
 داًطگاُ آزاد اسالهی زًجاى

 (طئَهبتیک) ًقطِ برداریگرٍُ هٌْذسی هعرفی 

 

 

 

 برداری ًقطِ هٌْذسی رضتِ تاسیس اّذاف 
 

 ثشای چشاکِ اػت گشكتِ قشاس ثـش تَرِ هَسد اعالػبتی هٌبثغ هتذاٍلتشیي اص یکی ثؼٌَاى االیبم قذین اص ًقـِ

 اػت. ثَدُ الضاهی هٌغقِ هَرَد ٍضغ اص دقیق اعالػبت داؿتي ثِ ًیبص تَػؼِ ٍ تـییش یب اساضی هبلکیت تخجیت

 قٌبتْبی عَیلتشیي ٍرَد اهش ایي ثبسص ًوًَِ ٍ اًذ ثَدُ آؿٌب آى اصَل ٍ ثشداسی ًقـِ ثب االیبم قذین اص ایشاًیبى

 ثِ ٍ هقیبع ثضسگ پَؿـی ّبی ًقـِ ٍرَد کـَسّب، دس تَػؼِ هظبّش اص یکی اهشٍصُ هیجبؿذ. ایشاى دس دًیب

 تْیِ ثشای هٌبػت اثضاسّبی ٍ ثیـتش اعالػبت داسای "هؼوَال پیـشكتِ کـَسّبی اػبع ایي ثش ٍ هیجبؿذ سٍص

 حیغِ ثیـتشدس اعالػبت داسای کِ اػت كشدی هَكق هذیش هیبى ایي دس هیجبؿٌذ. آى پشداصؽ ٍ سٍص ثِ

 اعالػبت هجحج دس ثبؿذ. آؿٌب اعالػبت سػبًی سٍص ثِ ٍ تحلیل ٍ تْیِ ّبی اثضاس ثب ٍ ثَدُ خَیؾ هغبلؼبتی

 کبسؿٌبػی یب ٍهذیش ثَدُ هغشح ٍهغبلؼبتی ػوشاًی عشحْبی ارشای ٍ عشاحی دس غهٌج هْوتشیي ثؼٌَاى ًقـِ

 ارشای دس سا چٌذاًی هَكقیت ًویتَاًذ ػول دس آؿٌبًجبؿذ آى اص صحیح ٍاػتلبدُ تْیِ هشاحل ٍ ًقـِ ثب کِ

 ّبی بُدػتگ ثِ ًبپزیشی رجشاى ٍ گضاف ّضیٌِ تحویل ثبػج "ػوَهب کبسؿٌبػبًی چٌیي ثبؿذ. داؿتِ ّب پشٍطُ

 توبم دس تقشیجب ٍ ػلَم ٍ هٌْذػی ّبی ؿبخِ اکخش دس گؼتشدُ ثغَس اهشٍصُ ثشداسی ًقـِ . هیـًَذ ارشائـی



 ّبی ػبصُ ػبصی، ػذ هتشٍػبصی، ػبصی، تًَل آة، اًتقبل ػبصی، ؿْش ساّؼبصی، ؿبهل ػوشاًی ّبی پشٍطُ

 آثخیض ٍهشتغ، رٌگل ، کـبٍسصی ّبی ؿتِس دس ثشداسی ًقـِ "ضوٌب هیگیشد. قشاس اػتلبدُ هَسد ... ٍ دسیبئـی

 ی ّب ػبصُ کٌتشل ؿٌبػی، اقیبًَع ؿٌبػی، صهیي رـشاكیب، هؼبدى، ٍاکتـبكبت اػتخشاد ًیشٍ، اًتقبل داسی،

 ثزشأت داسد. ای ٍیظُ کبسثشدّبی ... ٍ ٍَّائـی دسیبیی ًبٍثشی حجت، ًظبهی، اهَس طئـَكیضیک، هٌْذػی،

  هیجبؿذ. پَؿؾ گؼتشُ چٌیي داسای ػلَم َصُح اص ای سؿتِ هحذٍد گلت تَاى هی

ثب تَرِ ثِ ًکبت هزکَس ثبیذ گلت کِ داًـزَیبى سؿتِ هٌْذػی ًقـِ ثشداسی ثبیذ ثِ دٍ هؼئلِ هغبلؼبت 

تئَسیک ٍ هـبّذات ػولی تَرِ ثؼضا داؿتِ ٍ دس ػیي حبل ًظش ثِ گؼتشؽ تکٌَلَطی ّبی ًَ، تَكیق دس 

وبس هَرَد دس ایي سؿتِ ٍ ایٌتشًت یکی دیگش اص کلیذّبی هَكقیت هغبلؼِ ٍ کبس ثب ًشم اكضاسّبی ثی ؿ

گشایؾ تحصیلی طئَدصی تحصیل  دس  ،ایي سؿتِ یکی اص خصَصیبت هٌحصش ثِ كشد داًـزَیبى هی ثبؿذ.

