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

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

هدف از این درس ،آشنایی دانشجویان با استفاده از نرم افزار  GISدر مراحل و گام های یک پروژه شهری ،از تولیدد وگدردآوری ،انشاشد
انواع پردازش اطالعات آغاز شده و تا تشدیل به محصوالت نهایی یعنی تصمیمات مورد نیاز مدیری
یابددددد در ایددددن درس ابتدددددا ا ددددو و مفدددداهی  GISمطددددرد گردیددددده و سدددد

و

و بکارگیری داده های مکدانی ادامده مدی

دانشددددجویان بددددا نحددددوه ی بکددددارگیری

آن سیست در مد سازی سه بعدی آشنا خواهند شوند اهداف این درس عشارتند از :آشنایی با مفاهی پایه داده و اطالعات ،بررسی اندواع داده
های گرافیکی وتو یفی ،انواع مدلها و نحوه بکارگیری آنها در  GISو تسلط با نرم افزارهای سه بعدی ساز GIS
رئوس مطالب
هفته اول

مقدمه ای بر GIS

هفته دوم

آشنایی با محیط کار Arc Catalog

هفته سوم

آشنایی با محیط کار Arc Map

هفته چهارم

کار با جداول توصیفی

هفته پنجم

طبقه بندی عوارض داده ها و نماد گذاری الیه ها

هفته ششم

 Editingدر Arc Map

هفته هفتم

کار با گرافیگ و متن در Arc Map

هفته هشتم

برچسب گذاری ( )Labelingو ایجاد  Bookmarkدر Arc Map

هفته نهم

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

هفته دهم

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

هفته یازدهم

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

هفته دوازدهم

آشنایی وکار با برنامه ی جانبی  ،3D Analystآشنایی با محیط ،Arc Scene

هفته سیزدهم

عملیات  ،3D Analyst ،Drapeتبدیل عوارض دو بعدی به سه بعدی

هفته چهاردهم

ساخت  ،TINTتحلیل های TIN

هفته پانزدهم

ایجاد انیمیشن ،روشهای ایجاد انیمیشن ،مدیریت انیمیشن ،ذخیره نمودن انیمیشن

هفته شانزدهم

امتحان عملی پایان ترم

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر 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:

فعالی

در د از کل نمره

ها

پروژه عملی در طو ترم

%20

امتحان عملی پایان ترم

%80

منابع مطالعاتی:
 -1سنجری ،سارا ( )1392راهنمای کاربردی  ، Arc Gisتهران ،نشر عابد
-2

ادقی ،محمد ( )1388آموزش مهارت های مه  GISبا تمرین در برنامه  ،ArcGIS10.xچاپ دوم

-3

ادقی ،محمد ( )1394آموزش نرم افزار  City Engineبا تمرین همراه با سه بدی سازی در  ،ArcGISنگارخانه ،ا فهان

