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و  اسالمى  تعهد  است،  الزم  ما  كشور  براى  كه  چيزى  مهم ترين   
تهذيب اسالمى است.

امام خميني (قدس سره الشريف)



هنرآموزان و هنرجويان عزيز،

كتاب حاضر با توجه به نظرهاي دريافت شده از هنرستان هاي فني سراسر كشور توسط چهار 
نفر از هنرآموزان محترم درس كارگاه محاسبه و ترسيم (1) تأليف جديد گرديده است و در 

كميسيون تخصصي برنامه ريزي و تأليف رشته ي نقشه برداري تأييد نهايي شده است.
در تأليف اين كتاب، توجه به ارائه ي مناسب تر و روان تر مطالب با استفاده از ساده نويسي و 
زبان تصاوير و همچنين رويكردهاي جديد در آموزش هاي فني و حرفه اي با ساختاري به شرح 

زير اقدام شده است:
- ابتداي هر فصل با تصويري انگيزشي جهت ترغيب هنرجويان براي يادگيري مطالب آن فصل 

آغاز شده است.
- هدف هاي رفتاري و مطالب پيش نياز در صفحه ي دوم هر فصل آمده است.

- درصفحه ي سوم هر فصل مباحث مرتبط با آن فصل، از كتاب مّساحي ارايه شده است كه 
به دليل آن كه مطالب مربوط به درس مّساحي است نبايد از آن آزمون به عمل آيد.

- در ادامه مثال هاي متعدد مطرح شده و مورد بحث و بررسي  قرار مي گيرد. در انتهاي هر 
مثال نيز چندين تمرين براي حل در كالس آورده شده است كه پيشنهاد مي گردد در كالس و 

در داخل كتاب حل گردد.
- مطالب اين كتاب از لحاظ زمان اجرا و رعايت پيش نيازها با كتاب هاي هندسه(نقشه  برداري)، 
مّساحي و عمليات مّساحي هماهنگ مي باشد. به عبارت ديگر هنرجويان پس از يادگيري مباحث 
رياضي و هندسه در كتاب هندسه و آشنايي با مفاهيم تئوري مّساحي در كتاب مّساحي  در اين 
كتاب تمرين هاي مربوط به آن را انجام مي دهند تا پس از طي اين مراحل جهت اجراي عمليات 

مّساحي آماده شوند.
- مطالبى تحت عنوان «نكته ها» براى افزايش بينش و بصيرت هنرجويان آورده شده است كه 

نبايد از آن ها سوال امتحانى طرح شود.
اميد است كتاب حاضر بتواند در جهت نيل به اهداف برنامه ي درسي رشته ي نقشه برداري 

مؤثر واقع شود.
خواهشمند است نظرها و موارد پيشنهادي خود را در ارتباط با اين كتاب ارسال فرماييد تا در 

ويرايش هاي بعدي به كار گرفته شود.
با آرزوي موفقيت،  

كميسيون تخصصي برنامه ريزي و تأليف رشته ي نقشه برداري



هدف كلي
ايجاد توانايي، محاسبه مشاهدات و ترسيم نقشه مسطحاتي يك منطقه.

نكته ها:

حضرت على عليه السالم:
ارزش هر فرد به ميزان كارى است كه مى تواند آن را نيكو 

انجام دهد.
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