ؿبیبى رکش هیکٌذ. ّب ٍ ػالیق تئَسیک ٍ ػولی داًـزَیبى خَد سا اسضب  ایي سؿتِ توبهی خَاػتِ .آى اػت

اکخش کـَسّبی سقبثت ثب  ثشداسی اص حیج تئَسی ٍ ػولی دس کـَس، قبثل کًٌَی سؿتِ ًقـِاػت ربیگبُ 

 . هیجبؿذ. دًیب تَػؼِ یبكتِ 

 

 ِزًجاى اسالهی آزاد داًطگاُ در برداری ًقطِ گرٍُ تاریخچ  

 

 کلیِ ثشداسی ًقـِ دسٍع اسائِ ثب 4731ٍ ػبل اص ػوشاى گشٍُ صیشؿبخِ ػٌَاى ثِ ثشداسی ًقـِ ثخؾ كؼبلیت

 آصاد داًـگبُ  )طئَهبتیک( ثشداسی ًقـِ هٌْذػی گشٍُ كؼبلیت .گشدیذ آؿبص داًـگبُ  َصؿیآه ّبی سؿتِ

 ؿشٍع ثشداسی ًقـِ کبسؿٌبػی هقغغ دس داًـزَ رزة ثب ٍ 4731 ػبل اص هؼتقل ثصَست صًزبى اػالهی

 اتهَاص ثِ هیجبؿٌذ. تحصیل هــَل گشٍُ ایي دس داًـزَ ًلش 914 حذٍد (19)هْشهبُ حبضش حبل دس ؿذ.

 ثبلؾ پزیشای تشم ّش گشٍُ ایي  ثشداسی، ًقـِ ای سؿتِ ثیي هبّیت ثِ تَرِ ثب  تخصصی، كؼبلیتْبی

  هیجبؿذ. ثشداسی ًقـِ دسٍع اسائِ ثشای ؿْشػبصی ٍ هؼوبسی ػوشاى، ّبی سؿتِ داًـزَیبى اص ًلش 952 ثش

  1 ٍ هشثی ٍ دکتشی داًـزَی ًلش 94 اص ثیؾ داًـیبس، ًلش یک آهَصؿی خذهبت اص گشٍُ حبضش ل حب دس

 هیجبؿذ. هٌذ ثْشُ دسٍع تذسیغ ثشای آهَصؿی کبسؿٌبع ًلش

 ٍ ًبپیَػتِ کبسؿٌبػی ّبی دٍسُ دس داًـزَ رزة کـَسٍهحذٍدیت دس سؿتِ ایي خبف ؿشایظ ثِ ًظش

 هیجبؿذ. ّب دٍسُ ایي اًذاصی ساُ اداسی هشاحل پیگیش گشٍُ حبضش حبل دس اسؿذ کبسؿٌبػی

 

 



 گرٍُ: آتی ّای برًاهِ -

 تَػؼِ تکویلی، تحصیالت هقغغ دس خصَصب ایشاى دس ثشداسی ًقـِ آهَصؽ کیلی ٍ کوی ِتَػؼ 

 ثشًبهِ ٍ اّذاف اص الوللی ثیي ٍ ای هٌغقِ ػغح   دس ػلوی ّوبیـْبی دس كؼبل حضَس ٍ ثٌیبدی تحقیقبت

 .هیجبؿذ گشٍُ ایي آتی ّبی

 

 ّوکاراى گرٍُ اعضاء ّیات علوی ٍ  -

 

 
 

 ثشداسی( ًقـِ )داًـیبس کیبهْش ساهیي دکتش :گرٍُ هذیر
  (داوشجُی دکتری وقشً برداریسماعیلی )امٍىدس 

