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ارائه سمينارهای دانشجویی و رفع اشکال

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :آزمون تئوری پایان ترم و ازمون عملی پردازش تصاویر حرارتی و ارائه های كالسی
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سنجش از دور حرارتی و كاربرد آن در علوم زمين ،سيدكاظم علوی پناه

Thermal Remote Sensing in Land Surface Processes by Dale A. Quattrochi and Jeffrey C. Luval
Thermal Infrared Remote Sensing (Sensors, Methods, Applications), Claudia Kuenzer and Stefan Dech
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