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 1398-1399 یلیدر سال تحص اتیو عمل  Iینقشه بردار طرح درس

 درس اولیهاطالعات 

 درس تعداد واحد نوع درس بندی هفتگیزمان نام مدرس مقطع عنوان درس

و  I ینقشه بردار

 اتیعمل
 کارشناسی

غالمرضا 

 عزیزیان

 7:30–9:30شنبه چهار

 18:0 –20:0شنبه چهار
جباری ا  2 

 درس محدوده علمی

 نیازهاپیش

  Iریاضی

 نیازهاهم

 .ندارد

 های عملی( مورد استفاده در طول دورهافزار )مهارتنرم

 آشنایی با کامپیوتر  (1

 روش آموزش

 ■ افزارنرم کار با   ■کارگاه(  یا کارعملی )آزمایشگاه   ■حل تمرین    ■پرسش و پاسخ   ■سخنرانی

 درس منابع
 خواه انتی: مهندس محمود د          یمهندس ینقشه بردار -1

 ی: مهندس محمد رضا عاص            یعموم یبردار نقشه -2

 یسجاد وسفی دی: مهندس س        اتیو عمل ینقشه بردار  -3

 ی: ذوالفقار                      یبردار نقشه -4

 : رضا ابن جالل         یمهندس ینقشه بردار  -5

 : شمس نوبخت                     ینقشه بردار  -6

 : تمدن                      یبردار نقشه -7

 درس اهداف

 اهداف کلی
 گذراند باید:دانشجویی که با موفقیت این درس را می

  آشنا شود. مجموعه علوم و فنونی که در چاپ و تهیه نقشه دخالت دارند ) که در برابر کلمه کارتوگرافی استفاده میشود(به مفهوم عام با 

   ایج حاصله ترسیم نت اندازه گیریهای طولی) افقی وعمودی( و زاویه ای و انجام محاسباتی بر روی این اندازه گیریها و سرانجامیک سلسله با  مفهوم خاصبه

 .استفاده میشود( Surveying ) این مفهوم در برابر واژه سوروینگ و یا به عبارتی نقشه کشی و کاربرد آنها در مهندسی عمران آشنا شود  تصویربر صفحه 



2 

 

 گیردمیفرا )شغلی، تحصیلی( که دانشجو در پایان دوره  یهایارتمه
 Auto Cad - Surferنقشه کشی شامل:  افزارهایکار با نرم (1

 درس ارزشیابی

 های ارزشیابیسایر روش ترمامتحان میان ترمامتحان پایان

 نمرهدرصد  60-50

طبق تاریخ رسمی مندرج در تقویم آموزشی 

 .برگزار خواهد شد

 درصد نمره 40-30

 با هماهنگی در کالس امتحان میان ترم

 و کوئیز تمرین حلدرصد نمره:  20-10

 % 50در صورت کسب نمره قبولی از تئوری )کسب 

محاسبه و  40، 60نمره تئوری و عملی با ضریب نمره(، 

 به عنوان نمره نهایی اعالم می شود.

 های الکترونیکی الزمآدرس

 g.azizyan@eng.usb.ac.ir                                                                                                        ستادبرای تماس با اآدرس الکترونیکی 
gh.azizian@gmail.com 

 غالمرضا عزیزیانآدرس پورتال دکتر 

                                                                       
https://www.usb.ac.ir/astaff/azizyan/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage 

 و رفع اشکال ساعت مراجعه دفتری

 طبق برنامه هفتگی اعالم شده

 کالس حل تمرین

 تشکیل خواهد شد.هماهنگ شده در کالس درس،  های حل تمرینکالس روز و ساعت

 قوانین

 .شدخواهد جلسه طبق مقرارت آموزشی برخورد  3و غیبت بیش از خواهد داشت جلسه نمره تشویقی 3تعداد غیبتهای زیر حضور در کالس اجباری است.