  (داوشجُی دکتری وقشً برداری) مٍىدس ٌاشمی 

  (داوشجُی دکتری وقشً برداری)مٍىدس قُامی 

  (داوشجُی دکتری وقشً برداری)مٍىدس شفعیی جُد 

 (کارشىاس ارشد وقشً برداری) مٍىدس تیمُری 

  (کارشىاس ارشد وقشً برداری)وجات مٍىدس 

  ُ(کارشىاس ارشد وقشً برداری)مٍىدس بدرل 

  ُ(کارشىاس ارشد وقشً برداری)مٍىدس ٌادیل 

  (کارشىاس ارشد وقشً برداری)مٍىدس جعفری 

 (کارشىاس ارشد وقشً برداری)مٍىدس بیگدلی 

  (کارشىاس ارشد وقشً برداری)مٍىدس حسه زادي 

  (کارشىاس ارشد وقشً برداری)مٍىدس عابدی 

 برزَیی  مٍىدس( کارشىاس ارشدGIS  َسىجش از دَر) 

 ( کارشىاس ارشد وقشً داوشجُی  -کارشىاس آمُزشی  مٍىدس بیگدلی
 (برداری

  (کارشىاس ارشد وقشً برداری -کارشىاس آمُزشی  )خدایاری مٍىدس 

  (کارشىاس ارشد وقشً برداری -کارشىاس آمُزشی  )گىج خاولُ مٍىدس 

 
دکتر  شامل سابق گرَيٌمکاران در حال تحصیل، مرخصی َ  :همکاران سایر -

، (داوشجُی دکتریمعصُمی )مٍىدس ، (دکتری وقشً برداریمجردی )
، (داوشجُی دکتری)غالم ویا مٍىدس  ،(داوشجُی دکتری)جمالی مٍىدس 

 رابری(تمٍىدس ابراٌیمی )کارشىاس ارشد راي َ 

 



 ٍ اداهِ تحصیل ضغلیِ ّای زهیٌ -

ًظبم هٌْذػی ػبختوبى ّبی  دس ػبصهبىثشای كبسؽ التحصیالى ایي سؿتِ  دس حبل حبضش صهیٌِ کبسی خَثی

ٍ ًظبم هٌْذػی هؼذى )تشػین  )تلکیک آپبستوبًْب، ًظبست ًقـِ ثشداسی دس ػبختوبى ٍ تْیِ پالى هؼغحبتی(

. ػالٍُ ذُ اػتهحذٍدُ، هیلِ گزاسی، تْیِ ًقـِ تَپَگشاكی اکتـبكی ٍ ثشآٍسد حزن ثشداؿت( هْیب گشدی

ثشایي كبسؽ التحصیالى ایي سؿتِ پغ اص کؼت تزشثِ ٍ ػَاثق ارشایی اهکبى كؼبلیت دس ؿشکتْبی هٌْذػیي 

کبسؿٌبع سػوی دادگؼتشی اهکبى كؼبلیت داسًذ. ثب تَرِ ثِ تؼذاد  ٍ ساّؼبصی ٍ هـبٍس ًقـِ ثشداسی

ؼیت اػتخذام دٍلتی دس ایي سؿتِ ًیض ًؼجت هحذٍد كبسؽ التحصیالى ایي سؿتِ دس هقبیؼِ ثب ػبیش سؿتِ ّب، هَق

 دس داخلهقغغ دکتشی اهکبى اداهِ تحصیل دس ایي سؿتِ تب   ثِ ػبیش سؿتِ ّب دس ؿشایظ ثْتشی قشاس داسد.

)اسؿذ ٍ  خَارِ ًصیشالذیي عَػیصٌؼتی ، )اسؿذ ٍ دکتشی( کـَس هیؼش هیجبؿذ. داًـگبّْبی دٍلتی تْشاى

اص داًـگبّْبی هغشح دٍلتی ثشای اداهِ تحصیل دس ایي سؿتِ هیجبؿٌذ. ، صًزبى، تجشیض ٍ کشهبى دکتشی(

ّوچٌیي داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ اّش، ؿبّشٍد ٍ تلت پزیشؽ دس هقغغ کبسؿٌبػی اسؿذ دس ایي سؿتِ سا 

 داسًذ. 

