
 بِ ًبم خذاًٍذ جبى ٍ خرد
 علی احوذآببدی ًبم استبد:                        (69-69 دٍم)ًیوسبل  درس طرح                                                       

 هببًی سٌجص از دٍر پیص ًیبز:         عولی-تئَریًَع ٍاحذ:          ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:            کبربرد سٌجص از دٍر در شئَهَرفَلَشی ًبم درس: 

 29 تعذاد داًطجَیبى:   سبیت داًطکذُ       هکبى برگساری:           8-10    سبعت:                 ضٌب2ِرٍز:   زهبى برگسارس کالس: 

 هدف درس:  

  رفَلَشی َشئَهضٌبخت عَارض در  سٌجص از دٍرقببلیت ّبی آضٌبیی بب 

  آضٌبیی بب سٌجٌذُ ّبی چٌذ طیفی بب کبربرد در شئَهَرفَلَشی 

 استخراج اطالعبت از تصبٍیر سٌجص از دٍر تَسط داًطجَیبى در قبلب کبر عولی 

 

 فعالیتهای آموزشی:  

 در ابتذای ّر جلسِ از هببحث ارائِ ضذُ در جلسِ قبل حضَر در کالس ٍ پرسص ٍ پبسخ -

 یک پرٍشُ عولی سٌجص از دٍر بر رٍی تصبٍیر لٌذست تَسط ّر داًطجَاًجبم  -

 تَسط ّر داًطجَ کبر عولی بِ ّوراُ تفسیر ًتبیجگسارش  - 

 اًجبم ضذُ ٍ کبر عولی آزهَى عولی بب تَجِ بِ تحقیق  -

 آزهَى پبیبى ترم -

 

 درس: منابع اصلی  

 کالس. دراعن از تئَری ٍ عولی هببحث هطرٍحِ  -1

 جسٍُ کالسی. -2

 

 جدول زمانبندی ارائه مطالب

 ضیَُ تذریس سرفصل درس جلسِ

 جلسِ اٍل
آضٌبیی بب قببلیت ّبی سٌجص از دٍر در 

 شئَهَرفَلَشی ضٌبخت عَارض
 -دیذاری ضٌیذاری در قبلب اسالیذ

 دٍمجلسِ 
 ّبی قببلیت ٍ Envi افسار ًرم هعرفی ٍ ًصب

 آى
 افسار ًرم از استفبدُ بب عولی کبر

 اًَاع سٌجٌذُ ّب در سٌجص از دٍر سَمجلسِ 

 -دیذاری ضٌیذاری در قبلب اسالیذ

کبر عولی بب استفبدُ از ًرم افسار ٍ 

 تصَیر لٌذست

 چْبرمجلسِ 
طیف الکترٍهغٌبطیس ٍ کبربرد بخطْبی 

 هختلف آى در شئَهَرفَلَشی 

 اسالیذ قبلب در ضٌیذاری دیذاری

کبر عولی بب استفبدُ از ًرم افسار ٍ 

 تصَیر لٌذست

 جلسِ پٌجن
اًَاع قذرت تفکیک سٌجٌذُ ٍ ًقص آى در 

 ضٌبسبیی عَارض سطح زهیي

 -دیذاری ضٌیذاری در قبلب اسالیذ

کبر عولی بب استفبدُ از ًرم افسار ٍ 

 تصَیر لٌذست

کبر عولی بب استفبدُ از ًرم افسار ٍ  اًَاع ترکیب ببًذی ضطنجلسِ 



 تصَیر لٌذست

 ّفتنجلسِ 
اًَاع فیلترّب ٍ کبربرد آًْب در ضٌبسبیی 

 عَارض

 -دیذاری ضٌیذاری در قبلب اسالیذ

کبر عولی بب استفبدُ از ًرم افسار ٍ 

 تصَیر لٌذست 

 ّطتنجلسِ 
 پردازش پیص ٍ سبزی آهبدُ ، ّب دادُ ٍرٍد

 هَزاییک تصبٍیر

 -ضٌیذاری در قبلب اسالیذدیذاری 

کبر عولی بب استفبدُ از ًرم افسار ٍ 

 تصَیر لٌذست

 ًْنجلسِ 
 بب کبر ٍ تصَیر از اطالعبت آٍردى ذستب

 ّیستَگرام

 -دیذاری ضٌیذاری در قبلب اسالیذ

کبر عولی بب استفبدُ از ًرم افسار ٍ 

 تصَیر لٌذست

 دّنجلسِ 

 ،استخراج تصَیر هکبًی اطالعبت هطبّذُ

 آهبری پبراهترّبی بررسی ، طیفی اطالعبت

 ببًذّب

 -دیذاری ضٌیذاری در قبلب اسالیذ

کبر عولی بب استفبدُ از ًرم افسار ٍ 

 تصَیر لٌذست

 (Image Fusion) تصبٍیر تلفیق یبزدّنجلسِ 

 -دیذاری ضٌیذاری در قبلب اسالیذ

کبر عولی بب استفبدُ از ًرم افسار ٍ 

 تصَیر لٌذست

 رادیَهتریکی تصحیحبت دٍازدّنجلسِ 

 -دیذاری ضٌیذاری در قبلب اسالیذ

کبر عولی بب استفبدُ از ًرم افسار ٍ 

 تصَیر لٌذست

 طیفی)تلفیق تصبٍیر( تصحیحبت سیسدّنجلسِ 

 -دیذاری ضٌیذاری در قبلب اسالیذ

کبر عولی بب استفبدُ از ًرم افسار ٍ 

 تصَیر لٌذست

 NDVI جولِ از ببًذی هحبسببت اًجبم چْبردّنجلسِ 

 -دیذاری ضٌیذاری در قبلب اسالیذ

کبر عولی بب استفبدُ از ًرم افسار ٍ 

 تصَیر لٌذست

 طبقِ بٌذی تصَیر پبًسدّنجلسِ 

 -دیذاری ضٌیذاری در قبلب اسالیذ

کبر عولی بب استفبدُ از ًرم افسار ٍ 

 تصَیر لٌذست

 

 ارزیابی: 

 ًورُ( 2)   درصذ  10     :)پرسص ٍ پبسخ کالسی ٍ حضَر در کالس(ّبی هستورآزهَى 

  ًورُ( 10)   درصذ  00  :    عولی بِ ّوراُ کبر عولی ٍ تحقیق اًجبم ضذُآزهَى 

 ًورُ( 8)   درصذ  00:      آزهَى پبیبى ترم 


