
 

 

 رم دومـت رم اولـت
 همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس کد  درس همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس کد  درس

 برنامه سازی کامپیوتر 112 2 نقشه سازی عددی  و اتوکد 2112  22 2 ( 2معارف اسالمی ) 1111

 (2) ریاضی عمومی 22 2 ریاضی کاربردی 2113  84 2 (2ریاضی عمومی ) 2111

 (2) ریاضی عمومی 22 2 فیزیک کاربردی 2113  22 2 برنامه نویسی کامپیوتر 2112

  22 2 زبان تخصصی  2122  84 2 فتوگرامتری تحلیلی 2114

 آمار و احتماالت مهندسی 84 2 تعدیل و سرشکنی 2114  22 2 مبانی سنجش از دور 2111

  GIS 2 22اصول   2113 معادالت دیفرانسیل هـ 84 2  آمار و احتماالت مهندسی 2112

  22 2 تاریخ اسالم   1112  22 2 مدیریت  درنقشه برداری  2113

  22 2 انقالب اسالمی  1112  84 2 (1نقشه برداری) 2123

       22 2 مبانی شهرسازی وبرنامه ریزی شهری 2111

          

  248 14 جمع  232 21 جمع

          

 رم چهارمـت رم سومـت
 همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس کد  درس همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس کد  درس

 دروس 31ازگذراندن % بعد 22 2 سمینار 2128 تعدیل و سرشکنی 38 2 و محاسبات ( 2)دزی ژئو 2113

  22 2 کاداستر 2112 تعدیل و سرشکنی 41 2 دیک و تحلیل شبکهژئونقشه برداری   2113

  22 2 متون اسالمی GIS 1118اصول   GIS 2 22  کاربرد  2118

 دزی و محاسبات ،  فیزیک کاربردیژئو 22 2 دزی ماهواره ایژئو 2121 نقشه سازی عددی و اتوکد 112 2 نرم افزارهای پیشرفته و کاربردی 2113

 دزی ماهواره ایژئو 84 1 دزی ماهواره ایژئوعملیات   2121  22 1 (2تربیت بدنی) 1113

 (2ریاضی عمومی ) 22 2 معادالت دیفرانسیل GIS 2118اصول  DTM  2 84مدل رقومی زمین  2113

  84 2 مثلث بندی و کاربردی رقومی 2123 ریاضی کاربردی 38 2 نقشه برداری کاربردی 2122

  22 2 نقشه برداری مسیر  2181  38 2 پردازش رقومی تصاویر 2123

  22 2 آشنایی با مبانی دفاع مقدس 1112  22 2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 1113

 با نظر گروه 231 2 کارورزی 2123     

          

  341 21 جمع                       833 21 جمع                          

         

 )برای رشته های غیرمرتبط(تابستانرم ـت

 همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس کد  درس

 (1) نقشه برداری 84 2 (2)نقشه برداری 2182

  22 2 تعمیر و نگهداری 2123

  22 2 راه سازی 2181

     

  112 3 جمع
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 نقشه برداری دروس رشتـه کارشناسی ناپیوسته

 و بعد از آن( 31های )ورودی 
 هـ : یعنی درس همنیاز

 93تعـداد دروس :      

 93تعداد واحد نظری :  

 05تعداد واحد عملی :  

 87جمـع واحـد ها :    


