرساز            ي دریافت کرده و به عنوان کارشناس ذیصالح و م
الیت نماینـد  بر ساختمان» طّراحی، اجرا و نظارت«هاي  سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر یک از صالحیت   از . ها فع

هاي داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی، تخصیص یک شماره خاص در نظام مهندسـی اسـت کـه شخـصیت                       مزیت
و اینجاست کـه بـه حـق اعطـاي نـام      . دهد ندسان را در رشته مربوطه به شخصیت حقوقی تغییر و ارتقاء می           حقیقی مه 

توانند در کارهاي تجاري و خـدماتی از          افرادي که داراي پروانه اشتغال باشند، می      . مهندسی به فرد محقق خواهد گشت     
حـد  . مند گردند   هاي قانونی بهره    همیه خود در شرکت   قبیل تأسیس شرکت و دفاتر مهندسی اقدام نمایند و یا از امتیاز س            

 درصد در آزمون نظام مهندسی، شرط قبولی و دریافت پروانه اشتغال به کار کسب است و تا به امروز به هیچ                  50نصاب  
البته زمان خـوبی  .  درصد تست بزند قبول است50وجه محدودیتی مبنی بر ظرفیت وجود ندارد و چناچه هر فرد حداقل           

 که شما را با این واقعیت آشنا کنیم که این آزمون نمره منفی نیز دارد، که هر سه تست غلط یک درست را باطـل          است
 .می کند

اما صـرف مطالعـه، سـند       . همانطور که گفته شد منابع ذکر شده در سایت نظام مهندسی را به طور دقیق مطالعه نمایید                
ه درست و صحیح مطالعه و فراهم آوردن سایر شـرایط مطلـوب بـراي               نحو. کند قبولی شما در آزمون نظام را امضا نمی       

  .آزمون و نحوه تست زنی سر جلسه الباقی الزاماتی است که نباید از قلم بیوفتد
 :بندي کرد هاي نظام مهندسی را عمدتاً و نه تماماً می توان به دو گروه اصلی دسته داوطلبان شرکت در آزمون

هاي کلیدواژه، ولـی بـدون مطالعـه          خواهند فقط با استفاده از کتب و منابع، همراه با کتاب           داوطلبانی که می   گروه اول 
 .الزم، در آزمون شرکت نمایند

داوطلبانی که از وحشت این امر که چگونه این همه کتاب را مطالعه نمایند، و نیـز بنـا بـه ایـن دلیـل کـه                 گروه دوم 
منابع را در این زمانِ کمِ چند ماهـه بـه طـور کامـل و خـوب مطالعـه       کنیم تمامی این کتب و    گویند ما فرصت نمی     می

ه و خرید تعدادي از کتب و منابع مربوط به آزمون صرف کنند نظر می نماییم، از تهی. 
گیري و نوع نگرش به چگونگی آمـادگی بـراي            نوعی، دچار اشتباه و خطا در نحوه تصمیم         هر دو گروه فوق، هر یک به        

هاي نظام مهندسی، به دلیل شاغل بودن، زمان و فرصت   یک واقعیت است که اغلب داوطلبان آزموناین. آزمون هستند
هاي آکادمیک و دانشگاهی، تا حدودي  بسیار کمی براي مطالعه دارند و از سوي دیگر نیز، دوري چند ساله آنها از محیط   
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ه داشت که از یـک سـو، بـدون     وجود، می با این . شان کاسته است  از آمادگی و شرایط مطلوبِ زمان دانشجویی       باید توج
ه بعـضی از کتـب و           آید، و از سوي دیگر نیز صرف        مطالعه الزم، شانس قبولی در آزمون بسیار پایین می         نظرکردن از تهی

اقل                     تا  2منابع، به دلیل کمبود وقت یا حوصله براي مطالعه، به این معنی است که با کنار گذاشتن هر کتاب یا منبع، حد
ه مباحث و منابع آزمون را به.  سؤال را از دست خواهد رفت3 ه کنید پس، بهتر آن است که کلّی طور کامل تهی . 

