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 فصل اول

 کلی برنامه کارشناسی ارشد سنجش از دور و مشخصات

 سيستم اطالعات جغرافيايی
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 تعريف و هدف -1

ترین و قویترین تكنیكهای قابل دسترس الرشدترین، جالب( یكی از سریعRemote sensingسنجش از دور )

طبیعی، بیولوژی، جنگل، شاورزی، منابعشناسی، جغرافیا، کمحققینی است که با مسائل محیطی در قلمرو زمین

استراتژی سروکار دارند. سنجش و  ریزیهای نظامیباستاشناسی، تهیه نقشه و باالخره برنامه، شناسی، هواشناسیاقیانوس

یابد که بخواهیم آن را در کشور پهناوری چون ایران که از نظر مطالعات در از دور بخصوص وقتی اهمیت می

کر نسبتاً بكراست به کار بریم چرا که کارهای تحقیقی در روی زمین بطور کلی پرهزینه و پرزحمت الذهای فوقشاخه

بوده و در بعضی از فصول سال نیز غیرممكن است. درحالیكه استفاده از تصاویر و اطالعات رقومی سنجش از دور 

آمدهای مخرب زودگذر ها و پیشههای محیطی را در جمیع فصول سال ممكن و امكان بررسی پدیدکار برروی پدیده

العبور را ممكن ساخته و آورد و مطالعه روند تغییرات و مناطق صعبسوزیها، طغیانها، زلزله را فراهم میرا نظیر آتش

 دهد.گیری کاهش میهزینه کار برروی زمین را به طرز چشم

سازی، آوری، ذخیرهکه به منظور جمع عات جغرافیایی نیز یك سیستم کامپیوتری ویژه استالتكنولوژی سیستم اط

سازی اطالعات فضایی و سایر اطالعات مربوط به مكان طراحی و مرکب از چند جزء بازنگری، پردازش و مدل

است که با رواج کامپیوترهای  0891باشد. از دهه افزار کامپیوتر، اطالعات و افراد متخصص میافزار، نرمسخت

ای از رشد و شكوفایی و گسترش به چنان مرحله GISسنجش از دور تكنولوژی  و حجم فراوان اطالعات  شخصی

ای رواج یافته است و در سطح جهان رسیده است، که در سالهای اخیر نیز در ایران به صورت گسترده

امر آموزش گذاری در افزار آن به عمل آمده است. بنابراین سرمایهافزار و نرمگذاریهای هنگفتی در زمینه سختسرمایه

 رسد.آن نیز بسیار ضروری به نظر می

های کشاورزی، اکولوژی، در زمینههای سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی تكنیك  با توجه به کارآمدی

طبیعی و شناسی، هواشناسی، منابعشناسی، اقیانوس، باستانشناسی، عمرانجغرافیا، زمین شناسی، ژئومورفولوژی، خاك

 قدم بردارد. در جهت سازندگی کشوراین برنامه سعی دارد با آموزش این رشته علمی  ،شهتهیه نق

 

 طول مدت تحصيل دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی: -2

زمان تحصیلی مورد نیاز کارشناسی ارشد سنجش از دور برابر مصوبات برنامه کارشناسی ارشد وزارت فرهنگ و 

 ش عالی خواهد بود.آموز

 

 واحدهاي درسی: -3

 برنامه دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی دارای واحدهای زیر است:

 واحد 01                         پایهدروس   

 واحد 01        تخصصی گرایش دروس  

 واحد 6  پایان نامه                          

 واحد  31 جمع

 



 4 

 می باشد که ویژگی های هریك از آنها در این برنامه ارائه شده است.گرایش  1این رشته دارای 

 

 دروس پيشنياز -4

بایست در سطح باشند که به راحتی بتوانند از منابع درسی زبان انگلیسی کنندگان این دوره میزبان انگلیسی شرکت

یان موظف هستند که دروس کمبود و تعیین شده برای هر شاخه را استفاده به عمل آورند. عالوه براین دانشجو

 بگذرانند.

 

 التحصيالنهاي اشتغال فارغزمينه-5

شوند، نظر به تسلط به تكنیك سنجش از التحصیالن این رشته در آن جذب میعالوه بر فعالیتهای آموزشی که فارغ

ای، به صورت چشمی و کامپیوتری، قادر ماهوارهدور و تفسیر تصاویر سنجش از دور اعم از عكسهای هوایی و 

تر کارهای تحقیقاتی های تحقیقاتی ذیل را که بدون شك برای انجام سریعتر و اقتصادیخواهند بود نیازهای سازمان

 سازند. دارند برآورد خود بدین تكنیك جدید نیاز شدید

 مان جنگلها و مراتعهای آبخیزداری، سازوزارت کشاورزی، موسسه تحقیق خاك و آب، طرح .0

 وزارت جهادسازندگی .1

 سازمان زمین شناسی کشور .3

 برداری کشورسازمان نقشه .4

 سازمان جغرافیای نیروهای مسلح .5

 دیدهاحمر در خصوص ارزیابی سریع از مناطق آسیبهالل .6

 زیستسازمان حفاظت محیط .7

 وزارت نیرو .9

 سازمان برنامه و بودجه .8

 سازمان هواشناسی .01

 ها، شهرداری،بخشداریها(وزارت کشور )استانداری .00

 وزارت معادن و فلزات .01

 وزارت مسكن و شهرسازی .03

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 و ضرايب آن مواد آزمون -6

 

مبانی سيستم  نام گرايش

 اطالعات جغرافيايی

مبانی سنجش از 

وپردازش  دور

 تصوير

زبان 

 تخصصی 

آمار و 

 رياضيات

 ايگاه داده هاپ

 1 4 3 4 3 سنجش از دور

سيستم اطالعات 

 جغرافيايی

4 3 3 4 3 
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 فصل دوم

 

 جداول برنامه دروس دوره کارشناسی ارشد

 سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییرشته  مشترک و دروس پايه - 1جدول شماره 

پیشنیاز ساعت 

عملی

سااااعت 

نظری

جمااااااع 

ساعت

تعااداد 

واحد

درس نام کد 

درس

ندارد  GISبرنامه نویسی سنجش از دور و  1 49 06 31

Programming in remote 

sensing and GIS 

0

- ندارد 31 31 1  اصول و فیزیك سنجش از دور

Principles and physics of 

remote sensing 

1

31 ندارد 06 49 1  پردازش پیشرفته تصاویر رقومی 

Advanced satellite image 

processing 

3

 سیستم اطالعات جغرافیایی پیشرفته 1 49 06 31 ندارد

Advanced GIS 
4

 مدیریت پایگاه اطالعات 1 49 06 31 ندارد

Database management 
5

 مدل های رقومی زمین  1 49 06 31 ندارد

Digital Terrain Models 

6 

- - - - 06 جمع -
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 سنجش از دور رشته روس تخصصی گرايش د - 2جدول شماره 

