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Dear, Mr Calvin Sheeran 
 
Creative Rooms Group 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque est 

metus, auctor a blandit sit amet, consequat quis dui. Sed a diam vitae arcu 

malesuada scelerisque quis at nibh. Vestibulum volutpat, urna eu pretium 

placerat, lorem sapien vulputate felis, vel sagittis ante nibh ac felis. Nunc eu 

est vel magna malesuada malesuada. Sed ut purus ac diam semper ornare et 

vitae erat. Proin vel augue sed diam eleifend consequat ut a sem. 

Pellentesque sodales, ipsum non gravida gravida, quam nunc sagittis diam, 

a vestibulum felis sapien eget est. Etiam adipiscing blandit nulla a facilisis. 

Vestibulum dui orci, gravida vitae risus non, adipiscing tincidunt eros. Etiam 

nec arcu in orci imperdiet volutpat ut vitae lectus. Fusce vulputate urna a leo 

lob 

 

Aenean lobortis malesuada ante ut tincidunt. Ut at consectetur erat. Etiam 

et tincidunt felis. Cras blandit dui nec dolor vestibulum, quis consequat 

turpis tempus. Nulla posuere justo sapien, non mollis risus tempor ut. Fusce 

mollis imperdiet nibh, in sodales ipsum facilisis sed. Suspendisse sit amet 

metus nec sapien bibendum ultrices vitae a nisl. Donec vulputate lacinia 

elementum. Praesent porttitor nec nibh sed gravida. 

 

Donec eget imperdiet metus. Morbi mattis ut lectus non porttitor. Mauris 

massa eu, fermentum malesuada sem. Suspendisse semper, mauris a iaculis 

euismod, urna velit luctus orci, sit amet euismod tortor eros vel nisi. 

Curabitur eu tincidunt nisl. Proin vel adipiscing urna, in mollis orci. Proin nisl 

odio, fermentum dapibus elit ac, commodo dictum sapien.  

Sincerely, 

 

 آکادمی سامانه اطالعات مکانی

girps.net@gmail.com 

09302995262 

www.GiRPS.net 

 

 دوره مدرسه استادی
 ArcGISسطح یک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیات و سرفصل مباحث
 
 

 

 

 

 

 مدرس: محمود سلطانیان
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 سطح یک | ArcGISدوره مدرسه استادی 

 

 ساعت 30 مدت دوره

 جلسه 50 تعداد جلسات

 ضبط استودیو |عالی  HD کیفیت فیلم ها

 محمود سلطانیان مدرس

 DVD |دانلودی  نوع محصول

 هزارتومان 330 هزینه دوره

 درصد هزینه(20دارد )+  ارائه مدرک

 یک جلد کتاب هدیه

 

 دوره آموزشینگاه کلی به این 
 GISایجاد پایگاه داده جامع  -

 )ژئورفرنس( اصول کلی و دقیق تعریف مرجع مکانی برای نقشه های رستری -

 ترسیم و ویرایش و دیجیت کردن نقشه به صورت بسیار کامل و جامع -

 محاسبات هندسی -

 نمادسازی، برچسب یا لیبل گذاری، چیدمان(گویاسازی گسترده نقشه ها ) -

 نمودارسازیگزارش گیری و  -

 استفاده از ابزارهای پردازشی به صورت گسترده و با مثالهای متنوع -
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 جلسه اول

 دقیقه ۷۲مدت زمان: 

 مگابایت ۳۲۰حجم فایل: 

  ۱مباحث مطرح شده در جلسه 

  معرفی مجموعه مدرسه استادیArcGIS 

 روشهای باز کردن نرم افزار 

  معرفی نرم افزارهای مجموعهArcGIS 

  معرفی بخش های مختلف نرم افزارArcMap 

 معرفی بخش الگوها و پروژه ها 

  فراخوانی بخش های حذف شده نرم افزارArcMap 

  فعالسازی مجدد بخشGetting started 

  معرفی نرم افزار جانبیGoogle Earth 

  نحوه استفاده از نرم افزارGoogle earth 

  محاسبات هندسی و ژئومتریک در نرم افزارGoogle earth 

  تنظیم واحدهای مختلف مختصاتGoogle earth 

  تنظیم واحدهای مختلف اندازه گیریGoogle earth 

  ساخت نقاط کنترلی در نرم افزارGoogle earth 

  معرفی انواع داده های نرم افزارGoogle earth 

  گانه مورد استفاده در نرم افزار  ۴انواع داده هایArcGIS 

  نحوه ذخیره سازی داده ها در محیطGoogle earth 

  روشهای ورود اطالعات به محیطArcMap 

 طرح سوال 

 آماده سازی برای پاسخگویی به سوال 

 معرفی شکل شناسی و محاسبات هندسی 

 مشاهده اولین مشکل فراخوانی داده های رستری 

  خطایUnknown Spatial reference 

 معرفی مرجع مکانی 

 ت مکانی غیرواقعی و محلیمشاهده مختصا 

 شروع مرحله زمین مرجع تصویر رستری 

  فعالسازیGeoreferencing 

  روشهای فعال سازی نوارابزارها در محیطArcMap 

 معرفی ابزارهای تنظیم نمایشی 
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 روشهای ورود نقاط کنترلی 

