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از مكايد [حيله هاي] بزرگ شيطان و نفس اماره آن است كه جوانان 
غفلت  با  جوانى  تا  مى دهد  پيرى  زمان  در  اصالح  و  صالح  وعده  را 
با  آخر  لحظه  تا  و  مى دهد  عمر  طول  وعده  پيران  به  و  برود  دست  از 
وعده هاى پوچ انسان را از ذكر خدا و اخالص براى او باز مى دارد تا 

مرگ برسد.
امام خميني (قدس سره الشريف)



هنرآموزان و هنرجويان عزيز،
كتاب حاضر با توجه به نظرهاي دريافت شده از هنرستان هاي فني سراسر كشور توسط سه نفر 
از هنرآموزان محترم درس عمليات مّساحي 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.

- صفحه ي سوم فصل نمايي از محتويات كل فصل ارايه شده است.
- در ادامه شرحي از فعاليت عملي به همراه راهنمايي الزم در مورد چگونگي انجام عمليات   
درج گرديده است . ذكر موارد مهم  و توجه دادن به اشتباهات متداول در هنگام اجراي عمليات 

مّساحي از ديگر ويژگي هاي اين قسمت مي باشد.
- ارايه گزارش عمليات اجرا شده توسط هنرجويان در اين كتاب مورد تاكيد است.

- مطالب اين كتاب از لحاظ زمان اجرا و رعايت پيش نيازها با كتاب هاي هندسه(نقشه  برداري)، 
مّساحي و كارگاه محاسبه و ترسيم (1) 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 كتاب كارگاه محاسبه و ترسيم (1)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.
در ضمن از  همكاران ارجمند شركت كننده در دوره ى تأمين مدرسى تابستان 88 كه اين كتاب با 
راهنمايي ها و رهنمودهاي آن عزيزان اصالح  گرديده  و نيز جناب آقاى دكتر غالمحسين رحيمى كه در 

مورد دانشمند برجسته ى ايرانى (كرجى) مطالب ارزشمندى را ارائه فرمودند كمال تشكر را داريم.
خواهشمند است نظرها و موارد پيشنهادي خود را در ارتباط با اين كتاب ارسال فرماييد تا در 

ويرايش هاي بعدي به كار گرفته شود.
اميد است كتاب حاضر بتواند در جهت نيل به اهداف برنامه ي درسي رشته ي نقشه برداري مؤثر واقع شود. 

با آرزوي موفقيت،  
كميسيون تخصصي برنامه ريزي و تأليف رشته ي نقشه برداري



هدف كلي
ايجاد توانايي در به كارگيري وسايل ساده ي نقشه برداري و اندازه گيري هاي 

مربوط به تهيه ي نقشه از يك منطقه.

نكته ها:

حضرت على عليه الّسالم:
كسى كه درمسيربه دست آوردن خواسته اى تالش كند،

به دست مى آورد.
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سخني با هنرآموزان محترم
نكات مهم در باره ي نحوه ي اجراي كار و ارزش يابي بدين قرار است :

1- در ابتداي سال هنرجويان هر كالس به گروه هاي پنج نفره تقسيم شوند( در صورت صالحديد مي توان 
گروه هاي چهار يا شش نفره تشكيل داد).

2- براي هر كار عملي، افراد گروه يك نفر را به عنوان سرگروه از ميان خود انتخاب مي كنند. گفتني است 
همه ى افراد بايد به نوبت سرگروه شوند.

3- وظايف سرگروه عبارت اند از :
الف- تهيه ى فهرست افراد حاضر

ب- تهيه ى فهرست وسايل و تجهيزات مورد نياز، تحويل آن ها از انبار و برگرداندن آن ها به انبارپس از پايان 
كار با كمك افراد گروه

ج- نظارت بر نحوه ى انجام كار عملي مورد نظر و تاكيد بر تكرار آن به تعداد اعضاي گروه و تعيين نوبت 
براي اعضاي گروه كه به ترتيب در مقام عامل، ساير اعضاي گروه را براي انجام دادن آن در اختيار بگيرند.