   آضٌایی با ضاخِ ّای رضتِ ًقطِ برداری  -

ی ثکبس سكتِ دس تْیِ ًقـِ، سؿتِ ًقـِ ثشحؼت ؿشایظ كیضیکی هحیظ کبس ٍ هزوَػِ سٍؿْب ٍاثضاصّب

   :ثشداسی سا ثِ ؿبخِ ّبی ریل تقؼین هیکٌٌذ

  ًقطِ برداری زهیٌی،  الف( 

اًذاصُ گزاسی آى سٍی ػغح صهیي اًزبم گیشد ًقـِ ثشداسی صهیٌی   ًقـِ ثشداسی کِ  ثِ هزوَػِ ػولیبت

  ٍ  آثیبسی   ًٍیشٍ،  طُ ّبی اًتقبل آةپشٍ  ؿْش ػبصی، ساّْب،  گَیٌذ ٍ ؿبهل ًقـِ ثشداسی کلیِ عشحْبی

ًقـِ ثشداسی حجتی)    ًقـِ ّبی تَپَگشاكی،  هیگشدد. ؿبخِ ّبی اصلی ایي ثخؾ ثِ ًقـِ ثشداسی هؼیش،  ...

تْیِ ًقـِ ّبی الصم ثشای احذاث عشحْبی  ًقطِ برداری هسیرّذف اص  . تقؼین هی گشدد  کبداػتش ( ٍ...

  دس اکخش  اػت. ًقـِ ّبی تَپَگشاكی ثؼٌَاى ًقـِ ّبی ثب اعالػبت ربهغ  قبل ًیشٍاًت  ساّؼبصی، ساُ آّي ٍ

تؼییي   حجتی  یب  کاداستر ّذف اص تْیِ ًقـِ ّبی. پشٍطُ ّبی ػوشاًی ٍ هغبلؼبتی هَسداػتلبدُ قشاس هیگیشًذ

ذ . ٍػؼت هٌبعق دس آًْب ثشای اهَس حجت ٍاهالک هیجبؿٌ  ٍ هؼبحت  اهالک  ًقـِ حذٍد ٍ حـَس ٍ هبلکیت

 .ًقـِ ثشداسی دس ػغح هحلی ثَدُ ثِ ًحَی کِ کشٍیت صهیي دس تْیِ ًقـِ هَحش ًجبؿذ



 ب( ًقطِ برداری زیر زهیٌی،

ٍ دس ؿشایظ خبف صَست گشكتِ لزا   ٍ اًذاصُ گیشیْب دس ایي سٍؽ دس صیش صهیي  کلیِ ػولیبت ارشایی

دس آى ثکبس هیشٍد. ایي ؿبخِ دس تْیِ ًقـِ ٍ ارشای  تزْیضات ٍ تکٌیکْبی هتلبٍتی ًظیش طیشٍػکَح ٍ...

ٍکبًبلْبی   احذاث تًَلْبی ساُ ٍساُ آّي  هؼبدى، ّذایت هؼیش هتشٍ،  اکتـبف ٍ اػتخشاد    پشٍطُ ّبی

 .كبضالة ؿْشی ٍ ... هَسد اػتلبدُ قشاس هیگیشد

 پ( ًقطِ برداری َّائـی ) فتَگراهتری(، 

َّائـی   َّاپیوب ثش كشاص هٌغقِ هَسد ًظش ٍ اص عشیق ػکؼجشداسی تَػظ  دسایي سٍؽ ثب اًزبم پشٍاص 

دس ػغح ٍػیغ   ثب اػتلبدُ اص دػتگبّی هَػَم ثِ تجذیل اص ػکؼْبی َّایی ثب حذاقل ػولیبت صهیٌی،  هیتَاى

ثشای هؼبحتْبی  "ًقـِ ّبی سا ثؼذ کـَسی یب هٌغقِ ای تْیِ کشد. ػوَهب  ثب ػشػت صیبد ٍ ّضیٌِ هٌبػت  ،

ثب اػتلبدُ اص  ّکتبس ٍ ؿْشی اػتلبدُ اص سٍؽ كتَگشاهتشی دس تْیِ ًقـِ تَصیِ هیـَد.  7222گتش اص ثضس

هیتَاى اص عشیق ػکؼجشداسی صهیٌی اص ػبصُ ّبی حؼبع ًظیش آحبس فتَگراهتری با برد کَتاُ سٍؽ 

 .ام ًوَدآًْب اقذ  ثبػتبًی، ػذّب، َّاپیوب ٍ... ًقـِ تْیِ کشد ٍ ًؼجت ثِ ًگْذاسی یب تشهین

 ت( ًقطِ برداری فضائـی  

كضبیی داًؼت.   سا هیتَاى یکی اص ؿبخِ ّبی ًقـِ ثشداسی( Remote Sensing) ػٌزؾ اص دٍس 