پیشنیاز سااااعت 

عملی

سااااعت 

نظری

جمااع 

ساعت

تعااااداد 

واحد

نام درس کد 

درس

ندارد - 31 31 1  *برنامه نویسی تخصصی سنجش از دور

Advances programming in remote 

sensing  

0

 سنجش از دور فعال 1 49 06 31 ندارد

Active remote sensing 

1

- ندارد 31 31 1  سنجش از دور حرارتی؛ نظریه ها و الگوها

Thermal remote sensing: theories 

and algorithms  

3

 سنجش از دور آب، خاك و گیاه 1 49 06 31 ندارد

remote sensing of water, soil and 

vegetation 

4

 سنجش از دور در علوم زمین و مخاطرات 1 49 06 31 ندارد

remote sensing in geo- science 

and hazards 

5

- ندارد 31 31 1  سنجش از دور شهری

Urban remote sensing 
6 

ندارد - 31 31 1   *روش تحقیق در سنجش از دور 
Research methods in remote 

sensing 

7 

ه ببرنامه نوبسی تخصصی سنجش از دور و يا روش تحقيق در سنجش از دور يک درس درس دو از ميان *

 انتخاب گروه مربوطه ارايه خواهد شد.
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 سیستم اطالعات جغرافیاییدروس تخصصی گرايش  - 3جدول شماره 

پیشنیاز سااااعت 

عملی

سااااعت 

نظری

جمااع 

ساعت

تعاااداد 

واحد

نام درس کد 

در

س

ندارد - 31 31 1  *GISبرنامه نویسی تخصصی 

Advances programming in GIS 

0

- ندارد 31 31 1  الگوریتم های هوش مصنوعی

Artificial intelligence algorithms   
1

 در مطالعات شهری و روستایی  GISمدلسازی 1 49 06 31 ندارد

GIS modeling in urban and rural 

studies 

3

 در مطالعات آب و خاك GISمدلسازی 1 49 06 31 ندارد

GIS modeling in water and soil studies 
4

- ردندا 31 31 1  تحلیل های تصمیم گیری چند معیاره مكانی

Spatial multi criteria decision analysis 
5

- ندارد 31 31 1 GIS شهروند محور 

Citizen – oriented GIS 
6 

ندارد - 31 31 1    *سیستم اطالعات جغرافیاییروش تحقیق در 
Research methods in GIS 

7 

يک   سیستم اطالعات جغرافیاییو يا روش تحقيق در  GISمه نوبسی تخصصی سنجش *از ميان دو درس برنا

 درس به انتخاب گروه مربوطه ارايه خواهد شد.
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 فصل سوم

 

 سرفصل دروس
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 سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی 

 :عنوان درس

امه نویسی سنجش از دور و برن
GIS 

 

 :تعداد واحد

1  

 :نوع واحد

 نظری

 :دروس پيش نياز

 ندارد

 : استاد متخصص براي تدريس

 GISسنجش از و 

 : تعداد ساعت

31 

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 داف:اه

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم برنامه نویسی مقدمانی در سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی

 سرفصل ها:

 تعريف و مفهوم الگوريتم نويس و تهيه فلوچارت .1

 حل مسئله به روش برنامه نويسی .2

 متغيرها، عبارات و دستورات در پايتون .3

 توابع در برنامه نويسی پايتون .4

 شت در برنامه نويسی پايتونشرطی ها و بازگ .5

 توابع نتيجه دار در برنامه نويسی پايتون .6

 تکرار در برنامه نويسی پايتون .7

 رشته ها در برنامه نويسی پايتون .8

 ليست ها در برنامه نويسی پايتون .9

 

 منابع :

  ،برنامه نویسی پایتون برای مهندسی بویژه 0384صادقی نیارکی الف ،GIS صیرالدین انتشارات دانشگاه خواجه ن

 طوسی.

 Zandergeb P. A., 1103, Python scripting for ArcGIS, ESRI Press. 

 Pimpler E., 1105 Programming ArcGIS with Python cookbook, Packt publishing. 
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 سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد 

 :عنوان درس

 جش ازدوراصول و فیزیك سن

 :تعداد واحد

1  

 :نوع واحد

 نظری

 :دروس پيش نياز

 ندارد

 : خصص براي تدريستاد متاس

 سنجش از دور

 : تعداد ساعت

34 

 ■ندارد                             □: داردآموزش تکميلی عملی

 □سمینار         □کارگاه       □آزمایشگاه        □سفرعلمی

درس آشنایی دانشجویان با مبانی سنجش از دور شامل فیزیك سنجش ازدور, انواع سكوها و هدف از ارائه این  اهداف:

 سنجنده ها می باشد.

 سرفصل ها:

 تعریف، تاریخچه و کاربردهای سنجش ازدور .0

باولتزمن، تواوری ذره ای،   –نور و برهمكنش آن باا محایط )ماهیات ناور، قاوانین پالناك، ویان، اساتفان          .1

تلف، برهمكنش نور با هوآویز ها، قاوانین حااکم بار انعكاس،پراش،شكسات،     برهمكنش نور با سطوح مخ

 جذب، قطبش، تعریف طیف جذبی و نشری مواد، امواج رادار، امواج رادیوئی(

مكانیك ماهواره ها)تعریف مدارهای ماهواره ای، سرعت مدارها، انرژی مادارها، زوایاای ساطوح مادارها،      .3

در مدار، اصالح مسیر ماهواره ها، خطای ناشای از اخاتالالت ماداری،    قوانین حاکم بر قرار گرفتن ماهواره 

 ماهواره های قطبی و زمین آهنگ(

فیزیك سنجنده های سنجش از دور)طبقه بندی انواع سنجنده ها، آشكار سازها، فیزیك حاکم بار سانجنده    .4

متری، زمانی و طیفای  ها، نویز و نوفه، اثر نویز بر اطالعات جمع آوری شده، قدرت تفكیك فضائی، رادیو 

 سنجنده ها، خروجی سنجنده ها، تعریف پیكسل، پوشش سنجنده در عرضهای مختلف(

طیف سنجی ) ابزار طیف سنجی، تاریخچه طیف سنجی، کاربرد طیف سنجی در سنجش از دور،  عوامل موثر  .5

ها،طیف  بر طیف سنجی، انواع طیف سنجی،چگونگی تفسیر طیف و تعین نقاط مهم جذب،طیف سنجی کانی

سنجی خاکها، طیف سنجی گیاهان، طیف سنجی محیطهای آبی، طیف سنجی زمینی و ماهواره،  استفاده از  

 طیف زمینی جهت کالیبراسیون داده های ماهواره ای(

مخابرات ماهواره ها )نحوه جماع آوری و ارساال اطالعاات سانجنده باه ایساتگاه زمینای، بارآورد حجام           .6

لف، چگونگی عملكارد ایساتگاههای زمینای، نحاوه رلاه اطالعاات توساط        اطالعات در سنجنده های مخت

 ماهواره های رابط(

نحوه تفسیر اطالعات ) تفسیر چشمی و استخراج اطالعات از تصاویر در باندهای مختلف، الگوریتم سازی  .7

جهت استخراج اطالعات از تصاویر ماهواره ای، نحوه تعیین سایت مطالعه و چگاونگی سافارش تصااویر،    

نحوه انتخاب بهینه سكو و سنجنده مناسب برای یك کار پژوهشی با رعایت جنبه هزینه، حجم اطالعات و 

 کیفیت داده ها(

طبقاه بنادی اناواع پهپادهاا از نظار      ، تاریخچه هواپیماهاای بادون سرنشاین   ( فناوری و کاربردهای پهپادها .9

 Micro Aerialای کوچااك )پهپادهاا، ساااختمان، ارتفاااع پاارواز عملیاااتی و حااداکلر بااار قاباال حماال

Vehicles: MAVsسیساتم هاای   ، مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری پهپادهاا ، ( و کاربردهای آنها
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انواع مناابع انارژی   ، های داخلی GPSروشهای مكانیابی پهپادها با استفاده از ماهواره ها و ، هدایت پهپادها

