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  پیشگفتار:
 

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

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

پایه تئوری و مهارتی است که  دوهای ما بر شود مگر با آموزش که امروزه آموزشمحقق نمیکننده است و این امر مصرف

 .های مهارتی شده است و این امر به منظور تبدیل علم به کار استکید بر پایه آموزشأدر کشور ما اکنون ت

عادنی فناناپذیرند و برخالف سایر منابع انسانی پایه اصلی سرمایه وثروت هر ملت است. اندیشه و تفكر منابع انسانی، م

تواند مظهر یابند، این معدن با استفاده بیشتر، توسعه یافته و میمعادن که هر چه بیشتر برداشت شوند، کاهش می

های تحول آفرینی باشد. امروزه شاهد هستیم که کشورهایی با حداقل منابع طبیعی و زیرزمینی با ها و نوآوریخالقیت

منابع انسانی باالترین درآمد سرانه را در جهان دارا هستند و در واقع سهم منابع انسانی در ارزش افزوده هر گیری از بهره

 های مهم  توسعه یافتگی محسوب می شود.کشور، یكی از شاخص

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

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

های های تولید محصوالت کشاورزی تالش نموده و با توجه به نقیصه فقدان برنامهنمودن آنان برای حضور فعال در عرصه

گویی به رفع این نیازها منظور تعیین نیازهای آموزشی و پاسخالزم به ریزیآموختگان، برنامهآموزش عملی و مهارتی دانش

 را از بدو تأسیس در دستور کار خود قرار داده است. 

با عنایت به اهمیتدستیابی به کیفیت برتر آموزشی، ایجاد استانداردهای آموزشی گامی موثر در جهت اثربخشی و کارایی 

ونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به هر نظام آموزشی است. از این رو، معا

های آموزشی خود در سطوح ملی، منطقه ای دوره اجرا و ارزشیابی صحیحمنظور ارتقای کیفیت نظام آموزشی و همچنین 

خود را در  فزاینده و استانی، اقدام به تدوین استانداردهای آموزشی نموده است. امید است مجموعه حاضر بتواند نقش

 ای و مهارتی جامعه هدف ایفاء نماید.های حرفهاثربخشی آموزش و ارتقای توانمندی
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 :تدویناعضای کارگروه 

  منابع طبیعی کشورمعاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

 دکتر امیر هوشنگ احسانی، دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 

 نام استاندارد دوره آموزشی:

  لعات کشاورزی و منابع طبیعیمطادر  (RS)فناوری نوین ماهواره ایکاربرد 

 های مورد انتظار:توانمندی
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  سرفصل دوره:

 آموزشی دورهجدول سرفصل 

 "عات کشاورزی و منابع طبیعیدر مطال (RS)کاربرد فناوری نوین ماهواره ای " 

شناخت و پایش عوامل و پارامترهای در کاربر آنها  ماهواره ای و آنالیز داده های و آوریجمع هایفراگیری مبانی تكنیک: هدف

نده ها نظیر گردو غبار، ائروسلها گردو غبار و کاربری ابع آب، هوا،پوشش گیاهی، خاک و آالیو زیست محیطی نظیر من کشاورزی

 اراضی و...

 مدت زمان دوره:

 ساعت 81طول دوره آموزش:  

 ساعت 21زمان آموزش نظری:  

 ساعت 21زمان 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 به کار مهندسی داشتن پروانه اشتغال  

  یندوزو و یوترکامپی مقدمات یمبانآشنایی با 

 شرایط مدرسین:

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

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

 مرتبط با موضوع مورد تدریسسال برای دارندگان مدرک دکتری در حوزه  3کارشناسی ارشد و  حداقل 

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

 مباحث مورد نظر در حوزه مربوطه

 شیوه ارزیابی:

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

 ( 03درصد( و اخالق حرفه ای ) 03درصد(، عملی) 33ارزشیابی از فراگیران توسط مدرسین و به صورت نظری   )درصد

 صورت خواهد گرفت.

