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مقدمه:

دانشجو باید بتواند با شناخت و تسلط در استفاده از برنامه های آماده سیستم اطالعات جغرافیایی در فضاهای نرم افزاری مختلف و
آماده سازی سامانه اطالعات گرافیکی ،در طرح های بهداشت محیط در زمینه های مختلف(آب ،هوا ،مواد زائد ،ارزیابی اثرات و )...
نقشه های مبتنی بر سیستم  GISرا تهیه نماید.
اهداف کلی:

کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در تامین پایه های الزم برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در زمینه های مدیریت و مهندسی
بهداشت محیط و محیط زیست در سالهای آخر قرن گذشته گسترش فراوانی در جهان پیدا نمود .با توجه به نیاز روزافزون مدیران
و برنامه ریزان در عرصه کشور به برخورداری از چنین سیستمی ،ارائه درس سیستم های اطالعات جغرافیایی در مهندسی بهداشت
محیط از اهمیت و ضرورت بسیار باالیی برخوردار است .محتوی این درس مبانی آماده سازی بانک های اطالعاتی ،قابلیت پیوند
بانک های اطالعاتی به فضای نمایش داده ها ،چگونگی کاربرد برنامه ها با رویکرد سیستم اطالعات جغرافیایی ،مفاهیم و روش
کارکرد پهنه بندی دینامیک و موارد مرت بط با آن را مورد توجه قرار می دهد و ابزار الزم برای انتقال یافته های مطالعاتی و اهداف
کاربردی در سیستم اطالعات جغرافیایی را فراهم می نماید.
سر فصل درس 15( :ساعت)
اهداف رفتاری:

دانشجویان در پایان کالس باید قادر باشند:
 با سیستم اطالعات جغرافیایی( ،)GISمفاهیم اولیه و کاربردهای آن آشنا گردد. اجزای نرم افزار را بطور کلی بشناسد. نرم افزار را بر روی سیستم کامپیوتر شخصی خود نصب نماید. کار با الیه های اطالعاتی را یاد بگیرد. یک نقشه را ژئورفرانس نماید. عوارض نقشه را سیمبول گذاری کند. اطالعات توصیفی نقشه ها را ویرایش نماید. -از نقشه ژئورفرانس شده الیه های اطالعاتی استخراج نماید.

-

ورود نقشه از اتوکد را انجام داده و تنظیمات الزم در نرم افزار را انجام دهد.
طریق اضافه کردن نقاط در نرم افزار را بداند.
تحلیل های همسایگی را بشناسد.
منحنی های تیسن را رسم نماید.
دو یا چند الیه را از طریق روی هم انداختن آنها همپوشانی نماید و نقشه های اشتراک و اجتماع الیه ها را تهیه نماید.
از طریق روی هم اندازی اطالعات اقدام به مکان یابی یک محل دفن بهداشتی زباله نماید.
تحلیل فضایی و کاربردهای آن را بداند.
کار با تحلیل گر زمین آمار را بلد باشد.
برای عوارض مختلف(نقطه ،خط و پلی گون) حریم ایجاد کرده و تنظیمات الزم را انجام دهد.
فیش نت و کار با آن را بلد باشد.
تبدیل فرمت عوارض را انجام دهد.
کار با لی اوت را بلد باشد.
متعلقات نقشه را در یک نمونه نقشه درج نماید.
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نحوة ارزشيابی:

-

طراحی یک سیستم تصفیه آب برای جمعیت معین با توجه به کیفیت ارائه شده توسط استاد
ارائه دو موضوع منطبق با هر یک از رئوس مطالب

%34
%14

%54

برگزاری آزمون کتبی از مطالب ارائه شده
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