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شماره       

وآزمایشگاه 231:کالس

 کارتوگرافی

حسین یغفوري نام مدرس: گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري جغرافیا و برنامه ریزي محیطی:دانشکده    

Mapping    نقشه برداري درس :نام  

Email:Yaghfoori@gep.usb.ac.ir :ریاضیاتدارد( پیشنیاز(  

کارشناسی مقطع:   

2 تعدادواحد:  

واحد عملی1واحد تئوري و 1  

  (در سطح کارشناسی)جغرافیا  ايهه گروکلیه   پایهجزء دروس  :در برنامه درسی دوره  جایگاه درس

 

   هدف کلی :

  مفاهیم تهیه نقشه از طریق نقشه برداريبا اصول و آشنایی دانشجویان 

  

شیوه جمع آوري داده هاي الزم در بخش نظري و عملی جهت تهیه نقشه و ابزار  با دانشجویان آشنایی  :رفتاري اهداف

.مربوطه  

       

      

 

    

. 

 

  میدانیدر بخش تئوري و درس سر فصل اسب با نمت مواد آموزشی:

 



    

 

 محتواي درس :

 هفته موضوع مالحظات

 1 معرفی درس و سیالبس و همچنین منابع و نحوه کار در طول نیمسال 

و اصطالحات مربوط به نقشه برداريتعاریف و مفاهیم    2 

 3  معرفی ابزار ساده نقشه برداري 

 4 معرفی داده هاي مورد نیاز تهیه یک نقشه و تعریف برداشت 

به روش مستقیم و بحث مترکشینحوه برداشت فاصله افقی (طول)    5 

به روش مستقیم فاصله قائم( اختالف ارتفاع) مبحث ترازیابینحوه برداشت    6 

 7  معرفی دستگاه ترازیاب (نیوو) 

 8 انواع تازیابی(پنج نوع) ساده، تدریجی وخطی 

 9 ادامه مبحث ترازیابی(متقابل و شعاعی یا نقاط پراکنده) 

ترازیابیانواع خطاها در    10 

 11 کنترل ترازیابی 

 12 مبحث مربوط به زاویه و معرفی دستگاه تئودولیت 

زاویه(افقی و قائم) و کاربرد هرکدام در نقشه بردارينحوه برداشت    13 

 14 بحث استادیمتري 

 15 نحوه برداشت زاویه و تهیه نقشه از طریق دور افق 

و تهیه نقشه از داده هاي میدانی ترسیم یک کروکیجمع بندي مطالب و نحوه محاسبه و    16 

   

   

 منابع درس

 

،نقشه برداري، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران.1387نوبخت، شمس، – 1  

.نقشه برداري، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران ،1395،  محمود، ذوالفقاري - 2  

نظري، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران ، نقشه برداري1387،کشکولی، قاسمعلی  

.جزوه و مطالب کالسی - 4  

 

 



 

ارزیابی : شیوه  

نمره درصد  ردیف عنوان 

ي نظري حضور دانشجو در تمام کالسها ٢  ١ 

 ٢ حل مسائل درسی ١

 ٣ حضور در کالس عملی و انجام کلیه عملیات صحرایی(میدانی) تهیه گزارش ٧

نیمسال و پایان نیمسال) ارزیابی دانشجو(میان ١٠  ٤ 

 

 وظایف دانشجویان :

 ردیف شرح وظایف

 ا انجام تکالیف مربوطه  

(صحرایی) میدانی عملیات ارائه گزارش کار   2 

 3 شرکت فعال در کالس نظري و عملی

  

 

  

 


