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  ف دورهاهدا و )ژئوماتيك(اهميت مهندسي نقشه برداري  •
و علوم مرتبط با زمين .  شناخته مي شود(Geomatics)برداري امروزه تحت عنوان ژئوماتيك مهندسي نقشه

جغرافيا به طور وسيع نيازمند اطالعات مكاني اخذ شده از سنجنده هاي مـاهواره اي، تجزيـه و تحليـل شـده                      

فنـاوري حمايـت كننـده از ايـن         . باشـند هاي اطالعات مكاني مـي     و منتشر شده توسط زيرساخت     GISتوسط  

  .فرايندها تحت عنوان ژئوماتيك شناخته مي شود

 بـا   (GPS) موقعيـت مـاهواره اي       تعيـين   و جديد از جمله سـنجش از دور      هاي  در عصر حاضر تلفيق فناوري    

 فراهم كننده اطالعات مكان مرجع مناسب و قابل اعتماد از پديده ها و عوارض ،(GIS)سامانه اطالعات مكاني  

هاي مختلف از قبيل ارزيابي منابع طبيعي، نقـشه         فناوري ژئوماتيك در زمينه   . باشدموجود در سطح زمين مي    

 و ريـزي شـهري و منطقـه اي، مـديريت منـابع آب            ، برنامـه  طبيعـت محيط و منابع    داري، پايش و حفاظت از      بر

امروزه ژئوماتيك به عنـوان يكـي       .  كاربرد دارد   ...  و ، مديريت حوادث و بالياي طبيعي، مديريت شهري       انرژي

 همـراه بـا     GISان بـالقوه    تـو  اجتماعات انساني محسوب مي گـردد و         واز مهمترين نيازهاي جامعه اطالعاتي      

-سنجش از دور همواره محققين و متخصصين كشور را به سوي آموزش و بكارگيري بيشتر آن در فعاليـت                  

از اين رو رشد روز افزوني در خصوص نياز بـه افـراد متخـصص در ايـن زمينـه كـه       . هاي خود نموده است  

 توسعه ابزار جديد را دارنـد، بـه وجـود آمـده             قابليت تهيه، مديريت و بهنگام رساني پايگاه هاي داده مكاني و          

  . اين مهم هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي مشاهده مي گردد. است

در زمينـه مهندسـي   برگزار كننـده دوره   با توجه به تخصص هر دو مؤسسه       ي آموزشي دورهشركت در اين    

 فعال متخصصانبراي ي بسياري  مزايا توسط دانشجويان،هاي كسب شده در طول دوره و مهارتژئوماتيك

-شـاغل در فعاليـت     افراد   جهتبه طور خاص اين دوره مناسب       . خواهد بود  دارادر زمينه مهندسي ژئوماتيك     

  : باشدزير مي كشور، از قبيل موارد مختلفها و نهادهاي  در سازمانداده هاي مكانيهاي مرتبط با نقشه و 

o مؤسسات آموزشي و دانشگاه ها 

o هاي خصوصيير دولتي و شركتهاي غسازمان 

o هاي مكانيهاي متولي توليد نقشه و دادهسازمان 

o هاي وابسته و سازمانها وزارتخانه  
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o شهرداري ها 

o هاي فعال در اين زمينهسازمان فضائي كشور و شركت 

o . . . 

  :ي مشترك دورهيسابقه •
، وزارت جهاد طوسي نصيرالدين جهخوا صنعتي دانشگاه مشترك كارشناسي ارشد با مشاركت ياولين دوره

 دوره  دومـين .  برگـزار گرديـد    1380-81 در سال تحصيلي     JIK هلند تحت عنوان     ITCكشاورزي و مؤسسه    

– نـصيرالدين  خواجه صنعتي دانشگاهبا مشاركت   برداري  مهندسي نقشه كارشناسي ارشد   المللي  بينمشترك  

در سـال تحـصيلي    JKIP (Joint K.N.Toosi and ITC Program) تحـت عنـوان   ITC و مؤسـسه  طوسي

 ITC ماهه در مؤسسه    6  ماهه در ايران و    12 پس از طي دوره   دانشجويان  تمامي   برگزار گرديد كه     85-1384

  . هلند، با موفقيت از پايان نامه خود دفاع كرده و به دريافت دانشنامه كارشناسي ارشد نائل آمدند

  :هاي ارائه شدهگرايش •
o عات مكاني و سنجش از دور هاي اطالسيستم)GFM( 

هدف اين دوره تربيت دانشجويان تحصيالت تكميلي براي درك مناسب و تخصصي علوم ژئوماتيك              

و توسعه توانايي طراحي ابزار و سامانه هاي مورد نياز جهت اخذ، پردازش، تجزيه و تحليل، ذخيره                 

ان مهـارت الزم بـراي طراحـي        دانـشجوي . سازي، نمايش و استفاده از داده هـاي مكـاني مـي باشـد             

