
 )به بعد 90ورودي ( نقشه برداري-عمراننا پيوستهكارشناسيبرنامه دروس

 نوع واحد ھم نياز پيش نياز عملی نظری نام درس ترم

  اول

 پايه       3 ٢رياضی عمومی 

 پايه       3 آمار و احتماالت مھندسی

 پايه       2 برنامه نويسی کامپيوتر

 اصلی       GIS 2اصول 

 اصلی       2 مبانی شھرسازی و برنامه ريزی شھری

 اصلی       2 فيزيک کاربردی

 اصلی     ٢ ١ نقشه سازی عددی و اتوکد

 عمومی       2 )نآانقالب اسالمی و ريشه ھای (مومی دروس ع

 19 مجموع

 دوم

 اصلی   ٢رياضی عمومی    ٢ رياضی کاربردی

 اصلی   آمار و احتماالت   ٣ تعديل و سرشکنی

 تخصصی   نقشه سازی عددی و اتوکد ٢ ١ نرم افزارھای پيشرفته و کاربردی

 تخصصی   GISاصول    ٢ GISکاربردھای 

 تخصصی     ١ ١ فتوگرامتری تحليلی

 پايه       ٢ معادالت ديفرانسيل

 عمومی     ١  ٢ )٢بدنی تربيت  – متون اسالمی(دروس عمومی 

 ١٧ مجموع

  سوم

 اصلی       ٢ کاداستر

 اصلی       ٢ مبانی سنجش از دور

 تخصصی   تعديل و سرشکنی ١ ٢ ژئودزی و محاسبات

 تخصصی       ٢ زبان تخصصی

 تخصصی   تعديل و سرشکنی ١ ٢ نقشه برداری ژئودتيک و تحليل شبکه ھای کنترل

 تخصصی   رياضی کاربردی ١ ١ نقشه برداری کاربردی

 عمومی       ٢ )٢اسالمی انديشه (دروس عمومی 

 16 مجموع

 چھارم

 تخصصی   ژئودزی و محاسبات -فيزيک کاربردی    ٢ ژئودزی ماھواره ای

 تخصصی ژئودزی ماھواره ای   ١   عمليات ژئودزی ماھواره ای

 تخصصی     ١ ١ پردازش رقومی تصاوير

 تخصصی   GISاصول  ١ ١ )DTM(مدل رقومی زمين 

 اصلی       ٢ نقشه برداریمديريت در 

 تخصصی   واحد ٤٩= درصد کل دروس  ٧٠پس از گذراندن    ٢ سمينار

 اختياری       ٢ *درس اختياری 

 عمومی     ٢ )تاريخ اسالم(دروس عمومی 

 15 مجموع

 ٣   اردوی کارورزی  تابستان
 -نقشه برداری کاربردی  -ژئودزی و محاسبات 

 نقشه برداری ژئودتيک و تحليل شبکه ھای کنترل
    

 ٧٠ مجموع

  
  : درس اختياری شامل يکی از دروس زير می باشد که به تشخيص گروه ارائه خواھد شد  * 

  سنجش از دور کاربردی – مثلث بندی و کاربردھای فتوگرامتری رقومی –ھيدروگرافی  –پايگاه اطالعاتی  –طرح ھندسی راه و پروژه راھسازی 

  .واحد دروس جبرانی به صالحديد گروه خواھند بود ٨دانشجويانی که رشته کاردانی آنھا غير از رشته ھای زير می باشند ملزم به گذراندن : نکته اول
  ژئودزی- کاردانی ناپيوسته نقشه برداری   –کاردانی پيوسته نقشه برداری 

واحد جبرانی  ٢۴می باشد ملزم به گذراندن  ١۴پيوسته نقشه برداری داشته و معدل فارغ التحصيلی آنھا در دوره کاردانی کمتر از  دانشجويانی که کاردانی: نکته دوم 
  .می باشند که به تشخيص گروه در طول تحصيل يا بصورت يک ترم مجزا ارائه خواھد شد