ه داشته باشید که همگی منابع الزاماً نیاز به مطالعه کامل ندارند                 البته ایـن گفتـه بـراي    (به این نکته بسیار مهم نیز توج
ها مسلّماً مفیدتر و بهتر اسـت، ولـی      ارند، وگرنه مطالعه کامل تمامی کتاب     آنانی است که فرصت کمتري براي مطالعه د       

توان انکار کرد که عمالً تعداد زیادي از داوطلبان، به دلیل اشتغال به کار و کاهش آمادگی در مقایسه  این واقعیت را نمی
 .با زمان دانشجویی، این فرصت را ندارند

هـاي    ، همراه با کتـاب    )که کمتر نیاز به مطالعه دارند     (ها و منابع آزمون       وأم از کتاب  توانید با استفاده همزمان و ت       شما می 
سـازمان  «نیازي نیست که نشریات  » برداري رشته نقشه «مثالً براي   . کلیدواژه، به بسیاري از سؤاالت آزمون پاسخ دهید       

حتّی اگر این مطالعه . طور کامل مطالعه کنید هایی از این نوع را الزاماً به   و مباحث و کتاب   » ریزي کشور  مدیریت و برنامه  
شوند، پس از  را هم انجام دهید، به دلیل این که فرصت مرور آنها را ندارید و مطالب به حافظه موقّت ذهنتان منتقل می          

ـت                    بـرداري یـا     گذشت یک هفته، به احتمال زیاد، بیشتر مطالب را فراموش خواهید کرد، مگر مواردي را که براي خود نُ
ذاري کرده باشید    برچسب کنیم که الزامـاً نیـاز بـه       بنابراین، باز هم تأکید می    . همان تکنیکی که بارها و بارها بیان شد       . گُ

ست هر یک از این نوع منابع و کلیـدواژه مربـوط بـه     ها و منابع آزمون را ندارید، و فقط کافی ا           مطالعه کامل همه کتاب   
ه نمایید آن به «: گفتیم. رسید واژه، به احتمال زیاد به پاسخ صحیح سؤال می ده صحیح از کتب کلیدشما با استفا. ها را تهی

، زیرا تشخیص کلیدواژه صحیحِ سؤال براي یافتن پاسخ، بسیار حائز اهمیت است، و ممکن است داوطلـب             »احتمال زیاد 
 .در این امر دچار اشتباه شود

هـاي   هاي آمادگی آزمـون   در صورت لزوم و امکان، شرکت در دوره       هاي خوب و مناسب، و     بهره گرفتن از منابع و کتاب     
 .تواند ضامن موفّقیت داوطلبان در آزمون باشد نظام مهندسی، بعالوه سعی و تالش و مطالعه درست و صحیح می

.  دادنِ سریع و آسانِ بسیاري از سـؤاالت، بـسیار مهـم و ضـروري هـستند        منظور پاسخ   به» کلیدواژه«هاي    سري کتاب 
هاي کلیدي کلیـه مـواد      کتاب کلیدواژه شامل واژه   . شناسند  هاي کلیدواژه را تا حدود زیادي می      برخی از داوطلبان، کتاب   

آزمون هر رشته یعنی مباحث، نشریات و سایر منابع بـه طـور کامـل اسـت بـه عنـوان مثـال، کتـاب کلیـدواژه رشـته                             
 و 119نـشریه   (بـرداري     دواژه نشریات دستورالعملهاي تیپ نقشه     به همراه کلی   21 و   12،  2،  1برداري، کلیه مباحث     نقشه

بـرداري حـسن    نظام مهندسـی نقـشه    هاي    ریزي و همچنین کتاب تشریح سواالت آزمون        سازمان مدیریت و برنامه   ) 95
 نویی و محمد میرزاعلـی    برداري عماد قلعه  هاي نظام مهندسی نقشه    همراز و ایرج جزیرئیان و کتاب شرح و درس آزمون         

کننـد حتمـاً    گردد، کسانی که کلیه مباحث و سایر منابع آزمون را به طور کامل تهیـه مـی    شود و توصیه می     را شامل می  
 .برداري را هم تهیه نمایندکلیدواژه نقشه

باید در هر سؤال، کلیـدواژه صـحیح    برداري به این صورت است که داوطلب ابتدا می       نحوه استفاده از این کلیدواژه نقشه     
کن براي رسیدن بـه پاسـخ صـحیح            این تشخیصِ صحیح، مهم   . درستی تشخیص دهد    وط به آن سؤال را به       مرب ترین ر

