
هم نیازپیش نیازواحدعنوان درس

1فیزیک 11آزمایشگاه فیزیک 

2فیزیک 21آزمایشگاه فیزیک 

2ریاضی عمومی3آمار احتماالت مهندسی

3برنامه نویسی کامپیوتر

13ریاضی عمومی 

1ریاضی عمومی 23ریاضی عمومی 

1ریاضی عمومی 13فیزیک 

1فیزیک  – 1ریاضی عمومی 23فیزیک 

معادالت دیفرانسیلبرنامه نویسی کامپیوتر2محاسبات عددی

2ریاضی عمومی3معادالت دیفرانسیل

هم نیازپیش نیازواحدعنوان درس

معادالت دیفرانسیل1فیزیک – 1ریاضی3استاتیک و مقاومت مصالح

آمار و احتماالت مهندسی2تئوری خطا ها

استاتیک و مقاومت مصالح1/5تکنولوژی مصالح ساختمان

تکنولوژی مصالح ساختمان0/5عملیات تکنولوژی مصالح ساختمان

تکنولوژی مصالح ساختمان- نقشه برداری مسیر2راهسازی

معادالت دیفرانسیل3ریاضیات مهندسی

اصول ساختاری رایانه ای و شبکه های 

کامپیوتری
محاسبات عددی3

محاسبات عددی-  تئوری خطا ها 3سرشکنی

معادالت  دیفرانسیل2هندسه دیفرانسیل

نقشه برداری- دروس مهندسی عمران 

دوره کارشناسی

( و بعد از آن95-96-1برای وروی های )دانشگاه زنجان 

( واحد 25 )دروس علوم پایه 

( واحد 20 )دروس اصلی 



هم نیازپیش نیازواحدعنوان درس

1نقشه برداری12فتوگرامتری

ریاضیات مهندسی2پردازش تصاویر رقومی

2فتوگرامتری  – 1ژئودزی  –زبان خارجی 2زبان تخصصی

2نقشه برداری 12ژئودزی 

2ژئودزی  –ریاضیات مهندسی 3ژئودزی فیزیک

ژئودزی ماهواره ای2ژئودزی ماهواره ای

سرشکنی- هندسه دیفرانسیل  – 1ژئودزی 3  و محاسبات2ژئودزی

3فتوگرامتری 3سنجش از دور

1کاداستر 2سیستم اطالعات مکانی

  و محاسبات2ژئودزی1 و محاسبات2عملیات ژئودزی 

3فتوگرامتری 31عملیات فتوگرامتری 

4فتوگرامتری 41عملیات فتوگرامتری 

1فتوگرامتری 11عملیات فتوگرامتری

2فتوگرامتری 21عملیات فتوگرامتری

2نقشه برداری 21عملیات نقشه برداری 

نقشه برداری ژئودتیک1عملیات نقشه برداری ژئودتیک

نقشه برداری مسیر1عملیات نقشه برداری مسیر

1 نقشه برداری11عملیات نقشه برداری

نقشه سازی عددی1عملیات نقشه سازی عددی

سرشکنی2فتوگرامتری 32فتوگرامتری 

3فتوگرامتری 42فتوگرامتری 

1فتوگرامتری - 2نقشه برداری23فتوگرامتری

2فتوگرامتری 12کاداستر 

سنجش از دور2دورکاوی کاربردی

راه سازی1متره و برآورد پروژه

سنجش از دور2آمایش سرزمین

1ژئودزی  –سرشکنی 2نقشه برداری ژئودتیک

2نقشه برداری 2نقشه برداری مسیر

1ریاضی عمومی 12نقشه برداری

1نقشه برداری22نقشه برداری

1نقشه برداری2نقشه سازی عددی

1ژئودزی 2هیدروگرافی

هم نیازپیش نیازواحدعنوان درس

2ارزیابی محیط زیست

 و محاسبات2ژئودزی  - 4فتوگرامتری 2اصول مدیریت در نقشه برداری

تکنولوژی مصالح ساختمان2اصول و مبانی معماری شهرسازی

( واحد 57 )دروس تخصصی 

( واحد 13 )دروس اختیاری 



از نیمسال ششم به بعد2اقتصاد مهندسی

هیدروگرافی2اقیانوس شناسی

محاسبات عددی3برنامه سازی کامپیوتر پیشرفته

از نیمسال ششم به بعد2پروژه

3تحلیل سازه ها
معادالت - استاتیک و مقاومت مصالح 

دیفرانسیل

تئوری خطاها – 2نقشه برداری 3تکنیک های اندازه گیری در نقشه برداری

2ریاضی عمومی 2جبر خطی

ریاضیات مهندسی- هیدروگرافی 2جزر و مد

هیدروگرافی2حقوق دریایی
نقشه سازی عددی – 2نقشه برداری 1/5دستگاههای پیشرفته و نرم افزارهای نقشه برداری

دستگاههای پیشرفته و نرم افزارهای نقشه برداری0/5عملیات دستگاههای پیشرفته و نرم افزارهای نقشه برداری

3زبان اطالعات و ارتباطات فنی

ژئودزی ماهواره ای2ژئودزی پیشرفته

نقشه سازی عددی1/5سیستم های تصویر در کارتوگرافی

سیستم های تصویر در کارتوگرافی0/5عملیات سیستم های تصویر در کارتوگرافی

3طراحی سازه های فوالدی

راهسازی1/5طرح هندسی راه و پروژه راهسازی

طرح هندسی راه و پروژه راهسازی0/5عملیات طرح هندسی راه و پروژه راهسازی

1عکاسی و چاپ

عکاسی و چاپ1عملیات عکاسی و چاپ

1آزمایشگاه فیزیک 1/5فیزیک نور و آزمایشگاه

فیزیک نور و آزمایشگاه0/5عملیات فیزیک نور و آزمایشگاه

1کاداستر 22کاداستر 

هیدروگرافی2کارتوگرافی دریایی

نقشه سازی عددی1/5کارتوگرافی موضوعی

کارتوگرافی موضوعی0/5عملیات کارتوگرافی موضوعی

2مبانی برنامه ریزی شهری

2فیزیک  –ریاضیات مهندسی 2مبانی ژئو فیزیک عمومی

استاتیک و مقاومت مصالح2مبانی مکانیک خاک و آزمایشگاه

مبانی مکانیک خاک و آزمایشگاه1عملیات مبانی مکانیک خاک و آزمایشگاه

نقشه برداری ژئودتیک – و محاسبات 2ژئودزی 2میکرو ژئودزی و نقشه برداری صنعتی

راهسازی2نقشه برداری کارگاهی

راهسازی2نقشه برداری مسیر پیشرفته

1نقشه برداری 1/5زمین شناسی مهندسی

زمین شناسی مهندسی0/5عملیات زمین شناسی مهندسی

2نقشه برداری 2نقشه برداری زیرزمینی



1ژئودزی  –معادالت دیفرانسیل 2نجوم ژئودزی

2فیزیک 2الکترونیک فاصله یاب

آمارو احتماالت مهندسی- استاتیک و مقاومت مصالح 2هیدرولوژی مهندسی
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2(مبدا و معاد) 1اندیشه اسالمی

3فارسی

3زبان خارجی

2(مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی 

2انقالب اسالمی ایران

2تفسیرموضوعی نهج البالغه

2دانش خانواده

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

11تربیت بدنی 

21تربیت بدنی 

2(نبوت و امامت) 2اندیشه اسالمی

2(اخالق کاربردی)آیین زندگی 

2تاریخ امامت

( واحد 22 )دروس عمومی 


