
 

 

 

 

 سر فصل آموزشی
 

 نقشه برداری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ارتفاعی -)مسطحاتی کاربردی و عملیاتی با دوربین توتال استیشن الیکا و دوربین نیووجامع و آموزش نقشه برداری   

 

:آن  دف از برگزاریمعرفی دوره و ه  

گیرند بشرفته فرا پی این دوره برای اشخاصی تعبیه شده است که هیچگونه آشنایی با تکنیک نقشه برداری ندارند و می خواهند نقشه برداری را از سطح مقدماتی تا

ه به این دوره سعی می گردد ک در حین برگزاری ژه های عمرانی مختلف آموزش داده می شودپرودر این دوره کلیه مباحث مربوط به پروژه های شخصی و همچنین 

  ندیشه شود.طور مداوم شرایط اعتماد به نفس فراگیران برای انجام هر نوع پروژه نقشه برداری در نظر گرفته شده و برای ارتقا آن تدابیری ا

یکی اساتید و دوره آموزشی و همچنین حضور فیزبه عنوا ن مثال می توان به پاسخگویی مجتمع ایستا به سواالت و اشکاالت طرح شده توسط فراگیر پس از اتمام 

به همراه فراگیر در حین و پس از اتمام دوره آموزشی در پروژه ای که توسط فراگیر درحال انجام می باشد.مربیان مجتمع آموزشی   

 

 سر فصل های آموزشی

 

 قشه برداری ها به ویژه نقشه برداری مسطحاتی و ارتفاعین(آشنایی با انواع 1

 (آشنایی با کاربرد نقشه برداری در انواع پروژه های عمرانی و شخصی2

 (برداشت و تعیین مساحت انواع زمین ها،تفکیک کردن،پیاده سازی قطعات تفکیکی 2-1

 (اجرای خطوط انتقال تاسیساتی مثل آب و فاضالب و کنترل شیب و پیاده سازی پروفیل طولی2-2

 ژه های راهسازی و همچنین کنترل مسیر در پروژه های راه آهن و دیگر مسائل مربوط به نقشه برداری پروژه های راهسازی(پیاده سازی پروفیل طولی در پرو2-3

 و نوسازی اراضی کشاورزی  (برداشتها و پیاده سازی های مسطحاتی و ارتفاعی در پروژه های تجهیز2-4

 (آشنایی با اپراتوری دوربین توتال استیشن5

 سانتراژ کردن آن(نحوه تراز و 5-1

 (نحوه کار با کیبورد آن5-2

 (نحوه تنظیمات دوربین5-3

 حالتهای نرم افزاری دوربین و راههای دسترسی منوها و برنامه ها و دستورات دوربیننحوه کار با (5-4

 (Surveying(آشنایی و کار با برنامه برداشت)6

 (Stakeout(آشنایی و کار با برنامه پیاده سازی )7

 (آشنایی با دیگر برنامه ها و دستورات کاربردی به همراه کار عملی8

8-1)Area 

8-2)Remote height 

8-3)Tie distance 

8-4)Free station 

8-5)Refrencr,Arc 

8-6)Costrction 

 (آشنایی با یک نمونه پروفیل طولی و نحوه پیاده سازی و کنترل شیب با دوربین نیوو9



 

 

 تخلیه اطالعات از دوربین توتال به کامپیوتر یا برعکس(آشنایی با نحوه 11

 

:کاربرد در بازار کار  

 پس از فراگیری این دوره می توان انواع نقشه برداری های زیر را با اعتماد به نفس باال انجام داد

بت اسناد لتی را برای انجام امور معامالت ملکی و ثپروژه های شخصی که عملیات نقشه برداری برداشت و تفکیک و پیاده سازی انواع زمین های شخصی و دو_1

 شامل می شود.

انواع پروژه های عمرانی و قراردادهای دولتی که با آشنایی تکنیک و دانش روز نقشه برداری می توان در این پروژه ها خودنمایی نمود_2  

 

برداشت. تفکیک و پیاده سازی زمینهای شهری و روستایی( با دوربین توتال استیشنآموزش نقشه برداری مسطحاتی) .  

