
گروه مهندسی ژئودزی و مهندسی نقشه برداریچارت   
 (واحد 17)سوم      نیمسال  (واحد18)دوم     نیمسال  (واحد 18)اول    نیمسال 

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

 (همنیاز)و معادالتنویسی  برنامه 2 محاسبات عددي  2ریاضی  3 معادالت دیفرانسیل  3 1ریاضی 
 1ریاضی  3 آمار و محاسبات 1 ریاضی عمومی 3 2ریاضی   3 1فیزیک 
 مبانی نقشه برداري  3 مبانی فتوگرامتري 1همنیاز با فیزیک  3 2فیزیک   3 فارسی

 مبانی فتوگرامتري یا همنیاز 1 عملیات مبانی فتوگرامتري   2 مصالح ساختمان  3 برنامه نویسی كامپیوتر
  2 2معارف  1ریاضی  3 مبانی نقشه برداري   2 اخالق اسالمی

 مبانی نقشه برداري  2 كارتوگرافی مبانی نقشه برداري یا همنیاز 1 عملیات مبانی نقشه برداري  3 زبان خارجی

 كارتوگرافی یا همنیاز 1 عملیات كارتوگرافی  1 2تربیت بدنی   1 1تربیت بدنی 

 2ریاضی  3 جبر خطی  2 1معارف اسالمی     

 (واحد س17)نیمسال ششم       (واحد18)نیمسال پنجم       (واحد 17)نیمسال چهارم     
 پیشنیاز واحد نام درس پیشنیاز واحد نام درس  پیشنیاز واحد نام درس

 سیستم اطالعات مکانی آمار و 2 تحلیل هاي مکانی  مبانی نقشه برداري 2  سیستم اطالعات مکانی مصالح ساختمان 2 روش اجرایی ساختمان

قشه نمبانی  و محاسبات عددي آمار 3 تئوري برآورد
 جبر خطیو برداري 

 یا همنیاز  تحلیل هاي مکانی 1 عملیات تحلیل هاي مکانی یا همنیاز سیستم اطالعات مکانی 1 سیستم اطالعات مکانیعملیات 

 ریاضیات مهندسی تئوري برآورد هندسه دیفرانسیل مبانی ژئودزي 3 هندسیژئودزي   تئوري برآورد و فتوگرامتريمبانی  3 فتوگرامتري تحلیلی و مبانی نقشه برداري 1فیزیک  3 مبانی ژئودزي

 2مبانی نقشه برداري و فیزیک  3 پویشگرهاي لیزري و  عملیات ریاضیات مهندسی 3 پردازش تصاویر رقومی مبانی نقشه برداري 3 نقشه برداري مسیر و زیرزمینی
 فتوگرامتري تحلیلی 3 كاربردهاي فتوگرامتري 2ریاضی  2 هندسه دیفرانسیل نقشه برداري مسیر و زیرزمینی یا همنیاز 1 عملیات نقشه برداري مسیر 

 كاربردهاي فتوگرامتري یا همنیاز 1 فتوگرامتريعملیات كاربردهاي  نقشه برداري مسیر و زیرزمینی و مصالح  2 راه  زیرسازي و روسازي معادالت دیفرانسیل 3 ریاضیات مهندسی
 2فتوگرامتري تحلیلی  پردازش تصاویر رقومی فیزیک  3 سنجش از دور تئوري برآورد 3 نقشه برداري ژئودتیک و عملیات  2 انقالب

 سنجش از دور یا همنیاز 1 عملیات سنجش از دور  2 تاریخ اسالمی   
  (واحد 18)نیمسال هشتم       (واحد17)نیمسال هفتم     

 پیشنیاز واحد نام درس پیشنیاز واحد نام درس

 و عملیات ژئودزي ماهواره اي 2 هیدروگرافی هندسیژئودزي  3 و عملیات ژئودزي ماهواره اي
 نقشه برداري ساختمان و عملیات 2 حد نگاري و عملیات یا همنیاز ژئودزي ماهواره اي 3 ژئودزي فیزیکی

نقشه برداري ساختمان و 
 عملیات

نقشه برداري –نقشه برداري ژئودتیک و عملیات  2 وژهمدیریت پر نقشه برداري ژئودتیک و عملیات 3
 ساختمانی و عملیات و كاربردهاي فتوگرامتري

–ملیات عنقشه برداري ژئودتیک و  2 *میکروژئودزي

 ژئودزي هندسی
 هیدروگرافی-ریاضیات مهندسی 2 *جزر و مد

كاربرد سنجش از دور در 
 *كشاورزي

 ژئودزي فیزیکی 2 *ترازیابی دقیق و سطوح مبنایی لیفتوگرامتري تحلی-سنجش از دور 2

 هیدروگرافی 2 *دریایی سیستم هاي تعیین موقعیت  2 متون اسالمی
 -GIS-فتوگرامتري تحلیلی-ماهواره ايژئودزي  2 *زبان تخصصی  2 دانش خانواده

 سنجش از دور
ژئودزي -نقشه برداري مسیر و زیرزمینی 4 اردوي كارورزي   

ژئودزي -نقشه برداري ژئودتیک-ماهواره اي
كاربردهاي -ژئودزي فیزیکی-هندسی

 تحلیل هاي مکانی-فتوگرامتري

   




