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از مکايد [حيله های] بزرگ شيطان و نفس اماره آن است که جوانان را وعده صالح و اصالح 
در زمان پيری می دهد تا جوانی با غفلت از دست برود و به پيران وعده طول عمر می دهد و تا لحظه 

آخر با وعده های پوچ انسان را از ذکر خدا و اخالص برای او باز می دارد تا مرگ برسد.

امام خمينی (قدس سره الشريف)



هنرآموزان و هنرجويان عزيز،
دو  توسط  کشور  سراسر  فنی  هنرستان های  از  شده  دريافت  نظرهای  به  توجه  با  حاضر  کتاب 
نفر از هنرآموزان محترم درس عمليات نقشه برداری عمومی و يک نفر از اساتيد دانشگاه تأليف جديد 

گرديده است و در کميسيون تخصصی برنامه ريزی و تأليف رشتٔه نقشه برداری تأييد نهايی شده است.
در تأليف اين کتاب، توجه به ارائٔه مناسب تر و روان تر مطالب با استفاده از ساده نويسی و زبان 
اقدام  زير  شرح  به  ساختاری  با  فنی و حرفه ای  آموزش های  در  جديد  رويکردهای  همچنين  و  تصاوير 

شده است:
آن  مطالب  يادگيری  برای  هنرجويان  ترغيب  جهت  انگيزشی  تصويری  با  فصل  هر  ابتدای  ــ 

فصل آغاز شده است.
ــ هدف های رفتاری و مطالب پيش نياز در صفحٔه دوم هر فصل آمده است.

ــ صفحٔه سوم فصل نمايی از محتويات کل فصل ارايه شده است.
ــ در ادامه شرحی از فعاليت عملی به همراه راهنمايی الزم در مورد چگونگی انجام عمليات  
عمليات  اجرای  هنگام  در  متداول  اشتباهات  به  دادن  توجه  و  مهم  موارد  ذکر   . است  گرديده  درج 

نقشه برداری عمومی از ديگر ويژگی های اين قسمت می باشد.
ــ ارايه گزارش عمليات اجرا شده توسط هنرجويان در اين کتاب مورد تأکيد است.

ــ مطالب اين کتاب از لحاظ زمان اجرا و رعايت پيش نيازها با کتاب های نقشه برداری عمومی 
مفاهيم  با  آشنايی  از  پس  هنرجويان  ديگر  عبارت  می باشد.به  هماهنگ   (٢) ترسيم  و  محاسبه  کارگاه  و 
 (٢) ترسيم  و  محاسبه  کارگاه  کتاب  در  عمومی،  نقشه برداری  کتاب  در  عمومی  نقشه برداری  تئوری 
تمرين های مربوط به آن را انجام می دهند تا پس از طی اين مراحل جهت اجرای عمليات نقشه برداری 

عمومی آماده شوند.
ــ مطالبی تحت عنوان «نکته ها» برای افزايش بينش و بصيرت هنرجويان آورده شده است که 

نبايد از آنها سؤال امتحانی طرح شود.
مؤثر  نقشه برداری  رشتٔه  درسی  برنامٔه  اهداف  به  نيل  جهت  در  بتواند  حاضر  کتاب  است  اميد 

واقع شود.
خواهشمند است نظرها و موارد پيشنهادی خود را در ارتباط با اين کتاب ارسال فرماييد تا در 

ويرايش های بعدی به کار گرفته شود.
                            با آرزوی موفقيت 

کميسيون تخصصی برنامه ريزی و تأليف رشتۀ نقشه برداری
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سخنی با هنرآموزان محترم
نکات مهم در بارٔه نحؤه اجرای کار و ارزش يابی بدين قرار است:

صورت  (در  شوند  تقسيم  نفره  پنج  گروه های  به  کالس  هر  هنرجويان  سال  ابتدای  در  ١ــ 
صالحديد می توان گروه های چهار يا شش نفره تشکيل داد).

٢ــ برای هر کار عملی، افراد گروه يک نفر را به عنوان سرگروه از ميان خود انتخاب می کنند. 
گفتنی است همٔه افراد بايد به نوبت سرگروه شوند.

٣ــ وظايف سرگروه عبارت اند از :
الف) تهئه فهرست افراد حاضر

ب) تهئه فهرست وسايل و تجهيزات مورد نياز، تحويل آنها از انبار و برگرداندن آنها به انبار 
پس از پايان کار با کمک افراد گروه

و  گروه  اعضای  تعداد  به  آن  تکرار  بر  تأکيد  و  نظر  مورد  عملی  کار  انجام  نحؤه  بر  نظارت  ج) 
تعيين نوبت برای اعضای گروه که به ترتيب در مقام عامل، ساير اعضای گروه را برای انجام دادن آن 

در اختيار بگيرند.
٤ــ وظايف عامل(عامل کسی است که مسئوليت انجام يک کار عملی را به عهده می گيرد)