:آنهدف از برگزاریو  دوره  معرفی  

 حرفه نقشه برداریاین دوره برای افرادی طراحی شده است که میخواهند در اغلب موارد پروژهای شخصی نقشه برداری را انجام دهند و درآمدزایی مستقل در 

ر و پیاده داشته باشند برای انجام معامالت خرید و فروش زمین های کوچک و بزرگ شخصی و دولتی و همچنین امور مربوط به تفکیک زمین به قطعات کوچکت

، فراگیری این دوره آموزشی امری ضروری به نظر میرسد.سازی آن قطعات برروی زمین  

:آموزشی های  سرفصل  

با نقشه برداری مسطحاتیآشنایی _1  

کاربرد نقشه برداری در انواع پروژه های شخصی_2  

آشنایی با برداشت و تعیین مساحت انواع زمین ها، تفکیک به قطعات کوچکتر و پیاده سازی آن قطعات بر روی زمین_3  

نحوه برداشت یک زمین و مراحل عملیات صحرایی و محاسبات و ترسیم نقشه_4  

وت آن با دوربین های نیوو و تئودولیت و کاربرد آن در پروژهای مختلفادوربین های توتال استیشن و تف آشنایی با انواع_5  

آشنایی با اپراتوری دوربین توتال استیش_6  

( نحوه تراز و سانتراژ کردن1_6  

( نحوه کار با کیبورد آن   2_6  

 (  setting( نحوه تنظیمات دوربین) 3_6

 نرم افزاری دوربین و راههای دسترسی منو ها و برنامه ها و دستورات دوربین ( نحوه کار با حالتهای4_6

 )برداشت( surveyingآشنایی و کار با برنامه  _7

 )پیاده سازی( stakeoutآشنایی و کار با برنامه  _8

 آشنایی با دیگر برنامه ها و دستورات کاربردی به همراه کار عملی _9

9_1 )Area 

9_2 )Tie distance 

9_3 )Free station 

 به کامپیوتر و بالعکس استیشن  آشنایی با نحوه تخلیه اطالعات از دوربین توتال _11

 

 کاربرد در بازار کار

، زمین در حومه شهری و روستایی استان گیالن، صاحبان امالک و کارفرمایان ترجیح می دهند که برای انجام معامالت و دیگر موارد  ارزشباتوجه به افزایش _1

 و همچنین تفکیک و قطعه بندی آن اقدام به نقشه برداری نمایندبرای تعیین مشخصات کامل زمین خود اعم از شکل دقیق زمین و مساحت آن 

 اشند شناسه ای یا نسقی )شهری یا روستایی( آن زمین ها نیازمند نقشه برداری میبوایط جدید اخذ سند زمین های فرباتوجه به شر _2



 

 

ن برای زمین مورد برای اخد پروانه ساختمانی زمین های شهری و روستایی و تهیه نقشه های ساختمانی قبل از هر اقدامی باید نقشه برداری و برداشت سایت پال_3

 گیرد  نظر صورت

 نقشه برداری وضع موجود میباشددر آپارتمانهای ساخته شده برای تهیه نقشه های تفکیکی نیاز به _4

 ( و تهیه نقشه مرتبط میشود را میتوان انجام داد.UTMکلیه پروژه هایی را که به نقشه برداری ثبت امالکی )_5
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(آموزش اپراتوری دوربین توتال استیشن )الیکا  

آن هدف از برگزاری معرفی دوره و   

 

امروز  داده اند و انجام بالًقاین دوره برای افرادی طراحی شده است که با تکنیک های نقشه برداری آشنایی دارند و با دوربین های نیوو و تئودولیت آن تکنیک ها را 

ر این دوره نقشه نقشه برداری خود ترجیح میدهند که از دوربین های توتال استیشن استفاده نمایند به طور خالصه میتوان گفت که دبرای تسریع و تسهیل کار 

ت ممکن اس نندک برداری آموزش داده نمیشود فقط به آموزش اپراتوری دوربین توتال استیشن پرداخته میشود و به عبارت دیگر کسانی که در این دوره شرکت می

.نقشه بردار باشند ولی فقط کار با دوربین توتال استیشن را بلد نیستند   

  

: آموزشیهای سرفصل    

آشنایی با انواع دوربین های توتال استیشن وتفاوت آن با دوربین های نیوو وتئودولیت و کاربرد آن در پروژه های مختلف _1  

آشنایی با اپراتوری دوربین توتال استیشن _2  

سانتراژ و تراز کردن ( نحوه1_2  

( نحوه کار با کیبورد2_2  

 ( setting( نحوه تنظیمات دوربین)3_2

 مسیرهای دسترسی منوها و برنامه ها و دستورات دوربینو ( نحوه کار با حالتهای نرم افزاری دوربین 4_2

 )برداشت( Surveyingبا برنامه  و کار  آشنایی _3

 )پیاده سازی( Stake outآشنایی و کار با برنامه  _4

 و دستورات کاربردی به همراه کار عملی ((Programآشنایی با دیگر برنامه ها _5

 آشنایی با نحوه تخلیه اطالعات از دوربین توتال به کامپیوتر و بالعکس _6

 

 کاربرد در بازار کار:

د با دوربین های نیوو و تئودولیت زمان زیادی به طول می انجامد و بیشتری باششت و پیاده سازی نقاط اگر پروژه ای نیاز به ایستگاه گذاری بیشتر و همچنین بردا

 .صرفه اقتصادی آن کمتر خواهد بود و همچنین دقت عملیات نیز کم شده که از لحاظ فنی قابل قبول نمی باشد

ین مسئله برای پروژه های شخصی و حقیقی و همچنین پروه های شرایط تسریع و دقت پروژه ها بهبود میابد که البته ااستیشن با استفاده از دوربین های توتال 

 عمرانی )دولتی( نیز دارای شرایط یکسان می باشد.