انواع سنجنده ، ها و سیستم های هیبریدی( در حرکت پهپادها )سلولهای خورشیدی، سوخت فسیلی، باتری

نحاوه  ،  آشنایی با نرم افزارهاای ماورد اساتفاده در پاردازش تصااویر هاوایی      ، ها )الكترواپتیكی، رادیویی(

ویژگی های ابر نقااط حاصال   ، زمین مرجع سازی تصاویر هوایی و ارتوفتوگرافی، طراحی یك پروژه پرواز

برخای  ، ادغام تصاویر حاصل از چناد پهپااد  ، بقه بندی داده های پهپادروشهای ط، از تصاویر هوایی پهپادها

نقاش  ، کاربردهای پهپادها در مدیریت منابع طبیعی )حیات وحش، جنگلها، مراتع، دریاچه ها و تاالب هاا( 

اساتفاده از پهپادهاا   ، پهپادها در محیط های شهری )مانند کنترل ترافیك(، غیرشهری )کشاورزی، باغاداری( 

   (DSS (Decision Support Systems)در 

 منابع :

  ،ی کاربردي سنجفيط 0389رنگزن کاظم. ، مصطفی کابلی زاده، دانیا کریمی، عظیم صابری

 .انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز،هایکان
o مبانی فیزیك سنجش از دور و فناوری ماهواره ای، انتشارات دانشگاه 0396محمدرضا،  مباشری ،

 دین طوسی.خواجه نصیرال

 Elachi Charles, Jakob J. van Zyl, 6002, Introduction To The Physics and Techniques 

of Remote Sensing, Wiley-Interscience. 

 Jensen John R., 6051, Remote Sensing of the Environment,  

 Clark, R.N., and Roush, T.L., (5891): Reflectance spectroscopy: Quantitative 

analysis techniques for remote sensing applications, J. Geophys. Res., 98: 2268- 

2210. 

 Gupta, R. P. (6006): Remote sensing geology. Second edition, Springer. 

 Gupta R.P. (6059): Imaging Spectroscopy. In: Remote Sensing Geology. Springer, 

Berlin, Heidelberg 

 Dekoulis, G. (6059). Drones-Applications. London: IntechOpen. 

 Fahlstrom, P. & Gleason, T. (6056). Introduction to UAV systems. Chichester: 

Wiley. 

 Valavanis, K. & Vachtsevanos, G. (6051). Handbook of unmanned aerial vehicles. 

Dordrecht: Springer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Introduction-Physics-Techniques-Remote-Sensing/dp/0471475696/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1605616589&refinements=p_27%3AJakob+J.+van+Zyl&s=books&sr=1-1&text=Jakob+J.+van+Zyl
https://www.amazon.com/Introduction-Physics-Techniques-Remote-Sensing/dp/0471475696/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1605616589&refinements=p_27%3AJakob+J.+van+Zyl&s=books&sr=1-1&text=Jakob+J.+van+Zyl
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 دور و سيستم اطالعات جغرافيايی  سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سنجش از

 :عنوان درس

 پایگاههای اطالعاتیمدیریت 

 : عداد واحدت

1 

 :نوع واحد

 نظری و عملی

 :دروس پيش نياز

 سیستم اطالعات جغرافیایی  پیشرفته

 : استاد متخصص براي تدريس

 سیستم اطالعات جغرافیایی

 : تعداد ساعت

49 

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

آشنایی دانشجویان با مفاهیم پایه پایگاههای اطالعاتی و نحوه ایجاد, بهنگام سازی و اخذ خروجی از آنها می  اهداف:

 باشد.  

 سرفصل ها:

ه، متغیرها، کااربرد ریاضایات گسساته، نظریاه مجموعاه هاا و       با رویكرد شناخت انواع داد مبانی فن آوری اطالعات .0

  بررسی اجمالی جایگاه اطالعات جغرافیایی در مباحث مدیریت دانش

مبانی پایگاه داده ها )ویژگی پایگاههای اطالعات جغرافیایی، انواع پایگاه ها و ساختمان آنها، ساختار سلساله مراتبای،    .1

 و پایگاه داده شی گراء (nestedرید و شبكه ای ورابطه ای، پایگاه داده هیب

 ER Diagramبررسی دقیق پایگاه داده رابطه ای شامل تعریف، ارتباطات موجود در آن،  .3

طراحی پایگاه داده ها )تحلیل نیاز، طراحی مفهاومی، طراحای منطقای و طراحای فیزیكای، روشاهای ساازماندهی و         .4

 ویرایش داده ها در پایگاه اطالعات جغرافیایی(

 و... Indexingو  SQLهای مدیریت و بازیابی اطالعات از پایگاه داده اطالعاتی شامل روش  .5

 آشنایی با پایگاه داده جغرافیایی و مرور موارد فوق الذکر به صورت تخصی در زمینه های مكان مبنا .6

 های مكانی SQLاطالعات جغرافیایی از پایگاه داده مكان مبنا و  بررسی و یادگیری روش های مدیریت و بازیابی .7

 آشنایی و بكارگیری موارد فوق با استفاده از پایگاه داده های متن بار و مقایسه آنها با پایگاه داده های تجاری موجود .9

آشنایی و بكارگیری پایگاه داده مكان محور در معمااری هاای خاادم و مخادوم باا اساتفاده از نارم افزارهاای ماتن           .8

 (GeoServerباز)

ب موارد بحث شده در یك نرم افزار تحت وب و ایجاد یك زنجیره کامال از پایگااه داده، سارور و    شامل ترکی  کار عملی .11

 یك واسط کاربر به صورت کامال متن باز

 منابع :

 مهسا محمدی ،ابراهیم عالیی ،علی طوفان زاده مژدهی، ترجمه پایگاه داده پیشرفته، 0383،دیت سی جی ، 

 .انتشارات اورنگ

 ،.مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها، انتشارات جلوه.0396 روحانی رانكوهی م. ت ، 

 Lisa Friedrichsen, Lisa Ruffolo, et al., 1111, Concepts of Database Management, 

Cengage Learning 

 Spatial database with application to GIS, 1111, Morgan Kaufman Publishers Inc. 

San Francisco, CA, USA.  

 

 

 

 

https://www.ketabrah.ir/author/31884-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://www.ketabrah.ir/author/30781-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DA%98%D8%AF%D9%87%DB%8C
https://www.ketabrah.ir/author/30781-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DA%98%D8%AF%D9%87%DB%8C
https://www.ketabrah.ir/author/31883-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.ketabrah.ir/author/31883-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.ketabrah.ir/author/31875-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://www.ketabrah.ir/author/31875-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://www.ketabrah.ir/publisher/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%AF
https://www.ketabrah.ir/publisher/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%AF
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 سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی 

 :عنوان درس

 مدلهاي رقومی زمين 

 

 : تعداد واحد

1 

 :نوع واحد

 نظری و عملی

 :دروس پيش نياز

 سیستم اطالعات جغرافیایی پیشرفته

 : استاد متخصص براي تدريس

 سیستم اطالعات جغرافیایی

 : تعداد ساعت

49 

 □ندارد                             ■: داردتکميلی عملی آموزش

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

هدف از ارائه اين درس آشنايی دانشجويان با نحوه جمع آوري و توليد مدلهاي رقومی ارتفاع و همچنين کاربرد آنها 

 ين موقعيت جهانی و نحوه کاربرد آن مطرح می گردد. می باشد. در ادامه مبانی سيستم تع

 سرفصل ها:

