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(GIS) هاي اطالعات جغرافیایی سیستم

 
 

  .GISکسب آشنایی پایه با مفاهیم، اصول فنی و کاربردهاي  :اهداف دوره

  

  :دانشجویان پس از پایان این دوره، از قابلیت هاي زیر بهره مند خواهند گردید

  آشنا خواهند گردید GISبا مفاهیم پایه، اصول فنی و کاربردهاي -

آشنا گردیده و جنبه هاي منحصر به فرد  GISدر محیط  اسیستم هاي اطالعاتی و نقشه ه نحوه ترکیببا -

را می شناسند GISو اهمیت 

با شاخص هاي مورد نظر در انتخاب نرم افزار کاربردي مناسب، نحوه جمع آوري، ارزیابی و آنالیز داده ها و -

.آشنا می گردند GISنحوه مدیریت پروژه هاي 

د تا مزایا و هزینه هاي طرح ریزي و راه اندازي یک سیستم اطالعات مکانی را تشریح قادر خواهند بو-

.نمایند

.را درك خواهند نمود GISزبان تخصصی -

.و نحوه اتخاذ آنها آشنا خواهند گردید GISبا فرصت هاي شغلی -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  GISدوره  آموزشیبرنامه 

  

  نگاهی به سیستم هاي اطالعات مکان مرچع –فصل اول 

GIS تعریف-

 جلوه ها و کابردها-

از اهمیت برخوردار است GISچرا -

-GIS چگونه مورد استفاده قرار می گیرد

-GIS به عنوان یک سیستم اطالعاتی

-GIS و کارتوگرافی

شاخه هاي مرتبط و همراه-

GISمنابع داده -

GISپیشرفت هاي تاریخی -

  صاتو نقشه ها، سیستم هاي تصویر و سیستم هاي مخت  GIS –فصل دوم 

. . .)انتخاب، خالصه سازي، مقیاس و(نقشه ها و مشخصه هاي آن -

GISرافی اتوماتیک و کارتوگ-

سیستم تصویر-

سیستم مختصات-

دقت و خطا-

  

  مدل داده مکانی _فصل سوم

شرح مدل داده-

يرمدل داده ي رست-

مدل داده ي برداري-

توپولوژي-

DEMو  TINمدل داده -



  

  ، ورودي داده، کیفیت داده هامنابع داده_چهارمفصل 

هاي آنها ویژگی و GISمنابع اصلی داده هاي -

هاي تجاري داده، تصاویر، پایگاه داده، GPS، ها نقشه-

ین و ارزیابی دادهیتع-

ادادههاي  فرمت-

کیفیت داده-

متا دیتا-

  

  مفاهیم پایگاه داده _فصل پنجم 

ادههاي پایگاه د مفاهیم و مولفه-

هاي مسطح فایل-

اي رابطه  پایگاه داده-

مدلسازي دیتا-

نماي پایگاه داده-

سازي پایگاه داده نرمال-

GISهاي داده و  پایگاه-

  آنالیزهاي مکانی –فصل ششم 

تواند پاسخ دهد می GISهایی که  پرسش-

GISتوابع تحلیلی در -

پوشانی توپولوژیک آنالیزهاي برداري شامل هم-

آنالیزهاي رستر-

هاي آماريآنالیز-

آنالیزهاي مکانی ترکیبی-

  

  تولید نقشه –فصل هفتم 

اجزاي یک نقشه-

طراحی نقشه و عناصر نقشه-

انتخاب نوع نقشه-

تولید فرمتی از نقشه-

(Media)پالترها و نمایش بصري -

CD الین و تحت توزیع آن-

هاي بازخوردي و تحت وب نقشه-



  

  ایجاد یک سیستم اطالعات مکانی –فصل هشتم 

ریزي برنامه-

ها نیازمندي-

هاي نمونه پروژه-

موارد مطالعاتی-

مدیریت داده-

ها پرسنل و مجموعه توانمندي-

ها و مزایا هزینه-

مناسب  GISانتخاب بسته -

پیشرفته GISهاي  بسته-

-Desktop GIS
-GIS  سرور(تحت شبکه(

هاي کم قیمت حوزه عمومی و بسته-

  

  GISکاربردهاي  – نهمفصل 

GISهاي  کاربري-

وکاربران GIS  هاي کاربرد  حوزه-

(Custom Applications)سازي شده  ویژه  GISهاي کاربردي  ایجاد بسته-

صفحات واسط کاربر-

موضوعات مطالعاتی-

  

GISآینده  –فصل دهم 

آینده دیتا-

افزارهاي آینده سخت-

افزارهاي آینده نرم-

GISگرا و  مفاهیم شی-

مالکیت دیتا، حریم خصوصی، آموزش -

و نحوه ترقیب آنها GISاري هاي ک حوزه-

    

  

 
 
 
   