عنـوان    بـه   . زیرا اگر شما کلیدواژه درست را تشخیص ندهید، خیلی دیر به پاسخ سؤال دسترسی پیدا خواهید کرد                . است
  :گیریم مثال، سؤال زیر را در نظر می

 باقیمانـده  Yهاي تحلیلی فتوگرامتري، میزان خطاهاي پـاراالکس  گیري با دستگاهدر اندازهطبق استانداردهاي موجود  «
  )12 سوال – 1394 مرداد –برداري آزمون ورود به حرفه مهندسان نقشه: (هادر مرحله تشکیل مدل

  .باشد میکرون در مقیاس عکس 15بایستی کمتر از ) 2   . میکرون در مقیاس عکس باشد20باید کمتر از ) 1
  ». میکرون در مقیاس عکس باشد30باید کمتر از ) 4  . میکرون در مقیاس عکس باشد50نبایستی بیشتر از ) 3

تشخیص دهیـد، بـه جـواب نخواهیـد      » کلید واژه «عنوان    را به » Yپاراالکس  «یا  » پاراالکس«هاي    حال اگر شما کلمه   
نکتـه اخیـر،   . اسـت »  باقیمانـده Yزان خطاهاي پاراالکس می«شما باید بدانید که کلیدواژه صحیح در این سؤال،       . رسید

حال اگر کلیدواژه را درست تشخیص داده باشید، . ها است  نرسیدن در هنگام استفاده از کلیدواژه       جواب  یکی از دالیلِ به     
ـ   برداري مراجعه کرده و در آن، به است به کتاب کلیدواژه مربوط به رشته نقشه     کافی ه دنبـال ایـن   ترتیب حروف الفبـا، ب

پس از جستجو عبـارت میـزان       . عبارت گشته و پس از یافتن آن به آدرسی که روبروي آن داده شده است مراجعه کنید                
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 119-2، باید به نـشریه  »2-2-4-5 بند 38 ص 119-2ن «: رسیم باقیمانده به آدرس روبرو می Yخطاهاي پاراالکس   
  . کلیدواژه موردنظر گشته و پاسخ را در آن بند بیابید به دنبال2-2-4-5 مراجعه کرده و در بند 38صفحه 

رو  ها و موارد گفته شده فوق شاهد موفقیت و قبولی شما عزیزان در آزمون پیش امید است که انشاءاهللا با عمل به توصیه
 نیز سهم کوچکی در این موفقیت نشر نوآورهاي نظام مهندسی  و نیز امیدواریم که مجموعه کتابهاي ویژه آزمون   . باشیم

  .داشته باشد
   و سربلندي با آرزوي موفقیت  

  با احترام و عرض ارادت  
  محمد میرزاعلی  
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وب کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مـص                 
، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق بـه نـشر           1350نامۀ اجرایی آن مصوب      و آیین  1348سال  

لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارهـا، جـداول، تـصاویر                . نوآور است 
ز کـل   ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده ا         این کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت       

ۀ پـی       یا قسمتی از کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، تایپ از کتـاب، تهیـ
 صورت اینترنتی، سی دي، دي    برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به      دي اف از کتاب، عکس    

وي دي، فیلم، فایل صـوتی یـا تـصویري و غیـره بــدون اجـازة کتبـی از نـشر نـوآور ممنـوع و             
 قـرار   پیگـرد قـانونی و قـضایی      است، و متخلّفـین تحـت         شرعاً نیز حرام   قانونی بوده و  غیر
 .گیرندمی

صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد      با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتـب نـشر نـوآور بـه           
کـه هـر    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی              این

اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نـشر نـوآور را     سایتی  
در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن                      

ها انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت      
شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی           پردازند، بررسی و درصورت مشخص      یم

باشد، وکیل قـانونی انتـشارات از طریـق وزارت فرهنـگ و            غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می       
و نیـز سـایر مراجـع    ) اي و اینترنتـی پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  (پلیس فتاارشاد اسالمی،   

 اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات                قانونی،
ۀ خـسارات وارده بـه ایـن      پیگرد قانونی و قـضایی   قضایی، خاطیان را مـورد       قـرار داده و کلّیـ 

  .گرددانتشارات از متخلّف اخذ می
ل، چـاپ ریـسو،   که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـا   همچنین درصورتی 

رسـانی تخلّفـات    اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع                
زعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی،                 و کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و م

