
  

 
 

 

 

 (COURSE PLANطرح دٍرُ  )

 
 

 هقذهِ:
ّوبى زثبى تىٌیه یب زثبى صٌؼت است. زثبًی وِ تراٍش فىر هٌْذسبى ٍ طراحبى را ثِ تصَیر هی  ًمطِ وطیًمطِ ثرداری ٍ 

وطذ.هْبرت ًمطِ خَاًی ٍ ًمطِ وطی در هٌْذسی هبًٌذ سَاد خَاًذى ٍ ًَضتي هی ثبضذ. ًمطِ وطی در حمیمت ًَػی 

ضیي، سبزُ، ٍ یب یه طرح را ثِ رٍضٌی ٍ زثبى هحبٍرُ در ػلَم هٌْذسی هی ثبضذ وِ اطالػبت هَرد ًیبز از یه لطؼِ، هب

ثذٍى اثْبم ثیبى هی وٌذ. ایي اطالػبت ضبهل ضىل ٌّذسی، ًحَُ لرار گرفتي ٍ اتصبل اجساء هختلف، هطخصبت فیسیىی ٍ 

ّرگًَِ اطالػبت ضرٍری هی ثبضذ. ثٌبثرایي ّر هٌْذس الزم است وِ ثِ ایي زثبى هسلط ثبضذ ٍ ثتَاًذ ثِ راحتی از طریك آى 

تجبدل اطالػبت ثب سبیر هٌْذسیي ثپردازد. حذالل هْبرت هَردًیبز ثرای یه هٌْذس ًمطِ خَاًی است ٍ الجتِ تَصیِ هی ثِ 

ضَد وِ ًمطِ وطی را ًِ لسٍهب ثطَر حرفِ ای ًیس ثذاًذ. ّر همذار تسلط ثِ ًمطِ خَاًی ٍ ًمطِ وطی ثیطتر ثبضذ، ضخص 

ِ دیگراى هٌتمل وٌذ ٍ ایذُ ّبی دیگراى را درن وٌذ.در حمیمت ًمطِ حبٍی سریؼتر ٍ راحت تر هی تَاًذ ایذُ ّبی خَد را ث

توبم اطالػبت اػن از اًذازُ لطؼِ، جٌس، لطؼِ، همذار پرداخت ٍ یب ّر سَال دیگری وِ هوىي است ثرای تراضىبر ٌّگبم 

وطی را ثلذ ثبضذ.(در ٍالغ هی تراش لطؼِ پیص ثیبیذ هی ثبضذ )ًتیجِ هی گیر وِ یه تراضىبر حرفِ ای ًیس ثبیذ ػلن ًمطِ 

 تَاى گفت وِ ًمطِ وطی در صٌؼت هبًٌذ پلی است وِ دفبتر طراحی را ثب وبرگبُ ّبی سبخت ٍ تَلیذ هرتجط هی سبزد.

 

 

 هحیطگرٍُ آهَزضی:  هٌْذسی بْذاضت                                           داًطکذُ : بْذاضت اٍز

                                    هحیطهٌْذسی بْذاضت  -کبرضٌبسیهقطغ ٍ رضتِ تحصیلی:

 3 :  تؼذاد ٍاحذ ًقطِ برداری ٍ ًقطِ کطی :  ًبم درس

 ػولی ًَع ٍاحذ :

 21-23ضٌبِ، سِ 25-21، 8 -23یکطٌبِ رٍز ٍ سبػت برگساری کالس:   ًذارد پیص ًیبز:

 کبرگبُ ًقطِ کطی -323کالس  هکبى برگساری:

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتریبى هسئَل برًبهِ :  

 هذرسیي) بِ ترتیب حرٍف الفبب(: هٌْذس هحوذرضب ضَضتریبى

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتریبى تْیِ ٍ تٌظین : 

 22/2438/ 21 تبریخ تذٍیي/ ببزًگری:

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 



 :ػٌبٍیي کلی ایي درس ضبهل هَارد زیر هی ببضذ 
 

 ثرق()هؼوبری، هىبًیىی، ٍ  ًمطِ خَاًی ٍ ًمطِ وطیًمطِ ثرداری ٍ آضٌبیی ثب اصَل ولی 
 
 

 ّذف کلی

 

ًمطِ وطیًمطِ ثرداری ٍ آضٌبیی ثب اصَل ولی  
 اّذاف اختصبصی  

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
 ِثرداضت ّبی ٍالؼی از ًمبط یه هسیر یب ػبرض 

 اًَاع ًمطِ را تؼریف ًوبیذ 

 اًَاع ٍسبیل ًمطِ وطی را ثطٌبسذ 

 

 ّذف ولی 

 ارتفبع ًمبطاًذازُ گیری فبصلِ ٍ زاٍیِ ٍ اختالف 

 

