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سازمان نظام مهندسی  ،2ک پال ،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 – 630/3 

A 

 
 :تهیه و تدوین       
 معاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
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 :پیشگفتار

 

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 شود مگر با آموزش که امروزه آموزشمحقق نمی و این امر

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

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

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

منابع انسانی باالترین درآمد  گیری ازآفرینی 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.

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

های جدید و نیز کمک به ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و آماده نمودن آنان ارتقای سطح دانش و گسترش فناوری

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 منظور تعیین نیازهای آموزشی و پاسخی الزم بهریزآموختگان، 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 

عاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به منظور ارتقای کیفیت آموزشی است. از این رو، م

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

-خود را در اثربخشی آموزش و ارتقای توانمندی قش فزایندهاستانداردهای آموزشی نموده است. امید است مجموعه حاضر بتواند ن

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

 

 م مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشورمعاونت آموزشی و فنی سازمان نظا 

  مدرس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه –پوریا قادری مهندس 

  مدرس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه –مهندس ساسان هدایتی 
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 :آموزشی استاندارد دوره

 در تهیه نقشه های کشاورزی و منابع طبیعی GISو  GPSاربرد ک

 های مورد انتظار:توانمندی

  طی این دوره کاربران قادر خواهند بود کلیه مراحل یک پروژه را از ورود اطالعات تا اخذ نقشه های خروجی در محیط

GIS .انجام دهند 

 مدت زمان دوره:

 ساعت 88طول دوره آموزش:  

 ساعت 29نظری:   زمان آموزش

 ساعت 07زمان 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 

 شرایط مدرسین:

 باالتر در رشته مرتبط با مباحث مورد تدریس مدرک تحصیلی کارشناسی و 

  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 

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

 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 

  سی و تهیه پروژه، آزمون تئوری و عملی و تهیه خروجی فعالیت کالارزشیابی از فراگیران توسط مدرسین و به صورت

 صورت خواهد گرفت. نقشه

 حداقل ظرفیت دوره:

 نفر 55

 روش های ارائه محتوای آموزشی

       دیداری و شنیداری               مكاتبه                کارگاه آموزشی           کالس درس )سخنرانی( 

 سایر )ذکر شود(: 
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 سرفصل دوره:

 جدول سرفصل آموزشی

 "در تهیه نقشه های کشاورزی و منابع طبیعی GISو  GPSکاربرد  " 

 

 رئوس مطالب و ریز محتوا ردیف
مدت 

 آموزش)ساعت(

 عملی نظری ریز محتوا رئوس مطالب 

0 
 و GPS با آشنایی

 نقاط برداشت

  انواعGPS دستی 

 طکار با منوهای مختلف آن جهت برداشت نقا 
2 2 

 آشنایی با کلیات 2
 Arc GIS 

 تاریخچه GIS  

  آشنایی با تعاریف مختلفGIS 

   آشنایی با علوم مرتبط باGIS 

 آشنایی با مدیریت داده ها و اطالعات 

  آشنایی با سخت افزارهای مورد نیاز درGIS 

  آشنایی با داده های مرتبط با محیطGIS 

  آشنایی با مولفه هایGIS 

5/1 .... 

3 

سیستم  تعریف

مختصات و سیستم 

 تصویر

 تعاریف 

 انواع سیستم تصویر 

  سیستم تصویرUTM 

 اصول بیضوی مرجع 

  مبنای مسطحاتیWGS 5891 

1/5 .... 

8 
آشنایی با انواع داده و 

فرمت های مورد نیاز در 
GIS 

  فرمت های مدل مكانیvector )1 )برداری .... 

2 
معرفی محیط های 

 مختلف نرم افزار
 Arc GIS 

 ARC SCENE 
 ARC GLOBE 
 ARC MAP 
 ARC CATALOG 

5/0 .... 

9 

قابلیت ها و توانائی های 

Arc catalog ،اصول ،

 یک مفاهیم و ساختن
catalog 

 آشنایی با نوار ابزارهایMain menu – Standard - Geography 

  مدیریت محتویاتcatalog –  توانمندی هایArc catalog 

 ونیشناخت عوارض نقطه ای، خطی و پلیگ 

  ساخت و مدیریتShape file 

  چگونگی مشاهده داده ها درArc catalog 

  مشاهده جدول مربوط به داده با تغییرpreniew  بهtable 

  نحوه استفاده از نوار ابزارGeography برای مشاهده داده ها 

5 .... 
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  نحوه استفاده ازCatalog tree 

