
  رپیشگفتا

هـاي مخـابراتی دریـایی، ضـرورت تـدوین کتـاب        با توجه به پیشرفت روز افزون و تنوع سـامانه 
هـاي مخـابرات دریـایی،     هاي مهم سـامانه  هاي جنبه راهنماي مخابرات دریایی، بر اساس سر فصل

هاي جهانی مخابرات  المللی اتحادیه هاي بین هاي ناوبري و کمک ناوبري منطبق با استاندارد  سامانه
احساس شد و اینجانب را بر آن داشـت تـا در    IMOو سازمان جهانی دریانوردي  ITUوسوم به م

ت یه این مهم زبانی ساده اقـدام  بي دریایی و بندري نس جهت رفع مشکالت کاربري و فنی جامعه
، هـاي مهندسـی دریـا    رشـته توانـد کتـاب درسـی بـراي      کتـاب حاضـر عـالوه بـر آنکـه مـی      . کنم

ي کــاربردي فرمانــدهان،  و عرشــه باشــد، بــه عنــوان یکــی از منــابع اســتفادهمخابرات،فرمانــدهی 
هاي تجاري، نظامی و  هاي مربوطه و شناور ها،افسران الکترونیک و مخابرات دریایی در دوره شناور

هاي مخـابرات   در بخش هاي مدرن مخابرات، این کتاب با معرفی سامانه .گردد عملیاتی پیشنهاد می
هاي اولیه در خصـوص قابلیـت تجهیـزات، در مـورد      ناوبري پس از بحث کمک دریایی، ناوبري و

هـاي   در فصـل . ي کاربري آنها مطالبی را به صـورت جـامع عنـوان نمـوده اسـت      نحوه اپراتوري و
ناوتکس  VHF,MF,HF,Radar,GMDSS,AIS,VTS هاي مخابراتی مختلف کتاب حاضر سامانه

هـاي دریـایی و مخـابرات     هایی که در شـناور  دستگاه ها و ي سامانه کلیه و  DGPS,GPSیاب، عمق
در پایـان بـا   . گیرد به صورت کامالً فنی تشـریح شـده اسـت    ساحلی دریایی مورد استفاده قرار می

الزم . ي حقیر توفیق تدوین این مجموعه را عطا نمـود  سپاس خداوند متعال که به این بنده حمد و
را از مدیر کل محترم بنـادر اسـتان خوزسـتان جنـاب     سپاسگزاري خود  دانم که مراتب تشکر و می

آقاي مهندس ابـراهیم ایـدنی، مـدیر کـل محتـرم تـأمین و نگهـداري تجهیـزات سـازمان بنـادر و           
 انوهـایی از کتـاب، ناوسـر    دریانوردي جناب آقاي مهندس عبدالکریم رزازان براي بازنگري بخش

ارسـالن صـدري و مهنـدس دارا     ملـک هایی از کتـاب، دکتـر    ي بخش سید محمد گلستان در تهیه
توفیـق  . فتوحی به لحاظ اصالحات و ویراستاري و نیـز کارکنـان انتشـارات نقـش مانـا ابـراز دارم      

    .ي عزیزان و سربلندي ایران اسالمی را از خداوند خواهانم روزافزون همه
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