
 

1 
 

 :سرفصل کارگاه مقدماتی

 بخش اول:

 سامانه اطالعات جغرافیایی آشنایی با  .1
 GISافزار روند تکامل نرم .2
 در مهندسی آب GISافزار کاربرد نرم .3
 تواند پاسخگو باشدمی GISسواالتی که  .4
 GISهای مولفه .5

 بخش دوم:

 GISافزار ها در نرمانواع داده .6
 GISافزار های مکانی در نرمنمایش داده .7
 GISافزار های مختلف نرممعرفی فرمت .8
 ShapeFileهای مختلف یک معرفی فرمت .9

 :بخش سوم

 GISافزار سیستم تصویر در نرم .11
 مختصات سیستم تبدیل مفاهیم آموزش .11
 الیه یک تصویر سیستم تبدیل و تعریف نحوه .12
 ArcGIS در کاربردی تصویر هایسیستم کردن تعریف نحوه .13

 :بخش چهارم

 ArcMapهای معرفی کامل منوها و سربرگ .14
 نحوه کار با داده های توصیفی و جداول .15
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 نویسی در جدول اطالعات توصیفیفرمول .16
 و مدیریت الیه ها Table Of Content آشنایی با .17
 محاسبه مساحت، محیط و طول .18
 بندی عوارضگروه .19
 گذاری برچسب .21
 هاکار با بوکمارک .21
 هاکار با هایپرلینک .22
 هاگذاری دادهسمبل .23
 ArcMapایجاد نقشه در  .24

 :بخش پنجم

 ArcMap ویرایش داده ها در محیط .25
 ویرایش الیه ها در Editorابزار نحوه استفاده از .26
 Advanced Editing آشنایی با مجموعه ابزار .27
 هنگام ویرایش الیه ها Template نحوه استفاده از .28
 ArcMap نحوه ترسیم دقیق عوارض در .29

 بخش ششم:

 Drawایجاد شکل و متن به نقشه با ابزار  .31
 ArcMap در متن و گرافیک با آشنایی .31

 :بخش هفتم

 ArcCatalogآشنایی با  .32
 ArcCatalogنحوه ساخت یک شیب فایل در  .33
 Geodatabase آشنایی با .34
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 ArcGIS در محلی داده پایگاه ساخت نحوه .35

 :بخش هشتم

 آنها با کار نحوه و رستری های داده با آشنایی .36
 های رستریمحاسبات الیه .37

 :بخش نهم

 برداری و رستری های داده کردن ژئورفرنس .38
 رقومی تصاویر کردن مرجع زمین بر ای مقدمه .39
 مختصات سیستم تبدیل مفاهیم آموزش .41
 ساده تصویر یک کردن ژئورفرنس آموزش .41
 رقومی تصاویر کردن ژئورفرنس در موجود خطاهای بررسی .42
 رقومی تصاویر کردن ژئورفرنس در تصویر سیستم نقش .43
 برداری های داده کردن ژئورفرنس .44

 :بخش دهم

 آن مهم ابزارهای و ArcToolbox با آشنایی .45

 :بخش یازدهم

 Geoprocessingآنالیز مکانی با استفاده از ابزار  .46
 کار با انواع جستجوهای توصیفی، مکانی و ترسیمی .47

 :دوازدهمبخش 

 Style در گرافیکی هایالمان و ها سمبل فراخوانی و سازی ذخیره نحوه .48
 ArcGIS در ای نقطه سمبل ساخت .49
 Style در آنها سازی ذخیره و ArcGIS در سمبل ساخت نحوه .51
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 :سیزدهمبخش 

 GISهای اتوکد به تبدیل داده .51
 و بالعکس GISهای اکسل به تبدیل داده .52
 به گوگل ارث GISهای تبدیل داده .53

 :چهاردهمبخش 

 نقشه تولید و Layout با آشنایی .54
 چگونگی تهیه خروجی نقشه و تهیه گزارش از آن .55
 GISها در چگونگی ذخیره کامل داده .56
 GISها و تحلیل آن در محیط رسم گراف .57

  


