
 سرفصل شماره فصل

 اول بخش
 GISآشنایی و کار با الیه ها در : عنوان 

 مرور برخی مباحث مقدماتی

 دومبخش 

 : تهیه نمودارهای موضوعیعنوان

 نحوه ایجاد زیرمجموعه از الیه

 ایجاد نمودار موضوعی 

 تهیه خروجی از نمودار

 درج نمودار در نقشه های استاندارد نهایی

 سوم بخش

 : محاسبه درصد باسوادیعنوان

 Dessolveنحوه کار با ابزار 

 Field calculatorاعمال محاسابات از طریق  

 Calculate Geometryمحاسبات پارامتر هندسی با استفاده از 

 مثال: مختصات دار کردن الیه ها

 Define Projectionاستفاده از ابزارهای 

 Dataframeتعریف سیستم مختصاتی برای 

 Calculate Geometryاستفاده دقیق از  

 چهارم بخش

 : نحوه گزارش گیری آماریعنوان

 نحوه محاسبه اطالعات آماری

 Summarizeابزار  گیری بانحوه گزارش

 Exelبه  GISنحوه تبدیل جداول 

 پنجم بخش

 : محاسبه دانه بندی قطعات شهریعنوان

 Select by attributesاستفاده حرفه ای از 

 Symbologyتعیین بافت های شهری به وسیله 

 Field Calculatorثبت اطالعات دانه بندی قطعات در جداول توصیفی به کمک 

 ششم بخش
 : انتخاب بر اساس اطالعات مکانیعنوان

 و فرامین آنSelect by location استفاده حرفه ای از 

 هفتم بخش

 : تنظیم نمادهای رنگیعنوان

 استفاده از روش های مختلف سیمبولوژی

 برای عوارض نقطه، خطی و چندضلعی

 بر اساس پارامترهای کمی و کیفی توصیفی 

 نحوه نرمال سازی پارامترهای توصیفی به جهت مقایسه بهتر

 بر روی عوارض BarChartمقایسه چند مولفه توصیفی به صورت 

 هشتم بخش
 : ساخت سیمبولعنوان

 در پروژه های دارای الگوی مشخص ظاهریساخت سیمبول 

 نهم بخش

 در شبکه آب و فاضالب GIS: کاربرد عنوان

 نحوه ساخت دیتابانک از اطالعات آب و فاضالب )منهول ها و لوله ها(

 در پروژه های آب و فاضالب GISفعالیت های واحد 

 نحوه برچسب گذاری کالسه بندی شده در این پروژه ها

 دهم بخش

 : برچسب گذاری حرفه ایعنوان

 جهت برچسب گذاری چندگانه Expressionاستفاده از بخش 

 برای ایجاد برچسب های خاص VBاستفاده از توابع 
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 یازدهم بخش
 : اتصال جداول توصیفی از اکسلعنوان

 GISمتصل کردن توصیفات از محیط اکسل به جدول توصیفی 

 دوازدهم بخش

 : ساخت نقشه های استانداردعنوان

 Insertنحوه کار با منوی 

 ()مقیاس، راهنما، جهت نمای شمالنحوه فراخوانی پارامترهای نقشه سازی حرفه ای 

 نحوه شیت بندی بر اساس ابعاد و اندازه

 نحوه تهیه خروجی های باکیفیت از نقشه ها

 سیزدهم بخش

 نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیکعنوان: دیجیت سازی 

 ArcScanآموزش کار با 

 نحوه آماده سازی تصاویر رستری جهت دیجیت سازی اتوماتیک

 مراحل انجام نیمه اتوماتیک دیجیت عوارض خطی

 مراحل انجام تمام اتوماتیک دیجیت عوارض خطی

 تنظیمات دقیق ابزار تمام اتوماتیک دیجیت عوارض

 حاصل از دیجیت اتوماتیکتصحیحات فایل های نهایی 

 چهاردهم بخش

 GISعنوان: ترسیمات حرفه ای در 

 (GISدر  CAD)ترسیمات  GISنحوه ترسیمات حرفه ای و دقیق در 

 COGOمعرفی ابزار 

 نحوه ایجاد زیرساخت جهت ترسیمات حرفه ای

 معرفی ابزارهای مرتبط جهت تبدیل پارامترهای ترسیمی به یکدیگر

 گیری آنهایی با جهت و اندازهنحوه ساخت داده 

 ساخت سریع ترسیمات با داشتن ابعاد، اندازه و جهت

 گیری منحنی های ترسیمیساخت و گزارش

 پانزدهم بخش

 عنوان: معرفی و ساخت پارسل بندی

 و اجزای آن Parcel Fabricمعرفی داده های 

 بلوک های ساختمانینحوه ساخت پارسل فابریک برای محدوده های زمین زراعی و یا 

 نحوه اجرای عملیات تفکیک اراضی به وسیله الیه های پارسل

 شانزدهم بخش

 GISدر  CADعنوان: آموزش حرفه ای کار با داده های 

 CADآشنایی با داده ها و واژگان مرتبط با 

 CADمعرفی بخش های مختلف داده های 

 CADتنظیمات نمایش داده های 

 Queryنمایش بخش های مطلوب دیتا با پرسش گیری 

 CADتغییر سیمبول های پیش فرض داده های 

 GISبه پایگاه داده در  CADتبدیل مجموعه دیتای 

 CADبه فرمت ترسیمی  GISتبدیل داده های 

 GISبه فایل های برداری  CADتبدیل داده های 

 GISپس از ورود به  CADتصحیحات و رفع عیوب داده های 

 CADرفع عیوب مختصاتی داده های 

 حذف اطالعات ناخواسته با پرسش گیری از داده ها

 Topolgyشناسایی عیوب هندسی الیه ها با ابزار 
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 هفدهم بخش

 عنوان: سه بعدی سازی عوارض شهری

 اندرخت دیواره ها و ساختمان، مانند نحوه سه بعدی سازی عوارض شهری

 ArcSceneانجام انواع مدل های سه بعدی سازی و بهینه سازی عوارض در محیط 

 GISفراخوانی مدل از نرم افزارهای سه بعدی دیگر به 

 نحوه فراخوانی مدل های سه بعدی از پیش تعریف شده آنالین

 عدیببعدی و ایجاد مدلهای پیچیده سهافزارهای سهبه سایر نرم GISهای نحوه بردن مدل

 هجدهم بخش

 عنوان: درونیابی مولفه های عددی توصیفی

 معرفی روش های درونیابی

 ArcMapابزارهای درونیابی در 

 Geostatistical Analystاستفاده از نوار ابزار 

 بررسی خطای ناشی از درونیابی و انتخاب روش بهینه

 بررسی هیستوگرام ها

 بررسی نرمال بودن دیتاها

 نرماالیزسازی داده هانحوه 

 نوزدهم بخش

 عنوان: روش های مکانیابی رستری

 معرفی روش های پرکاربرد مکانیابی

 نحوه بررسی پارامترهای پروژه های مکانیابی

 نحوه تشکیل الیه های مرتبط با شروط )الیه های شاهد(

 نحوه کالسه بندی الیه ها

 نحوه تلفیق و ادغام داده ها

 )انجام پروژه کاربردی( Weighted Overlayمعرفی روش 

 )انجام پروژه کاربردی( AHP معرفی روش

 