 تعریف ، مفهوم و انواع  مدلهای رقومی زمین .0

 مدلهای مورد استفاده در نمایش ارتفاع ومراحل تهیه مدلهای رقومی زمین از منابع داده ای مختلف .1

ی و جهانی، روشهای قطعی شامل روشهای محل اصول و کاربردهای درون یابی) انواع روش های درون یابی .3

و غیر قطعی، مسائل و محدودیت های درون یابی، درون یابی مبتنی بر زماین آماار، مراحال مختااف درون     

 یابی، روشهای ارزیابی کیفیت در درون یابی، الگوریتم های درون یابی از خطوط منحنی میزان(

 مقایسه و ارزیابی روشهای مختلف درون یابی .4

 در درون یابی(  IDWو  SPLINEون یابی) استفاده از روشهای ریاضی در در .5

اتریسی در تحلیل با مدلهای رقومی ارتفاع، الگاوریتم هاای   متحلیل و آنالیز مدلهای رقومی ارتفاع )روشهای  .6

محاسبه شیب، جهت و سایر پارامترهای مفید چشم انداز به کمك مدلهای رقومی ارتفاع، مدلسازی تاابش و  

 خراج شبكه آبراهه ها(توزیع مكانی آن، است

 در سنجش از دور و مطالعات محیطی کاربردهای مدلهای رقومی ارتفاع .7

 عملی: ساخت یك مدل رقومی ارتفاع و تحلیل آنکار  کار .9

 منابع :

 مااهواره ،  انتشارات مدل های رقومی زمین بهنام خرمی . شهریار عباسی، اصول، مفاهیم و آنالیز ،ولی زاده کامران ،

0388. 

 مدل ساازی رقاومی زمین)اصاول و روشاها(، ترجماه حسان عزیازی و همكااران،         0396یلین و همكاران، لی ژ ،

 انتشارات ماه حرا.

 Wilson John P., 1109, Environmental Applications of Digital Terrain Modeling 

(Analytical Methods in Earth and Environmental Science), Wiley-Blackwell. 

 El-Sheimy Naser, Caterina Valeo, et al., 1115, Digital Terrain Modeling: 

Acquisition, Manipulation and Applications, Artech House Publishers. 

 

 

https://www.amazon.com/Environmental-Applications-Digital-Modeling-Analytical/dp/1118936213/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=digital+terrain+modeling&qid=1605618693&s=books&sr=1-3
https://www.amazon.com/Environmental-Applications-Digital-Modeling-Analytical/dp/1118936213/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=digital+terrain+modeling&qid=1605618693&s=books&sr=1-3
https://www.amazon.com/Digital-Terrain-Modeling-Manipulation-Applications/dp/1580539211/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=digital+terrain+modeling&qid=1605618816&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Digital-Terrain-Modeling-Manipulation-Applications/dp/1580539211/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=digital+terrain+modeling&qid=1605618816&s=books&sr=1-1
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 سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی 

 :عنوان درس

GIS پیشرفته 

 :نوع واحد 1: تعداد واحد

 نظری و عملی 

 :دروس پيش نياز

 ندارد

 :استاد متخصص براي تدريس

   سیستم اطالعات جغرافیایی

 : تعداد ساعت

49 

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

هدف از ارائه این شناخت انواع تحلیل های فضایی مورد استفاده در سیستم اطالعات جغرافیایی و کار عملی باا آنهاا مای    

 . باشد

 

 سرفصل ها:

 مپ.شانی برداری و رستریآشنایی با مفاهیم توپولوژی، انواع ه .0

 انواع تحلیل های مبتنی بر فاصله، تراکم، انواع تحلیل های مبتنی بر جهت .1

 انواع تحلیل های شبكه .3

   (line referencing)و ارجاع خطی (Geo-coding)کدگذاری مكانی  .4

5. GIS  سه بعدی، انواع تحلیلfocal ،Local ،Zonal  وGlobal 

 آماری -تحلیل های مكانی  .6

 GIS( در OGCتانداردها )ملالانواع اس .7

 

 منابع :

  موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه  ، ترجمه حمیدرضا جعفری، سیستم اطالعات جغرافیایی، 0385، تادپل بولس

   .تهران

 Paul Bolstad, 1108, GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information 

Systems, XanEdu Publishing Inc. 

 Sui D., Elwood, S., & Goodchild M. (eds), 1103, Crowdsourcing geographic 

knowledge volunteered geographic information (VGI) in theory and practice, 

Springer Science & Business Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-507527/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/author-507527/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.amazon.com/GIS-Fundamentals-Geographic-Information-Systems/dp/1593995520/ref=sr_1_1?crid=NEQM2Q5UNJXM&dchild=1&keywords=geographic+information+systems&qid=1605619632&s=books&sprefix=geographic+informati%2Cstripbooks-intl-ship%2C385&sr=1-1
https://www.amazon.com/GIS-Fundamentals-Geographic-Information-Systems/dp/1593995520/ref=sr_1_1?crid=NEQM2Q5UNJXM&dchild=1&keywords=geographic+information+systems&qid=1605619632&s=books&sprefix=geographic+informati%2Cstripbooks-intl-ship%2C385&sr=1-1
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 سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد 

 :عنوان درس

ماهواره پردازش پیشرفته تصاویر 

 ای

 : تعداد واحد

1 

 :نوع واحد

 نظری و عملی

 :دروس پيش نياز

 اصول و فيزيک سنجش از دور

 : استاد متخصص براي تدريس

 سنجش از دور

 : تعداد ساعت

49 

 □ندارد                             ■: داردعملی آموزش تکميلی

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

هدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان با پردازش پیشرفته تصاویر است به گونه ای که در پابان ترم دانشجویان 

 از دور به اطالعات مورد نظر را انجام دهند.بتوانند کلیه مراحل تبدیل داده خام سنجش 

 سرفصل ها:

 توصیف آماری تصویر .0

 عملگرهای جبری بر روی تصاویر .1

 چرخش( -رزولوشن -تبدیل هندسی تصویر )تغییرانداره .3

 بارزسازی تصاویر در حوزه ی مكانی .4

 فیلتر کردن در حوزه مكانی .5

 ، تبدیل فوریه و موجك(PCAتبدیالت تصاویر )تبدیل  .6

 کردن در حوزه فرکانسیفیلتر  .7

 فضای ویژگی و تولید ویژگی های بافتی و ساختاری .9

 اصول طبقه بندی )مبانی نظارت شده و نشده( .8

 روش های مختلف طبقه بندی پیكسل مبنا .01

 پردازش های پس از طیقه بندی .00

 روش های طبقه بندی شی مبنا و استنتاجی .01

 روش طبقه بندی زیر پیكسل .03

 ارزیابی دقت طبقه بندی .04

 ع :مناب

  ،دانشگاه تهران.ت ،  کاربرد سنجش از دور در علوم زمین، ، انتشارا  0391علوی پناه  سید کاظم 

 Jenson, John R., 1105, Introductory Digital Image Processing: A Remote 

Sensing Perspective, Prentice- Hall Publisher.  

 Gao J., 1118, digital analysis of remotely sensed imagery, Mc- Graw- Hill. 

 Gonzalez R.C. and Woods R. E., 1117, Digital image processing. 