 

 12 : ساعت

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Land (Auto cad land development)آموزش جامع و کاربردی نرم افزار 

 :آناز برگزاری  دوره و هدف  معرفی

 و کارایی فراوانی در پروژه های عمرانی و شخصی دارد Auto cadاین نرم افزار یک نرم افزار چند کاره با قابلیت ترسیمی در محیط 

به راحتی در محیط نرم افزاری وارد نموده و مهندسان و تکنسین هایی که می خواهند نتایج عملیات صحرایی خود را با دوربین های حرفه ای توتال استیشن 

 پردازش نمایند پیشنهاد می شود که از این نرم افزار استفاده نمایند.

 سرفصل های آموزشی:

 یی که در بازار کار بیشتر کاربرد دارد آموزش داده می شودتوجه: در تمامی تیتر های زیر قسمت ها

 (New projectایجاد یک پروژه جدید )_1

 Auto cadیادآوری در مورد برخی از دستورات _2

 ( و روشهای ایجاد انواع نقاط و پردازش برروی آنهاPointمدیریت نقاط )_3

 پردازش برروی آنها( و روشهای ایجاد انواع آنها و Line/Corveمدیریت خطوط و قوسها )_4

 (Alignmentsایجاد و مدیریت مسیرها )_5

 (Labelsاستفاده از برچسب های مختلف )_6

 ساخت منحنی میزان ها و سطوح و محاسبات  احجام_7

 ایجاد پروفیل های طولی و عرضی و خروجی و نمایش آن ها و محاسبات حجم_8

 (Gradingا )مدیریت انواع شیب ه_9

 دریاچه و تاالب و... ( –ها سرریز –کانال کشی  –هیدرولوژی ) لوله گذاری مربوط به آشنایی با مباحث _11

 (Pipeآشنایی با مباحث مربوط به لوله ها )_11

 

 

 کاربرد در بازار کار:

عالیت می کنند بسیار کاربرد مطالعات پروژه های عمرانی بویژه در راهسازی فاین نرم افزار برای شرکت های مهندسین مشاور و مهندسانی که در حیطه طراحی و _1

 دارد

انتقال راهسازی و راه آهن و پل و تونل و زیرگذر و... و همچنین پروژه های خطوط از جمله در شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاری و در پروژه های مسیر  _2

آبرسانی و پروژه های مهندسی هیدرولوژی و سازه های آبی میتوان از آن نرم افزار برای طراحی و اجرای در حین پروژه آب و فاضالب و کانال های  تاسیساتی مثل

 .استفاده نمود

ا شرایط ع تر و باگر فردی عالوه بر تکنیک نقشه برداری با این نرم افزار آشنایی داشته باشد شرایط جذب و استخدامش در پروژه های عمرانی راحت تر و سری_3

 گیرد. مالی بهتری صورت می

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 civil 3Dآموزش جامع و کاربردی نرم افزار 

 هدف از برگزاری دوره :معرفی و 

 قویترین و پرکاربردترین نرم افزار تخصصی نقشه برداری و مهندسی عمران در بخش پروژه های خطوط انتقال ) تاسیساتی ، آبیاری ، زهکشی (  ،این نرم افزار جدیدترین 

محاسباتی و ... این سال است که در ایران از آن استفاده می شود و با توجه به قابلیت باالی گرافیکی و سه بعدی  3و مسیر ) راهسازی ( می باشد که تقریباً نزدیک به 

پردازش اطالعات نقشه برداری و همچنین مراحل  نرم افزار دارای طرفداران زیادی در جامعه مهندسان عمران و نقشه برداری می باشد . نقشه برداران حرفه ای برای

 نقشه و ... از این نرم افزار به عنوان یک نرم افزار کارآمد یاد می کنند .ترسیم 

 سرفصل های آموزشی :

 آشنایی با محیط نرم افزار 1

  menuBar  , tool spaceآشنایی با محیط – 2

 ایجاد پروژه و تنظیم واحدها – 3

 ایجاد دایرکتورکاری – 4

 فراخوانی نقاط به محیط نرم افزار – 5

 تنظیمات مربوط به اندازه و شکل و سیمبل نقاط – 6

 گروه بندی نقاط – 7

 Drawingنمایش نقاط در محیط  – 8

 خروجی گرفتن از نقاط و تبدیل فرمت ها – 9

 Surface )ایجاد سطح )  – 11

 و ... (  surface style    , contoursتنظیمات سطح )  – 11

 محاسبه حجم بین دو سطح – 12

 نرم کردن سطح – 13

 ایجاد واریانت راه – 14

  alignmentایجاد مسیر راه یا االیمنت  – 15

 برای االیمنت  Labelایجاد  – 16

 ایجاد پارکینگ و اضافه کردن باند راه – 17

 ایجاد دور – 18

 رسم پروفیل طولی – 19

 رسم خط پروژه – 21



 

