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به نظرهای دریافت شده از هنرستان های فنی سراسر كشور توسط دو  با توجه  كتاب حاضر 
نفر از هنرآموزان محترم درس كارگاه محاسبه و ترسیم )2( و یک نفر از اساتید دانشگاه تألیف جدید 

گردیده است و در كمیسیون تخصصی برنامه ریزی و تألیف رشتٔه نقشه برداری تأیید نهایی شده است.
در تألیف این كتاب، توجه به ارائٔه مناسب تر و روان تر مطالب با استفاده از ساده نویسی و زبان 
اقدام  زیر  به شرح  با ساختاری  فنی و حرفه ای  آموزش های  در  رویكردهای جدید  و همچنین  تصاویر 

شده است:
ــ ابتدای هر فصل با تصویری انگیزشی جهت ترغیب هنرجویان برای یادگیری مطالب آن فصل 

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

ــ درصفحٔه سوم هر فصل مباحث مرتبط با آن فصل، از كتاب نقشه برداری عمومی ارائه شده 
است كه به دلیل آن كه مطالب مربوط به درس نقشه برداری عمومی است نباید از آن آزمون به عمل آید.

ــ در ادامه مثال های متعدد مطرح شده و مورد بحث و بررسی  قرار می گیرد. در انتهای هر 
مثال نیز چندین تمرین برای حل در كالس آورده شده است كه پیشنهاد می گردد در كالس و در داخل 

كتاب حل گردد.
ــ مطالب این كتاب از لحاظ زمان اجرا و رعایت پیش نیازها با كتاب های نقشه برداری عمومی 
و عملیات نقشه برداری عمومی هماهنگ می باشد. به عبارت دیگر هنرجویان پس از آشنایی با مفاهیم 
تئوری نقشه برداری عمومی در كتاب نقشه برداری عمومی، در این كتاب تمرین های مربوط به آن را 

انجام می دهند تا پس از طی این مراحل جهت اجرای عملیات نقشه برداری عمومی آماده شوند.
امید است كتاب حاضر بتواند در جهت نیل به اهداف برنامٔه درسی رشتٔه نقشه برداری مؤثر 

واقع شود.
خواهشمند است نظرها و موارد پیشنهادی خود را در ارتباط با این كتاب ارسال فرمایید تا در 

ویرایش های بعدی به كار گرفته شود.
با آرزوی موفقیت،  
كمیسیون تخصصی برنامه ریزی و تألیف رشتۀ نقشه برداری

هنرآموزان و هنرجویان عزیز



هدف کلی

ایجاد توانایی در محاسبٔه مشاهدات و ترسیم نقشٔه توپوگرافی یک منطقه.