 حداقل ظرفیت دوره:

 نفر  03حداکثر 

 : روش های ارائه محتوای آموزشی

       دیداری و شنیداری             مكاتبه                   کارگاه آموزشی             کالس درس )سخنرانی( 

 سایر )ذکر شود(: 
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 رئوس مطالب و ریز محتوا ردیف
مدت آموزش 

 )ساعت(

 عملی نظری محتواریز  رئوس مطالب 

 مقدمه 0

 تاریخچه 

  تعاریفRS 

 معرفی برخی کاربردهای ماهواره ها 

 بیان ویژگیهای داده های ماهواره های 

8 .... 

2 
 معرفی مدارهای ماهواره های

 و انواع ماهواره های مرتبط

 انواع مدارها و معرفی کاریی هر یک 

 8 انواع سكو و نحوه پرتاب ماهواره ها .... 

 رادیومتریکمبانی  3
  معرفی طیف الكترومغناطیس و کاربردهای هریک در

 سنجنده ها
2 .... 

8 

نحوه برداشت داده های ماهواره 

 های
 2 مبانی برداشت و ثبت داده های ماهواره های .... 

2 

مراحل پیش پردازش، پردازش و 

 پس پردازش

 انواع تصحیحات رادیومتریک و هندسی 

 تفسیر چشمی تصاویر 

  تهیه انواعFCC 

 انواع فیلتر 

 انالیز مولفه های اصلی 

 الگوریتمهای طبقه بندی نوین 

 ارزیابی طبقه بندی و نقشه های تولیدی 

7 2 

9 

نحوه دانلود داده های ماهواره 

 ای مورد استفاده

  نحوه دانلود و استفاده از داده های ماهوارهای مورد

 2 .... نیاز در مطالعات کشاورزی و منابع طبیعی

7 
 01 .... انجام یک پروژه عملی پروژه

 
 

 فهرست منابع:



 

 

 ( در مطالعات کشاورزی و منابع طبیعیRSفنآوری نوین ماهواره ای )کاربرد آموزشی  استاندارد دوره/  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

 

 

 

 

  

 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 11/11/0379این استاندارد در جلسه شورای آموزشی سازمان مرکزی مورخ 

 

  انتشارات دانشگاه تهران-کاربرد سنجش از دور در علوم زمین-2831-سید کاظم علوی پناه 

 ،ارزیابی صحت داده های دورسنجی، اصول و روشها، انتشارات 2832امیرهوشنگ احسانی ،

 دانشگاه تهران

Russell G.Congalton., Kass Green., 9002, Assessing the Accuracy of Remotely Sensed Data: 

Principles and Practices ,CRC press. 

Jacqueline Le Moigne, Nathan S. Netanyahu, Roger D. Eastman,1122,  Image Registration for 

Remote Sensing, by - Cambridge University Press  

Thomas M. Lillesand, Ralph W. Kiefer, Jonathan W. Chipman 9002, Remote sensing 

Image Interpretation, John Wiley & Sons 

 
John R. Jensen, 1112, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective 

(1nd Edition). 
 مرتبط: یآموزش یفهرست نرم افزارها

ENVI 

 :فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد
NASA.org 

http://www.google.com/products/catalog?q=remote+sensing+book&hl=en&biw=1440&bih=732&prmd=ivns&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=13184575566896684013&sa=X&ei=b_M3TuqdLobssgaeou0l&ved=0CHcQ8wIwCQ
http://www.google.com/products/catalog?q=remote+sensing+book&hl=en&biw=1440&bih=732&prmd=ivns&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=13184575566896684013&sa=X&ei=b_M3TuqdLobssgaeou0l&ved=0CHcQ8wIwCQ
http://www.amazon.com/John-R.-Jensen/e/B001H6Q89S/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1312289654&sr=1-8
http://www.amazon.com/John-R.-Jensen/e/B001H6Q89S/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1312289654&sr=1-8
http://www.amazon.com/Remote-Sensing-Environment-Resource-Perspective/dp/0131889508/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1312289654&sr=1-8
http://www.amazon.com/Remote-Sensing-Environment-Resource-Perspective/dp/0131889508/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1312289654&sr=1-8