اهکبى تْیِ ًقـِ ّبی   تَػظ هبَّاس ّبی ػٌزؾ اص دٍس،  تصبٍیش هبَّاسُ ای  اص عشیق تْیِ  اهشٍصُ

  َد کـَس دس حذاقل صهبى ٍ ثب کوتشیيٍّوچٌیي ثِ سٍص ػبصی ًقـِ ّبی پَؿـی هَر  کَچک هقیبع

، (GPS) هَقؼیت رْبًی  اػتلبدُ اص هبَّاسُ ّبی ػیؼتن ًؼییي  ّوچٌیي ثب  . ّضیٌِ هیؼش گشدیذُ اػت

عَلی ٍ صاٍیِ ای ثیي ًقبط هَسد ًظش، دس عَل ؿجبًِ سٍص   ؿیش هؼتقین  تؼییي هَقؼیت ٍ اًذاصُ گیشی  اهکبى

 هیؼش گشدیذُ اػت.  یبص ثِ داؿتي دیذ هؼتقین ثیي ًقبط،ٍ هؼتقل اص ؿشایظ رَی ٍ ثذٍى ً

 ث( ًقطِ برداری دریائـی ) ّیذرٍگرافی(،  

ٍ پؼتی ٍ ثلٌذیْبی) تَپَگشاكی( صیشآة ثِ   اص ػَاسض  اعالػبت   کؼت  اص ّیذسٍگشاكی،  ّذف 

، ثٌذسػبصی ، هٌظَساػتلبدُ اص آًْب دسکـتیشاًی، احذاث ػبصُ ّبی دسیبیی ٍ ثشسػی سػَة گزاسی ػذّب

الیشٍثی ٍ اقیبًَع ؿٌبػی ٍ ... هی ثبؿذ. ػولیبت ارشائـی ایي سٍؽ دس ػغح آة ٍ تَػظ قبیق یب کـتی 



اًزبم هیگیشد. ثذیي   تَػظ دػتگبّی هَػَم ثِ اکَػبًذس، ػًَبس ٍ ...  "صَست هیگیشد. ایٌکبس هؼوَال

ثش اػبع هحبػجِ   دػتگبُرْت اسػبل هَد صَتی دس کق کـتی ًصت ؿذُ ٍ   هٌظَس عجلک هخصَف

اختالف صهبى ثیي هَد اسػبلی ٍ ثشگـتی اص کق آة ٍ ثب دس ًظش گشكتي ػشػت صَت، ًؼجت ثِ هحبػجِ ٍ 

 استلبع قبیق اص کق آة اقذام هیکٌذ  تشػین

 ج( شئـَدزی،

ثِ اًذاصُ ای ثبؿذ کِ کشٍیت صهیي دس آى دخبلت کٌذ )   ّشگبُ ٍػؼت هٌغقِ تحت ًقـِ ثشداسی      

ًقـِ ّبی کـَسی ٍ هٌغقِ ای( اص سٍؿْبی طئـَدصی دس تْیِ ًقـِ اػتلبدُ هیگشدد. تلبٍت ًقـِ   س تْیِد

ثیضَی   هختصبت  اػتلبدُ اص ػیؼتن  سا هیتَاى دس ٍػؼت کبسی ٍ  ثب طئـَدصی  ثشداسی صهیٌی)هؼتَی(

ش سٍی صلحِ ًقـِ چگًَگی اسائـِ ٍ تجذیل ػغح کشٍی صهیي ث  .دکبستی داًؼت  ثزبی ػیؼتن هختصبت

اص رولِ هؼبئـلی اػت کِ دس طئـَدصی هَسد ثحج قشاس هیگیشد. یکی اص اّذاف اصلی طئـَدصی تؼییي ؿکل 

ٍ اًذاصُ گیشی هیذاى حقل ٍ تـییشات صهبًی آًْب هیجبؿذ. هَاسدی ًظیش آًبلیض رزسٍهذ، حشکبت   صهیي

دس گزؿتِ ثِ  . حَصُ کبسی ایي سؿتِ هیجبؿٌذ طئـَدیٌبهیکی صهیي، تؼییي هذل ربرثی صهیي )طئَئیذ( ٍ... دس

ٍ اًذاصُ  شئـَدتیکًجَم اص تکٌیکْبی   دس کـتیشاًی  هٌظَس تؼییي هَقؼیت ًقبط صهیٌی ٍ یب ًبٍثشی