  اّذاف اختصبصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  ثِ ووه دٍرثیي ًمطِ ثرداری فبصلِ دٍ ًمطِ را اًذازُ گیری ًوبیذ 

 ثِ ووه دٍرثیي تئَدٍلیت زاٍیِ دٍ ًمطِ را اًذازُ گیری ًوبیذ 

 ثِ ووه ترازیبة اختالف ارتفبع دٍ ًمطِ را اًذازُ گیری ًوبیذ 

 

 ّذف کلی 

 

 آضٌبیی بب ػالئن ًقطِ کطی

  اّذاف اختصبصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 ػالئن ًمطِ ّبی هؼوبری را ثطٌبسذ 

 ػالئن ًمطِ ّبی هىبًیىی را ثطٌبسذ 

 ػالئن ًمطِ ّبی ثرق را ثطٌبسذ 

 

 ّذف کلی 

 



 آضٌبیی بب رٍش ّبی تْیِ پرٍفیل طَلی ٍ ػرضی

  اّذاف اختصبصی 

 

 دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:داًطجَ  در پبیبى 

 ّبی طَلی یه ػبرضِ را ترسین ًوبیذ پرٍفبیل 

 ػرضی یه ػبرضِ را ترسین ًوبیذ پرٍفبیل ّبی 

 

 ّذف کلی 

 

 GPSآضٌبیی بب دستگبُ هذرى 

  اّذاف اختصبصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  ًُمطِ یبثی ٍ هسر یبثی را ثِ ووه دستگبGPS اًجبم دّذ 

 

 ّذف کلی 

 

 ًقطِ بب دستترسین 

  اّذاف اختصبصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 پالى ٍاحذ ّبی صٌؼتی را ثب دست ترسین ًوبیذ 

 ثرش ّبی طَلی ٍ ػرضی ًمطِ را از رٍی پالى ترسین ًوبیذ 

 

 ّذف کلی 

 

 ترسین ًقطِ بب ًرم افسار

  اّذاف اختصبصی 

 

 :ًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذدا

  صٌؼتی را ثب ًرم افسار ترسین ًوبیذپالى ٍاحذ ّبی 

 ثرش ّبی طَلی ٍ ػرضی ًمطِ را از رٍی پالى ثب ًرم افسار ترسین ًوبیذ 

 

 رٍش آهَزش 
 

 سخٌراًی 

 وبر ػولی 

 



 ضرایط اجراء

 

  اهکبًبت آهَزضی بخص 
 دستگبُ ، دٍرثیي ّبی ًمطِ ثرداری، ٍ وبهپیَتر ٍیذٍئَ پرٍشوتَرGPS 

 

 

   ُآهَزش دٌّذ 

   :ِاسبتیذ گرٍُ هٌْذسی ثْذاضت هحیطاسبتیذهربَط 

 
 

  هٌبثغ اصلی درسی: 
 

 ًمطِ ثرداری وبرثردی، هٌْذس احوذ هحجَة فر، اًتطبرات اروبى داًص 

  هٌْذس احوذ هتمی پَر، اًتطبرات داًطگبُ صٌؼتی ضریف1رسن فٌی ٍ ًمطِ ّبی صٌؼتی ، 
 لن ٍ صٌؼت ایراىًمطِ وطی ػوَهی سبختوبى، هٌْذس ًصرت الِ حمبیمی، اًتطبرات داًطگبُ ػ 

 
 

  ارزضیبثی 

 
 ًحَُ ارزضیببی         

  فؼبلیت ػولی 

 ارزضیبثی وتجی پبیبى ترم 

 

  ًحَُ هحبسبِ ًورُ کل 

 

 12 ًورُ وبر ػولی ٍ فؼبلیت والسی 

 8 ًورُ آزهَى پبیبى ترم 

 

 

 هقررات 

 

                                         10حذالل ًورُ لجَلی 

  4                     تؼذاددفؼبت هجبز غیجت در والس 

  
 

 
 

 



 

