
  

 
 

 

 

  (COURSE PLANطرح دوره  )

 

 

 مقدمه:

 
صنعت است. زبانی که تراوش فکر مهندسان و طراحان را به تصویر می نقشه کشی همان زبان تکنیک یا زبان نقشه برداری و 

کشد.مهارت نقشه خوانی و نقشه کشی در مهندسی مانند سواد خواندن و نوشتن می باشد. نقشه کشی در حقیقت نوعی 

به روشنی و  زبان محاوره در علوم مهندسی می باشد که اطالعات مورد نیاز از یک قطعه، ماشین، سازه، و یا یک طرح را

بدون ابهام بیان می کند. این اطالعات شامل شکل هندسی، نحوه قرار گرفتن و اتصال اجزاء مختلف، مشخصات فیزیکی و 

هرگونه اطالعات ضروری می باشد. بنابراین هر مهندس الزم است که به این زبان مسلط باشد و بتواند به راحتی از طریق آن 

دسین بپردازد. حداقل مهارت موردنیاز برای یک مهندس نقشه خوانی است و البته توصیه می به تبادل اطالعات با سایر مهن

شود که نقشه کشی را نه لزوما بطور حرفه ای نیز بداند. هر مقدار تسلط به نقشه خوانی و نقشه کشی بیشتر باشد، شخص 

های دیگران را درک کند.در حقیقت نقشه حاوی  سریعتر و راحت تر می تواند ایده های خود را به دیگران منتقل کند و ایده

تمام اطالعات اعم از اندازه قطعه، جنس، قطعه، مقدار پرداخت و یا هر سوال دیگری که ممکن است برای تراشکار هنگام 

می تراش قطعه پیش بیاید می باشد )نتیجه می گیر که یک تراشکار حرفه ای نیز باید علم نقشه کشی را بلد باشد.(در واقع 

 توان گفت که نقشه کشی در صنعت مانند پلی است که دفاتر طراحی را با کارگاه های ساخت و تولید مرتبط می سازد.

 محیطگروه آموزشی:  مهندسی بهداشت                                           دانشکده : بهداشت اوز

                                    محیطمهندسی بهداشت  -کارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:

 2 :  تعداد واحد نقشه کشینقشه برداری و  :  نام درس

 عملی نوع واحد :

 12 -10و   8 -12یکشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 سامانه نوید برگزاری: مکان

 دانشکده علوم پزشکی الرستان EDCمسئول برنامه :  

 مهندس محمدرضا شوشتریان مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 مهندس محمدرضا شوشتریان تهیه و تنظیم : 

 11/1400 /23 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 :عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد 
 

 )معماری، مکانیکی، و برق( نقشه خوانی و نقشه کشینقشه برداری و آشنایی با اصول کلی 
 

 

 
 

 هدف کلی

 

 نقشه کشینقشه برداری و آشنایی با اصول کلی 

 

 اهداف اختصاصی  

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 برداشت های واقعی از نقاط یک مسیر یا عارضه 

 انواع نقشه را تعریف نماید 

 انواع وسایل نقشه کشی را بشناسد 

 

 هدف کلی 

 اندازه گیری فاصله و زاویه و اختالف ارتفاع نقاط

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  به کمک دوربین نقشه برداری فاصله دو نقطه را اندازه گیری نماید 

 به کمک دوربین تئودولیت زاویه دو نقطه را اندازه گیری نماید 

 به کمک ترازیاب اختالف ارتفاع دو نقطه را اندازه گیری نماید 

 

 هدف کلی 

 

 نقشه کشیآشنایی با عالئم 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 عالئم نقشه های معماری را بشناسد 

 عالئم نقشه های مکانیکی را بشناسد 



 عالئم نقشه های برق را بشناسد 

  

 

 هدف کلی 

 

 آشنایی با روش های تهیه پروفیل طولی و عرضی

  اهداف اختصاصی 

 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 های طولی یک عارضه را ترسیم نماید پروفایل 

 عرضی یک عارضه را ترسیم نماید پروفایل های 

 

 هدف کلی 

 

