
 بسمه تعالي

 يحفاظت و مرمت بناهاي تاريخگروه        دانشگاه سيستان و بلوچستان

 فتوگرامتريدرس  طرح

  97-98 دومسال نيم                       مطلق سهيل زارع مدرس:                       عملي( 1  -يرنظ 1) 2 تعداد واحد:

 زمان و ساعت ارائه:
       13:00-15:00شنبه دو و      11:30-09:30شنبه دو :(عملی )مطابق گروه ثبت نامی          07:30-09:30شنبه دو :ها(همه گروهمشترک ) نظری

 سر فصل درس:
  بردارینقشهآشنايی با مفاهيم  

 هاانواع نقشه تهيهو  کارتوگرافی آشنايی با مفاهيم 

  برجسته بينی و .... ،هوايی بردارینقشه اصول ،های هوايیعکسآشنايی با 

  فتوگرامتری زمينی و تجهيزات مرتبطآشنايی با 

 زاتها و تجهي، دستگاهتهيه نقشهاصول  با تئوری و عملی آشنايی 

  و فنون کارتوگرافی فتوگرامتریتجهيزات  بر اساستهيه نقشه 

 ایآشنايی با تصاوير ماهواره 

 برداری و اسکن سه بعدیهای نقشهآشنايی با شيوه 

 پروژه عملي:

 فنون کارتوگرافی و فتوگرامتری.کمک  بانقشه موضوعی دو تهيه 
 

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

 .دانشگاه سيستان و بلوچستان -سهيل زارع مطلق -)جزوه درسی( فتوگرامتریاصول  -2

 .تاشناسیيگ کارتوگرافی ی ويايافجغر موسسه انتشارات -میيدجعفر مقيستاليف  -کارتوگرافی -3

 .مسلح یهانيرو و پشتيبانی عدفا ارتوز افيايیجغر سازمان انتشارات -انشورهوشنگ د تاليف  -افیکارتوگر -4
5- Cartographic design and production; By J.S.Keates; Publisher Longman Scientific. 

6- gration of GIS and remote sensingInte ; By Victor Mesev; John wiley and sons ltd. 

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

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

 يابي:نحوه ارز

 امتياز    15 :یکالس نمره -1

 امتياز  *****                                                              :مرتبط با درس افزارهای تخصصینرم -2

 امتياز    20  :یارائه درس -3

 امتياز    65  :2و  1 پروژه -4

 امتياز  100  :امتحان پايان ترم -5

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

 و ای، تصاوير ماهوارهفزارهای تخصصی مرتبط با فتوگرامتریافراگيری نرم GIS،  به و محسوب شده  فوق برنامه های تحقيقاتیفعاليتجزء

 تعلق خواهد گرفت. مجزاامتياز  ،ارائهمتناسب با کيفيت آنها 

  باشد.می 10/03/98دوم حداکثر تا  وژه پرارائه نرم افزار و و  30/01/98 اول تا پروژهتحويل مهلت جهت آخرين 

  هد شد.انجام خوا عملیو  به صورت حضوری نرم افزار و دو پروژهارائه   

  شود.بر اساس برنامه آموزشی دانشگاه انجام می تئوری و عملی هایکالسدر حضور و غياب دانشجويان 

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

 

 خودداري نمائيد.خاموش نموده و از رفت و آمد به کالس در بين ساعت درسي لفن همراه را جهت حفظ نظم به موقع در کالس حاضر شده، گوشي ت الطف

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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