 ًقطِ برداری ٍ ًقطِ کطی درس زهبًبٌذی جذٍل

 سبػت ارائِ تبریخ ارائِ
هَضَع 

 جلسِ
 ًحَُ ارائِ هذرس

اهکبًبت 

 هَرد ًیبز

رٍش 

 ارزضیببی

13/11/98 10-8 

ولیبت ٍ تؼبریف 

 ًمطِ ثرداری

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 ضفبّیارائِ 

 اسالیذ آهَزضی

آزهَى پبیبى 

 ترم

13/11/98 12-10 

اًَاع ًمطِ ّب، 

همیبس، ػالئن 

 لراردادی

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 ارائِ ضفبّی

 )جلسِ هجبزی(

 اسالیذ آهَزضی

آزهَى پبیبى 

 ترم

13/11/98 16-14 

آضٌبیی وبهل ثب 

دستگبُ ّبی 

ٍ  ًمطِ ثرداری

GPS 

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 ضفبّیارائِ 

 اسالیذ آهَزضی

آزهَى پبیبى 

 ترم

15/11/98 12-10 

اًذازُ گیری 

فبصلِ ثِ رٍش 

هستمین، تذریجی 

ٍ رٍی سطح 

 ضیجذار

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 ارائِ ضفبّی

 اسالیذ آهَزضی

آزهَى پبیبى 

 ترم



20/11/98 10-8 

، تمطِ هسبحی

ثرداری ٍ پیبدُ 

 وردى ًمطِ

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 ضفبّیارائِ 

 اسالیذ آهَزضی

آزهَى پبیبى 

 ترم

20/11/98 12-10 

هسبحی، تمطِ 

ثرداری ٍ پیبدُ 

 وردى ًمطِ

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

فؼبلیت ػولی 

داًطجَ ثب ًظبرت 

 استبد

 فؼبلیت ػولی

آزهَى پبیبى 

 ترم

20/11/98 16-14 

تؼییي اختالف 

 ارتمبع، زاٍیِ یبثی

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 ارائِ ضفبّی

 اسالیذ آهَزضی

آزهَى پبیبى 

 ترم

27/11/98 10-8 

تؼییي اختالف 

 ارتمبع، زاٍیِ یبثی

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

فؼبلیت ػولی 

داًطجَ ثب ًظبرت 

 استبد

 فؼبلیت ػولی

آزهَى پبیبى 

 ترم

27/11/98 10-8 

تؼییي اختالف 

 ارتمبع، زاٍیِ یبثی

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

فؼبلیت ػولی 

ًظبرت داًطجَ ثب 

 استبد

اداهِ فؼبلیت 

 ػولی

آزهَى پبیبى 

 ترم

آزهَى پبیبى  فؼبلیت ػولیفؼبلیت ػولی هٌْذس تْیِ پرٍفیل  12-10 27/11/98



 طَلی ٍ ػرضی از

 زهیي

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

داًطجَ ثب ًظبرت 

 استبد

 ترم

27/11/98 16-14 

تْیِ پرٍفیل 

 طَلی ٍ ػرضی از

 زهیي

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

ػولی  فؼبلیت

داًطجَ ثب ًظبرت 

 استبد

 فؼبلیت ػولی

آزهَى پبیبى 

 ترم

29/11/98 12-10 

آضٌبیی ثب اصَل 

 رسن فٌی

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 سخٌراًی

 )جلسِ هجبزی(

فؼبلیت ػولی  اسالیذ آهَزضی

ٍ آزهَى 

 پبیبى ترم

هٌْذس  اًذازُ گیری 10-8 04/12/98

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 سخٌراًی

فؼبلیت ػولی  اسالیذ آهَزضی

ٍ آزهَى 

 پبیبى ترم

04/12/98 12-10 

همیبس، هجَْل 

 یبثی

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 سخٌراًی

 )جلسِ هجبزی(

فؼبلیت ػولی  اسالیذ آهَزضی

ٍ آزهَى 

 پبیبى ترم

04/12/98 16-14 

ثرش، تصَیر 

 هجسن

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

ٍ وبر  سخٌراًی

 ػولی

فؼبلیت ػولی  اسالیذ آهَزضی

ٍ آزهَى 



 پبیبى ترم

06/12/98 12-10 

اصَل ترسین 

ًمطِ ّبی 

 سبختوبًی

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

ٍ وبر  سخٌراًی

 ػولی

فؼبلیت ػولی  اسالیذ آهَزضی

ٍ آزهَى 

 پبیبى ترم

11/12/98  

10-8 

ًحَُ ترسین ًمطِ 

ّبی هَجَد ار 

 یه هحل

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

ٍ وبر  سخٌراًی

 ػولی

 اسالیذ آهَزضی

 فؼبلیت ػولی

11/12/98  
 

12-10 

تْیِ ًمطِ از 

هحل ّبی احذاث 

 ًطذُ

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

ٍ وبر  سخٌراًی

 ػولی

فؼبلیت  اسالیذ آهَزضی

ػولی ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

11/12/98  
16-14 

هؼرفی ًرم 

افسارّبی ًمطِ 

 وطی

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

ٍ وبر  سخٌراًی

 ػولی

فؼبلیت  آهَزضیاسالیذ 

ػولی ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم



13/12/98  

 
 

12-10 

آهَزش ترسین 

ػولی پالى ثب 

 ثخص اٍل -دست

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 وبر ػولی ثب ًرم افسار

وبر ػولی ثب ًرم 

 فؼبلیت ػولی افسار

20/12/98  

 

