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منبعشرحعنوانهفته
]1[کتاب مرجع17-1و دسته بندي هاي فتوگرامتريتاریخچه مقدمه اي بر فتوگرامتري برد کوتاه1
DLTمعادالت شرط هم خطی و محاسبات ریاضی در فتوگرامتري2
مربوطهپارامترهاي کالیبراسیون و فرمولهاي رباضی منابع خطا در فتوگرامتري برد کوتاه3
مراحل کالیبره کردن یک دوربینکالیبراسیون دوربین ها4
بیان مراحل اصلی انجام یک پروژه فتوگرامتري به منظور اجراي یک پروژه فتوگرامتريمراحل5

اندازه گیري دقیق
میان ترم6
]2[پایان نامه حسینی نوه72تا 65صفحات بیان اصول چهارگانه طراحی شبکهمبانی طراحی شبکه تصویر برداري7
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فعالیت هاي عملی

و سمینارتمرین
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