
 ArcGIS (10.x)افزار شرح درس کالس آموزش نرم
 )مقدماتی و پیشرفته عمومی(

 

 کلیات -جلسه نخست
 های اطالعات جغرافیاییمعرفی سیستم -1

 سازی داده و پایگاه دادههای ذخیرهمعرفی انواع سیستم -2

 های مختصاتمعرفی کلیات سیستم -3

 های اطالعات جغرافیاییدر ارتباط با کلیات سیستم ArcGISافزار معرفی اجزای نرم -4

 (Raster-Vectorهای بازنمایی اطالعات جغرافیایی )معرفی کلیات انواع روش -5

 اندازی اولیه آنافزار و راهنصب نرم -6

 

 ArcMapافزار آموزش نرم -دومجلسه 

 افزار و بیان نقش آن در سیستممعرفی نرم  -1

 توضیحاتی پیرامون اجزای اصلی آنافزار و آشنایی با محیط نرم -2

 Standardمعرفی نوار ابزار  -3

 افزارمعرفی پنجره محتویات و اضافه نمودن داده به نرم -4

 Toolsمعرفی نوار ابزار  -5

 های جغرافیایی و توصیفیمعرفی و بیان تمایز انواع داده -6

 کار با جدول اطالعات توصیفی -7

 های انتخاب دادهانواع حالت -8

 

 ArcMapافزار آموزش نرم -جلسه سوم
 های آنمعرفی الیه و ویژگی -1

 Symbologyمعرفی گسترده  -2

 

 ArcMapافزار آموزش نرم -چهارمجلسه 
 Lablingمعرفی گسترده  -1

 Expressionآموزش نحوه نوشتن  -2

 

 ArcMapافزار آموزش نرم -پنجمجلسه 
 (Editingسازی مقدماتی )رقومی -1

a. ساخت عوارض جدید 

b. ویرایش عوارض موجود 

c.  ترسیمیاستفاده از ابزارهای کمک 

d. استفاده از ابزارهای ترسیمی و ویرایشی 

 سازی پیشرفتهرقومی -2



 

 ArcCatalogافزار آموزش نرم -ششمجلسه 
 افزار و بیان نقش آن در سیستممعرفی نرم -1

 افزار و توضیحاتی پیرامون اجزای اصلی آنآشنایی با محیط نرم -2

 ArcGISافزار های ذخیره داده در محیط نرممعرفی انواع قالب -3

 هاساخت کاتالوگ و ارتباط با پوشه -4

 ArcCatalogافزار نماهای متفاوت در نرم -5

 نحوه تهیه انواع خروجی از داده -6

 تدوین ابرداده -7

 

 Autocadو  ArcCatalogافزار آموزش نرم -هفتمجلسه 

 ArcGISدر ارتباط با  Autocadافزار آموزش نرم -1

 ArcCatalogافزار در نرم Autocadافزار های نرمتهیه خروجی از فایل -2

 های توصیفی و جغرافیاییارتباط بین داده -3

 معرفی مفهوم توپولوژی و مبانی تفکر فضایی و توپولوژیک -4

 Autocadساخت توپولوژی در محیط  -5

 Autocadهای توپولوژیک در محیط تهیه خروجی از نقشه -6

 ArcGISافزار مرتبط با نرم Excelو  Accessافزارهای آموزش کاربردی و مختصر نرم -7

 

 هاتهیه انواع خروجی از نقشه -هشتمجلسه 
 خروجی اطالعات جغرافیایی )کلی یا جزئی( -1

 خروجی اطالعات توصیفی )جدول، گزارش، نمودار( -2

 های نمایشیخروجی ویژگی -3

 بندی شدهخروجی از کل نقشه الیه -1

a. افزار نحوه طراحی شیت در نرمArcGIS 

b. دی در محیط نمایش نقشه )راهنما، جهت شمال، مقیاس و ...(عناصر و اجزای کاربر 

c. ن نقشهیطراحی شیت بر مبنای چند 

d. کارگیری صفحات پویا و ...به 

 

 ArcToolBOXافزار کار با نرم -نهمجلسه 

 افزار و بیان نقش آن در سیستممعرفی نرم -1

 افزار و توضیحاتی پیرامون اجزای اصلی آنآشنایی با محیط نرم -2

 نحوه یافتن ابزارها و اضافه کردن مجموعه ابزار جدیدآموزش  -3

 Geoprocessingمعرفی گسترده ابزارهای  -4

 معرفی گسترده ابزارهای تبدیلی -5

 معرفی گسترده ابزارهای مدیریت داده -6

 



  ArcScanافزار کار با نرم -دهمجلسه 

 سازیهای کاغذی برای رقومینقشهسازی آموزش آماده -1

 هانقشه سازیپاک -2

 های کاغذیسازی نقشهرقومی -3

 هاسازی آنأمبدای و زمیندانلود تصاویر ماهواره -4

 

 