 تکالیف

 .گذاری خواهند شدنمره گرفته و از دانشجویان نیز در طول ترمکوئیزهایی خواهد شد و  داده فصول درساز  هایی تمریندر طول نیمسال تحصیلی 

 

 مباحث درس

 مالحظات سرفصل درس ردیف
 جلسه 2  اس و انواع آنمقیآن، نقشه و انواع ، انواع نقشه برداری، تقسیمات نقشه برداری ، تعریف نقشه برداری  :  مفاهیم کلی 1

 1  ریتصو یستمهایس، ییایمختصات جغراف ،یارتفاع یسطح مبنا،  سهیمقا یضویب  ،نیشکل زم : سطوح مقایسه 2

 2 محاسبه خطاها   ،انواع خطا، اشتباه ،عوامل خطا ،مقدمه : نظریه خطاها 3

خطاهاوتصحیحات اندازه ، روش اندازه گیری طول با نوار، روشهای اندازه گیری طول ،مقدمه : اندازه گیری طول 4

 مساحی ،ارگیری طول با نو

1 

وشهای ترازیابی ر، دستگاه ترازیاب)نیو(، اصول ترازیابی مستقیم ،روشهای ترازیابی، تعاریف واصطالحات:  ترازیابی 5

 روشهای تصحیح خطاها، روشهای کنترل در عملیات ترازیابی، بررسی خطاها در ترازیابی مستقیم ،مستقیم

2 

mailto:g.azizyan@eng.usb.ac.ir
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تعیین  شیوه های ،روش اندازه گیری زاویه افقی، دستگاه زاویه یاب )تئودولیت( ،تعاریف و اصطالحات :زاویه یابی 6

 بررسی خطاها در زاویه یابی ،ترازیابی مثلثاتی ،اندازه گیری زاویه قائم ،زاویه افقی

1 

ن ییهای تعروش، روشهای تعیین آزیموت مغناطیسی، امتداد ، تعیینمختصات یک نقطه : مختصات نقاط وامتدادها 7

 شمال و شمال شبکه، آزیموت حقیقی

1 

 2 ه روش پاراالکتیکفاصله یابی ب، بررسی خطاها در فاصله یابی استادیمتری ،روش استادیمتری : فاصله یابی اپتیکی 8

اهای بزرگ خط، تعدیل خطای بست ضلعی ،معادالت شرط در پیمایش، انواع پیمایش ،اصول کلی پیمایش :پیمایش  9

 پیمایشیا اشتباهات در 

2 

 1 نیمرخهای طولی و عرضی 10

 1 مجموعه های توتال استیشن 11

 .یک جلسه کالس امتحان میان ترم برگزار می شود 

 

عملیات شرفتیروند پ  

 مالحظات موضوع عملیات ردیف
  گروه بندی و آشنایی با گزارش نویسی فنی 1

گانتر ریزنج ریمشخص ) با اندازه مشخص ( نظ یبا حلقه ها یرهایزنج لهیفواصل بوس یریاندازه گ 2   

یفواصل عمود نییتع یبرا کلیآهن و ن اژیآل ای یفوالد یاز نوارها استفاده 3   

ایزوا نییجهت تع یسیمغناط لیاز قطب نما و وسا استفاده 4   

ارتفاع نقاط نییاز فشارسنج )بارومتر( جهت تع استفاده 5   

ارتفاع نقاط نییشده جهت تع برهیلول سنج کال یها لهیاز م استفاده 6   

یابیفواصل و تراز نییجهت تع ووین ریساده نظ یها نیدورب آشنایی با 7   

قائمو  یافق یایزوا نییجهت تع تیتئودول رینظ شرفتهیپ ینهایدورب آشنایی با 8   

و سخت افزار  یکیالکترون ابیو فاصله  تیکه شامل تئودول شنیتوتال است رینظ شرفتهیپ اریبس ینهایدورب آشنایی با 9

 و نرم افزار پردازش کننده است

 

  از طریق ماهواره GPSاستفاده از  10

  عملیات صحرایی و برداشت پروفیل طولی و مقاطع عرضی مسیر برای رسم نیمرخ های طولی و عرضی 11

  عملیات صحرایی و برداشت جزئیات برای رسم نقشه تپوگرافی 12

 