 

 

https://www.amazon.com/Introductory-Digital-Image-Processing-Perspective-ebook/dp/B0153J0UC0/ref=sr_1_5?crid=2LHSXXOWHTKPA&dchild=1&keywords=remote+sensing&qid=1605616364&s=books&sprefix=remote+%2Cstripbooks-intl-ship%2C391&sr=1-5
https://www.amazon.com/Introductory-Digital-Image-Processing-Perspective-ebook/dp/B0153J0UC0/ref=sr_1_5?crid=2LHSXXOWHTKPA&dchild=1&keywords=remote+sensing&qid=1605616364&s=books&sprefix=remote+%2Cstripbooks-intl-ship%2C391&sr=1-5
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 سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی 

 :عنوان درس

ی سنجش صبرنامه نویسی تخص

 از دور

 

 :تعداد واحد

1  

 :نوع واحد

 نظری

 :دروس پيش نياز

 ندارد

 : استاد متخصص براي تدريس

 GISسنجش از و 

 : تعداد ساعت

31 

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

 هدف از ارائه این درس آشنایی با برنامه نویسی پردازشهای سنجش از دور می باشد.

 سرفصل ها:

 استخراج خصوصیات آماری تصویر و انجام محاسبات آماری .0

 محاسبه شاخص های طیفی  .1

 صاویربارزسازی ت .3

 پیاده سازی فیلترهای پایین و باالگذر .4

 (PCA)محاسبه تبدیالت تصاویر  .5

 طبقه بنده نظارت شده .6

 ظبقه بندی نظارت نشده .7

 از باندهای حرارتی Emissivityو  LSTمحاسبه  .9

 محاسبه مدل فرسایش باد .8

 تلفیق تصاویر و داده های ماهواره ای .01

 منابع :

 

 Canty Morton John, 1108, Image Analysis, Classification and Change Detection in 

Remote Sensing: With Algorithms for Python, CRC Press. 

 Lavender S. and Lavender A., 1105, Practical handbook of remote sensing, CRC 

press. 

 Bunting P. and Clewley D., 1103, Python scripting for spatial data processing. 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Analysis-Classification-Change-Detection-Sensing-ebook/dp/B07PQNKVNZ/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=remote+sensing+programming&qid=1605617164&s=books&sr=1-5
https://www.amazon.com/Analysis-Classification-Change-Detection-Sensing-ebook/dp/B07PQNKVNZ/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=remote+sensing+programming&qid=1605617164&s=books&sr=1-5
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 سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی 

 :عنوان درس

 سنجش از دور فعال

 

 : تعداد واحد

1 

 :نوع واحد

 نظری و عملی

 :دروس پيش نياز

 اصول و فیزیك سنجش از دور

 : استاد متخصص براي تدريس

 سنجش از دور

 : تعداد ساعت

49 

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

هدف از ارائه اين درس آشنايی با سنجش از دور فعال )سنجنده ها رادار و ليدار(، نحوه پردازش داده هاي راداري 

 و ليدار و کاربردهاي آن می باشد.

 سرفصل ها:

 ویژگی میكرو موج در سنجش از دورو مبانی فیزیك  .0

 هندسه تصاویر راداری و قدرت تفكیك در تصاویر رادار .1

 مفهوم قطبش و کاربرد آن .3

 لكه ها در تصاویر راداری و روش های کاهش آن .4

 تصحیح هندسی تصاویر راداری .5

 سیستم های رادار با دریچه مصنوعی .6

 تداخل سنجی راداری و کاربردهای آن .7

 ربردی از بكارگیری تصاویر ماکروویو در مطالعات محیطیتبیین نمونه های کا .9

 معرفی تكنولوژی لیدار و معرفی اجزاء سیستم رادار .8

 انواع سنجنده های لیدار .01

 پردازش داده های لیدار .00

 کاربرد داده های لیدار .01

 و تفسیر نصویر دارای و داد های لیدارکارعملی: پردازش  .03

 منابع :

 اجه نصیرالدین طوسیدانشگاه صنعتی خو، مبانی سنجش از دور راداری، 0385یاسر،  مقصودی. 

 Woodhouse Iain, 1105, Introduction to Microwave Remote Sensing, Speckled Press 

 Richards J. A., 1118, Remote sensing with imaging Radar, Heidelberg; Springer. 

 Jakob J. V. Z. 1100, Synthetic aperture radar polarimetry, Wiley. 

 Harold M., 1116, remote sensing with polarimetry radar, Wiley. 

 Shan J. and Chales K. Toth, 1119, topographic laser ranging a scanning: principles 

and processing, CRC Press. 
 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1+%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87+%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86+%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C&select-publisher=publisher-exact
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 سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی 

 :عنوان درس

حرارتی: نظریه ها  سنجش از دور

 و الگوریتم ها

 : تعداد واحد

1 

 :نوع واحد

 نظری و عملی

 :دروس پيش نياز

 اصول و فیزیك سنجش از دور

 : استاد متخصص براي تدريس

 سنجش از دور

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی : تعداد ساعت

 □سمینار         □گاهکار       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم سنجش از دور حرارتی و نحوه پردازش و کاربرد تصاویر حرارتی می باشد.  

 سرفصل ها:

 اهمیت و تاریخچه سنجش از دور حرارتی .0

 فرآیند و ویژگی های حرارت .1

 خواص حرارتی و بیالن انرژی مواد و رفتارهای تابشی موارد .3

 ای مادون قرمز حرارتیسنجنده ه .4

 روش های بارزسازی و تفسیر تصاویر مادون قرمر حرارتی .5

 کاربردهای سنجش از دور حرارتی .6

 

 منابع :

  ،سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران.0395علوی پناه سید کاظم ، 

 Kuenzer Claudia and Stefan Dech, 1107, Thermal Infrared Remote Sensing: Sensors, 

Methods, Applications, Springer.  

 Dale A. Quattrochi, Jeffrey C. Luvall, 1115, Thermal Remote Sensing in Land Surface 

Processes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Thermal-Infrared-Remote-Sensing-Applications-ebook/dp/B00DGKDJXQ/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=thermal+remote+sensing&qid=1605617560&s=books&sr=1-5
https://www.amazon.com/Thermal-Infrared-Remote-Sensing-Applications-ebook/dp/B00DGKDJXQ/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=thermal+remote+sensing&qid=1605617560&s=books&sr=1-5
http://shopping.yahoo.com/search;_ylt=AtxRW0wujp8SQSxZfOww1uMCyNsA?p=Dale+A.+Quattrochi
http://shopping.yahoo.com/search;_ylt=AlM75ICQ6QZKSBv6.Ob3.GUCyNsA?p=Jeffrey+C.+Luvall
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 سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد 

 عنوان درس:

 سنجش از دور آب، خاك  و گیاه

 تعداد واحد:

1  

 نوع واحد:

 نظری و عملی

 ندارد دروس پیش نیاز:

 

 رای تدریس: استاد متخصص ب

 سنجش ازدور 

 تعداد ساعت: 

50 

 □ندارد                             ■آموزش تكمیلی عملی: دارد

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 و کشاورزی است. خاك ،آبمباحث مربوط به منابع سنجش از دور در آشنایی دانشجویان با کاربردهای   اهداف:

 سرفصل ها:

 مقدمه ای بر مدیریت منابع آب و خاك .0

 مبانی سنجش از دور پوشش گیاهی و طیف سنجی گیاه .1

 یابی و مدل سازی پارامترهای فیزیكی و بیولوژیكی گیاهان با استفاده از سنجش از دورزبا .3

