
 هدف کلی آموزش: 

با نرم  آشنایی   با مبانی دورسنجی و نحوه کار 

با   افزار بر روی داده های ماهواره ای، آشنایی 

برای حل مسایل مختلف اکتشاف و    GISاصول  

 استخراج مواد معدنی 

 سال تحصیلی:  

 1400-1401سال دوم  مین

 مقطع:  

 کارشناسی  

 نام درس: 

 GISسنجش از دور و  

فعالیت های  

 تکمیلی 

 ماه  هفته  فصل  موضوع و عنوان درس  هدف کلی هر جلسه 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

آشنایی با مبانی  

سنجش از دور، 

تاریخچه، کاربردهای  

 سنجش از دور

 )دکتر آگاه(  اول اول سنجش از دورمبانی 

ن 
هم

ب
مطالعه مقاله در   

مورد مطالب  

 تدریس شده 

اتمسفر آشنایی با نقش 

 در سنجش از دور

 )دکتر آگاه(  دوم دوم اتمسفر  

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

آشنایی با انواع سکوها  

 و وظایف آن ها 

 )دکتر آگاه(  سوم وم س سکوها

ند 
سف

ا
 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

آشنایی با انواع 

سنجنده ها و  

خصوصیات و کاربرد  

 های آن ها 

 )دکتر آگاه(  چهارم چهارم سنجده ها 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

آشنایی با روش های  

تصحیح داده های  

 ماهواره ای

انواع تصحیح داده های  

 سنجش از دور

 )دکتر آگاه(  پنجم مپنج

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

آشنایی با روش های  

تفسیر تصاویر ماهواره  

 ای 

تفسیر تصاویر ماهواره  

 ای 

 )دکتر آگاه(  ششم مشش

 )دکتر آگاه(  هفتم مهفت ENVIآموزش نرم افزار  آشنایی با نرم افزار کار با نرم افزار

ن 
ردی

رو
ف

 

 

 کار با نرم افزار

 

 )دکتر آگاه(  هشتم مهشت ENVIآموزش نرم افزار  آشنایی با نرم افزار

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

آشنایی با سیستم  

اطالعات جغرافیایی و  

 کاربردهای آن

سیستم اطالعات   مبانی 

 جغرافیایی

 )دکتر دایا(  نهم منه

ت 
هش

دیب
ار

 



مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

آشنایی با انواع توابع و  

 GISآنالیزهای 

توابع و آنالیزهای  

سیستم اطالعات  

 جغرافیایی

 )دکتر دایا(   دهم دهم 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

آشنایی با پرسش و  

پاسخ و تجزیه و تحلیل  

 اطالعات

پرسش و پاسخ و تجزیه 

 و تحلیل اطالعات 

 )دکتر دایا(  یازدهم  یازدهم 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

پایگاه  انواع  آشنایی با 

 داده و انواع مدل

 )دکتر دایا(  دوازدهم دوازدهم  پایگاه داده و انواع مدل 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

مراحل ایجاد  آشنایی با 

سیستم اطالعات  

 جغرافیایی

مراحل ایجاد سیستم 

 اطالعات جغرافیایی 

 )دکتر دایا(  سیزدهم سیزدهم

داد 
خر

 

آموزش نرم افزار   آشنایی با نرم افزار کار با نرم افزار
ArcGIS 

 )دکتر دایا(  چهاردهم 

آموزش نرم افزار   آشنایی با نرم افزار کار با نرم افزار
ArcGIS 

 )دکتر دایا(  پانزدهم 

    

  آموزش نرم افزار  آشنایی با نرم افزار کار با نرم افزار

ArcGIS 

 )دکتر دایا(  شانزدهم  

 

 :یاب ی نحوه ارزش 

 نمره دکتر آگاه(  1 –نمره دکتر دایا   1) نمره 2و نحوه حضور در کالس(                          زی. کوئی)پرسش کالس  یکالس نمره

 نمره دکتر آگاه(  2 –نمره دکتر دایا  2)  نمره 4                                                                               عملی      امتحان

 نمره دکتر آگاه(  7 –نمره دکتر دایا   7) نمره 14                                                                               تئوری    امتحان
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