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فرم طرح درس
دانشکده :هنر و معماری رشته :شهرسازی گرایش :برنامه ریزی شهری مقطع :کارشناسی ارشد
نام درس GIS :پیشرفته تعداد واحد نظری 2 :تعداد واحد عملی - :عنوان درس پیشنیاز - :نام مدرس :رویا اطمینانی قصرالدشتی
تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

هدف از این درس ،استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبعنوان ابزاری توانمند در جهت ذخیره ،بازیابی و تحلیل اطالعات شهری می
باشد .در این درس سعی بر آن می باشد که دانشجویان با کاربرد سنجش از دور و سیستم های اطالعات جغرافیایی (  ) GISبه منظور تهیه ی
نقشه های مختلف در طرحهای شهری آشنا گردیده ،سپس با استفاده از تکنیک های مدل سازی در  GISبه تجزیه و تحلیل و ارزیابی مسائل
شهری بپردازند .بنابراین ،دانشجویان با مراحل و گام های مختلف انجام یک پروژه شهری شامل شناخت اهداف از انجام تحلیل  GISبرای
انجام پروژه ،استفاده از مدل های مکانی برای تعیین حدود پروژه و چگونگی پیادهسازی آن ،ساخت پایگاه دادهای پروژه بر پایه نیازمندیهای
تحلیل ،خودکارسازی دادهها در ارتباط با رقومیسازی یا تبدیل دادهها از سیستمها و فرمتهای دیگر به فرمت مناسب ،مدیریت پایگاه داده در
ارتباط با مدیریت سیستمهای مختصات و اتصال الیههای مجاور ،تحلیل داده ها در  GISاز فعالیت ساده تهیه نقشه تا ایجاد مدلهای پیچیده
مکانی و نهایتا نمایش نتایج حاصل از تحلیل های  GISآشنا خواهند شد.
رئوس مطالب
هفته اول

تاریخچه تحول  GISو سامانه اطالعات جغرافیایی ،آشنایی با وظایف اصلی یک سیستم اطالعات جغرافیایی و
تکنولوژی های مرتبط با  ،GISآشنایی با مدل های داده در GIS

هفته دوم

آشنایی با محیط کار  ، Arc Catalogآشنایی با  ،Geodatabaseایجاد  ،Geodatabaseایجاد Feature
 ،databaseساخت Feature class

هفته سوم

آشنایی با محیط کار  ،Arc Mapآشنایی با انواع سیستم مختصات در  ،GISانتخاب عوارض با استفاده از پرسش
گیری شرطی و مختصات هندسی

هفته چهارم

کار با جداول توصیفی

هفته پنجم

طبقه بندی عوارض داده ها و نماد گذاری الیه ها

هفته ششم

کار با  Editingدر Arc Map

هفته هفتم

کار با گرافیگ و متن در  ،Arc Mapبرچسب گذاری ( )Labelingو ایجاد  Bookmarkدر Arc Map

هفته هشتم

آشنایی با توپولوژی ( ،)Topologyایجاد توپولوژی ،قوانین توپولوژی ( ،)Topology Rulesآشنایی با جبه ابزار
Topology

هفته نهم

زمین مرجع نمودن ،آشنایی با جعبه ابزار Georeferencing

هفته دهم

آشنایی با  ،Arc Toolboxآشنایی با Analysis Tools ،Conversion ،Data Management

هفته یازدهم

آشنایی با  ،Rasterموزاییک کردن فایل رستری ،کار با برنامه  ،Spatial Analystآشنایی با مکان یابی

هفته دوازدهم

کار با برنامه  ،Spatial Analystآشنایی با مراحل فرآیند مکان یابی ،تهیه نقشه ،وزن دهی به نقشه ،تلفیق نقشه ها،
تولید نقشه نهایی

هفته سیزدهم

جمع آوری و آماده سازی داده ها بمنظورمکانیابی ،آشنایی با مدل DEM

هفته چهاردهم

ایجاد نقشه های Hillshade ،Aspect ،Slope ،counter

هفته پانزدهم

آشنایی با توابع  ،overlayآشنایی با نقشه های حریم ،نقشه های تراکم ،درون یابی

هفته شانزدهم

مروری بر تمرین های کاربردی در مکان یابی تاسیسات ،تجهیزات و کاربری های شهری

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در ه ر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

درصد از کل نمره

فعالیت ها
پروژه عملی در طول ترم

%20

پروژه عملی پایان ترم

%40

امتحان کتبی

%40

منابع مطالعاتی:
 -1حسینی ،م ،.نظری فرد ،م .و مومنی ،ر )1395( .کاربرد  GISدر مکان یابی ،مهرگان قلم ،چاپ پنجم.
 -2سنجری ،سارا )1392( .راهنمای کاربردی  ، Arc Gisتهران ،نشر عابد.
 -3صادقی ،محمد )1388( .آموزش مهارت های مهم  GISبا تمرین در برنامه  ،ArcGIS10.xچاپ دوم.
 -4عبادی ،م .و وحیدی ،ن )1394( .به زبان شهرسازی (مطابق با شرح خدمات طرح های جامع و تفصیلی) ،انتشارات تخصصی هنر ،معماری و
شهرسازی ،کتابکده کسری ،چاپ اول.