 بـه اسـتیفاي   اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع قـانونی و قـضایی اقـدام              
  .نمایدحقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،
  .از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّـف از قبیـل                  
 و  021 66484191 - 2هـاي هاي انتشارات نــوآور بـه شـماره       فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن      مــوارد  

 و یـا از     info@noavarpub.com و یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس           09123076748
به این انتشارات ابالغ نمایند، تا       www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت        

عمـل آیـد، و نیـز       ، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري بـه         از تضییع حقوق ناشر   
  .عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایندبه

  هشدار
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 :اختصاراتی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل است
 )1390( - قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان :نظام.ق
 )1392( - )تعاریف( مبحث اول :1م 
 )1384( - )نظامات اداري( مبحث دوم :2م 
 )1392 (- )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( مبحث دوازدهم :12م 
 )1395 (- )پدافند غیرعامل( مبحث بیست و یکم :21م 
 ریزي  سازمان مدیریت و برنامه95  نشریهبرداري نقشه )مشخصات فنی(دستورالعمل تیپ  :95ن 
  ریزي  سازمان مدیریت و برنامه119- 1برداري نشریه شماره  نقشه )همسان(تیپ دستورالعملهاي  :119- 1ن 
  ریزي  سازمان مدیریت و برنامه119- 2برداري نشریه شماره   نقشه)همسان(تیپ دستورالعملهاي  :119- 2ن 
 ریزي ان مدیریت و برنامه سازم119- 3برداري نشریه شماره   نقشه)همسان(تیپ دستورالعملهاي  :119- 3ن 
 ریزي  سازمان مدیریت و برنامه119- 4برداري نشریه شماره   نقشه)همسان(تیپ دستورالعملهاي  :119- 4ن 
 ریزي  سازمان مدیریت و برنامه119- 5برداري نشریه شماره   نقشه)همسان(تیپ دستورالعملهاي  :119- 5ن 
 ریزي  سازمان مدیریت و برنامه119- 6 نشریه شماره برداري نقشه) همسان( تیپ دستورالعملهاي :119- 6ن 
  ریزي  سازمان مدیریت و برنامه119- 7برداري نشریه شماره   نقشه)همسان(تیپ دستورالعملهاي  :119- 7ن 

، ایـرج جزیرئیـان    / برداري حـسن همـراز     هاي نظام مهندسی نقشه    تشریح کامل سواالت آزمون    :آزمون
  .به بعدپنجم چاپ 
، چـاپ  حمـد میرزاعلـی  م/ ی نـوی  برداري عماد قلعـه  هاي نظام مهندسی نقشه  س آزمون شرح و در   :شرح
  . به بعدپنجم

 
 

  

  راهنماي استفاده از کلیدواژه
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  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه

A   2-1-1  1  119- 1ن  
Active remote sensing 46  آزمون   -  

AFS   2- 5-2-2  6  119- 2ن  
Aliasing   2-3-4  21  119- 4ن  

Area-based   4-3-2  13  119- 6ن  
Azimuth Mark   الف1- 3-5-2  37  119- 1ن   

B1   5-6- 1-1-4  59  119- 1ن  
B2   5-6- 1-1-4  59  119- 1ن  

Band Width 
Minimization   1- 3-4-5  39  119- 2ن  

Bank Strip   3-6-2  12  119- 2ن  
Base line  هايGPS   6-4  41  119- 5ن  

Base Plus Fog  2-3  16  119-2ن  
Base   7، 5- 1- 4، 3- 1- 2  49، 22، 4  119- 2ن  

Base/Height   3- 1-4-5  32  119- 2ن  
BM  4-1- 1-1-4  44  119- 1ن  

Bridging Distance   3- 1-4-5  32  119- 2ن  
Bundle Adjustment   3- 3- 4- 5، 8- 1- 4- 5  42، 37  119- 2ن  

C 318  آزمون  فاکتور   -  
CAD   2-1-7  50  119- 2ن  

Caligraphy   1-4  19  119- 4ن  
Center of Exposure   2-6-2  12  119- 2ن  

Check Point   2- 3-4-5  40  119- 2ن  
CHOKE RING   ب2- 4-1-2  16  119- 1ن   

choke-ring   2- 4-3-2  28  119- 1ن  
CIE   3-2-5  28  119- 4ن  
5cm   2-2- 1-1-4  45  119- 1ن  