 مدل سازی و تخمین عملكرد محصول با استفاده از سنجش از دور .4

 فاده از سنجش از دورمدل سازی تنش های گیاهی با است .5

 مدل سازی میزان تبخیر و تعرق و نیاز آبی گیاهان زراعی .6

 محاسبه بیالن آبی حوضه های آبریز با استفاده از سنجش از دور .7

 برآورد میزان بهره وری آب کشاورزی و اگوی کشت بهینه با استفاده از سنجش از دور .9

 دور باریابی و مدل سازی رطوبت خاك با استفاده از سنجش از .8

 رواناب در حوضه های آبریز –محاسبه میزان ضریب رواناب حوضه های آبریز و مدل سازی بارش  .01

 برآورد میزان سطح پوشش برف  رواناب ناشی از ذ.ب برف در حوضه های آبریز .00

 مبانی سنجش از دور آب و طیف سنجی آب .01

 نجش از دورباریابی و مدل سازی پارامترهای فیزیكی و شیمیایی آب با استفاده از س .03

 استفاده از وش های سنجش از دور جهت تهیه نقشه های پهنه های آبی و تاالب ها .04

 مبانی سنجش از دور خاك و طیف سنجی خاك .05

 باریابی و مدل سازی پارامترهای فیزیكی و شیمیایی خاك با استفاده از سنجش از دور .06

 وقبا توجه به مراحل فای از انواع تصاویر کارعملی: پردازش نمونه  .07

  منابع :

 

 

  ،کاربرد سنجش از دور در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران.0391علوی پناه سیدکاظم ، 

  ،انتشارات دانشگاه تهران.سنجش از دور پوشش گیاهی، 0385علوی پناه سیدکاظم ، 

 Jensen J. R. 1117, remote sensing of environment: an earth resource perceptive, Pearson 

Prentice Hall. 
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 سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی 

 :عنوان درس

سنجش از دور علوم زمین و  

 مخاطرات 

 : تعداد واحد

1 

 :نوع واحد

 نظری و عملی

 ندارد :دروس پيش نياز

 

 :استاد متخصص براي تدريس

سنجش از دور علوم زمین و  

 مخاطرات

 : د ساعتتعدا

50 

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

 هدف از ارائه اين درس آشنايی دانشجويان با کاربردهاي سنجش از دور در علوم زمين می باشد.

 سرفصل ها:

 امقدمه، مفاهیم و کاربرده .0

 سیستم های سنجش از دور در عاوم زمین .1

 ویژگی های طیفی سنگ و کانی .3

 سنجش از دور و شناسایی کانسارهای اقتصادی .4

 سنجش از دور و اکتشاف هیدروکربورها .5

 سنجش از دور و لندفرمها .6

 سنجش از دور زیرزمین .7

 سنجش ار دور و مخاطرات محیطی .9

 به مراحل فوق با توجهاي از انواع تصاوير کارعملی: پردازش نمونه 

 منابع :

 

  ،کاربرد سنجش از دور در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران.0391علوی پناه سیدکاظم ، 

 Tattaris  Maria, 1107, Advanced Geoscience Remote Sensing,  Arcler Press LLC  

 Gray L., 1103, remote sensing for geo sciencentists: image analysis and integration, 

CRC Press. 

 Ravi P. Gupta, 1113, Remote sensing geology, Springer. 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Advanced-Geoscience-Remote-Sensing-Tattaris/dp/1680944770/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=geoscience+remote+sensing&qid=1605618325&s=books&sr=1-3
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 سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی 

 :عنوان درس

     شهری  سنجش از دور 

: نظری و نوع واحد 1: تعداد واحد

 عملی

 :دروس پيش نياز

 اصول و فيزيک سنجش ازدور

 پردازش پیشرفته تصاویر رقومی

 : استاد متخصص براي تدريس

 شهري  سنجش از دور

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی : تعداد ساعت

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

    هدف از ارائه اين درس آشنايی دانشجويان با کاربردهاي سنجش از دور در مطالعات شهري می باشد.

 سرفصل ها:

 سنجش از دور در مطالعات شهری سیستم های .0

 بررسی قدرت تفكیك مكانی، زمانی و طیفی در مطالعات شهری .1

 کاربردها و مجدودیت های سنجش از دور اپتیكی، حرارتی و راداری در مطالعات شهری .3

 نقشه های پوششی و کاربری شهری .4

 مبنا و شبكه عصبی( الگوریتم های مورد استفاده در استخراج خصوصیات شهری )روشهای طبقه بندی شی .5

 اجتماعی و بیوفیزیكی شهری –استخراج خصوصویات اقتصادی  .6

 گسترش شهری و تغییرات نقشه های کاربری/ پوششی .7

 با توجه به مراحل فوقای از انواع تصاویر کارعملی: پردازش نمونه 

 منابع :

 

 Qihao Weng, 1108, Techniques and Methods in Urban Remote Sensing, Wiley-IEEE 

Press. 

 Yang X., 1100, Urban Remote sensing, monitoring, synthesis and modeling in the 

urban environment, WILLY Press. 

 Rashed T., 1101, remote sensing of urban and suburban areas, Springer. 

 Jensen J. R. 1117, remote sensing of environment: an earth resource perceptive, 

Pearson Prentice Hall. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Techniques-Methods-Urban-Remote-Sensing-ebook/dp/B07ZWJBV2S/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=urban+remote+sensing&qid=1605618092&s=books&sr=1-5
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 سی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی سرفصل دروس دوره کارشنا

 :عنوان درس

 روش تحقیق در سنجش از دور  

 : تعداد واحد

1 

 :نوع واحد

 نظری

 :دروس پيش نياز

 ندارد

 : استاد متخصص براي تدريس

 سنجش از دور 

 : تعداد ساعت

34 

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی

 □سمینار         □کارگاه       □آزمایشگاه        □میسفرعل

 اهداف:

 و مراحل آن می باشد. در سنجش از دور  هدف از ارائه اين درس آشنايی دانشجويان با شيوه هاي تحقيق

 سرفصل ها:

 تعاریف، ماهیت، اصول و فرآیندهای تحقیق .0

 حوزه های تحقیق در سنجش از دور  .1

 هرمنوتیك، انتقادی، روش شناختی( -تجربی، تاریخی –لیلی رویكردهای نظری تحقیق )تح .3

 فرآیند تدوین مسوله تحقیق در سنجش از دور .4

روشهای گردآوری داده ها )انواع داده ها شامل کمی و کیفی، تهیه معرف ها، نمونه یابی، تهیه پرسشانامه و   .5

 شیو های پرس و جو(

انواع تحلیل ها شامل توصیفی و تحلیلای، تكنیاك    شیوه های تحلیل داه ها )شیوه های تحلیل کمی وکیفی، .6

 ت جغرافیایی شامل معرفی نرم افزارهای تحلیل(اهای تحلیل سنجش از دور و سیستم اطالع

 )فرآیند طراحی طرحهای تحقیقاتی( اجرای تحقیق: ملالهایی از یك تحقیق .7

   (یوه های ارزیابیروش های ارزیابی )تعاریف و انواع ارزیابی، اصول و فرآیند ارزیابی ها، ش .9

 اجرای یك طرح ارزیابی .8

 وضعیت تحقیقات سنجش از دور در جهان و ایران .01

 

 منابع :

  سیدصدرالدین  ،پناهسیدکاظم علویترجمه  ،های تحقیق در سنجش از دورروش،0385،باسودب باتا

 موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، پورمرتضی امیدی ،پناهعلوی

  ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،انتشارا سمت. 0377حافظ نیا محمدرضا ، 

  روش تحقیق در علوم مهندسی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران،  0377محسین، غاللیاقت، 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-562847/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7/
https://www.gisoom.com/search/book/author-562847/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7/
https://www.gisoom.com/book/11260114/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-265127/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-562849/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-562849/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-562849/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-562849/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-562849/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-562849/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-562848/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-562848/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 سيستم اطالعات جغرافيايی  سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و

 :عنوان درس

 GISبرنامه نویسی تخصی 

 

 :تعداد واحد

1  

 :نوع واحد

 نظری

 :دروس پيش نياز

 ندارد

 : استاد متخصص براي تدريس

 GISسنجش از و 

 : تعداد ساعت

31 

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

 می باشد. GISهدف از ارایه این درس آشنایی دانشجویان با روش ها، ابزار و مفاهیم تخصصی برنامه نویسی در 

 سرفصل ها:

 GISتعاریف، ماهیت، اصول و فرآیندهای برنامه نویسی تخصصی در  .0

 GISمرور مفاهیم و ابزارهای برنامه نویسی تخصصی در  .1

 ) متغیرها، کالس ها، توابع و ...(GISفه های مكانی در برنامه نویسی تخصصی در مول .3

 GISمعرفی یك زبان برنامه نویسی شی گرا در  .4

 GISتوسعه برنامه های کاربردی با استفاده از زبان برنامه نویسی شی گرا در  .5

به منظور اجرای خودکار  GISبه نرم افزارهای موجود  (Add-ins)ایجاد، اجراء و اضافه نمودن افزونه ها  .6

 کاربردها

 برای ارتباط با پایگاه داده مكانی ایجاد واسط کاربری .7

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی یك پروژه توسعه نرم افزار با استفاده از مراحل اولیه توسعه نرم افزار  .9

 پایه

 

 

 منابع :

 Zandbergen Paul A., 1111, Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro, Esri Press. 

 Burker R., 1114, getting started with ArcObjects, ESRI Redland, California 

 Chang K. T. , 1119, programming ArcObjects with VBA, A task-oriented approach, 

CRC Press, 
 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Advanced-Python-Scripting-ArcGIS-Pro/dp/1589486188/ref=sr_1_9?dchild=1&keywords=remote+sensing+programming&qid=1605617164&s=books&sr=1-9


 26 

 سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی 

 :عنوان درس

 الگوریتم های هوش مصنوعی

: نظری و نوع واحد 1: تعداد واحد

 عملی

 :دروس پيش نياز
 سیستم اطالعات جغرافیایی پیشرفته

 مدیریت پایگاه اطالعات

 مدل های رقومی زمین
 : استاد متخصص براي تدريس

 الگوریتم های هوش مصنوعی

 : تعداد ساعت

50 

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

 آشنايی با روشهاي هوشمند سازي سيستم اطالعات جغرافيايی با استفاده از الگوريتمهاي هوش مصنوعی

 سرفصل ها:

 تعاریف و مفاهیم اولیه هوش مصنوعی .0

 تاریخچه هوش مصنوعی .1

هاای پاس   شبكه های عصبی مصنوعی )مفاهیم، انواع، شبكه های پرسپترون تاك الیاه و چندالیاه، شابكه      .3

، شبك های بازگشتی، شبكه هاای هاپفیلاد، نگاشات هاای     RBFانتشار خطا، شبكه های عصبی شعاعی با 

 ، روند و رویكرهای توسعه شبكه های عصبی(SOMخود سازمان ده یا 

 GISکاربردهای شبكه های عصیی مصنوعی در  .4

تم ژنتیك، عملگرهاای الگاوریتم   الگوریتم ژنتیك )الگوریتم های تكاملی و ژنتیك، ساختار یا مراحل الگوری .5

 ژنتیك(

 GISکاربردهای اگوریتم ژنتیك در  .6

 عاملهای هوشمند )تعاریف، انواع و نحوه تعامل آنها با محیط، برنامه نویسی عامل( .7

 GISکاربردهای عاملهای هوشمند در  .9

 منابع :

 ندای سبز ، های عصبی مصنوعی و ژنتیك الگوریتممفاهیم هوش مصنوعی و شبكه، 0395، سودابه پورذاکرعربانی

 شمال

 Russell Start and Peter Noving, 1111, Artificial Intelligence: A Modern Approach 

(Pearson Series in Artificial Intelligence) 4th Edition 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-442156/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1408095/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-52396/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-52396/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-52396/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/
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 سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد 

 :عنوان درس

در مطالعات  GIS زیمدلسا

 شهری و روستایی 

 : تعداد واحد

1 

 :نوع واحد

 نظری و عملی

 :دروس پيش نياز
 ستم اطالعات جغرافیایی پیشرفتهسی

 مدیریت پایگاه اطالعات

 مدل های رقومی زمین
 : استاد متخصص براي تدريس

  سیستم اطالعات جغرافیایی

 : تعداد ساعت

50 

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

ئه این درس آشنایی دانشجویان با مدلسازی سیستم اطالعات جغرافیایی در مطالعات شهری و روستایی و اهدف از ار

  استفاده از آن در کاربردهای مكان مبنا می باشد.

 سرفصل ها:

ن و ساخنارهای متنوع آن در مدل های مكا UMLآشنایی و بكارگیری زبان های مدلسازی استاندارد مانند  .0

 مبنا

 مدلسازی فرآیند گسترش شهرها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی .1

 پهنه بندی مخازرات طبیعی  در شهرها و روستاها شامل زمین ارزه، فرونشست و ... .3

مدلسازی چالش های موجود در برنامه ریزی شهری از جمله انواع آلودگی ها )هوا، صادا و...(، ترافیاك و    .4

 غیره

 Health  GISمدل ای موجود  در بحث سالمت در شهرها و روستاها با استفاده ار  مطالعه انواع .5

 ها Geodatabaseآشنایی و استفاده از نحوه ذخیره سازی در مدل های مكان مبنا شامل  .6

 

 منابع :

 

 Nyerges T. L. and Jankowski P., 1101, Regional and urban GIS: a decision support 

approach, Guiford Press. 

 Maantay J. and Ziehler J. and Pickles J., 1116, GIS for the urban environment, ESRI 

Press. 
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 سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی

 :عنوان درس

آب در مطالعات  GISمدلسازی 

 و خاک

: نظری و نوع واحد 1: تعداد واحد

 لیعم

 :دروس پيش نياز
 سیستم اطالعات جغرافیایی پیشرفته

 مدیریت پایگاه اطالعات

 مدل های رقومی زمین

 : استاد متخصص براي تدريس

 سیستم اطالعات جغرافیایی

 : تعداد ساعت

50 

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

هدف از ارايه اين درس آشنايی دانشجويان با انواع سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري و روشهاي تحليل چندمعياره 

 مکانی می باشد.

