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آشنایی دانشجو با لغات و اصطالحات فنی رشته سیستم اطالعات مکانی، سنجش از هدف از این درس خالصه درس و هدف آن:
ب و از کتئودزي،  و ریشه یابی آنها و ایجاد توانایی براي استفادهدور، فتوگرامتري، نقشه برداري و ژ

نشریات مربوطه می باشد.
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%70متحانات: اارزشیابی:
%30حضور فعال,سمینارها,تمرینات

مرجع)مطالبی که هر هفته در کالس مورد بحث قرار خواهد گرفت (به همراه شماره صفحات مربوط از 



منبعشرحعنوانهفته
، علم اطالعات یاطالعات مکانهايستمیسمیمفاهتعاریف و GISمبانی پیشگفتار و 1

مکانی
1منبع شماره 

10-2صفحات 
1منبع شماره انواع داده ها و  ابزارهاي جمع آوري اطالعاتگردآوري اطالعات مکانی2

-205و 59-69
215

1منبع شماره شبکه همسایگی و هم پوشانی، پرسش و پاسخ، تحلیل هاي مکانی3
304-320

1منبع شماره نقشه سازي، رابط کاربرنمایش داده هاي مکانی4
278-248صفحات 

4منبع شماره سنجش از دور محیطپیشگفتار و مبانی سنجش از دور5

4منبع شماره انتشار امواج الکترو مغناطیس6

4منبع شماره تغییر تصاویرمبانی 7

4منبع شماره سیستمهاي چند طیفی سنجش از دور8

باشدشامل سواالت تشریحی از مباحث تدریس شده در کالس میامتحان میان ترم9
3منبع شماره میمفاهتعاریف و پیشگفتار و مبانی فتوگرامتري10

3منبع شماره فتوگرامتري آنالوگ11
3منبع شماره فتوگرامتري تحلیلی12
5منبع شماره تعاریف و تاریخچهپیشگفتار و مبانی زئودزي13
5منبع شماره زمین و حرکات آن14
5منبع شماره زمین و میدان ثقل آن15
5منبع شماره شکل و ابعاد زمین16
کلیه مباحث باشدکالس میشامل سواالت تشریحی از مباحث تدریس شده در آزمون نهایی17

تدریس شده در 
طول ترم

(با ذکر ساعات مورد نیاز بر هرکدام)فعالیت هاي عملی

ساعت زمان نیاز دارند. 3که به مدت حدوداً و یک سمینارساعت 2که هر یک حدوداً تمرین نظري 5و سمینارتمرین
پروژه
سایر