CMY   2-2-5  28  119- 4ن  
CMYK   2-2-5  28  119- 4ن  

Confidence Region   2-2-7  51  119- 2ن  
Conformal   1-3  13  119- 4ن  

Contact Printer   3-4  22  119- 2ن  
Contact   4  21  119- 2ن  

Control Strip   پانویس1-3-3  16  119- 2ن   
Cross Strip   3-6-2  12  119- 2ن  

CRT   1-1-4  21  119- 2ن  
CTP   1-1-1  1  119- 1ن 

Cursor   3-6  34  119- 4ن 
Cycle Slip   4-6- 2، 3-6-2  13، 12  119- 2ن  
Cycle slip   6-4  41  119- 5ن  

D   2-3-2  8  119- 2ن  
D160   ج1- 3-5-2  38  119- 1ن  

  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه
Data Set   3-4  41  119- 6ن  

DEM   1-1-2  7  119- 6ن  
DGM   1-1-2  7  119- 6ن 
DGPS  161  شرح   -  

Digitizer   6  33  119- 4ن  
Dini   3-5- 1-1-4  55  119- 1ن  

Dodging Printer   3- 4، 1-1-4  22، 21  119- 2ن  

DOP  165، 160  شرح ،
166   -  

DOP   3- 4- 1- 2، 6- 2- 1  27، 17، 4  119- 1ن، 
2-3-4 -1  

Drift   2-5-2  10  119- 2ن  
DTED   1-1-2  7  119- 6ن 
DTM   1-1-2  7  119- 6ن 

Duplicate Element   8  57  119- 2ن  
dx, dy, dz   5-3- 2، 5-1-2  30، 18  119- 1ن  

EAFS   2- 5-2-2  6  119- 2ن  
Echo sounder  46  آزمون   -  

Encoder   1-1-7  49  119- 2ن  
f   2-1-1  1  119- 1ن 

F1   5-6- 1-1-4  59  119- 1ن  
F2   5-6- 1-1-4  59  119- 1ن  

Feature-based   4-3-2  13  119- 6ن 
FGCC   7-2-1  5  119- 1ن  

Fiducial Marks   1-6- 2، 2-1-2  12، 3  119- 2ن  
Film Cleaner   3-1-4  21  119- 2ن  

Film Processor   1-1-3  15  119- 2ن 
Fly through   3-1-2  8  119- 6ن  

FMC   2-1-2  3  119- 2ن  
Focusing   3-6- 1-1-4  58  119- 1ن  

Folder   2-6  33  119- 4ن  
GDOP   2-2 ج 1- 4-1-2  14  119- 1ن  

GIS Ready  255  شرح   -  

GPS  234، 154  شرح ،
310 ،317   -  

GPS   14، 5، 1  119- 1ن ،
16  

 ،1- 1 ج 7- 2- 1،1- 1
2-1-4،  

  ،2- 2 ج 1- 4- 1- 2 
   الف2- 4- 1- 2 

GPS   6-2  11  119- 5ن  

GPS آزمون  دستیهاي  
143، 146، 
158، 190، 

203  
 -  
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  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه
Gross data errors   3- 3- 4- 2،5- 3- 4- 5  42، 39  119- 2ن  

Gross errors   2-6- 1-4-5  42، 36  119- 2ن،  
5-4-3 -3  

Haze   6-2-2  7  119- 2ن  
Header   2- 3-7-2  22  119- 6ن  

High Wing   1-1-2  3  119- 2ن  
Hinting   1-3-4  20  119- 4ن  

HLS   1-2-5  27  119- 4ن  
HSB   1-2-5  27  119- 4ن  
Hue   1-2-5  27  119- 4ن  
IGS   4-1-1  2  119- 1ن  
IHB   3  119- 7ن  -  

Image Map   3-2- 6، 3-2-6  47، 46  119- 2ن  
Image Matching   1-2-5  27  119- 2ن  

Initialize   3-6-2  12  119- 2ن  
inner constraint   1-5  43  119- 5ن  

Input Event Marking   1-6-2  11  119- 2ن  
Interpolation   3-2-6  46  119- 2ن  

ITRF   4-1-1  2  119- 1ن  
K   2-3  42  119- 1ن  

Kern DSR14/15   2-2-5  27  119- 2ن  
Kern MK2   2-2-5  27  119- 2ن  

Kerning   1-3-4  20  119- 4ن  
L1  وL2   الف2- 4-1-2  16  119- 1ن   
L1   الف2- 4-1-2  16  119- 1ن   