در زمينـه هـاي ژئوماتيـك را كـسب نمـوده و نقـش كليـدي در                  مختلف  وتحقيق و توسعه پروژه ها      

 .د داشتنهاي تحقيقاتي و كاربردي خواهپروژه

o  هاي اطالعات مكـاني وسـنجش از دور در مـديريت منـابع آب و محـيط زيـست                   كاربرد سيستم

)WREM( 

 توسعه پايـدار و امنيـت منـابع       

آب يكي از مسائل اساسـي در       

 و   محسوب مي گـردد    21 نقر
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 اكنـون   .تواند نقـش مهمـي در كـسب اهـداف توسـعه كـشور داشـته باشـد                 بهبود مديريت آب مي    لذا

  كمـك بـراي حـل مـسئله جنـگ آب مطـرح       مشاهدات زميني به عنوان يكي از عناصر كليدي در جهت      

امكـان مـديريت بهينـه منـابع آبـي           ،ا منابع آب  طالعات مكاني مرتبط ب   قابليت دسترسي به ا   . باشدمي

هـوا و خـاك و      -سيل، خشك سالي، كيفيت آب، اكوسيستم آب و تعامل آب         . نمايدكشور را فراهم مي   

  از مباحـث مهـم در مـديريت منـابع آب و هيـدرولوژي محـسوب                همچنين توسـعه پايـدار منـابع آب         

  . مي گردد

ص توسعه علوم ژئوماتيـك و مـشاهدات زمـين بـه            دانشجويان اين دوره دانش مورد نياز در خصو       

، هـاي آبريـز   سـازي يكپارچـه حوضـه     مـديريت و مـدل    بيني منابع آب،    منظور ارزيابي، پايش و پيش    

   . گيرندهيدرولوژي و مديريت زيست محيطي را فرا مي

ابع  منتبه طور ويژه اين دوره مناسب محققين و كارشناسان  فعال در زمينه مهندسي عمران، مديري

   . باشدمي... آب، كشاورزي، آبياري، هيدرولوژي، هواشناسي و 

  نحوه برگزاري و طول دوره •
 مـشغول بـه      هلنـد  ITCمؤسـسه     مـاه در   6 مـاه در ايـران و        12 ماه مي باشد كه دانـشجويان        18طول دوره   

 مـاه   6 مدت   در. وس تئوري و عملي ارائه مي گردد      ردر طول برگزاري دوره در ايران، د      . تحصيل خواهند شد  

 اين دوره تحت نظارت     .پذيرد و دفاع از پايان نامه انجام مي       تدويناقامت در هلند، مراحل انجام تحقيق و تهيه،         

مؤسـسه  برداري دانشگاه صـنعتي خواجـه نـصيرالدين طوسـي و            و راهنمايي اساتيد دانشكده مهندسي نقشه     

  . خواهد بود هلندITCالمللي بين
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  :باشدميبه شرح زير  دروس مختصرعناوين و شرح 

 :پايهدروس  -

هاي مربوط بـه سـنجش از دور، فتـوگرامتري و    پايه وتكنيكاصول و مفاهيم    شامل    پايه وسرد

GISباشند براي هر دو گرايش مشترك ميپايهوس رد.  مي شود.  

 :خصصيتدروس  -

امل پايگـاه   خصصي ش توس  روس پايه با توجه به گرايش خود د       ردانشجويان پس از گذراندن د    

 سـنجش از دور  ، Web GISهـاي مكـاني،   هاي مكاني، مـديريت داده دادهو نمايش داده، انتشار 

  را آمـوزش    پيشرفته، پـردازش تـصاوير رقـومي و اصـول و مهارتهـاي تحقيـق                 GISپيشرفته،  

 .بينندمي

شـامل  اي   هفتـه  3، هـر درس بـه صـورت يـك دوره            ITCدر اين دوره بر اساس سيستم آموزشي مؤسـسه          

پـس از قبـولي   . نماينـد مباحث نظري و عملي ارائه گرديده و در پايان دانشجويان در امتحان درس شركت مي             

 درس ارائـه خواهـد      15 ، ماهه آموزشـي   12در امتحان مربوطه، بالفاصله درس بعدي شروع و تا پايان دوره            

 ي با موفقيت ط   ITC مؤسسه    دانشجوياني كه دوره آموزشي را بر اساس ضوابط و مقررات آموزشي           .گرديد

  .هند بودا پژوهشي و انجام مراحل پايان نامه خوي مجاز به ورود به دوره،نمايند

 بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـصوب دوره تهيـه            ،هاي تمرين هاي فشرده حاوي فايل    لوح  و كليه جزوات درسي  

آخـرين تحـوالت و     طـابق بـا     منـابع درسـي مـورد اسـتفاده م        . گيـرد گرديده و در اختيار دانشجويان قرار مي      

  بـرداري   و دانـشكده مهندسـي نقـشه       ITCهـاي موجـود در      جديدترين مطالب درسي مورد اسـتفاده در دوره       

