
 بسمه تعالي

 دانشکده مهندسي -دانشگاه سيستان و بلوچستان

 97-98 دومنيمسال                                     معدنگروه مهندسي  -کارتوگرافيبرنامه تدريس درس 

 مطلق سهيل زارع مدرس:                                عملی( -)تئوری 1 تعداد واحد:

 زمان و ساعت ارائه:
 طبق گروه ثبت نامی در سيستم گلستان عملي )مطابق گروه ثبت نامي(:          و      07:30-09:30شنبه       :(مشترک ها)همه گروه تئوری

 سر فصل درس:
 آشنايي با مفاهيم کارتوگرافي -1 بخش

 .های نقشه و فنون تهيه نقشههای نمايش عوارض سطح زمين روهای مختلف، روشها، ويژگی نقشهمفهوم کارتوگرافی، انواع نقشه

 فتوگرامتریو  های هواييعکس باآشنايي  -2 بخش 

های هوايی، وسايل مورد استتفاده ههتت بررستی    ها و تصاوير، کاربردهای مختلف عکسای، روش تهيه عکسهای هوايی و تصاوير ماهوارهعکس

 آنها های هوايی و تفسير های کمی و کيفی روی عکسهای هوايی، بررسیعکس

 ژئولوژیآشنای با فتو -3 بخش 

های زمين شناستی از روی  های هوايی، تهيه نقشههای هوايی در زمين شناسی، تشخيص انواع عوارض زمين شناسی از روی عکسکاربرد عکس

 های هوايیعکس

 پروژه عملي: 

 .بر اساس اصول کارتوگرافیای، ماهواره و تصاوير های هوايیاز يک منطقه به کمک عکس شناسیزمينو  شهریتهيه نقشه موضوعی 
 

 :اصلي فهرست منابع
 .انتهر انشگاهد اتانتشار -الکید احمد ،یزبيرمحمود  تاليف -طبيعی عدرمناب کاربرد با ايیهو یهاعکستفسير اصول -1

 .دانشگاه سيستان و بلوچستان -تهيه کننده سهيل زارع مطلق -اصول کارتوگرافی )هزوه درسی( -2

 .تاشناسیيگ کارتوگرافی ی ويايافهغر موسسه انتشارات -میيدهعفر مقيستاليف  -کارتوگرافی -3

 .انتشارات دانشگاه تهران -علی بابا چهرازی تاليف -فتوژئولوژی -5
6- Cartographic design and production; By J.S.Keates; Publisher Longman Scientific. 

7- Integration of GIS and remote sensing; By Victor Mesev; John wiley and sons ltd. 

8- hotogeologyPPrinciples and Applications of ; Shiv N.Pandey; New Age International 

 توضيحات:
 .باشدو ساير مطالب بيان شده در کالس می 2 ،1به طور عمده برگرفته از منابع  ،سبر اساس سر فصل در امتحان تئوری و عملی 

 نحوه ارزشيابي:

 امتياز    10  :یکالس نمره -1

 امتياز  *****                                             (31/2/98)مهلت ارائه:  افزارهای تخصصینرم -2

 امتياز     25 (31/1/98)مهلت تحويل:  :1 پروژه -3

 امتياز     20 (31/2/98)مهلت تحويل:  :2 پروژه -4

 امتياز     35 (20/3/98)مهلت تحويل:  :3 پروژه -5

 امتياز   120 :امتحان پايان ترم -6

 10تقسيم بر  جمع امتيازات فوق نمره= 20از  نمره نهايي

 و ایهای هوايی، تصاوير ماهوارهزارهای تخصصی مرتبط با علوم کارتوگرافی، عکساففراگيری نرم GIS،  فتو    هتای تحقيقتاتی  فعاليتهزء

 تعلق خواهد گرفت. مجزاامتياز  ،ارائهمتناسب با کيفيت به آنها و محسوب شده  برنامه

 شودارائه  به صورت حضوری نرم افزار و دو پروژه مذکور بايستی.  

  باشد.می تئوری و عملی الزامی کالسدر  و حضورکثر غيبت مجاز از نظر آموزشی حدارعايت 

 توانيد سواالت خود را  از طريق آدرس ايميل در موارد ضروری میzare_eng@yahoo.com  .مطرح نمائيد 

ي تلفن همراه را در کالس خاموش نموده و از رفت و آمد به کالس در بين ساعت درسي جدا تذکرمهم: جهت حفظ نظم به موقع در کالس حاضر شده، گوش

 خودداری نمائيد.

http://lib.usb.ac.ir/scripts/parsweb/parsw.exe/Browse?HidTYPE=AUTHOR&ID=U=GUEST&DatabaseId=1&TEXT4=BF&hidChangeTheme=Green&PAGENAME=F-BrowseDic&ROWCOUNT=10&PAGE=1&HidTEXT=%26%231586%3B%26%231576%3B%26%238205%3B%26%231740%3B%26%238205%3B%26%231585%3B%26%238204%3B%26%231740%3B%26%238204%3B%26%231548%3B%26%231605%3B%26%238205%3B%26%231581%3B%26%238205%3B%26%231605%3B%26%238205%3B%26%231608%3B%26%231583%3B
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