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به سوي  متعال  خداي  ياد  با  كه  است  آن  همه  به  من  وصيت     
خود شناسي و خود كفايي و استقالل با همه ابعادش به پيش برويد. 

بي ترديد دست خدا با شماست.



 

به نام آنكه هستي نام از او يافت

كه    است  تعالي  و  رشد  و  پيشرفت  حال  در  چنان  آن  بشري  تمدن  و  فرهنگ  كاروان 

لحظه  اي درنگ، رسيدن به اين قافله را ناممكن مي سازد و از آنجائي كه آينده هر جامعه اي 

بستگي به تعليم و تربيت جوانان آن جامعه دارد، دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي 

فني و حرفه اي و كاردانش سعي دارد با بهره گيري از منابع غني و پربار ديني و آموزه هاي 

اصيل اسالمي و ملي، تغيير و تحولي مبتني بر روش هاي نوين علمي و تكنولوژي روز دنيا 

در كتاب هاي درسي بوجود آورد.

در اين راس�تا انتشارات گويش نو، افتخار تأليف و آماده سازي تعدادي از اين كتاب ها را 

بر عهده داشته و با همراهي استادان كوشا و نظارت دقيق و ارشادي اعضای كميسيون هاي 

تخصصي برنامه ريزي و تأليف آموزش های فنی و حرفه ای و كاردانش اين وظيفه ی خطير را 

به انجام رسانده است. 

در پايان ضمن قدرداني از زحمات مولفان عزيز، خوشحال مي شويم كه مدرسان محترم ، 

هنرآموزان و هنرجويان گرامی با ارائه پيش�نهادها و انتقادهای سازنده خود و ارسال آن به 

دفتر انتش�ارات، ما را در غنا بخش�يدن اين متون و باال بردن كيفيت چاپ هاي بعدي ياري 

نمايند.
انتشارات گویش نو
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سال�سوم�رشته�ی�نقشه�برداری�تألیف�گردیده�تنظیم�شده�است؛�به�همین�دلیل�توصیه�می�شود�این�کتاب�به�جای�
دفاتری�که�هنرجویان�از�آن�به�عنوان�دفتر�گزارش�کار�استفاده�می�کنند�قرار�گرفته�و�فعالیت�های�انجام�شده�به�
طور�منظم�در�آن��مستندسازی�شود	�به�همین�دلیل�توصیه�می�شود�حدود�5�نمره�از�درس�»عملیات�نقشه�برداری�

عمومی«�به�نوشتن�گزارش�کار�و�تکمیل�نمودن�این�کتاب�اختصاص�داده�شود	
 توصيه های اجرايی:

• جداول�مورد�نیاز�برای�انجام�هر�کدام�از�فعالیت�های�ذکر�شده�در�ادامه�ی�همان�فعالیت�آمده�است�ولی�به�دلیل�
این�که�برخی�از�هنرآموزان�عزیز�نیاز�بیشتری�به�انجام�برخی�از�فعالیت�ها�می�بینند،�جدول�های�پراستفاده�در�انتهای�

کتاب�نیز�آورده�شده�تا�در�صورت�نیاز�بتوان�از�آن�ها�استفاده�نمود	
• به�هنرجویان�توصیه�می�شود�تا�جداول�این�کتاب�در�حین�انجام�عملیات�و�با�خط�خوش�و�خوانا�تکمیل�شده�و��برای�

هر�عملیاتی�که�اشتباه�انجام�گرفته�از�جداول�آخر�کتاب�استفاده�نمایند	
• گزارش�عملیات�انجام�گرفته�در�همان�روز�تکمیل�شده�تا�هم�گزارش�دقیق�تری�ارائه�شود�و�هم�در�صورت�اشتباه�در�

انجام�عملیات�بتوان�آن�را�تکرار�نمود	
امید�است�کتاب�حاضر�بتواند�در�جهت�نیل�به�اهداف�برنامه�ی�درسی�رشته�ی�نقشه�برداری�مؤثر�واقع�شود	

با�تشکر�از�تمامی�عزیزانی�که�در�تهیه�این�مجموعه�یاری�رسان�بودند،�خواهشمند�است�نظرها�و�موارد�پیشنهادی�
خود�را�در�ارتباط�با�این�کتاب�ارسال�فرموده�تا�در�ویرایش�های�بعدی�مورد�استفاده�واقع�شود	

نكاتی در مورد تكميل كتاب:
• مقدمه:�در�این�بخش�هدف�از�عملیات�و�همچنین�دید�کلی�از�آن�ذکر�می�گردد	

• وسایل�مورد�نیاز:�وسایل�مورد�استفاده�واقع�شده�در�این�قسمت�یادداشت�می�شود	
• شرح�انجام�کار:�در�این�بخش�شرح�کاملی�از�روش�انجام�عملیات�به�همراه�تمام�جزئیات�آورده�می�شود	

• کروکی:�در�این�بخش�بسته�به�نوع�عملیات�یک�کروکی�کلی�از�کار�یا�نمایی�از�دستگاه�مورد�استفاده�کشیده�می�شود	
• شرح�محاسبات:�فرمول�های�مورد�نیاز�و�جمع�بندی�محاسبات�در�این�قسمت�ارائه�می�شود	
• مشکالت�حین�کار:�مشکالتی�که�در�هنگام�انجام�عملیات�پیش�می�آید�یادداشت�می�شود	

• نتیجه�و�جمع�بندی:�با�توجه�به�هدفی�که�از�عملیات�داشته�اید،�نتیجه�گیری�و�جمع�بندی�خودتان�را�ذکر�نمائید	
با�آرزوی�موفقیت�-�مؤلف



جدول مشخصات دارنده كتاب 

توضیحات موارد

نام�هنرجو

نام�هنرآموز

نام�هنرستان

شماره�ی�گروه

 هدف كلي
�هنرجو�بتواند�از�فعالیت�های�کارگاهی�و�کارهای�عملی��)به�کارگیری�تجهیزات�
منطقه(�� یک� از� نقشه� تهیه�ی� به� مربوط� اندازه�گیری�های� و� زمینی� پیشرفته�ی�

گزارش�مکتوب�و�مستند�تهیه�نماید	


