بنام خدا
فرم طرح درس

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست

رشته :سنجش از دور و سیستمهای اطالعات جغرافیایی

گرایش :مطالعات آب و خاک
مقطع :کارشناسی ارشد

نام درس :کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک تعداد واحد نظری۱ :

تعداد واحد عملی ۱ :عنوان درس پیشنیاز :اصول

و فیزیک سنجش از دور ،پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای
نام مدرس :دکتر بابک نعیمی

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :در این درس ،دانشجویان با پروژههای کاربردی مبتنی بر سنجش از دور به صورت تئوری و عملی آشنا میگردند و ضمن توانمند
شدن به بکارگیری اصول و روشهای سنجش از دور (که در ترمهای قبلی آموزش دیدهاند) در پروژههای کاربردی ،با چالشهای موجود در زمینههای
کاربردی مرتبط و نقشی که سنجش از دور میتواند در مرتفع سازی آنها ایفا نماید آشنا میشوند که این میتواند زمینه دستیابی به ایدههای نو برای تهیه
پروپوزال تحقیقات پایان نامه را فراهم نماید.
رئوس مطالب
هفته اول

مروری بر مفاهیم و اصول سنجش از دور و بکارگیری اصول در زمینه های کاربردی (به همراه مثالهای کاربردی در منابع آب و خاک)

هفته دوم

مروری بر سنجنده ها و تصاویر مناسب برای کاربردهای منابع آب و خاک

هفته سوم

منحنی بازتاب طیفی و محدود های طیفی مهم در کاربردهای منابع آب ،خاک و پوشش گیاهی

هفته چهارم

آموزش عملی استفاده از نرم افزارهای سنجش از دور مرتبط

هفته پنجم

پردازش تصاویر چند طیفی برای کاربردهای پوشش گیاهی

هفته ششم

تحلیل یک پروژه کاربردی برای کاربردهای پوشش گیاهی

هفته هفتم

پردازش تصاویر چند طیفی برای کاربردهای منابع آب

هفته هشتم

تحلیل یک پروژه کاربردی برای کاربردهای منابع آب

هفته نهم

پردازش تصاویر چند طیفی برای کاربردهای منابع خاک

هفته دهم

تحلیل یک پروژه کاربردی برای کاربردهای منابع خاک

هفته یازدهم

آموزش عملی استفاده از نرم افزار

هفته دوازدهم

روشهای مدلسازی در توسعه مدلهای فیزیکی مبتنی بر سنجش از دور برای کاربردهای منابع اب و خاک

هفته سیزدهم

تصاویر چند زمانه و کاربردهای آن

هفته چهاردهم

تصاویر حرارتی و کاربردهای آن

هفته پانزدهم

پروژه عملی

هفته شانزدهم
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