
 ثِ ًبم خذاًٍذ جبى ٍ خرد
 علی احوذآثبدی ًبم اظتبد;                        (8:-7:ًیوعبل اٍل ) درس طرح                                                       

 هجبًی ّیذرٍلَشی پیػ ًیبز;                       تئَریًَع ٍاحذ;                          ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ;            ّیذرٍلَشی کبرثردیًبم درض; 

 38 تعذاد داًؽجَیبى;   ظبیت داًؽکذُ       هکبى ثرگساری;           21-23    ظبعت;                 ؼٌجِرٍز;   زهبى ثرگسارض کالض; 

 هدف درس:  

  (در ظرفصل درض اؼبرُ ؼذُ اظتٍ ظیالة) رٍغ ّبی  دثی ظٌجی ٍ هحبظجِ رٍاًبةآؼٌبیی ثب 

 (در ظرفصل درض اؼبرُ ؼذُ اظت)ْبرٍگرافآؼٌبیی ثب تجسیِ  تحلیل ّیذ 

 در یک حَضِ آثریسّیذرٍلَشی  کبرثردی اهکبى اظتفبدُ عولی از داًػ ّیذرٍلَزی ثرای تْیِ یک گسارغ  

 

 

 فعالیتهای آموزشی:  

 در اثتذای ّر جلعِ از هجبحث ارائِ ؼذُ در جلعِ قجل حضَر در کالض ٍ پرظػ ٍ پبظخ -

در اختیبر داًؽجَ قرار  هَرد ًیبز دادُ ّبی هکبًیثر رٍی یک حَضِ ٍاقعی) ArcGISاًجبم هحبظجبت ّیذرٍلَشی در هحیط ًرم افسار  -

 (هی گیرد

 اًجبم یک تحقیق در قبلت یک گسارغ ّیذرٍلَشی ثرای یک حَضِ آثریس تَظط ّر داًؽجَ 

 آزهَى پبیبى ترم -

 اًجبم ؼذٍُ کبر عولی آزهَى عولی ثب تَجِ ثِ تحقیق  -

 

 منابع اصلی درس:  

  جسٍُ کالض. -2

 قذض رضَی.، اًتؽبرات آظتبى ، اهیي علیسادُّیذرٍلَشی کبرثردیاصَل  -3

 .اهیرکجیر ی، داًؽگبُ صٌعتذ کبرآهَز ٍ ؼْبة عراقی ًصاد، هحوپیؽرفتِّیذرٍلَشی   -4

 

 ارائه مطالبجدول زمانبندی 

 هٌبثع هکول درض ًحَُ ارزیبثی ؼیَُ تذریط ظرفصل درض جلعِ

 آثریس حَضِ هَرفَهتری خصَصیبت جلعِ اٍل

دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

 -اظالیذ

 عولی ثب اظتفبدُ از ًرم افسار

در پبییي قیذ ؼذُ 

 .اظت

در ثبال قیذ ؼذُ 

 اظت.

 دٍمجلعِ 
ٍ ردُ  هحبظجِ ضرایت ؼکلی حَضِ

 ثٌذی رٍدخبًِ

دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

 -اظالیذ

 عولی ثب اظتفبدُ از ًرم افسار

- - 

 ؼجکٍِ تراکن  ًعجت اًؽعبةهحبظجِ  ظَمجلعِ 

دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

 -اظالیذ

 عولی ثب اظتفبدُ از ًرم افسار

- - 

 دهب ٍ ثبرغ ثٌذی پٌِْ چْبرمجلعِ 

دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

 -اظالیذ

 عولی ثب اظتفبدُ از ًرم افسار

- - 



 دهب ّن ٍ ثبراى ّن ّبی هٌحٌی ترظین جلعِ پٌجن

دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

 -اظالیذ

 عولی ثب اظتفبدُ از ًرم افسار

- - 

 ؼؽنجلعِ 
 رٍی هتَظط ثبرغ گیری اًذازُ

 حَضِ

دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

 -اظالیذ

 عولی ثب اظتفبدُ از ًرم افسار

- - 

 ثبرغ خصَصیبت ثیي رٍاثط ّفتنجلعِ 

دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

 -اظالیذ

 عولی ثب اظتفبدُ از ًرم افسار

- - 

 رٍاًبة -ثبرغ تحلیل ّؽتنجلعِ 
دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

 حل هعئلِ -اظالیذ
- - 

 تعریف ٍ تفعیر ّیذرٍگراف ًْنجلعِ 
دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

حل هعئلِ -اظالیذ  
- - 

 2 هجسا کردى ّیذرٍگرافرٍؼْبی  دّنجلعِ 
دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

حل هعئلِ -اظالیذ  
- - 

 3 هجسا کردى ّیذرٍگرافرٍؼْبی  یبزدّنجلعِ 
دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

حل هعئلِ -اظالیذ  
- - 

 دٍازدّنجلعِ 
 هحتولثبرغ حذاکثر هحبظجِ 

(pmp) 

دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

حل هعئلِ -اظالیذ  
- - 

 2یي آثذّی در حَضِ رٍؼْبی تخو ظیسدّنجلعِ 
دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

حل هعئلِ -اظالیذ  
- - 

 3یي آثذّی در حَضِ رٍؼْبی تخو چْبردّنجلعِ 
دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

حل هعئلِ -اظالیذ  
- - 

 4یي آثذّی در حَضِ رٍؼْبی تخو پبًسدّنجلعِ 
دیذاری ؼٌیذاری در قبلت 

حل هعئلِ -اظالیذ  
- - 

 

 

 ارزیابی: 

 ًورُ( 3)   درصذ  21     ;(پرظػ ٍ پبظخ کالظی ٍ حضَر در کالض)ّبی هعتورآزهَى 

  ًورُ( 21)   درصذ  61  ;    عولی ثِ ّوراُ کبر عولی ٍ تحقیق اًجبم ؼذُآزهَى 

 ًورُ( 9)   درصذ  51;      آزهَى پبیبى ترم 

      


