دوره  ArcGISمقدماتی
ایي دٍسُ ضاهل تیاى هقذهات کاس تا ًشم افضاس  ArcGISتَدُ ٍ داًطجَیاى سا تشای اًجام پشٍطُ ّای خَد آهادُ
هیساصد .هحتَای اسائِ ضذُ دس ایي دٍسُ دسحذی است کِ هیتَاًذ ًیاص کاستشاى سا تشای تَلیذ ٍ تٌْگام ساصی دادُ
ّا ٍ اًجام پشداصضْای اٍلیِ دس  GISفشاّن ًوایذ.
سرفصل مطالة دوره:
 .1هقذهِ ای تش هفاّینArcGIS
 .2ایجاد ًقطِ دس  ٍ ArcMapهذیشیت الیِ ّا
 .3سوثل گزاسی دادُ ّا ٍ ایجاد Layout
 .4آضٌایی تا ArcCatalog
ٍ .5یشایص دادُ ّا دسArcMap
ً .6حَُ کاس تا دادُ ّای تَصیفی ٍ جذاٍل
 .7آضٌایی تا دادُ ّای سستشی ٍ طئَسفشًس کشدى آًْا
 .8کاس تا Model Builderٍ ArcToolbox
 .9اًجام یک پشٍطُ تا دادُ ّای توشیٌی

دوره  ArcGISپیشرفته
دس ایي دٍسُ تا تشخی اص قاتلیتْای ٍیظُ ًشم افضاس  ArcGISآضٌا ضذُ ٍ تَاًاییْای تحلیل دادُ ّای هکاًی سا
کسة خَاّیذ کشد .ایي دٍسُ تشای داًطجَیاًی ٍ فاسغ التحصیالًی کِ دس صهیٌِ ّای هشتثط تا  GISفعالیت
هیکٌٌذ ٍ عالقِ هٌذاًی کِ هیخَاٌّذ دسک عویقتشی اص پشداصضْای هکاًی داضتِ تاضٌذ تَصیِ هیگشدد.
سرفصل مطالة دوره عثارتند از:
 .1ایجاد تَپَلَطی ٍ  GISReadyدادُ ّا
 .2کاس تا  Spatial AnalystدسArcGIS
 .3کاس تا  ٍ 3D Analystسِ تعذی ساصی الیِ ّا
 .4آضٌایی تا ArcScan
 .5هقذهِ ای تش  ٍ Customizeاسکشیپت ًَیسی دس ArcGIS

کارترد  ArcGISدر مهندسی آب
سرفصل های دوره:
 .1سٍش ّای دسًٍیاتی ٍ استخشاج هٌحٌی ّای ّن دها ٍ ّن تاساى تِ کوک گشادیاى دها ٍ تاسش ٍ سایش هٌحٌی ّای
ّن اسصش دس آب ّای سطحی ٍ صیشصهیٌی (کوی ٍ کیفی)
 .2تعییي فاصلِ ّا ٍ هسیشّای تْیٌِ خطَط اًتقال آب ٍ اًشطی
 .3تحلیل ّای هکاًی(ًظیش  ٍ ) Zonal ٍ Surfaceهحاسثات سستش (تَاتع حساتیً ،سثی ،هثلثاتی ،ضشطی (ٍ )Con
غیشُ) تا هثال ّای هختلف هٌْذسی آب
 .4استخشاج ضثکِ آتشاِّ ّا اص  ٍ DEMستثِ تٌذی آًْا ،استخشاج ٍ تفکیک حَضِ ّای آتشیض
 .5تْیِ پشٍفیل ّای طَلی آتشاِّ ّا ٍ خطَط اًتقال ٍ فیضیَگشافی حَضِ آتشیض
 .6تْیِ هذل پایذاس (  ) Steady Stateآب صیشصهیٌی ٍ سدیاتی رسات آب صیشصهیٌی
 .7کاستشد هٌطق فاصی دس ( GISتا هثال ّای آب ٍ هحیط صیست)
 .8اتَهات کشدى دستَسات  GISتا  ٍ Model Buılderتشًاهِ ًَیسی تا ّ( Pythonوشاُ تا تکاسگیشی  )Arcpyتا
هثال ّای آب ّای سطحی ٍ صیشصهیٌی

