
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 معاونت آموزشی و فنی
 

 آموزشی استاندارد دوره

 (UTMترسیم کروکی و جانمایی مختصات )نقشه 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

م مهندسی سازمان نظا ،2پالک  ،کوچه شهرستمی ،خیابان برادران عبداهلل زاده، ، بلوار کشاورزتهران: یو فن یمعاونت آموزش

 کشورکشاورزی و منابع طبیعی 

 Amoozesh@iaeo.org: / آدرس الکترونیکی 120-77722089فکس: /  120-77797799-97تلفن: 
 

تقاضا دارد پیشنهادات و نظرات خود را درباره این سند آموزشی به  ، مربیان آموزشیمتخصصان ،نظراناز صاحب

 .ارسال نمایند فوقنشانی 

 

 0377 بهار

 :استاندارد آموزشیکد 

 NA – 31 – 030/3 
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 :تهیه و تدوین       
 ت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشورمعاون 
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 :گفتارپیش

 

شود و تجربیات جهانی نشان داده هر کشوری در امر آموزش فعالیت کرده بهره آموزش پایه و اساس پیشرفت و ترقی محسوب می

کننده است کننده و مصرفها از جمله صنعت، خدمات، کشاورزی و تجارت به نفع تولیدآموزش در تمامی بخش .فراوانی برده است

کید بر أپایه تئوری و مهارتی است که در کشور ما اکنون ت دوهای ما بر ر با آموزش که امروزه آموزششود مگو این امر محقق نمی

 .های مهارتی شده است و این امر به منظور تبدیل علم به کار استپایه آموزش

رند و برخالف سایر معادن که هر منابع انسانی پایه اصلی سرمایه و ثروت هر ملت است. اندیشه و تفكر منابع انسانی، معادنی فناناپذی

های تحول ها و نوآوریتواند مظهر خالقیتیابند، این معدن با استفاده بیشتر، توسعه یافته و میچه بیشتر برداشت شوند، کاهش می

الترین درآمد گیری از منابع انسانی باآفرینی باشد. امروزه شاهد هستیم که کشورهایی با حداقل منابع طبیعی و زیرزمینی با بهره

های مهم  توسعه یافتگی سرانه را در جهان دارا هستند و در واقع سهم منابع انسانی در ارزش افزوده هر کشور، یكی از شاخص

 محسوب می شود.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران بر اساس اهداف و وظایفی که بر عهده دارد در جهت 

های جدید و نیز کمک به ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و آماده نمودن آنان ح دانش و گسترش فناوریارتقای سط

های آموزش عملی و های تولید محصوالت کشاورزی تالش نموده و با توجه به نقیصه فقدان برنامهبرای حضور فعال در عرصه

گویی به رفع این نیازها را از بدو تأسیس در تعیین نیازهای آموزشی و پاسخمنظور ریزی الزم بهآموختگان، برنامهمهارتی دانش

 دستور کار خود قرار داده است. 

با عنایت به اهمیت دستیابی به کیفیت برتر آموزشی، ایجاد استانداردهای آموزشی گامی موثر در جهت اثربخشی و کارایی هر نظام 

نی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به منظور ارتقای کیفیت آموزشی است. از این رو، معاونت آموزشی و ف

های آموزشی خود در سطوح ملی، منطقه ای و استانی، اقدام به تدوین دوره اجرا و ارزشیابی صحیحنظام آموزشی و همچنین 

-را در اثربخشی آموزش و ارتقای توانمندیخود  استانداردهای آموزشی نموده است. امید است مجموعه حاضر بتواند نقش فزاینده

 ای و مهارتی جامعه هدف ایفاء نماید.های حرفه
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 اعضای کارگروه تدوین استاندارد آموزشی:

 

 و منابع طبیعی کشور معاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

 دکتر محمود فتحی 
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 :آموزشی استاندارد دوره

 (UTMترسیم کروکی و جانمایی مختصات )نقشه 

 های مورد انتظار:توانمندی

  و ... 0025111و  002111آشنایی با انواع نقشه های مهم و کاربردی مثل 

 شناخت انواع سیستمهای مختصاتی 

  شبكه مختصاتیتفهیم UTM و نحوه کارکرد آن 

 آشنایی با مفهوم کاداستر 

 مدت زمان دوره:

 ساعت 21طول دوره آموزش: 