9 

های  توانایی کار با داده

ها رقومی و مدیریت آن

های مختلف در بخش 

 Arc GISنرم افزار 

)همراه با تمرینات 

 عملی(

  معرفی انواع ساختار داده ها، فرمت الیه های قابل استفاده و

 Arc GISپشتیبانی توسط نرم افزار 

  انواع فرمت های مختلف رقومی در نرم افزارArc GIS 

 ظراستخراج بخش های مورد نیاز از الیه های رقومی با هدف مورد ن 

  کار با ویژگی های الیه ها در محیطArc map  از نرم افزارهایArc 

GIS 

  کار با ابزارDraw 

5/1 5/1 

7 

، ایجاد Arc mapمفاهیم 

نقشه و مدیریت الیه ها 

)همراه با تمرینات 

 عملی(

 آشنایی با نوار ابزارهایMain menu – Standard – Tools menu  

  وارد نمودن داده در محیطArc map 

 ارد نمودن وShape file و ترسیم عوارض 

  آشنایی باArc Toolbox 

  ایجادData frame 

  تشریحTable of content 

  تشریحAttribute table 

  آشنایی با نوار ابزارEditing 

5/3 5/3 

7 

کار با جداول اطالعات 

توصیفی، نمودارها و 

تحلیل آنها در محیط 

Arc Gis  همراه با(

 تمرینات عملی(

 جداول بانک اطالعاتی کار با 

 انواع داده های قابل ورود به جداول توصیفی 

 ویرایش اطالعات موجود در جدول 

 )... خالصه سازی اطالعات جدول )جمع، حداقل، حداکثر و 

  تهیه خروجی اکسل از اطالعات جداولArc GIS 

 انتخاب اطالعات بر اساس موقعیت مكانی 

 فیانتخاب عوارض با استفاده از جداول توصی 

 Queri گرفتن و پرسش گیری شرطی 

5/1 5/1 

01 

توانایی طبقه بندی الیه 

ها، روش های مختلف 

ذخیره سازی اطالعات 

 Arc GISدر نرم افزار 

 انواع روش های طبقه بندی الیه های وکتوری 

  امكانات موجود در نرم افزارArc GIS  جهت طبقه بندی و نماد

 سازی

 ات در نرم افزار انواع روش های ذخیره سازی اطالعArc GIS 

  استخراج الیه هایShape File  تبدیل الیه های اتوکد به(file 

shape  در محیطGIS) 

2 2 

00 

خروجی گرفتن نقشه و 

Layout  گرفتن )همراه

 با تمرینات عملی(

 روند طراحی نقشه 

 مفاهیم مقیاس و انواع آن 

 تنظیمات ثابت کردن مقیاس و تعریف کردن سیستم تصویر 

 جاد یک شبكه مختصات بر روی نقشهای 

 ( ایجاد چارچوبdata frameهای مختلف ) 

2 2 
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 اضافه کردن جهت نما به نقشه 

 اضافه کردن و تنظیمات مقیاس به نقشه 

 اضافه کردن عكس و متن به نقشه 

02 
سایر قابلیت ها )همراه 

 با تمرینات عملی(

  قابلیت هایArc Toolbox 

 برچسب گذاری 

  متن در ایجاد کار با گرافیک وArc MAP 

 ذخیره نمودن یک پروژه 

  گرفتن خروجی و تبدیل نقشه به فرمتpdf  یاJPEG  جهت پرینت

 plotیا 

2 5/1 

03 
 زمین مرجع

(Georeferencing) 
 1 5/0 زمین مرجع قرار دادن یک تصویر یا یک نقشه و رقومی نمودن آن 

 نرم افزار 08
 Global Mapper 

  1 5/0 نرم افزارطریقه نصب و آشنایی با 

 نرم افزار 02
Google Earth 

 طریقه نصب و آشنایی با نرم افزار 

  چگونگی تبدیل فرمت و انتقال داده ها به نرم افزار 

  چگونگی برداشت اطالعات مورد نیاز از نرم افزار و تبدیل آن به

 فرمت های دلخواه

1 2 
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 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 0379../../این استاندارد در جلسه شورای آموزشی سازمان مرکزی مورخ 

 فهرست منابع:

 یاییاطالعات جغراف یها سیستم یرضا،عل یدخوری،برضا ،  یدزاده، س حسین GIS  انتشارات جهاد ،

 یف، تال 0379مشهد،  یدانشگاه

 یکاربرد یجامع مدلها یراهنما یداهلل، یانی،و بل یاسر یددوست، س یمحک یب؛غر یا،ن فاضل GIS   در

 یفلتا یما،،انتشارات آزاد پ0373)جلد اول( یطیو مح ییروستا ی،شهر یزیهایبرنامه ر

 ییفضا یلو تحل تجزیه محمد، نسب، اکبری احمد، گر، نوحه ARCGIS 7.X ، 0370 شاراتتنا 

 ترجمه و تالیف هرمزگان، دانشگاه

  کاربردیموذنی، علی. منصوری فرد، حامد. دیری، مجید. ابزارهای Arc Toolbox در محیط نرم-

. 0370داری تهران. چاپ اول. انتشارات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهر .Arc GISافزار

 تألیف. 

  قدرتی، مهران. آموزش کاربردیArc Gis ل مهندسی آب و محیط زیست(.  )با تأکید بر مسائ

 . تألیف.0373انتشارات سیمای دانش. چاپ اول. 

  مخدوم، مجید. درویش صفت، علی اصغر. جعفرزاده، هورفر. مخدوم، عبدالرضا. ارزیابی و برنامه ریزی

 . تألیف.0372ت با سامانه های اطالعات جغرافیایی.  انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هفتم. محیط زیس

  رستمی، شاه بختی. تاتوره، بابک. آشنایی با نرم افزارArc Gis.تألیف.0378چاپ اول.  . نشر فرهمند . 

 مرتبط: یآموزش یفهرست نرم افزارها

 ESRI GIS Forum 

  نرم افزارArcGIS 

  نرم افزارERDAS 

  نرم افزارGeomatica 

 :فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

  سایت تخصصیhttps://gisman.ir 

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