L1-R1   4-6- 1-1-4  59  119- 1ن  
L2   الف2- 4-1-2  16  119- 1ن   

L2-R2   4-6- 1-1-4  59  119- 1ن 
Landsat   1  3  119- 6ن  
Leading   1-3-4  20  119- 4ن  

Leica SD2000/3000   2-2-5  27  119- 2ن  
Letter Spaceing   1-3-4  21  119- 4ن  

Loop   3- 4-1-2  17  119- 1ن  
lp/mm 50  2-1-2  4  119- 2ن  
lp/mm 70   2-1-2  4  119- 2ن  

M.S.L123  آزمون   در ترازیابی   -  
Macintosh   2-3-4  21  119- 4ن  

Manneto meter  46  آزمون   -  
Mean Sea Level   10- 1-1-4  62  119- 1ن  

Media   1-3-4  20  119- 4ن  
Medium Weight   5-1-4  22  119- 2ن  

minimum constraint   1-5  43  119- 5ن  

  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه
Modular   1-1-3  15  119- 2ن  

MSL  239، 237  شرح   -  
MTL  239  شرح   -  

Multi-antenna GPS 
observation   1-1-5  25  119- 2ن  

Multipath   3-6-2  12  119- 2ن  
Name-Placement   1-4  19  119- 4ن  

Narrow Angle   3- 1-4-5  32  119- 2ن  
National GPS Network   1- 3 نمودار 1- 4- 1- 2  15  119- 1ن  

Navigation file   5-3-2  30  119- 1ن  

NCC   50، 11  119- 1ن  
لف  ا2-1- 2-1-3

 2- 2- 3- 1- 2، 1:تبصره
4-1-1 -2-6-1  

Node   3-6  34  119- 4ن  
NSWC 9Z-2   1-1-1  1  119- 1ن  

Observation data 
file   5-3- 2، 5-1-2  30، 18  119- 1ن  

Offset   1- 4-1-2  15  119- 1ن  
On Screen   6  33  119- 4ن  

Ortho Image   3-2-6  47  119- 2ن  
Ortochromatic 

Continuous tone   5-1-4  22  119- 2ن  
OTF   4-6-2  13  119- 2ن  

Over and Under 
Exposed   1-1-4  21  119- 2ن  

Over constraint   1-5  43  119- 5ن  
Over/Under Shoots   8  57  119- 2ن  

OverLap   3-6  34  119- 4ن 
Parallax Error  167  آزمون   -  

Pass Point   5  25  119- 2ن  
Passive remote sensing 46  آزمون   -  

PCMCIA   1-6-2  11  119- 2ن  
PDOP   3-6-2  12  119- 2ن  

Pica   1-3-4  21  119- 4ن  
Point system   1-3-4  21  119- 4ن  

Point   1-3-4  20  119- 4ن  
Polygon   8  57  119- 2ن  

Preamplifier   1-6-2  12  119- 2ن  
Psuedo kinematic  161  شرح   -  

QFD   53  2م  -  
RADARSAT   1  3  119- 6ن 

Raster to Vector   6  33  119- 4ن  
Rate   3- 4-3-2  29  119- 1ن  
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  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه
Reference Points   2-6  33  119- 4ن  

Resampling   3-2-6  46  119- 2ن  
Resin Coated   5-1-4  22  119- 2ن  

Resolution  تـــــصاویر
ـاهواره ــک  مـ اي پانکروماتی

نسبت بـه تـصاویر رنگـی       
  )مادون قرمز(

  -   103  آزمون

RGB   2-2-5  28  119- 4ن  
RINEX   5-3- 2، 5-1-2  30، 18  119- 1ن  

RM   4-1- 1-1-4  44  119- 1ن  
RMS   5-3-2  31  119- 1ن  

Robust estimation   2- 3-4-5  39  119- 2ن  
Saturation   1-2-5  27  119- 4ن  

Section   1-6- 1-1-4  82، 57  119- 1ن،  
4-1-3 -10-1  

Self-calibration   3- 3-4-5  42  119- 2ن  
Session   1- 4-3-2  27  119- 1ن  

Sidescan sonar  46  آزمون   -  
Silver Polygon   8  57  119- 2ن  

Snap   3-6  34  119- 4ن 
SOUNDING   12  119- 7ن  -  

SPOT   1  3  119- 6ن 
Step Wedge   2-1-3  15  119- 2ن  

Strip formation   2- 2-4-5  38  119- 2ن  
Style   1-3-4  20  119- 4ن  

Sub bottom profiler  46  آزمون   -  
Super Wide Angle   3- 1- 4- 5، 4- 2- 2  32، 5  119- 2ن  