  تنظیمات فعال سازیDMS 

  معرفیData frame 

 فعال سازی سیستم مختصات مسطحاتی 

  سیستم تصویرفعالسازی 

 فعال سازی بیضوی مرجع 

 فعال سازی قاچ منطقه 

 معرفی سیستم های مختصات، سیستم های تصویر 

 نحوه محاسبه زون و قاچ منطقه 

 معرفی مختصات درجه دقیقه ثانیه برای اولین روش زمین مرجع 

 اصالح خودکار 

 ذخیره سازی نقشه با مرجع مکانی 

  اصول تعیین اسامی و نام ها درArcGIS 

 جلسه دوم

 دقیقه ۳۷مدت زمان: 

 مگابایت ۲۱۸حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه

 زمین مرجع با مختصات درجه اعشار 

 Georeferencing Using DD coordinate system 
 روش تبدیل درجه دقیقه ثانیه به درجه اعشار 

 تهیه مختصات های درجه اعشار از گوگل ارث 

  بکارگیری نقاط کنترلی درجه اعشارdd 

 Auto Adjust 
 Enter coordinate system 
  تعریف سیستم مختصات برایData frame 

  تنظیم واحدهای نمایشی نقشه درArcMap 

 حذف نقاط کنترلی اشتباه 

 اصالح نقاط کنترلی اشتباه 

  تنظیماتX Y Source  وXY MAP 

  ذخیره سازی مختصاتهای نقاط کنترل درtext file 

  زمین مرجع نقشه رستری با روشFile control point 

 تنظیمات ظاهری و چرخشی نقشه ها قبل از زمین مرجع 

  جابجایی و تغییر نقشه های رستری باShift 
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  محاسبات هندسی خطی باMeasure 

  تنظیمات واحدها در ابزارMeasure 

  تنظیمات مرتبط باSpatial Reference ظاهری نقشه ها 

 اندازه گیری طول عوارض خطی 

  ۳محاسبه طول تاج سد کارون 

 جلسه سوم

 دقیقه ۵۵مدت زمان: 

 مگابایت ۲۷۴حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این فیلم آموزشی

 تعریف مرجع مکانی برای نقشه های رستری 

 زمین مرجع بر مبنای یک نقشه ثانویه 

  زمین مرجع کردن یک نقشه رستری با نقشهKML 

  زمین مرجع کردن یک نقشه رستری با یک نقشه ثانویهShapefile دارای مختصات 

 ترسیم عوارض در گوگل ارث 

 شیوه ترسیم پلیگون در گوگل ارث 

 ساخت پوشه عوارض در گوگل ارث 

  ذخیره نقشه هایkml در گوگل ارث 

  تبدیل فرمت گوگل ارثkml  بهlayer 

  فراخوانی نقشه های وکتوری گوگل ارث درArcMap 

  تنظیمات ظاهری نمادهای نقشه هایLayer 

 ساخت لینک های جابجایی 

 ذخیره سیستم مختصات نقشه زمین مرجع شده بر روی اصل نقشه 

  استفاده از ابزارUpdate georeferencing 

  شیوه بکارگیری نقشه هایaux  وxml مرجع مکانی 

  زمین مرجع کردن نقشه های موجود در مقاالت یا فایلهایpdf 

  زمین مرجع کردن نقشه ها بر اساسShapefile استانهای ایران 

  نمادسازی پلیگونی با مدلHollow 

 بکارگیری روشهای انتقال چندجمله ای 

  چرخش نقشه های رستری باflip  یا rotate 

  حذف مرجع مکانیreset transformation 

  شیوه ساختShapefile 

  تعریف سیستم مختصات برایShapefile 
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  بکارگیری ابزارEditor 

 فعالسازی ویرایش عوارض وکتوری 

  شیوه استفاده از ابزارCreate feature 

  معرفی بخشConstruction tools 

 جلسه چهارم

 دقیقه ۶۰مدت زمان: 

