
عملينظريواحدشماره درسنام درسرديفعملينظريواحدشماره درسنام درسرديف

1-41200121کارگاه محاسبه و ترسیم 1-41200033زبان پیش دانشگاهی1

120013211برنامه نویسی کامپیوتر2-40700033ادبیات فارسی2

-12001422نقشه برداری مسیر13-31200041کارگاه محاسبه و ترسیم 3

1-1200151عملیات نقشه برداری مسیر4-12000522مقدمات زمین شناسی و ژئوفرمولوژی4

-12001633ریاضی عمومی5-12000622نقشه برداری عمومی5

-40300022اخالق اسالمی16-1200071عملیات نقشه برداری6

120018211اتوماسیون در نقشه برداری7-40100022اندیشه اسالمی7

-12001922هیدرو گرافی8-12000922فیزیک نور8

-40800033زبان عمومی9-40900222فرهنگ و تمدن ایران واسالم9

1-4090001تربیت بدنی1010

1111

1819

عملينظريواحدشماره درسنام درسرديفعملينظريواحدشماره درسنام درسرديف

1-61200331کارگاه محاسبه و ترسیم 11-51200211کارگاه محاسبه و ترسیم 1

-12003422نقشه برداری زیرزمینی1200223122کاربرد رایانه در نقشه برداری2

-212003522ژئودزی 3-112002322ژئودزی 3

1-21200361عملیات ژئودزی 14-11200241عملیات ژئودزی 4

-12003722اصول سرپرستی5-112002522فتوگرامتری 5

-12003822زبان فنی16-11200261عملیات فتوگرامتری6

-12003922تئوری خطاها1200272117تعیین موقعیت7

-12004022کاداستر8-12002822ریاضی کاربردی8

2120041211تکنولوژی و تنظیم دستگاههای نقشه بردای9-12002922کارتوگرافی9

-212004222فتوگرامتری 110-1200301عملیات کارتوگرافی10

11
تکنولوژی و تنظیم دستگاههای نقشه 

112003121111برداری 
-40900322جمعیت و تنظیم خانواده

1212

1920

عملينظريواحدشماره درسنام درسرديف

120043321کارآفريني1

1-21200441عملیات فتوگرامتري 2

2-1200462کارورزي3

6

برنامه تحصيلي کارداني پيوسته نقشه برداری

نيمسال دومنيمسال اول

جمع واحدهاجمع واحدها

نيمسال چهارمنيمسال سوم

جمع واحدهاجمع واحدها

نيمسال پنجم

جمع واحدها



82جمع کل واحدها



لیست دروس کاردانی پیوسته نقشه برداری

عناوین دروس همنیازعناوین دروس پیشنیازدرس_نوععملی_واحدواحدتئوریواحد_تعدادنامکد

پیش نیاز220ریاضی مقدماتی120001

اصلی3101کارگاه محاسبه و ترسیم 120004

پایه220مقدمات زمین شناسی و ژئوفرمولوژی120005

تخصصی220نقشه برداری عمومی120006

تخصصی101عملیات نقشه برداری120007

پایه220فیزیک نور120009

 3 کارگاه محاسبه و ترسیم اصلی4101کارگاه محاسبه و ترسیم 120012

پایه211برنامه نویسی کامپیوتر120013

 نقشه برداری عمومی تخصصی220نقشه برداری مسیر120014

تخصصی101عملیات نقشه برداری مسیر120015

 ریاضی مقدماتی پایه330ریاضی عمومی120016

 نقشه برداری عمومی تخصصی211اتوماسیون در نقشه برداری 120018

 نقشه برداری عمومی تخصصی220هیدروگرافی120019

 4 کارگاه محاسبه و ترسیم اصلی5101کارگاه محاسبه و ترسیم 120021

اصلی312کاربرد رایانه در نقشه برداری120022

 نقشه برداری عمومی تخصصی220 1ژئودزی 120023

 1 ژئودزی تخصصی1101عملیات ژئودزی 120024

تخصصی1220فتوگرامتری 120025

 1 فتوگرامتری تخصصی1101عملیات فتوگرامتری 120026

تخصصی211تعیین موقعیت120027

 ریاضی عمومی اصلی220ریاضی کاربردی 120028

تخصصی220کارتوگرافی120029

 کارتوگرافی تخصصی101عملیات کارتوگرافی120030

تخصصی1211تکنولوژی وتنظیم دستگاههای نقشه برداری 120031

 5 کارگاه محاسبه و ترسیم اصلی6101کارگاه محاسبه و ترسیم 120033

تخصصی220نقشه برداری زیر زمینی120034

و (نقشه برداری عمومی  )

1ژئودزی  )   )

 1 ژئودزی تخصصی2220ژئودزی 120035

 2 ژئودزی تخصصی2101عملیات ژئودزی 120036

تخصصی220اصول سرپرستی120037

 زبان انگلیسی عمومی اصلی220زبان فنی120038

اصلی220تئوری خطاها120039

تخصصی220کاداستر120040 (نقشه برداری عمومی  )و  ( 5کارگاه محاسبه و ترسیم  )

تخصصی2211تکنولوژی و تنظیم دستگاههای نقشه برداری 120041

 1 فتوگرامتری تخصصی2220فتوگرامتری 120042

تخصصی321کارآفرینی120043

 1 تکنولوژی وتنظیم دستگاههای نقشه برداری 



تخصصی202کارورزی120046




