
 بنام خدا

 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

 طرحنامه درس:

 GISمبانی سنجش از دور و : درس
 واحد نظری 2تعداد واحد: 

 مدرس: سعید کریمی
 12-10روز و ساعت درس: دوشنبه ها ساعت 

 GIS، کارگاه تمحل: دانشکده محیط زیس

 :هدف از درس

در این درس دانشجو باید بتواند موارد زیر را درک باشد.  GISدانشجو باید در پایان دوره قادر به فهم مبانی 

 نماید:

  مبانی و کلیات نظریGIS  و همچنینRS  فارغ از نوع نرم افزار 

 انواع مدل های داده مکانی و توصیفی 

 انواع نقشه ها و تولید نقشه 

  آمادگی جهت انجام یک پروژه زیست محیطی به کمکGIS 
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