10-8 

آهَزش ترسین 

ػولی پالى ثب 

 ثخص دٍم -دست

هٌْذس 

 ضَضتریبى

 افسار وبر ػولی ثب ًرم

وبر ػولی ثب ًرم 

 فؼبلیت ػولی افسار

20/12/98  

12-10 

آهَزش ترسین 

ػولی پالى ثب 

ثخص  -دست

 سَم

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 وبر ػولی ثب ًرم افسار

وبر ػولی ثب ًرم 

 افسار

 فؼبلیت ػولی

20/12/98  

16-14 

آهَزش ترسین 

ػولی پالى ثب 

ثخص  -دست

 چْبرم

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 ػولی ثب ًرم افسار وبر

وبر ػولی ثب ًرم 

 افسار

 فؼبلیت ػولی

17/01/99  

10-8 

آهَزش ترسین 

ػولی پالى ثب 

هٌْذس 

هحوذرضب 

 وبر ػولی ثب ًرم افسار

وبر ػولی ثب ًرم 

 افسار

 فؼبلیت ػولی



ثخص  -دست

 پٌجن

 ضَضتریبى

17/01/99  

12-10 

آهَزش ترسین 

ػولی پالى ثب 

ثخص  -دست

 ضطن

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 وبر ػولی ثب ًرم افسار

وبر ػولی ثب ًرم 

 افسار

 فؼبلیت ػولی

17/01/99  

16-14 

آهَزش ترسین 

ػولی پالى ثب 

ثخص  -دست

 ّفتن

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 وبر ػولی ثب ًرم افسار

وبر ػولی ثب ًرم 

 افسار

 فؼبلیت ػولی

19/01/99  

12-10 

آهَزش ترسین 

ػولی پالى ثب 

ثخص  -دست

 ّطتن

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 وبر ػولی ثب ًرم افسار

وبر ػولی ثب ًرم 

 افسار

 فؼبلیت ػولی

24/01/99  

10-8 

آهَزش ترسین 

ػولی پالى ثب ًرم 

هٌْذس 

هحوذرضب 

 وبر ػولی ثب ًرم افسار

وبر ػولی ثب ًرم 

 افسار

 فؼبلیت ػولی



 ضَضتریبى ثخص اٍل -افسار

24/01/99  

12-10 

اداهِ آهَزش 

ترسین ػولی 

 -پالى ثب ًرم افسار

 ثخص دٍم

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 وبر ػولی ثب ًرم افسار

وبر ػولی ثب ًرم 

 افسار

 فؼبلیت ػولی

24/01/99  

16-14 

اداهِ آهَزش 

ترسین ػولی 

 -پالى ثب ًرم افسار

 ثخص سَم

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 وبر ػولی ثب ًرم افسار

وبر ػولی ثب ًرم 

 افسار

 فؼبلیت ػولی

26/01/99  

12-10 

اداهِ آهَزش 

ترسین ػولی 

 -پالى ثب ًرم افسار

 ثخص چْبرم

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 وبر ػولی ثب ًرم افسار

وبر ػولی ثب ًرم 

 افسار

 فؼبلیت ػولی

31/01/99  

16-14 

اداهِ آهَزش 

ترسین ػولی 

 -پالى ثب ًرم افسار

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 وبر ػولی ثب ًرم افسار

وبر ػولی ثب ًرم 

 فؼبلیت ػولی افسار



 ثخص پٌجن

02/02/99  

12-10 

اداهِ آهَزش 

ترسین ػولی 

 -پالى ثب ًرم افسار

 ثخص ضطن

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 وبر ػولی ثب ًرم افسار

وبر ػولی ثب ًرم 

 افسار

 فؼبلیت ػولی

07/02/99  

10-8 

اداهِ آهَزش 

ترسین ػولی 

 -پالى ثب ًرم افسار

 ثخص ّفتن

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 وبر ػولی ثب ًرم افسار

وبر ػولی ثب ًرم 

 افسار

 فؼبلیت ػولی

07/02/99  

12-10 

اداهِ آهَزش 

ترسین ػولی 

 -پالى ثب ًرم افسار

 ثخص ّطتن

هٌْذس 

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 وبر ػولی ثب ًرم افسار

وبر ػولی ثب ًرم 

 افسار

 فؼبلیت ػولی

23/03/99  

 آزهَى پبیبى ترم 12-10

 هٌْذس

هحوذرضب 

 ضَضتریبى

 آزهَى پبیبى ترم

)تبریخ هتؼبلت تبریخ 

 اػالهی آهَزش(

سَال اهتحبًی، 

 آزهَى وتجی وبهپیَتر 

 


