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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 ریزی محیطیدانشکده جغرافیا و برنامه
 جغرافیای طبیعی گروه

 

علوم، تحقیقات وزارت  مصوب ، مبتنی بر سرفصل«خوانینقشه»در واحد درسی  درس استادهفتگی طرح 

 و فناوری
 

 اهداف درس:

 شامل موارد زیر است: «خوانیشهقن»واحد درسی   اهداف مورد انتظار در
 ؛خوانیو مبانی نقشه ، اصولآشنایی با مفاهیم .1

 ؛توپوگرافی و جغرافیایی هاینقشه کارکردن با .2

 های توپوگرافی؛شناخت انواع نقشه .3

 ها؛های گوناگون تفسیر نقشهآشنایی با روش .4

 مکانی و غیره. های توپوگرافی در مسیریابی و تعیین موقعیتنقشه کارگیریبه .5
 

 سرفصل کلی درس:

 :است زیر به شرح ،گرفته شده در نظر «خوانینقشه»در واحد درسی های کلی برای ارایه عنوان سرفصلبهمطالبی که 
 و فنون تهیه نقشه؛ هتعریف نقشه، انواع نقش .1
 دی؛ای نقشه و عالئم قراردااطالعات حاشیه .2
 انواع شمال در نقشه؛ .3
 الزاویه؛بندی قائممختصات جغرافیایی و شبکه .4
 انواع آن؛مقیاس نقشه و  .5
 ؛های توپوگرافیبررسی و تفسیر نقشه .6
 های توپوگرافیک؛های توپوگرافی و تهیه نیمرخنمایش ارتفاعات روی نقشه .7
 تهیه بلوک دیاگرام و تفسیر آن؛ چگونگی .8
 ها؛نمایش انواع عوارض توپوگرافیکی بر روی نقشه چگونگی .9

 چگونگی تهیه نقشه شیب و نحوه محاسبه آن. .10
 

 ای برای تدریس واحد درسی:سرفصل هفتگی و جلسه

یرر  «خوانینقشه» ای واحد درسی هبرای تدریس هفتگی و جلس شدهریزیموضوعات برنامه شررر   بره  یریلی  ترر  تص طی یک 

 است:
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 جلسه نخست:

لرری و  هایدو طرفه با دانشجویان کالس، سرفصلدر این جلسه، ضمن آشنایی  طرررح ک مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
ضررروری در  ای درس استاد و منابع )امتحانی و سایر منابع موجودهفته قرروانین یزم و  کررات و  سررتادت، ن ضرروع درس ا مررورد مو در 

ضرریح  ،ظایف و کارهای عملی دانشجویانترم و ومیان آزمونان برگزاری هفتگی کالس طی ترم تحصیلی، تعیین زم تشریح و تو
 شوند.داده می

 در این جلسه:رو، ازاین
 یاب؛حضور و غو انجام دانشجویان آشنایی با پس از  -

 بحث خواهد شد. تنوعمقیاس و از نظر ) واع نقشههای جغرافیایی، اهمیت و انهای نقشهتعریف نقشه، ویژگیدر مورد 
 

 :دومجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛شجویانبازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دان -

 پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه پیش؛ -

 بحث خواهد شد.های توپوگرافی نقشه یو عالئم راهنما اییهاطالعات حاشن پیرامو
سررت  این جلسه یک تکلیف در از مطالب ارایه شده ،در پایان کالس ظررف ا برای هفته آینده طرح خواهد شد و هر دانشجو مو

 د.نسبت به حل، انجام و تهیه آن اقدام نمای
 

 :سومجلسه 

 در این جلسه:
 ؛دانشجویانپس از حضور و غیاب  -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

 بحث خواهد شد. های تعیین موقعیتها و همچنین چگونگی و راهو انواع آن هاهای تصویر، ویژگیپیرامون سیستم
سررت  لسه یک تکلیفن جای در از مطالب ارایه شده ،در پایان کالس ظررف ا برای هفته آینده طرح خواهد شد و هر دانشجو مو

 د.نسبت به حل، انجام و تهیه آن اقدام نمای
 

 :چهارمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛هپرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلس -

بررها، تعریف، انواع آن، روش استفاده از آنشمل:  مقیاسمفهوم پیرامون  سررطوح یرراسمق ینرابطه  سرراحت  شرره و م روش  ،نق
 بحث خواهد شد.و مبالغه در نمایش مقیاس  نقشه یروبر ها محاسبه مساحت پهنه
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سررت  طرح خواهد شد و هربرای هفته آینده  این جلسه یک تکلیف در از مطالب ارایه شده ،در پایان کالس ظررف ا دانشجو مو
 د.نسبت به حل، انجام و تهیه آن اقدام نمای

 
 :پنجمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 ی پیش؛هاپرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

یررا مهم جهاتپیرامون موضوع  نررواع آن ییجغراف یررایی، و ا نررواع آن، شررمال جغراف مرروت و  و ا یرره آزی حرردهای زاو نررو و وا بری
 بحث خواهد شد. هاگیری بر روی نقشهاندازه

سررت  این جلسه یک تکلیف در از مطالب ارایه شده ،در پایان کالس ظررف ا برای هفته آینده طرح خواهد شد و هر دانشجو مو
 د.قدام نماینسبت به حل، انجام و تهیه آن ا

 ترم برگزار خواهد شد.نین، در این جلسه آزمون میانچه 
 

 :ششمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

مررین سطح گوناگون ضتوپوگرافی و عواریح و تشرتفسیر  شناسایی،چگونگی  پیرامون شرره کررره ز پرروگرافی از روی نق های تو
 بحث خواهد شد.

