
نقشه برداريدانشكده مهندسي چارت   
 (واحد 61)سوم      نیمسال  (واحد61)دوم     نیمسال  (واحد 61)اول    نیمسال 

 همنیاز پیشنیاز واحد نام درس  همنیاز پیشنیاز واحد نام درس همنیاز پیشنیاز واحد نام درس

 معادالت كامپیوتر نویسی برنامه 2 محاسبات عددي 2ریاضی  __ 3 معادالت دیفرانسیل __ __ 3 1ریاضی 

 __ 1ریاضی عمومی  3 آمار و احتمال مهندسی __ 1ریاضی عمومی  3 2ریاضی  1ریاضی  __ 3 1فیزیک 

 معادالت دیفرانسیل 1و فیزیک  1ریاضی  3 استاتیک و مقاومت مصالح 2ریاضی  1فیزیک  3 2فیزیک  __ __ 3 فارسی

 2آز فیزیک  یا2فیزیک ------ 2 یاب الكترونیک فاصله 2فیزیک  __ 1 2آز فیزیک  1فیزیک  1ریاضی عمومی  1 1آز فیزیک 

 یاب الكترونیک فاصله و عملیات( 1)  نقشه 1و  2 و عملیات (2)برداري  نقشه __ 1ریاضی عمومی  1و  2 و عملیات( 1)نقشه برداري __ __ 3 برنامه نویسی كامپیوتر

 و عملیات( 2)نقشه  __ 1و  2 و عملیات مبانی كارتوگرافی __ __ 1 1تربیت بدنی  __ __ 3 زبان عمومی

 __ __ 2 (2)معارف اسالمی  __ __ 2 1 اسالمی  معارف --- --- 2 متون اسالمی

 (واحد 69)ششم      نیمسال   (واحد02)پنجم      نیمسال  (واحد 61)چهارم     نیمسال 

 همنیاز پیشنیاز واحد نام درس  همنیاز پیشنیاز واحد نام درس همنیاز پیشنیاز واحد نام درس

 __ 1سرشكنی و ژئودزي  3 برداري ژئودتیک نقشه __ و تئوري خطاها محاسبات 3 سرشكنی __ معادالت دیفرانسیل 3 ریاضی مهندسی

 ----  1ژئو  –هندسه  4 (2)ژئودزي  __ استاتیک  2 تكنولوژي مصالح __ 2و ریاضی معادالت  2 هندسه دیفرانسیل

 __ 1ژئودزي  –معادالت  2 نجوم ژئودزي __ ها با عملیات 2و نقشه  1فتو  3 (2)فتوگرامتري  __ آمار و احتماالت 2 تئوري خطاها

 __ سرشكنی – و عملیات 2فتو  2 (3)فتوگرامتري  2فتو  __ 1 2عملیات فتوگرامتري  __  و عملیات( 1)  نقشه 2 (1)فتوگرامتري 

 3فتوگرامتري  __ 1 3عملیات فتوگرامتري  __ و عملیات( 2)  نقشه 1و  2 و عملیات برداري مسیر نقشه 1فتو  __ 1 1عملیات فتوگرامتري 

 __ و عملیات( 2)نقشه  2 برداري زیرزمینی نقشه __ و كارتواتو  2 نقشه 2 دستگاههاي پیشرفته* __ و عملیات( 2)  نقشه 2 (1)ژئودزي 

 __ ها با عملیات 2نقشه  – 2 فتو 2 (1)كاداستر  __ ( 2)  نقشه 2 مهندسی شناسی زمین __ مبانی كارتوگرافی 3 كارتوگرافی اتوماتیک

 __ __ 2 انقالب اسالمی __ __ 2 تاریخ اسالم __ __ 2 اخالق اسالمی

 __ __ 1 (2)تربیت بدنی  --- مبانی دوركاوي  مبانی برنامه ریزي شهري* 1كاداستر  تكنولوژي مصالح 2 *اصول و مبانی معماري

 (واحد 61)هشتم      نیمسال  (واحد 61)هفتم     نیمسال 

 همنیاز پیشنیاز واحد نام درس همنیاز پیشنیاز واحد نام درس

 --- 1كاداستر-كارتو اتو-عملیات و2فتو  2 *سیستم اطالعات جغرافیایی ژئودزي فیزیک __ 2 اي ژئودزي ماهواره

نجوم -ریاضیات مهندسی 3 ژئودزي فیزیک
2ژئودزی  -ژئودزی  

 --- ترم ششم به بعد 2 *اقتصاد مهندسی ----

2ژئودزی ---- 2 هیدروگرافی  ترم ششم  2ریاضی  2 *جبر خطی 

3فتو و عملیات 3فتو 2 (4)فتوگرامتري   --- 2ژئودزي -ژئودتیک 2 *میكرو ژئودزي ---- 
 ---- مبانی دوركاوي 2 *دوركاوي كاربردي (4)فتوگرامتري  --- 1 4عملیات فتوگرامتري 

و عملیات 3فتو  2 مبانی دوكاوري  ---- هیدروگرافی 2 *جذر و مد --- 

نقشه -تکنولوژی -زمین شناسی 2 راهسازي
و عملیات مسیر مسیر  

 ----- راهسازي 1 *متره و برآورد ---

 ---- 1كاداستر   *2كاداستر  ---- كارتو اتوماتیک 2 *كارتوگرافی موضوعی

نجوم -و عملیات 2فتو  2 *زبان تخصصی
 زبان-ژئودزي

  ---- 4فتو گرامتري  2 *اصول مدیریت در نقشه برداري  ---

و عملیات  2نقشه 2 *نقشه برداري كارگاهی
 راهسازي

 --- هیدروگرافی 2 *اقیانوس شناسی ---

 ---- مبانی دوركاوي 2 *آمایش سرزمین --- مبانی كارتوگرافی 2 *عكاسی و چاپ
     --- 2ژئودزي-مبانی كارتو 2 *سیستم تصویر در كارتو

واحد درسی بشرح  041برداری دانشگاه تفرش الزم است جمعاً  دانشجویان رشته مهندسی نقشه

 (نشانه در س اختیاری می باشد)* .التحصیل شوند تا در این رشته فارغذیل را بگذرانند 

 واحد    01                             دروس عمومی              ( الف         

 واحد     02                                  دروس پایه               ( ب          

        واحد    83                           تخصصی             دروس ( ج            

 واحد    4دروس کارورزی                                          ( ه            

 واحد   03             دروس اختیاری                             ( و            

 واحد    82           روس اصلی                                   د(د            

 واحد   041جمع                                                                       



نقشه برداريدانشكده مهندسي چارت   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