 مگابایت ۲۵۷حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این فیلم

  معرفی اجزا تشکیل دهندهShapefile 

  فایلهای اجباری هرShapefile 

  فایلهای اختیاری هرShapefile 

  کاربرد فایلهایSHP 

  کاربرد فایلهایDBF 

  کاربرد فایلهاSHX 

  کاربرد فایلهایSBN 

  کاربرد فایلهایPRJ 

  کاربرد فایلهایSBX 

 معادالت فارسی و التین سامانه اطالعات جغرافیایی 

 لف جدول اطالعاتیبخش های مخت 

 فیلد چیست 

 رکورد چیست 

 شیوه افزودن رکورد 

 شیوه افزودن فیلد 

 انواع خصوصیات فیلدها 

 خصوصیات عددی فیلدها 

 خصوصیات متنی فیلدها 

 خصوصیات تاریخ فیلدها 

 Vertex یا گره چیست 

 Segment یا بخش چیست 

 شیوه های اتمام یک مرحله ویرایشی یک عارضه وکتوری 

  معرفی بخشFeature identify 

 توضیحات کامل کد شناسایی عوارض 
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 دسه یا معرفی بخش هنGeometry عوارض 

  شکل یاShape عارضه چیست 

 افزودن اسم مستعار فیلدها 

 محاسبه هندسی عوارض در جدول اطالعاتی 

  ویژگی هایArea  وperimeter  وlength 

 محاسبات طول و عرض جغرافیایی ابتدا، انتها، مرکز عوارض 

 تنظیمات واحدهای هندسی 

  وکتوریشیوه محاسبه محیط، مساحت و طول عوارض 

  اصالح خطایArea disable 

  اصالح خطایPerimeter disable 

  اصالح خطایlength disable 

  تعریف سیستم مختصات برای نقشه رستری با ابزارProject raster 

  تعریف سیستم مختصات برای عوارض وکتوری با ابزارDefine projection 

 اصالح خطای نبود واحدهای هندسی 

  افزودن سیستم های مختصات پرکاربرد به پوشهfavorite 

 جلسه پنجم

 دقیقه ۳۲مدت زمان: 

 مگابایت ۲۰۰حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این فیلم

 ترسیم و ویرایش عوارض وکتوری 

  افزودن نقشه از محیطCatalog 

  ساختShapefile  خطیStreet 

  تنظیم مختصات نقشهShapefile اهماهنگ با نقشه مبن 

  استفاده از ابزارEditor 

  فعالسازی پنجرهCreate feature 

  استفاده از ابزارهای ترسیمLine 

  افزودنVertex 

  افزودنSegment 

 اتمام عوارض خطی و پلیگونی با روش های سه گانه 

  استفاده ازFinish sketch 

 اصالح یک عارضه خطی 

 افزودن گره به عارضه خطی موجود 
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  استفاده از ابزارInsert vertex 

 جابجایی گره ها 

  معرفی پایگاه دادهOSM 

  استفاده از نقشه هایOpen street map 

  شیوه استفاده از نقشه هایosm 

  شیوه تهیه نقشه اس سایتosm 

  بکارگیری نرم افزارGlobal Mapper 

  تبدیل فایلهایOSM  بهShapefile 

  معرفی جدول اطالعاتی پایگاه دادهOSM 

  خصوصیات نقشه های برداریمرتب کردن 

  استفاده ازSort ascending 

  استفاده ازsort descending 

 شیوه انتخاب عوارض در جدول اطالعاتی 

 جداسازی نقشه های برداری از نقشه های اصلی 

  استفاده ازExport data 

 جلسه ششم

 دقیقه ۴۵مدت زمان: 

 مگابایت ۲۵۴حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این فیلم

  ترسیم و ویرایش عوارض وکتوری درarcgis 

  استفاده از نقشه هایOSM  درarcgis 

  اصالح مکانی نقشه های وکتوری درarcgis 

  اصالح موقعیت نقشه های وکتوری درarcgis 

  زمین مرجع نقشه رستری با یک نقشه دیگر درarcgis 

  اصالح مکانی نقشه رستری درarcgis 

  تغییر موقعیت مکانی نقشه رستری با یک نقشه خطی درarcgis 

  چطور نقشه گوگل ارث را بر روی یک نقشه خطی منتقل کنم؟ درarcgis 

  چطور نقشه های رستری را بر روی یک نقشه خیابان منتقل کنم درarcgis 

  معرفی لینک های جابجایی نقشه های رستری درarcgis 

  استفاده ازupdate georeferencing  درarcgis 

  استفاده از ابزارidentify  درarcgis 
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 مرتب کردن ویژگیها در جدول اطالعاتی 