 GPSآشنایی با دستگاه مدرن 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  نقطه یابی و مسر یابی را به کمک دستگاهGPS انجام دهد 

 

 هدف کلی 

 

 ترسیم نقشه با دست

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 پالن واحد های صنعتی را با دست ترسیم نماید 

 برش های طولی و عرضی نقشه را از روی پالن ترسیم نماید 

 

 هدف کلی 

 

 ترسیم نقشه با نرم افزار

  اهداف اختصاصی 

 

 :نشجو  در پایان دوره باید بتوانددا

 نرم افزار ترسیم نماید پالن واحد های صنعتی را با 

 برش های طولی و عرضی نقشه را از روی پالن با نرم افزار ترسیم نماید 

 



 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 ترکیبی                                          مجازی                                      حضوری

 

 شرایط اجراء

 

  امکانات آموزشی بخش 
  ،دستگاه ، دوربین های نقشه برداری، کامپیوترنرم افزار تولید محتواGPS 

 

 

   آموزش دهنده 
   :اساتید گروه مهندسی بهداشت محیطاساتیدمربوطه 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟

  زیر را تکمیل کنید:در صورت وجود جدول 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای مطالعه
 نقشه برداری کاربردی، مهندس احمد محبوب فر، انتشارات ارکان دانش 

 
 

  صنعتی شریف ، مهندس احمد متقی پور، انتشارات دانشگاه1رسم فنی و نقشه های صنعتی 
 نقشه کشی عمومی ساختمان، مهندس نصرت اله حقایقی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله



  

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4....................................................................................................................................................................................................... 

 آزمون های خود ارزیابی 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    



 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود آزمون در نظر گرفته1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
پروژه 

 کالسی

پروژه از دانشجویان خواسته می شود تا به کمک کاغذ و ابزار نقشه در این 

 کشی نقشه های دستی تهیه نمایند.

 

تا  01/02/1401

15/02/1401  
15/02/1401  

یادگیری 

دانشجو با 

ترسیم فنی 

 نقشه ها

 

 

     



 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یه امکان فعال سازدر سامان

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 10 آزمون میان ترم

 7 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 

 

 مقررات 

       10حداقل نمره قبولی                                  

 مطابق قوانین آموزشی              تعداددفعات مجاز غیبت در کالس        

 



  منابع اصلی درسی: 
 

  ارزشیابی 

 
 نحوه ارزشیابی         

 ارزشیابی تکوینی 

 ارزشیابی کتبی پایان ترم 

  نحوه محاسبه نمره کل 
 10  عملی و فعالیت کالسینمره کار 

 10 نمره آزمون پایان ترم 

 

 مقررات 

 

                                         10حداقل نمره قبولی 

  2                     تعداددفعات مجاز غیبت در کالس 

 

 
 

 

 

 نقشه برداری و نقشه کشی درس زمانبندی جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 ارائهنحوه  مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

