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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

       بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:                   بهداشت  دانشکده:

 بهداشت حرفه ای ارشدکارشناسی  تحصیلی: یو رشته مقطع

  یش نیاز:پ تئوری د:نوع واح       1 تعداد واحد: در بهداشت حرفه ای  GISکاربرد نام درس: 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاری کالس: روز

 حسین ابراهیمی حروف الفبا(: مدرسین )به ترتیبحسین ابراهیمی           مسئول درس:     تعداد دانشجویان:

  )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 نیااست ؟ باا ا GIS یزیدارند چه چ انیشده است و همه در صدد آن هستند که ب یادیز فیتعار GISکنون از  تا

 ازیامشاترکند   ن یو شابکه ا یدر دو شکل از اطالعاا  باه صاور  باردار GIS یامروز نینو یها ستمیوجود , س

 یریباه طاور چشام  یتاالیجید یارتوفتاواز جملاه  یریتصاو یها هیاز ال ی/ شبکه ا یکاربران , به اطالعا  بردار

 دیاآنچاه ماورد تاک کنیتا کنون صور  گرفته است , ل یادیز یبحثها GISاست   در ارتباط با کاربرد  افتهی شیافزا

 است   ییایاطالعا  جغراف یها ستمیاستفاده از س ینیو تحقق ع یعمل یها نهیباشد زم یم

GIS شاود   یباه کاار گرفتاه ما ایبزرگ دن یمدتهاست که در ارتشها نظامی, یمانورها یدر مدل سازGIS  باا باه

,  یعیتاوز یسااز هیشبآورد   یرزم را به وجود م یدانهایم یمصنوع طیمح توزیعی, یساز هیشب یتکنولوژ یریکارگ

,   ریکادی یآورد تاا باا همکاار یفاراهم ما ییایاگونااگون جغراف یتهاایرا در موقع یامکان فعل و انفعاال  همزماان

امار  نیقرار دهند   ا شیمورد آزما دیاز تول شیرا پ ندهیآ ینموده و عکس العمل سالحها یرا طراح یجن  یاستراتژ

 اشند   دخالت داشته ب دیجد یسالح ها دیتول ندیدر فرآ مایدهد که مستق یامکان م یبه پرسنل نظام

هار  باای  تقر ابادیدسات  یکننده ا نییتوانسته است عمال به نقش موثر و تع GISبرخورد با سوانح مانند زلزله ,  در

گسترش منابع , کنتارل  یو چ ون  ییایبا اطالعا  جغراف یا وستهیداشته باشد , ارتباط پ یکه زلزله در پ یمسئله ا

زلزلاه پاس از  یامادهایساوانح دارد   و پ تیریماد یریتعب بهو  یخسار  و تالش در بازساز یابیمواد خطرناک , ارز

 یاز جملاه کاربردهاا یگزارشا  محل هیو ته یاضطرار تیبا وضع ییارویخسار  , برخورد و رو یابیوقوع حادثه , ارز

GIS اریارا در اخت یکمکهاا , اطالعاا  و خادمات زانیم نییو به موقع الزم است تا ضمن تع حیاست   اطالعا  صح 

 قرار دهد    دممر

 ایآمده از نشت نفت در در شیپ یاضطرار طیدر مواجهه با شرا GPS یها رندهیاز گ یری, با بهره گ GIS یتکنولوژ

 یدر برخوردکشات 1131که در ساال  یانفجار یگذاشته است   منجمله , در پ شینقش مهم و سازنده خود را به نما

 GISاز  یریاسااعت تاالش باا بهاره گ هااردهآمد , پس از چ شیسن پترزبورگ پ یکیکش در نزد دکیبا دو  یارب

    ندیتوانستند آتش را مهار نما

,  1131در آالساکا در ساال  Exxon Voldez Spillنفات کاش  یفاجعه , پس از حادثه نشات کشات ینیب شیپ

و  یریشا یرا در پ الاتیآن ا یهااینمودناد تاا توانا  عیواکنش سر یگروهها لیاقدام به تشک دایفلور التیا نیمسئول

 صیو نقاا یی, اعاالم عادم کاارآ عیسر نشواک یگروهها یها هیاز توص یکی   ندینما یابیارز ینفت یلکه ها یپاکساز

نشت ها را  نیکه چن ییتنها نقشه ها رایشوند ز یبا فاجعه نشت نفت به کار برده م ییارویرو یبود که برا یینقشه ها

باود کاه در «  دایاوحش به نشات نفات در فلور ا یو ح یساحل یها طیمح تیحساس»  یداد , نقشه ها ینشان م

وحاش  ا ی, منابع ح یانواع خط ساحل یشده و دارا هیته یتوپوگراف یاز نقشه ها ستفادهبا ا 1131و  1191 یسالها
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 یخطاوط سااحل یریپاذ بیتوان آسا ی, م یطیمح تیحساس یبودند   با رتبه بند ینفت یمقابله با لکه ها یو نواح

و به  یها بازن ر شهنق یستیبا عیواکنش سر یگروهها شنهادیرا در برابر نشت نفت مشخص نمود   بر اساس پ یخاص

در زماان  لیاتحل ییبهن ام , توانا یبه نقشه ها یابیوارد شود تا ضمن دست GIS کیروز در آمده و اطالعا  آنها در 

 باشد   ریکوتاه انجام پذ

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 و کاربرد آن در بهداشت حرفه ای GIS آشنایی دانشجویان با روند کاربا نرم افزار

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن)منظور

 ( است که در واقع همان اهداف رفتاری اند ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد  اهداف بینابینی

 GIS در اساسی مفاهیم و اصطالحا  با آشنایی -

 GISدر انواع داده ها  اب آشنایی -

 GISروشهای ورود اطالعا  به  با آشنایی -

 GISاصالح عوارض در  با آشنایی -

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 عملی و همزمان بر روی کامپیوتربه صور   )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 همکاری در کالس و انجام همزمان نرم افزار همراه با استاد

 انجام تکالیف داده شده به دانشجویان

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 04آزمون پایان ترم   درصد نمره 04آزمون میان ترم 

 نمره درصد 04شرکت فعال در کالس    نمره  درصد 04انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی         ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 آزمون ندارد )لطفا نام ببرید( سایر موارد
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 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 ARCGISآشنايی با نرم افزار   – 1

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 حسین ابراهیمی GIS شناخت مفاهیم اولیه 1

 حسین ابراهیمی  ArcGIS افزاری وتوانمندیهای آشنایی با محیط های نرم 2

ایجاد الیه ، Geodatabase ایجاد زمینه مهارتهای عملی در 3

 تعریف سیستم متخصاتی ،(feature classاطالعاتی )

projection system ،تعریف بیضوی ،( الیه ایجادElipsoid) 

(Field ستون ) 

 حسین ابراهیمی

 حسین ابراهیمی انتخاب عوارض مهار  های 4

 حسین ابراهیمی نقشه طراحی خروجی 5

 حسین ابراهیمی گزارش گيري 6

 حسین ابراهیمی موضوعی نقشه های آشنایی با تولید 7

 و ای ازتصاویر ماهواره قبیل استفاده جمع آوری از آشنایی با منابع 8

GPS  درجمع آوری اطالعا 

 حسین ابراهیمی

 