Symbol   1-2-7  50  119- 2ن  
T-2   الف3- 3-5-2  39  119- 1ن   
T-3   الف1- 3-5-2  36  119- 1ن   

Terminology of 
Typsetting   1-3-4  20  119- 4ن 

Thin Plate   2-2- 3-5-3  36  119- 6ن  
Tide gauge   10- 1-1-4  62  119- 1ن  

Tie Point   5  25  119- 2ن  
TIFF   4-2-6  47  119- 2ن 

Top, Front, Left   8  57  119- 2ن  
Typeface   1-3-4  21  119- 4ن  

Typography   1-4  19  119- 4ن  
UTC   27، 17  119- 1ن ،

29  
2 -1 -4 -3 ،2 -3 -4 -1 ،

2-3-4 -3  
UTM   3  13  119- 4ن  

Vector Map   3-2-6، 6  46، 45  119- 2ن  
Vertices   8  57  119- 2ن  

  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه
Vignal   9- 1-1-4  62  119- 1ن  

WADGPS  161  شرح   -  

WGS-84   2-1- 1، 1-1-1  1  119- 1ن،  
1-1-3  

Wide Angle   3- 1- 4- 5، 4- 2- 2  32، 5  119- 2ن  
Wild A10   2-2-5  27  119- 2ن  

Wild A7   2-2-5  27  119- 2ن  
Wild PUG 4   1-2-5  27  119- 2ن 
Wild PUG 5   1-2-5  27  119- 2ن  
Wild STK1   2-2-5  27  119- 2ن  

Windows   2-3-4  21  119- 4ن 
Ziess   2-4- 1-1-4  53  119- 1ن  

  
  

  
  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه

ـامیدنی  ــت (آب آشـ بهداش
  2-3-12  24  12م   )کار و محیط زیست

  2-2- 1-1-4  45  119- 1ن   آب آشامیدنی
آب حــاوي مــوادي کــه 
قادر به صـدمه زدن بـه       

  بتن یا آرماتور باشد
  2-2- 1-1-4  45  119- 1ن 

  2-2- 1-1-4  45  119- 1ن   آب دریا
 1-3-2- 1-1-4  45  119- 1ن   آب مخلوط
  2-2- 1-1-4  45  119- 1ن   آب مصرفی

، 66، 46  119- 1ن   آب موجود درون بتن
77  

4-1-1 -2-4 ،  
4-1-2 -5 ،  
4-1-3 -5  

 1-3-2- 1-1-4  45  119- 1ن   آب و اجزا ترکیبی
  2-2- 1-1-4  45  119- 1ن   آب

، 66، 47  119- 1ن   آبا
77  

4-1-1 -2-4،  
4 -1 -2 -5،4 -1 -3 -5  

ــا ــا، راه ديآبـ ــا و  هـ هـ
  2-3-2  25  119- 1ن   عوارض مشخص

  1-1-4  31  119- 5ن   آبگیري اولیه
  -  3  119- 7ن   آبنگاري چیست

  -  2  119- 7ن   آبنگاري
  -  5  119- 7ن   آبهاي مرزي

  4-5  29  119- 4ن   آبی تند
  4-5  29  119- 4ن   آبی کمرنگ
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  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه
  2-3  16  119- 2ن   آثار داروهاي شیمیایی

  ، 6-5- 1-1-4  82 ،57  119- 1ن   آچار مخصوص
4-1-3 -9-4  

  4-1- 1-1-4  44  119- 1ن    خوبآدرس
آرایــش مــورد انتظــار   

  3- 4-1-2  17  119- 1ن   ها ماهواره

آرایــش مــورد انتظــار   
  1- 4-3-2  27  119- 1ن   ها ماهواره

  3- 4-1-2  17  119- 1ن   آرایش هندسی
  1- 4-3-2  27  119- 1ن   آرایش هندسی
  5- 3-1-4  77  119- 1ن   دار آرماتور قالب