 سرفصل ها:

 مروری بر سیستم اطالعات جغرافیایی و تحلیل های مكانی متداول آن در مطالعات آب و خاك .0

 یم گیری چندمعیاره مكانی در مطالعات آب و خاكبكارگیری تحلیل های تصم .1

و ساختارهای متنوع آن در مادل هاای    UMLآشتایی و بكارگیری زبان های مدلسازی استاندارد مانند  .3

 مكان مبنا

 منطق فازی، اصول و مفاهیم .4

 سیستم استنتاج فازی و کاربرد آن در مطالعات آب و خاك .5

 یزاستخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوزه های آبخ .6

 مدلسازی مكانی آسیب پدیری سفره های آبخوان .7

 مدلسازی مكانی بارش و رواناب .9

 مدلسازی مكانی بیالن آب .8

 تهیه نقشه های پوشش زیمن و کاربری زمین .01

 GISارزیابی اثرهای زیست محیطی با استفاده از  .00

 منابع :

 

  ،0393قراگوزلو علیرضا ،GIS ت سازمان نقشه برداری.و ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست، امنشارا 

 

 Dixon B. and Uddameri V., 1106, GIS and Geocumpution for water resource science and 

engineering, John Wiley & Sons, Ltd. 

 Francis J. Pierce and clay D., 1117, GIS application in agriculture, CRC Press. 
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 شد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی سرفصل دروس دوره کارشناسی ار

 :عنوان درس

د تحليلهاي تصميم گيري چن

 معياره مکانی

نظری و  :نوع واحد 1: تعداد واحد

 عملی

 :دروس پيش نياز
 سیستم اطالعات جغرافیایی پیشرفته

 مدیریت پایگاه اطالعات

 مدل های رقومی زمین

 : استاد متخصص براي تدريس

 رافیاییسیستم اطالعات جغ

 : تعداد ساعت

50 

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

هدف از ارایه این درس آشنایی دانشجویان با انواع سیستم های پشتیبان تصامیم گیاری و روشاهای تحلیال چناد متغیاره       

 می باشد. مكانی

 سرفصل ها:

 مروری بر تعاریف، مفهوم، کاربردها و انواع تصمیم های مكانی .0

 محدودیتهای ، معیارها و گزینه های تصمیم گیری مكانی .1

 وزندهی معیارها و قواعد تصمیم گیری مكانیروشهای  .3

 (MC-SDSS)سیستم ای تصمیم گیری مكانی چند معیاره  .4

 ری مكانی گروهیمفاهیم و روشهای سیستمهای  تصمیم گی .5

 اندازه گیری توافق در تصمیم گیری گروهی .6

 تصمیم گیری مكانی گروهی مبتنی بر تكنولوژی وب .7

 ارزیابی استفاده از سیستمهای تصمیم گیری گروهی .9

 مطالعه رفتار و تعامل کاربران با سیستم تصمیم گیری مكانی پیشرفته .8

 تهسیستم های تصمیم گیری مكانی مبتنی بر فناوریهای پیشرف .01

 

 منابع :
 

 

 Jean-Claude Thill, 1108, Spatial Multicriteria Decision Making and Analysis: A 

Geographic Information Sciences Approach (Rutledge Revivals), Rutledge. 

 Malczewski J.  And Rinner C., 1105, multicriteria decision analysis in geographic 

information science, Springer. 

 Malczewski J., 0888, GIS and multicriteria decision analysis, John Wiley Press. 

 

 
 

 

 

https://www.amazon.com/Spatial-Multicriteria-Decision-Making-Analysis/dp/1138348503/ref=sr_1_fkmr0_2?dchild=1&keywords=multicriteria+decision+analysis+in+geographic+information+science&qid=1605620555&s=books&sr=1-2-fkmr0
https://www.amazon.com/Spatial-Multicriteria-Decision-Making-Analysis/dp/1138348503/ref=sr_1_fkmr0_2?dchild=1&keywords=multicriteria+decision+analysis+in+geographic+information+science&qid=1605620555&s=books&sr=1-2-fkmr0
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 سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی 

 :عنوان درس

GIS شهروند محور 

 

: نظری و نوع واحد 1: تعداد واحد

 عملی

 :دروس پيش نياز

 ازدوراصول و فيزيک سنجش 

 پردازش پیشرفته تصاویر رقومی

 : استاد متخصص براي تدريس

 سيستم اطالعات جغرافيايی

 

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی : تعداد ساعت

 □سمینار         □کارگاه       ■آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

    شهروند محور. GISيعنی  GISويان با نسل جديد از هدف از ارائه اين درس آشنايی دانشج

 سرفصل ها:

 شهروند محور GISمفهوم شهروند محوری، مشارکت و تعامل، تعریف  .0

1. GIS  شهروند محور و شهرهای هوشمند، مولفه هایGIS شهروند محور 

 شهروند محور GISشهروند محور، ارزیابی کیفیت داده های  GISانواع داده های  .3

 شهروند محور در مدیریت شهری GISشهروند محور، کاربردهای  GISلیل های انواع نح .4

5. GIS شهروند محور مبتنب بر موبایل 

 شهروند محور، تجمیع داده های شهروند محوراستخراج اطالعات از داده های  .6

 (Group SDSS, PPGIS, VGIانواع سامانه های شهروند محور .7

 شهروند محور GISروشهای ترغیب و مشارکت شهروندان در  .9

 شهروند محور GIS ارزیابی کارایی .8

 منابع :

 

 Sui D., Elwood, S., & Goodchild M. (eds), 1103, Crowdsourcing geographic 

knowledge volunteered geographic information (VGI) in theory and practice, Springer 

Science & Business Media. 

 Elwood S., 1119, volunteered geographic information: future research direction 

motivated by critical, participatory and feminist, Springer Science. 
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 سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی 

 :عنوان درس

روش تحقیق در سیستم اطالعات 

 جغرافیایی 

 : حدتعداد وا

1 

 :نوع واحد

 نظری

 :دروس پيش نياز

 ندارد

 : استاد متخصص براي تدريس

 سیستم اطالعات جغرافیایی

 : تعداد ساعت

34 

 □ندارد                             ■: داردآموزش تکميلی عملی

 □سمینار         □کارگاه       □آزمایشگاه        □سفرعلمی

 اهداف:

 و مراحل آن می باشد. سیستم اطالعات جغرافیاییدر  شنايی دانشجويان با شيوه هاي تحقيقهدف از ارائه اين درس آ

 سرفصل ها:

 تعاریف، ماهیت، اصول و فرآیندهای تحقیق .00

 حوزه های تحقیق در سیستم های اطالعات جغرافیایی .01

 هرمنوتیك، انتقادی، روش شناختی( -تجربی، تاریخی –رویكردهای نظری تحقیق )تحلیلی  .03

 سیستم اطالعات جغرافیایی یند تدوین مسوله تحقیقفرآ .04

روشهای گردآوری داده ها )انواع داده ها شامل کمی و کیفی، تهیه معرف ها، نمونه یابی، تهیه پرسشانامه و   .05

 شیو های پرس و جو(

شیوه های تحلیل داه ها )شیوه های تحلیل کمی وکیفی، انواع تحلیل ها شامل توصیفی و تحلیلای، تكنیاك    .06

 ت جغرافیایی شامل معرفی نرم افزارهای تحلیل(اتحلیل سنجش از دور و سیستم اطالع های

 )فرآیند طراحی طرحهای تحقیقاتی( اجرای تحقیق: ملالهایی از یك تحقیق .07

   (روش های ارزیابی )تعاریف و انواع ارزیابی، اصول و فرآیند ارزیابی ها، شیوه های ارزیابی .09

 اجرای یك طرح ارزیابی .08

 قیقات سیستم اطالعات جغرافیایی در جهان و ایرانوضعیت تح .11

 

 منابع :

  ،روش تحقیق در علوم مكانی، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی یزد.0384عربیان احسان و سید علی مدرسی ، 
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