سررت  این جلسه یک تکلیف در از مطالب ارایه شده ،در پایان کالس ظررف ا برای هفته آینده طرح خواهد شد و هر دانشجو مو
 د.نسبت به حل، انجام و تهیه آن اقدام نمای

 
 :هفتمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛حضور و غیاب دانشجویاناز پس  -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

 بحث خواهد شد.ها آن استفاده ازو چگونگی انواع آن  ،در روز یابیهای جهتپیرامون روش
سررت  کلیفسه یک تاین جل در از مطالب ارایه شده ،در پایان کالس ظررف ا برای هفته آینده طرح خواهد شد و هر دانشجو مو

 د.نسبت به حل، انجام و تهیه آن اقدام نمای
 

 :هشتمجلسه 

 در این جلسه:
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 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛تاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویانبازگویی کو -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

 بحث خواهد شد.ها آن استفاده ازو چگونگی انواع آن  ،شبدر  یابیهای جهتپیرامون روش
 

سررت  این جلسه یک تکلیف در از مطالب ارایه شده ،در پایان کالس ظررف ا برای هفته آینده طرح خواهد شد و هر دانشجو مو
 د.تهیه آن اقدام نمای نسبت به حل، انجام و

 
 :نهمجلسه 

 :در این جلسه
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛تاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویانبازگویی کو -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

 د شد.بحث خواه هاآن یهاویژگیو  انواع، پیرامون شیب
سررت  این جلسه یک تکلیف در رایه شدهاز مطالب ا ،در پایان کالس ظررف ا برای هفته آینده طرح خواهد شد و هر دانشجو مو

 د.نسبت به حل، انجام و تهیه آن اقدام نمای
 

 :دهمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛تمالی از جلسهپرسش و پاسخ و رفع اِشکال اح -

 بحث خواهد شد. و کاربردهای آن های تهیهروش، پیرامون نیمرخ توپوگرافی
سررت  این جلسه یک تکلیف در از مطالب ارایه شده ،در پایان کالس ظررف ا برای هفته آینده طرح خواهد شد و هر دانشجو مو

 د.نسبت به حل، انجام و تهیه آن اقدام نمای
 ترم برگزار خواهد شد.زمون میاننین، در این جلسه آچه 

 
 :یازدهمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

 بحث خواهد شد.ها آن و کاربردهایمحاسن و معایب ها های هوایی، انواع، ویژگیمون عکساپیر
سررت  این جلسه یک تکلیف در از مطالب ارایه شده ،در پایان کالس ظررف ا برای هفته آینده طرح خواهد شد و هر دانشجو مو

 د.نسبت به حل، انجام و تهیه آن اقدام نمای
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 :دوازدهمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛از دانشجویان توسط یکیبازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش  -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

کررس و محاسباتی آنهای های هوایی و شیوهمقیاس عکس های هوایی،ای عکسپیرامون اطالعات حاشیه نرردکس ع ، تهیه ا
 بحث خواهد شد. غیره

سررت برای هفت این جلسه یک تکلیف در از مطالب ارایه شده ،در پایان کالس ظررف ا ه آینده طرح خواهد شد و هر دانشجو مو
 د.نسبت به حل، انجام و تهیه آن اقدام نمای

 
 :سیزدهمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛نپس از حضور و غیاب دانشجویا -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

 بحث خواهد شد. زمینی ضبندی و شناسایی و تشخیص عوارشبکه، های هواییگی توجیه عکسپیرامون چگون
سررت  این جلسه یک تکلیف در از مطالب ارایه شده ،در پایان کالس ظررف ا برای هفته آینده طرح خواهد شد و هر دانشجو مو

 د.نسبت به حل، انجام و تهیه آن اقدام نمای
 

 :چهاردهمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛ز حضور و غیاب دانشجویانپس ا -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

هرروایی، موزائیک عکسو تفسیر عوارض زمینی ، کلیدهای شناسایی، تشخیصدر ادامه مباحث جلسه پیش نررواع آن هررای   و ا
 بحث خواهد شد.

سررت  این جلسه یک تکلیف در از مطالب ارایه شده ،السدر پایان ک ظررف ا برای هفته آینده طرح خواهد شد و هر دانشجو مو
 د.نسبت به حل، انجام و تهیه آن اقدام نمای

 
 :پانزدهمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛بازگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویان -

 های پیش؛اسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسهپرسش و پ -
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 بحث خواهد شد. ایاطالعات حاشیه و های تهیه توجیه رونگاشت و رسم آنپیرامون موضوع رونگاشت، روش
سررت  این جلسه یک تکلیف در از مطالب ارایه شده ،در پایان کالس ظررف ا برای هفته آینده طرح خواهد شد و هر دانشجو مو
 د.و تهیه آن اقدام نمای نسبت به حل، انجام

 ترم برگزار خواهد شد.نین، در این جلسه آزمون میانچه 
 

 :شانزدهمجلسه 

 در این جلسه:
 ؛پس از حضور و غیاب دانشجویان -

 ؛زگویی کوتاه از مطالب جلسه پیش توسط یکی از دانشجویانبا -

 های پیش؛پرسش و پاسخ و رفع اِشکال احتمالی از جلسه -

هررد  ی ارایههای پایانپروژه کالسی صحبت پیرامونشده و شده طی جلسات پیش انجاممطالب ارایهبندی کلی از یک جمع خوا
 شد.

سررت  این جلسه یک تکلیف در از مطالب ارایه شده ،در پایان کالس ظررف ا برای هفته آینده طرح خواهد شد و هر دانشجو مو
 د.نسبت به حل، انجام و تهیه آن اقدام نمای

 
 

 یتبا آرزوی موفق

 رضا منصوری

 تگاه سیستان و بلوچستاندانشعضو هیئت علمی )
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