 ساعت 7زمان آموزش نظری: 

 ساعت 02زمان آموزش عملی: 

 شرایط متقاضی ورودی:

 داشتن مدرک کارشناسی به باال در رشته های کشاورزی 

 و منابع طبیعی کشاورزی عضویت در سازمان نظام مهندسی 

 از سازمان نظام مهندسی کار مهندسیه ب داشتن پروانه اشتغال 

 تاپ لزوم وجود لپ 

 ( 0 دوره دوره های پیش نیازGPS شنایی با نرم افزار های  ترسیم نقشه مثل و آAutoCAD ,Google Earth  )... و 

 شرایط مدرسین:

 ط با مباحث مورد تدریسمدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در رشته مرتب 

  سال برای دارندگان مدرک کارشناسی  5سال سابقه کار جهت دارندگان مدرک کارشناسی، و حداقل  7دارا بودن حداقل

 سال برای دارندگان مدرک دکتری در حوزه مرتبط با موضوع مورد تدریس 3ارشد و  حداقل 

 منابع طبیعی استان در خصوص صالحیت مدرس در  تایید معاون آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

 مباحث مورد نظر در حوزه مربوطه

 شیوه ارزیابی:

 .ارزشیابی از مدرسین دوره توسط فراگیران و بر اساس پرسشنامه های معاونت آموزشی و فنی صورت می گیرد 

 ( 01درصد(، عملی) 31ارزشیابی از فراگیران توسط مدرسین و به صورت نظری  )درصد(   01) و اخالق حرفه ایدرصد

 صورت خواهد گرفت.

 حداقل ظرفیت دوره:

 نفر 05

 روش های ارائه محتوای آموزشی

       دیداری و شنیداری             مكاتبه                   کارگاه آموزشی             کالس درس )سخنرانی( 

 استاد همراهانجام پروژه سایر )ذکر شود(0 
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 سرفصل دوره:

 (UTMترسیم کروکی و جانمایی مختصات )نقشه جدول سرفصل آموزشی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا ردیف
مدت 

 آموزش)ساعت(

 عملی نظری ریز محتوا رئوس مطالب 

0 
آشنایی با انواع نقشه 

 های مبنا

 مقدمه و تاریخچه 

  استاندارد های نقشه  و 0025111و  002111نقشه های مهم انواع

 ...( سیمبل عوارض مختلف و مانند لجند، رنگ،)

 )آشنایی با نقشه های قدیمی بدون مقیاس و مختصات )کروکی 

 آشنایی با نقشه های مورد استفاده اداره جات و ارگانها و سازمانها 

 مفهوم کاداستر و نقشه های کاداستری 

4 .... 

 UTMگرید  2

 تاریخچه ناوبری در جهان و ایران 

 ید ری گچگونگی شكل گیرUTM 

 ZONE . QUADRANT , X , Y 

  تشریح و تفهیم یک نقطه مختصاتیUTM 

4 .... 

3 

 ترسیم نقشه و جانمایی

 8)طی دو جلسه 

 ساعته(

 ترسیم نقشه و جانمایی محیط در اتو کد 

  در گوگل ارث و جانمایی محیطترسیم نقشه 

  آشنایی با محیط نرم افزارGIS  ترسیم نقشه به فرمتهای و  تبدیلو

 مختلف

 تیند خوانی و آشنایی با نقشه های ثبس 

4 4 

 انجام یک پروژه کامل 8

 برداشت نقاط 

 ترسیم نقشه 

 کنترل با نقشه های مبنا 

 اخذ جروجی با لجند در فرمتهای مختلف 

.... 4 
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 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 0379شی سازمان مرکزی مورخ ../../این استاندارد در جلسه شورای آموز

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع:

 0335 اول، چاپ خرسندی، انتشارات -مشهدی علی دکتر تألیف کاداستر حقوق تابک 

 0331 فتحی محمود دکتر – کشور طبیعی منابع مقررات اجرا های نقشه هندسی صالحا طرح کتابچه 

 مرتبط: یآموزش یفهرست نرم افزارها

 جی آی اس و گوگل ارثاتو کد ، 

 :فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

 سایت اداره ثبت  http://ssaa.ir 

 سایت سازمان نقشه برداری  http://www.ncc.org.ir 

 سایت سازمان جنگلها و مراتع کشور  http://frw.org.ir 

 