 الف 1-2- 3-1-2  11  119- 1ن   آرماتور
  2:تبصره

  ، 2-2- 1-1-4  45، 9  119- 1ن   آرماتور
2-1-3 -1  

آرماتورهـــاي اصـــلی و 
  ،4-2- 1-1-4  65، 46  119- 1ن   عرضی

4-1-2 -5  
   پانویس4- 2- 1- 1- 4  46  119- 1ن   آرماتورهاي اصلی

   پانویس4- 2- 1- 1- 4  46  119- 1ن   آرماتورهاي عرضی
ــیم   ــشگاه تنظــ آزمایــ

  3-5- 1-1-4  55  119- 1ن   دستگاه

   الف1- 3-5-2  36  119- 1ن   آزمایشگاه
ــده ــون باقیمان ــاي  آزم ه

  2-3-5  44  119- 5ن   استاندارد شده

 آزمون فاکتور واریـانس 
Over constraint   1-3-5  43  119- 5ن 

  3-5  43  119- 5ن   آماريهاي  آزمون
  5-3- 2، 5-1-2  32، 20  119- 1ن   هاي آماري آزمون
  12- 3-1-4  84  119- 1ن   هاي معیار آزمون

  -   65، 64  شرح  آزیموت حقیقی
  1- 3-5-2  36  119- 1ن   آزیموت الپالس
  2- 4-3-2  28  119- 1ن   ها آزیموت ماهواره

  -   65، 64  شرح  آزیموت مغناطیسی
آزیمـــــوت نجـــــومی 

  -   27  آزمون  اي لحظه

  -   40، 27  آزمون  آزیموت نجومی متوسط

  ،3- 4-1-2  27، 17  119- 1ن   آزیموت
2-3-4 -1  

  2-2-1  21  1م   آسانسور کششی
  6- 3-2-21  27  21م   راه پلهآسانسور و 

  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه
  -   318  آزمون  آسانسور و پلکان

  3-2-1  21  1م   آسانسور هیدرولیکی
  1-2-1  21  1م   آسانسور
  12-1-21  10  21م   برقی  و پلهآسانسور

  1  3  119- 5ن   آشکارسازي
آشکارســــــاز گــــــاز 

  4-2-1  21  1م   مونواکسید کربن

ــ ــاز  آشکارس ــشت گ از ن
  5-2-1  21  1م   قابل اشتغال

ــاي   ــا فعالیته ــنایی ب آش
ــک  ــاتی اجرایــی ی عملی

  پروژه آبنگاري
  -  6  119- 7ن 

  -  5  119- 7ن   آشنایی با قوانین دریا
آگهی عالئم تصویري و    

  6-2-1  22  1م   تابلو

  1-3-1  5  119- 4ن   آلبوم کلی
  1- 4-3-2  27  119- 1ن   ها آلمانک

  ،7-2- 1-1-4  70، 52  119- 1ن   آلومینیوم
 4-1-2 -8  

  -   57، 55، 53  شرح  آلیداد
  1-4-5  29  119- 2ن   آماده سازي اولیه

  2-4  32  119- 5ن   آماده سازي تجهیزات
  3-6-2  12  119- 2ن   )Initialize(سازي  آماده

ســازي ابــزار نــرم  آمــاده
افزاري مورد نیاز و انجام    

  تنظیمات
  2-3-7  51  119- 2ن 

ســـازي مجـــدد  آمـــاده
  4-6-2  13  119- 2ن   گیرنده

سـازي و پـردازش       آماده
  1  1  119- 2ن   اولیه

  6-5  46  119- 5ن   ز استرینآنالی
  6-6-5  48  119- 5ن   آنالیز اجزا محدود

آنالیز استرین به منظـور     
  6-5  46  119- 5ن   تعیین تغییر شکل

  5-1-2  20  119- 1ن   هاي نرمال آنالیز باقیمانده
  5-5  45  119- 5ن   آنالیز جابه جایی

ــبات  ــالیز و محاســ آنــ
  5  43  119- 5ن   سرشکنی و تحلیل نتایج

  1-6-2  11  119- 2ن   GPSآنتن 
  -   57، 51، 49  آزمون  آنتن زدن


