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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 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 آمده است.

- صفحه ي سوم فصل با مقدمه و مفاهيم كليدي فصل شروع مي شود. )مفاهيم كليدي مطالبي 
هستند كه هنرآموز بايستي در پايان هر فصل ازفهم كامل آن توسط هنرجويان مطمئن شده و سپس 

از فصل مورد نظر عبور كند.(
- مطالبي با عنوان بيشتر بدانيم، حاوي اطالعاتي از قبيل ريشه ي لغوي برخي از تعاريف ،  معرفي 
سايت ها ، برنامه هاي رايانه اي مرتبط، يادآوري فرمول ها، نكات پيش نياز و برخي فعاليت هاي فوق 

برنامه مي باشد كه نبايد از آن ها در آزمون هاي رسمي سؤالي مطرح گردد.
- معادل التين اصطالحات علمي و فني مطرح شده در درس در كنار واژه ي فارسي آن  قرار 

گرفته است.
- در كادر رنگي با عنوان فناوري نوين برخي از فناوري هاي جديد مرتبط با درس، آورده شده، 

كه جهت مطالعه  ي آزاد مي باشد.
- در انتهاي هر فصل خالصه ي فصل ، خودآزمايي در انواع تشريحي، جور كردني و چند گزينه اي 

ارائه شده است.
- مطالبی تحت عنوان »نكته ها« برای افزايش بينش و بصيرت هنرجويان آورده شده است كه 

نبايد از آن ها سوال امتحانی 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
آشنايي با اصول اوليه ي نقشه برداري و شناخت مراحل و روش هاي ساده ي 

تهيه ي نقشه از يك منطقه.