4- وظايف عامل(عامل كسي است كه مسئوليت انجام يك كار عملي را به عهده مي گيرد)
الف- تقسيم كار بين افراد گروه و بيان و تفهيم وظيفه ى هر يك از افراد گروه؛

ب- هدايت افراد گروه و كنترل كار عملي تا انجام كامل آن؛
ج- ثبت اطالعات و ارائه ى آن به بقيه ى افراد گروه در پايان كار عملي به منظور تهيه ى گزارش كار؛

د- مراقبت از وسايل و نحوه ي به كارگيري آن ها به كمك افراد گروه؛
5- وظايف افراد گروه

الف- توجه كامل به توصيه هاي سرگروه و عاملِ كار وانجام وظايف واگذار شده؛
ب- رعايت مسائل انساني و اخالقي و تالش در انجام درست كارها؛

ج- هماهنگي با ساير افراد گروه و همكاري با آنها براي انجام دادن هرچه بهتر كار عملي؛
د- همكاري براي تهيه  گزارش كار كل افراد گروه براي هر فعاليت عملي در هر فصل كتاب؛

6- نحوه ى نمره گذاري 
الف- نمره ى هر فرد براي كار عملي عبارت است از نمره اي كه فرد عامل گرفته به عالوه نمره ى ميانگين گروه

ب- نمره ى فرد عامل حداكثر 10 نمره است كه به اين صورت محاسبه مي شود:
2 نمره درستي روش كار       
2 نمره سرعت انجام كار       
ميزان صحت و دقت                2 نمره    
2 نمره هدايت و سرپرستي گروه      
2 نمره رعايت مسايل ايمني و حفاظت وسايل     
10 نمره جمع        

نكته : اين محاسبه طرحي پيشنهادي است و هنرآموزان محترم مي توانند بنا به نظر خود آن را تغيير دهند
ج- نمره ى ميانگين گروه عبارت است از مجموع نمره ى هر يك از افراد گروه هنگامي كه عامل بوده اند، 

تقسيم بر تعداد افراد گروه كه حداكثر برابر 10 مى باشد.
به اين ترتيب نمره ى هر فرد به نمره ى ساير افراد گروه بستگي دارد؛ يعني هر يك از افراد گروه وقتي در مقام 
عامل يا مجري قرار مي گيرد بايد كار ديگران را كار خود تلقي كند و بكوشد تا گروه نمره ى بيشتري كسب 
كند تا نمره ى خود او نيز افزايش يابد. بر اين اساس، هنرجويان به تدريج مي آموزند كه اگر نمره ى بيشتري 

مي خواهند ناگزير بايد در تقويت افراد گروه خود و برطرف ساختن كاستي ها و كار بهتر بكوشند.



ساختار گزارش:
الزم است نويسنده يا نويسندگان ساختار گزارش را مشخص نمايند يعني در قالب مشخصي گزارش را به 
هنرآموز خود ارائه دهند. ساختار مناسب عالوه بر اين كه سرعت درك خواننده را باال مي برد موجب مي گردد 

تا نويسنده مواردي را كه جمع آوري كرده است بهتر سازماندهي نمايد و آنها را با نظم منطقي ارائه دهد.
در زير ساختار يك نمونه گزارش به صورت الگوريتم آورده شده است.

موضوع گزارش
نام نويسنده يا نويسندگان

اسامى افراد گروه
تاريخ انجام عمليات
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كلى  ديد  يك  بخش  اين  در 
آن چه  از  جزئيات)  (بدون 
جمله  از  مى آيد.  شده  انجام 
روش كار و اطالعات و روابط 

رياضى موجود.

معرفى  از  پس  بخش  اين  در 
انجام  براى  نياز  مورد  وسايل 
از  كاملى  شرح  عمليات، 
همراه  به  كار  انجام  روش 
كه  اطالعاتى  و  جزئيات  تمام 
آورده  است  شده  جمع آورى 

مى شود.

در اين بخش كليه ى محاسبات  
مربوط به كار عملى و همچنين 
اعداد  و  جداول  همه ى 

يادداشت شده ارائه مى شود.

از  فهرستى  بخش  اين  در 
حين  در  موجود  مشكالت 

عمليات نوشته مى شود.

با توجه به هدفى كه از عمليات 
اعداد  و  نتايج  داشته ايد، 
بخش  اين  در  آمده  به دست 

نوشته مى شود.

با  برداري  نقشه  عمليات  هر 
كروكي  ترسيم  و  شناسايي 
كروكي  اين  كه  مي شود  آغاز 

بايد در 
تمام  همراه  به  مجزا  صفحه اي 
اطالعات موجود روي آن ارائه 

شود
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