اػتلبدُ اص ایي اهش ثب ٍسٍدػیؼتوْبی تؼؼیي   گیشیْبی ًزَهی سٍی ػتبسگبى اػتلبدُ هیگشدیذ الکي اهشٍصُ

  هٌظَس ثشسػی ٍ کٌتشل ربثزبیی ّب ٍ تـییش ؿکلْبی "ؿبلجب . کبػتی ًْبدُ اػتسٍ ثِ   هبَّاسُ ای  هَقؼیت

ػبصُ ّبی هْن هٌْذػی ًظیش ػذّب، پلْب ٍ... ٍ کٌتشل حشکبت گؼلْب اص تزْیضات ٍ سٍؿْبی ثؼیبس دقیق 

  . اػتلبدُ هیگشدد هیکرٍشئـَدزیهٌْذػی تحت ػٌَاى   ًقـِ ثشداسی

 ،(GIS) چ( سیستن اطالعات جغرافیائـی

ػیؼتن اعالػبت رـشاكیبیی دس دیذ کلی ػجبست اػت اص یک ثبًک اعالػبت سقَهی هجتٌی ثش ًشم اكضاس ٍ 

ًقـِ ای ٍ تصَیشی ثب   اعالػبت  ٍ استجبط  ػخت اكضاسکبهپیَتشی کِ دس آى اهکبى رخیشُ ػبصی ٍتللیق

تَاًذ ًلـِ ًٍتبیذ  هی  ػیؼتوی  اعالػبت تَصیلی ٍ آهبسی دس یک هزوَػِ هیؼش گشدیذُ اػت. چٌیي

  . اسائـِ ًوبیذ  ؿشایظ هغشح ؿذُ اص عشف کبسثش  سا اص اعالػبت هَرَد ثشاػبع  رذیذی

 

 



 ح( کارتَگرافی،

ٌّشی ٍ كٌی کِ ثب کوک هذاسک ٍ اػٌبد هَرَد، ثِ هٌظَس تْیِ ٍ تشػین اًَاع   ثِ هزوَػِ سٍؿْبی       

ذ. ثِ ثیبى دیگش پغ اص ًقـِ ثشداسی ٍ اًذاصُ کبستَگشاكی گَیٌ "هختلق ًقـِ صَست هیگیشد اصغالحب

گیشیْبی هتذاٍل صهیٌی ٍ هحبػجبت ، کلیِ ٍظبیق هشثَط ثِ تشػین ٍ چبح ًقـِ ثش اػبع اػتبًذاسدّبی 

ثب ظَْس ػیؼتن اعالػبت رـشاكیبیی ٍ هتذاٍل ؿذى تْیِ ًقـِ   هیجبؿذ. اهشٍصُ  كٌی آى ثؼْذُ کبستَگشاف

 داسد. ( GIS)  َالت ٍػیغ گشدیذُ ٍ استجبط ثؼیبس ًضدیکی ثبثشٍؽ سقَهی ایي سؿتِ دچبس تح

 گرٍُ کارگاّْای تخصصی-

کارگاُ ًقطِ برداری )هجْس بِ اًَاع دٍربیي ّای هذرى تَتال استیطي، زاٍیِ یاب دیجیتال ٍ  -1

 صصی ًقطِ برداری(خترازیاب ٍ اهکاًات هساحی، ًَت بَک ٍ ًرم افسارّای ت

 

، استرِئَسکَپ ّای آیٌِ ای ٍ   A8کارگاُ فتَگراهتری )هجْس بِ دستگاُ فتَگراهتری کالسیک  -2

 جیبی، عکس َّایی(

 



 ًرم ٍ کاهپیَتری سیستوْای بِ هجْس) جغرافیایی  سایت سٌجص از دٍر سیستن اطالعات  -3

 (  GIS ٍ دٍر از سٌجص تخصصی افسارّای

 

 

دستی  GPSشئَدتیک تک فرکاًسِ تریوبل،  GPS)هجْس بِ  ْاًیکارگاُ سیستن تعییي هَقعیت ج -4

 (GPSٍ ًرم افسارّای پردازش 

 

 

 



کطی  ٍ هیسّای ًقطِ A1ٍ اسکٌر در قطع  A0)هجْس بِ پالتر در قطع   آتلیِ کارتَگرافی -5

 السیک(ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 