   .   باشدمي

 آموزشيكمك تجهيزات  •
ــالس ــاك ــشگاهه ــاي و آزماي  ه

ــات   ــه امكان ــز ب مناســب و مجه

كمــك آموزشــي مــورد نيــاز از 
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 هاي نرم افزاري مـورد    اري دوره اختصاص يافته و كليه برنامه      قبيل ويدئو پروژكتور و كامپيوتر، جهت برگز      

 .  نياز دانشجويان در اختيار آنان قرار داده مي شود

  هاي آموزشي آننظارت كيفي بر دوره و برنامه •
هاي ارزيابي در اختيار دانشجويان در پايان هر درس، فرم. كيفيت ارائه دروس بر عهده استاد درس مي باشد      

محتـوي امتحانـات و نحـوه پاسـخ دانـشجويان و نتـايج              .  و ارزيابي استاد درس انجام مي پـذيرد        قرار گرفته 

- و دانـشكده مهندسـي نقـشه       ITC پس از بررسـي الزم در اختيـار مـسئولين دوره در              ،ارزيابي استاد درس  

 . تا كيفيت آموزشي دوره تأئيد گرددگيردميبرداري قرار 

 هامحل تشكيل كالس •
برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي واقـع در  ها، در دانشكده مهندسي نقشهمحل تشكيل كالس  

  . تهران، ميدان ونك، خيابان وليعصر، تقاطع ميرداماد خواهد بود

 به  ITCجهت اطالعات بيشتر به سايت مؤسسه       .  در كشور هلند برگزار خواهد شد      ز ني اتي ماهه تحقيق  6دوره  

  .  مراجعه نمائيدnl.itc.wwwآدرس 

 طوسينصيرالدينخواجهصنعتيدانشگاهبردارينقشهمهندسيدانشكدهدرباره •
پـس از انقـالب   . گـردد  شمـسي بـر مـي   1333سـال   برداري فعلي بـه گيري اوليه دانشكده مهندسي نقشهشكل

ا و مراكـز آموزشـي شـهر تهـران بـا هـم        دانشكده ه1359سال  اسالمي، بر مبناي سياست وزارت علوم، در

 هـاي آموزشـي دانـشكده مهندسـي عمـران دانـشگاه           برداري جزو يكي از گـروه     ادغام شدند و دانشكده نقشه    

بـرداري   مجـوز تاسـيس دانـشكده مهندسـي نقـشه          1381در سال   .  در آمد  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   

دانشكده مهندسـي عمـران     رشته نقشه برداري ازتوسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسماً صادر شد و        

دانـشكده  "دانشكده اي مستقل با نام  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي جدا شد و امروز به صورت

 .دهد به فعاليت خود ادامه مي"برداريمهندسي نقشه

تربيت نيـروي متخـصص   برداري در سطح كشور عالوه بر   اين دانشكده به عنوان اولين و تنها دانشكده نقشه        

دانـشكده از  .  ارتباط تنگاتنگي نيـز بـا صـنعت دارد   ،ارشد و دكتري انساني در مقاطع كارشناسي، كارشناسي
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. هاي اطالعات مكاني، فتوگرامتري و سنجش از دور تشكيل شده اسـت ژئودزي، سيستم چهار گروه مهندسي

 شناسـي، كارشناسـي ارشـد و دكتـري بـه     حاضر تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع كار در حال

 نفـر عـضو     14 دانـشيار،   و هيات علمي با مرتبه       نفر عض  2 تعداد. باشدمينفر   25 و   120،  150 بيش از    ترتيب

نفـر بـا مرتبـه مربـي و آموزشـيار متـولي آمـوزش دانـشجويان و انجـام           9 و هيات علمي با مرتبه استاديار

ت بيــــشتر بــــه ســــايت دانــــشكده بــــه آدرس جهــــت اطالعــــا. باشــــندمــــي تحقيقــــات دانــــشگاهي

geodesyfa/ir.ac.kntu.www=alias?aspx.Default/ir.ac.kntu.www://httpمراجعه نمائيد  .  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
 

 ITC درباره •
 International عنوان اوليه خودهمچنان تحت  تأسيس گرديد و 1950 در سال  هلندITCالمللي  بينمؤسسه

Training Centre (ITC)اين مؤسسه در شهر . شود شناخته مي Enschede و شرق كشور هلنـد واقـع   در

 نفـر پرسـنل     130 داراي حـدود     ITC. گرددشور محسوب مي  كالمللي در اين    بزرگترين مؤسسه آموزشي بين   

 15,000هـاي گذشـته بـيش از    در طـول سـال  . باشـد  دانشكده مي6جهان و داراي  كشور  20علمي از بيش از     
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انـد كـه     كشور جهان در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در اين مؤسسه تحصيل نمـوده              60دانشجو از   

  . نفر بوده است300هم ايران در حدود س

  

  

  

  

  
 
  
  
  
  
  
 
  
  

 .  مراجعه نمائيدnl.itc.www به آدرس ITCجهت اطالعات بيشتر به سايت مؤسسه 


