بسمه تعالی
طرح درس – نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
نام استاد :دکتر میرحسن میریعقوبزاده
دانشکده :منابع طبیعی

رشته :مهندسی منابع طبیعی

مقطع و گرایش :طبیعت ،جنگلداری

نام درس :مساحی و نقشهبرداری

تعداد واحد ۲ :واحد نظری 1 +

درس یا دروس پیش نیاز :ریاضیات 1

واحد عملی
تقویم آموزشی دانشگاه14001 :
روز ،ساعت و مکان کالس:

زمان تحویل تکالیف1400/10/1 :

سه شنبه 1۶-14 /

تاریخ امتحان:
گردش علمی و بازدید :عملیات میدانی

هدف کلی درس :شناخت اصول هندسی نقشهبرداری ،اندازهگیری بر پایه اپتیک ،مساحی ،ترازیابی
هفته

مورخ

اول

1400/۶/30

تاریخچه نقشهبرداری ،تعاریف و مفاهیم ،نقشه

دوم

1400/۷/۶

توپولوژی ،توپومتری ،نقشهبرداری از دیدکاه کرویت زمین ،شاخههای نقشهبرداری

سوم

1400/۷/13

تعطیل رسمی

چهارم

1400/۷/۲0

مقیاس ،انواع مقیاس ،تاثیر مقیاس در سطح ،سطوح مقایسه ،الیپسوئید ،ژئوئید

پنجم

1400/۷/۲۷

مشخصات جغرافیایی مکان ،امتداد ،انحراف امتداد ،زوایا ،آزیموت

ششم

1400/۸/4

اندازهگیری طول ،منابع خطا ،خطای درجه حرارت ،خطای کشش ،خطای شنت

هفتم

1400/۸/11

تئوری خطا ،خطای واقعی ،خطای ظاهری ،سرشکنی خطا

هشتم

1400/۸/1۸

مساحی ،ابزارها ،امتدادگذاری ،روشهای اخراج عمود ،عبور از موانع

نهم

1400/۸/۲5

برداشت ،تجزیه به مثلث ،خط هادی ،برداشت تک ایستگاهی و چند ایستگاهی

دهم

1400/9/۲

میان ترم ،تشریح دستگاههای نقشهبرداری ،تئودولیت ،نیوو

یازدهم

1400/9/9

برداشت روی اضالع ،برداشت غیرمستقیم ،پاراالکتیک ،تلهمتری

دوازدهم

1400/9/1۶

استادیمتری ،استادیمتری با زاویه ثابت ،استادیمتری در زمینهای شیبدار

سیزدهم

1400/9/۲3

قرائت زوایا ،روش کوپل ،روش تکرار ،روش دور افق ،پالنژه

چهاردهم

1400/9/30

نیولمان ،ترازیابی مثلثاتی ،ترازیابی هندسی ،ترازیابی ساده و مرکب ،کنترل خطا

پانزدهم

1400/10/۷

پروفیل ،پروفیل طولی ،جدول پیکتاژ

شانزدهم

1400/10/14

پروفیل عرضی ،شیب شیروانی ،منحنی میزان

هفدهم

99/10/۲1

رئوس مطالب

مساحتیابی ،روش سیمپسون

نحوه ارزشیابی ۱۲ :نمره پایان ترم ۴ ،نمره میان ترم ۳ ،نمره تکالیف کالسی ۱ ،نمره حضور در کالس و مشارکت در بحث
منابع درسی:

نقشهبرداری  ،دکتر شمس نوبخت ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت
Engineering Surveying, W. Schofield
تاریخ تنظیم1400/۶/30 :
صفحه وب و ارتباط با استاد:
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=495&Ln=fa