15  /12  /1400 10-8 

تعریف نقشه و 

انواع نقشه و 

عالئم گرافیکی و 

 قراردادی

مهندس 

 شوشتریان

 سامانه نوید سخنرانی

فعالیت عملی 

و آزمون 

 پایان ترم

15  /12  /1400 12-10 

مقیاس نقشه و 

تبدیل مقیاس ها 

مهندس 

 شوشتریان

 سامانه نوید  سخنرانی

فعالیت عملی 

و آزمون 



 پایان ترم به یکدیگر

22  /12/ 1400 10-8 

معرفی انواع 

وسایل و امکانات 

 نقشه کشی

مهندس 

 شوشتریان

 سامانه نوید سخنرانی 

فعالیت عملی 

و آزمون 

 پایان ترم

22  /12/ 1400 12-10 

آموزش ترسیم 

 نقشه

مهندس 

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

 عملی 

 سامانه نوید

فعالیت عملی 

و آزمون 

 پایان ترم

14/ 01/ 1401 10-8 

تمرین و ترسیم 

نقشه و بازخوانی 

 آنها

مهندس 

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

 عملی 

 سامانه نوید

فعالیت عملی 

و آزمون 

 پایان ترم

14/ 01/ 1401 12-10 

نحوه ترسیم نقشه 

های موجود ار 

 یک محل

مهندس 

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

  عملی

 فعالیت عملی سامانه نوید

21/ 01/ 1401  

10-8 

تهیه نقشه از 

محل های احداث 

 نشده

مهندس 

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

  عملی

 سامانه نوید

فعالیت عملی 

و آزمون 

 پایان ترم



21/ 01/ 1401  

12-10 

معرفی نرم 

افزارهای نقشه 

 کشی

مهندس 

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

 عملی 

 سامانه نوید

عملی فعالیت 

و آزمون 

 پایان ترم

28/ 01/ 1401  

10-8 

آموزش ترسیم 

عملی پالن با 

 بخش اول -دست

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

کار عملی با نرم 

 افزار

 فعالیت عملی

28/ 01/ 1401  

12-10 

آموزش ترسیم 

عملی پالن با 

 بخش دوم -دست

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

با نرم  کار عملی

 افزار

 فعالیت عملی

04/ 02/ 1401  

10-8 

آموزش ترسیم 

عملی پالن با 

بخش  -دست

 سوم

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

کار عملی با نرم 

 افزار

 فعالیت عملی

04/ 02/ 1401  

12-10 

آموزش ترسیم 

عملی پالن با 

بخش  -دست

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

عملی با نرم  کار

 افزار

 فعالیت عملی



 چهارم

11/ 02/ 1401  

10-8 

آموزش ترسیم 

عملی پالن با 

بخش  -دست

 پنجم

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

کار عملی با نرم 

 افزار

 فعالیت عملی

11/ 02/ 1401  

12-10 

آموزش ترسیم 

عملی پالن با 

بخش  -دست

 ششم

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

کار عملی با نرم 

 افزار

 فعالیت عملی

18/ 02/ 1401  

10-8 

آموزش ترسیم 

عملی پالن با 

بخش  -دست

 هفتم

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

کار عملی با نرم 

 افزار

 فعالیت عملی

18/ 02/ 1401  

12-10 

آموزش ترسیم 

عملی پالن با 

بخش  -دست

مهندس 

 شوشتریان

 افزارکار عملی با نرم 

 

کار عملی با نرم 

 افزار

 فعالیت عملی



 هشتم

25/ 02/ 1401  

10-8 

آموزش ترسیم 

عملی پالن با نرم 

 بخش اول -افزار

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

کار عملی با نرم 

 افزار

 فعالیت عملی

25/ 02/ 1401  

12-10 

ادامه آموزش 

ترسیم عملی 

 -پالن با نرم افزار

 بخش دوم

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

کار عملی با نرم 

 افزار

 فعالیت عملی

01/ 03/ 1401  

10-8 

ادامه آموزش 

ترسیم عملی 

 -پالن با نرم افزار

 بخش سوم

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

کار عملی با نرم 

 افزار

 فعالیت عملی

01/ 03/ 1401  

12-10 

ادامه آموزش 

ترسیم عملی 

 -با نرم افزارپالن 

 بخش چهارم

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

کار عملی با نرم 

 افزار

 فعالیت عملی



08/ 03/ 1401  

10-8 

ادامه آموزش 

ترسیم عملی 

 -پالن با نرم افزار

 بخش پنجم

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

کار عملی با نرم 

 افزار

 فعالیت عملی

08/ 03/ 1401  

12-10 

ادامه آموزش 

ترسیم عملی 

 -پالن با نرم افزار

 بخش ششم

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

کار عملی با نرم 

 افزار

 فعالیت عملی

22/ 03/ 1401  

10-8 

ادامه آموزش 

ترسیم عملی 

 -پالن با نرم افزار

 بخش هفتم

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

کار عملی با نرم 

 افزار

 فعالیت عملی

22/ 03/ 1401  

12-10 

ادامه آموزش 

ترسیم عملی 

 -پالن با نرم افزار

 بخش هشتم

مهندس 

 شوشتریان

 کار عملی با نرم افزار

 

کار عملی با نرم 

 افزار

 فعالیت عملی

 


