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مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 تدریس شده
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میدان جاذبه، میدان 
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میدان گرانی زمین، 

گراویمترها، اندازه 
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جداسازی بی هنجاری 

های منطقه ای و 
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هر
م
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 تدریس شده

آشنایی با روش گرانی 

سنجی، اصول فیزیکی 

میدان جاذبه، میدان 

گرانی زمین، پتانسیل 

  سوم دوم گرانی سنجی
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گراویمترها، اندازه 
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