 

 Assemblyمقطع  – 21

 نوار کریدور – 22

 برای کریدور Surfaceساخت  – 23

  Simple lineمعرفی  – 24

  Civil 3D در  Sectionترسیم  – 25

 حجم عملیات خاکی – 26

 کاربرد در بازار کار :

 در موارد زیر از این نرم افزار استفاده می شود :

 مطالعاتطراحی و شرکتهای مهندسین مشاور و واحد  – 1

 ادارات و سازمان و شرکتهای دولتی و نیمه خصوصی و واحد عمرانی و دفتر فنی  – 2

 شرکتهای مهندسی و پیمانکاری و واحد دفتر فنی – 3

 کلیه سازمان هایی که واحد نقشه برداری دارند .و ابع طبیعی نشهرداری و ثبت اسناد و محیط زیست و م – 4

 28ساعت:

 

 پکیج دوره های ویژه                                                              

 کاربرد در بازار کار                                                                     _3         سرفصل آموزشی -2         هدف از برگزاری دوره  -1

 برداشت. تفکیک و پیاده سازی زمینهای شهری و روستایی( با دوربین توتال استیشنآموزش نقشه برداری مسطحاتی)

 هدف از برگزاری دوره:

این دوره برای افرادی طراحی شده است که میخواهند در اغلب موارد پروژهای شخصی نقشه برداری را انجام دهند و درآمدزایی مستقل در 

معامالت خرید و فروش زمین های کوچک و بزرگ شخصی و دولتی و همچنین امور مربوط به حرفه نقشه برداری داشته باشند برای انجام 

 ، فراگیری این دوره آموزشی امری ضروری به نظر میرسد.تفکیک زمین به قطعات کوچکتر و پیاده سازی آن قطعات برروی زمین

 سرفصل آموزشی: 

 آشنایی با نقشه برداری مسطحاتی_1

 در انواع پروژه های شخصیکاربرد نقشه برداری _2

 آشنایی با برداشت و تعیین مساحت انواع زمین ها، تفکیک به قطعات کوچکتر و پیاده سازی آن قطعات بر روی زمین_3

 نحوه برداشت یک زمین و مراحل عملیات صحرایی و محاسبات و ترسیم نقشه_4

 های نیوو و تئودولیت و کاربرد آن در پروژهای مختلف آشنایی با انواع دوربین های توتال استیشن و تفوت آن با دوربین_5

 آشنایی با اپراتوری دوربین توتال استیش_6

 ( نحوه تراز و سانتراژ کردن1_6

 ( نحوه کار با کیبورد آن   2_6

 (  setting( نحوه تنظیمات دوربین) 3_6

 رنامه ها و دستورات دوربین( نحوه کار با حالتهای نرم افزاری دوربین و راههای دسترسی منو ها و ب4_6

 )برداشت( surveyingآشنایی و کار با برنامه  _7

 )پیاده سازی( stakeoutآشنایی و کار با برنامه  _8

 آشنایی با دیگر برنامه ها و دستورات کاربردی به همراه کار عملی _9

9_1 )Area 

9_2 )Tie distance 



 

 

9_3 )Free station 

 اطالعات از دوربین توتال به کامپیوتر و بالعکسآشنایی با نحوه تخلیه  _11

 

 

 کاربرد در بازار کار
باتوجه به افزایش قیمت زمین در حومه شهری و روستایی استان گیالن، صاحبان امالک و کارفرمایان ترجیح می دهند که برای انجام _1

و همچنین تفکیک و قطعه بندی آن ، برای تعیین مشخصات کامل زمین خود اعم از شکل دقیق زمین و مساحت آن معامالت و دیگر موارد 

 اقدام به نقشه برداری نمایند

 اشند باتوجه به شرایط جدید اخذ سند زمین های فرد شناسه ای یا نسقی )شهری یا روستایی( آن زمین ها نیازمند نقشه برداری میب _2

روانه ساختمانی زمین های شهری و روستایی و تهیه نقشه های ساختمانی قبل از هر اقدامی باید نقشه برداری و برداشت سایت برای اخد پ_3

 پالن برای زمین مورد نظر صورت گیرد 

 نقشه برداری وضع موجود میباشددر آپارتمانهای ساخته شده برای تهیه نقشه های تفکیکی نیاز به _4

 ( و تهیه نقشه مرتبط میشود را میتوان انجام داد.UTMرا که به نقشه برداری ثبت امالکی )کلیه پروژه هایی _5
 

 