الف) تقسيم کار بين افراد گروه و بيان و تفهيم وظيفٔه هر يک از افراد گروه؛
ب) هدايت افراد گروه و کنترل کار عملی تا انجام کامل آن؛

ج) ثبت اطالعات و ارائٔه آن به بقئه افراد گروه در پايان کار عملی به منظور تهئه گزارش کار؛
د) مراقبت از وسايل و نحؤه به کارگيری آنها به کمک افراد گروه؛

٥ــ وظايف افراد گروه
الف) توجه کامل به توصيه های سرگروه و عامِل کار و انجام وظايف واگذار شده؛

ب) رعايت مسائل انسانی و اخالقی و تالش در انجام درست کارها؛
ج) هماهنگی با ساير افراد گروه و همکاری با آنها برای انجام دادن هرچه بهتر کار عملی؛

د) همکاری برای تهيه گزارش کار کل افراد گروه برای هر فعاليت عملی در هر فصل کتاب؛
٦ــ نحؤه نمره گذاری 

نمرٔه  گرفته به عالوه  عامل  نمره ای که فرد  عبارت است از  کار عملی  برای  نمرٔه هر فرد  الف) 
ميانگين گروه



ب) نمرٔه فرد عامل حداکثر ١٠ نمره است که به اين صورت محاسبه می شود:
٢ نمره درستی روش کار       
٢ نمره سرعت انجام کار       
ميزان صحت و دقت                   ٢ نمره    
٢ نمره هدايت و سرپرستی گروه      
٢ نمره رعايت مسايل ايمنی و حفاظت وسايل     
١٠ نمره جمع        

نکته : اين محاسبه طرحی پيشنهادی است و هنرآموزان محترم می توانند بنا به نظر خود آن را 
تغيير دهند.

عامل  که  هنگامی  گروه  افراد  از  يک  هر  نمرٔه  مجموع  از  است  عبارت  گروه  ميانگين  نمرٔه  ج) 
بوده اند، تقسيم بر تعداد افراد گروه که حداکثر برابر ١٠ می باشد.

گروه  افراد  از  يک  هر  يعنی  دارد؛  بستگی  گروه  افراد  ساير  نمرٔه  به  فرد  هر  نمرٔه  ترتيب  اين  به 
وقتی در مقام عامل يا مجری قرار می گيرد بايد کار ديگران را کار خود تلقی کند و بکوشد تا گروه نمرٔه 
بيشتری کسب کند تا نمرٔه خود او نيز افزايش يابد. بر اين اساس، هنرجويان به تدريج می آموزند که اگر 
نمرٔه بيشتری می خواهند ناگزير بايد در تقويت افراد گروه خود و برطرف ساختن کاستی ها و کار بهتر 

بکوشند.



ساختار گزارش:
الزم است نويسنده يا نويسندگان ساختار گزارش را مشخص نمايند يعنی در قالب مشخصی 
گزارش را به هنرآموز خود ارائه دهند. ساختار مناسب عالوه بر اين که سرعت درک خواننده را باال 
می برد موجب می گردد تا نويسنده مواردی را که جمع آوری کرده است بهتر سازماندهی نمايد و آنها را 

با نظم منطقی ارائه دهد.
در زير ساختار يک نمونه گزارش به صورت الگوريتم آورده شده است.

موضوع گزارش
نام نويسنده يا نويسندگان

اسامی افراد گروه
تاريخ انجام عمليات

محل انجام کار
نام دريافت کنندگان گزارش
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٤ــ شرح محاسبات . . . . 
٥ــ خالصه ای از مشکالت

 موجود حين کار . . . . . .
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کلی  ديد  يک  بخش  اين  در 
انجام  آنچه  از  جزئيات)  (بدون 
روش  جمله  از  می آيد.  شده 
روابط  و  اطالعات  و  کار 

رياضی موجود.

معرفی  از  پس  بخش  اين  در 
انجام  برای  نياز  مورد  وسايل 
روش  از  کاملی  شرح  عمليات، 
انجام کار به همراه تمام جزئيات 
و اطالعاتی که جمع آوری شده 

است آورده می شود.

محاسبات  کلئه  بخش  اين  در 
مربوط به کار عملی و همچنين 
همٔه جداول و اعداد يادداشت 

شده ارائه می شود.

از  فهرستی  بخش  اين  در 
حين  در  موجود  مشکالت 

عمليات نوشته می شود.

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

نوشته می شود.

با  نقشه برداری  عمليات  هر 
شناسايی و ترسيم کروکی آغاز 
می شود که اين کروکی بايد در 

تمام  همراه  به  مجزا  صفحه ای 
آن  روی  موجود  اطالعات 

ارائه شود.

صفحۀ مقدمهصفحۀ فهرست مطالبصفحۀ عنوان

صفحۀ مشکالت کار صفحۀ شرح محاسبات صفحۀ وسايل مورد نياز و شرح انجام کار

صفحۀ کروکی و پيوستصفحۀ نتايج و جمع بندی


