
 

 (به بعذ 69 از دور ) سنجشبردارینقشهگرایش  –مهنذسی عمران  رضذ ٍ دوتزی()وبرضٌبسی اليست دروس دوره تحصيالت تکميلی

 اختياریتخصصی ادامه دروس  تخصصی السامیدروس 

 تعذاد واحذ نام درس کذ درس تعذاد واحذ نام درس کذ درس

 3 وبرثزدّبی سٌجص اس دٍر در هغبلعبت ضْزی 7014307 3 فیشیه سٌجص اس دٍر 7014287

 3 وبرثزدّبی سٌجص اس دٍر در هذیزیت ثالیبی عجیعی 7014308 3 زاهتزی فضبییفتَگ 7014290

 3 وبرثزدّبی سٌجص اس دٍر در سهیي ضٌبسی ٍ پَضص گیبّی 7014309 3 سٌجص اس دٍر هبوزٍٍیَ 7014303

 3 سٌجص اس دٍر پبراهتزّبی جَی 7014310 3 تطخیص الگَ اس تصبٍیز سٌجص اس دٍر 7014304

 3 پَیطگزّبی لیشری پیطزفتِ: پزداسش ٍ وبرثزدّب 7014311 2 ر ٍ رٍش تحمیكسویٌب 7014241

 3 پزداسش ٍ هذلسبسی اثزًمبط سِ ثعذی 7014312 6 ًبهِ سٌجص) ویفی(پبیبى 7014300

 3 ّبی عصجی در فتَگزاهتزی ٍ سٌجص اس دٍرهٌغك فبسی ٍ ضجىِ 7014313 اختياریتخصصی دروس 

 3 ّبی َّایی ٍ فضبیی اس دیذگبُ هٌْذسی فتَگزاهتزی ٍ سٌجص اس دٍراصَل وبلیجزاسیَى دٍرثیي 7014314 تعذاد واحذ نام درس کذ درس

 3 سبسی ٍ وبرثزدّبی آى در فتَگزاهتزی ٍ سٌجص اس دٍرّبی ثْیٌِالگَریتن 7014315 3 ّبی اثزعیفیسٌجی ٍ پزداسش دادُعیف 7014305

 3 تطخیص تغییزات ٍ ثزٍسرسبًی ًمطِ در فتَگزاهتزی ٍ سٌجص اس دٍر 7014316 3 سٌجص اس دٍر حزارتی 7014306

 (69) سنجش از دوربرداریگرایش نقشه –مهنذسی عمران  )وبرضٌبسی ارضذ ٍ دوتزی(ليست دروس دوره تحصيالت تکميلی

 اختياریتخصصی ادامه دروس  تخصصی السامیدروس 

 احذتعذاد و نام درس کذ درس تعذاد واحذ نام درس کذ درس

 3 گزافیه وبهپیَتزی 7014292 3 فیشیه سٌجص اس دٍر 7014287

 3 ّبی هبوزٍٍیَسیستن 7014293 3 فتَگزاهتزی فضبیی 7014290

 3 (DTMهذلسبسی رلَهی سهیي) 7014294 3 پزداسش رلَهی تصبٍیز سٌجص اس دٍر 7014289

 3 آهبر ریبضی 7014295 3 ّبی سٌجص اس دٍرهذیزیت دادُ 7014288

 3 ّبی اعالعبت جغزافیبیی پیطزفتِسیستن 7014296 3 وبرثزدّبی سٌجص اس دٍر 7014291

 GIS 3 ٍ وبرثزدّبی آى در سٌجص اس دٍر ٍ فتَگزاهتزی ٍ GPSتعییي هَلعیت جْبًی  7014297 2 سویٌبر ٍ رٍش تحمیك 7014241

 3 (Radar Altimetryسٌجی راداری)ارتفبع 7014298 6 ًبهِ سٌجص) ویفی(پبیبى 7014300
 