 در  انتخاب خیابان های درجه یک در arcgis 

 در  تهیه یک نقشه از نقشه اصلی arcgis 

  استفاده ازexport data  درarcgis 

 export primary street 
 جداسازی عوارض انتخاب شده 

  استفاده از ابزارclear selected   درarcgis 

  استفاده از ابزارstart editing 

  تنظیمات حساسstart editing 

 تعیین منبع عوارض در حالت ویرایشی 

  تعیینtemplate  درcreate feature 

 ساخت الگو برای عوارض ویرایشی 

  ساختshapefile  در هنگامstart editing 

  تنظیماتorganize template 

 استفاده از موقعیت های دقیق در ترسیم 

  چگونگی روشabsolute xy 

 ترسیم عوارض با مختصاتهای دقیق 

 کلیدهای میانبر ابزار موقعیت مطلق 

 تنظیمات واحد مختصاتهای مطلق 

 ترسیم یک خط با واحد مشخص 

  استفاده از ابزارlength  در حالتstart editing 

  تنظیم واحدها درgoogle earth 

 

 

 جلسه هفتم

 دقیقه ۲۵مدت زمان: 

 مگابایت ۱۳۰حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه

  ترسیم و ویرایش عوارض وکتوری درarcmap 

  ترسیم عوارض به صورت موازی درarcmap 
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  استفاده از ابزارparallel  درarcmap 

  استفاده ابزارdelete sketch  درarcmap 

  استفاده از کلیدهای میانبر ترسیم موازی درarcmap 

  ترسیم عوارض به صورت عمودی درarcmap 

  استفاده از ابزارperpendicular  درarcmap 

  کلیدهای میانبر ابزار ترسیم عوارض عمودی درarcmap 

  ترسیم عوارض خطی در یک زون مشخص درarcmap 

  ساختShapefile  ۴۰با زونn  درarcmap 

 عوارض با مختصاتهای دقیق در  ترسیمarcmap 

  ترسیم عوارض با استفاده از زاویه مشخص درarcmap 

  استفاده از ابزارdirection  درarcmap 

  ترسیم عوارض با ابزارهای ترکیبی فاصله زاویه درarcmap 

  استفاده از ابزارlength – direction  درarcmap 

  تنظیم جهت زوایای عوارض درarcmap 

  تنظیماتunit   درarcmap 

  تنظیم جهات قطبی درarcmap 

  تنظیم جهات شمالی درarcmap 

  تنظیم جهات جنوبی درarcmap 

  تنظیم جهاتquadrant bearing  درarcmap 

  انتقال عوارض ازarcmap  بهgoogle earth  درarcmap 

 و… 

 

 

 

 

 جلسه هشتم

 دقیقه ۲۵مدت زمان: 

 مگابایت ۱۳۰حجم فایل: 

 مطرح شده در این جلسهمباحث 

 ترسیم عوارض به صورت عمودی 

 تعریف زاویه در هنگام ترسیم عوارض 
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  استفاده از ابزارDeflection 

 ترسیم عوارض با زاویه نسبی 

  استفاده از ابزارSegment Deflection 

  اتمام عوارض با ابزارFinish Sketch 

 تغییر و جابجایی موقعیت گره ها 

  ترسیم شده بدون تغییر جهتتغییر اندازه خطوط 

  استفاده از ابزارChange Length 

 ایجاد گره های متوالی در یک مسیر طوالنی 

  استفاده از ابزارStream 

 ترسیم عوارض بدون کلیک های متوالی 

 ایجاد نقشه ها در حین فرایند ویرایش 

 ایجاد عوارض چند بخشی 

  ترسیم عوارضMulti feature 

  استفاده از ابزارFinish Part 

  جداسازی یک عارضه چند بخشیMultipart 

  بکارگیری مجموعهAdvanced Editing 

  استفاده از ابزارExplode 

 تغییر سیستم مختصات ظاهری نقشه ها در حین ویرایش 

 تغییر واحد سیستم مختصات 

 جلسه نهم

 دقیقه ۶۰مدت زمان: 

 مگابایت ۲۵۳حجم فایل: 

 آموزشی:مباحث مطرح شده در این جلسه 

  ترسیم و ویرایش عوارض برداری درArcMAP 

  معرفی ابزارهای پیشرفتهEditor 

  شیوه ساخت نقشه خطیShapefile 

  شیوه ساخت نقشه پلیگونیshapefile 

 ساخت عوارض پلیگونی چهارگوش 

 ترسیم عوارض مربعی 

  استفاده از ابزارrectangle  برای ترسیم درarcmap 

  ترسیم دقیق عوارضتعریف اندازه اضالع برای 

 تعریف مختصات دقیق برای ترسیم گوشه های عوارض چهارگوش 
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 تعیین اندازه ضلع کوچک و بزرگ عوارض چهارگوش و مربع و مستطیل 

 تنظیم واحدهای قطبی برای ترسیمات 

 تعیین و تنظیم زوایا برای ترسیم عوارض پلیگونی 

 ترسیم محورهای عوارض چهارگوش 

 لترسیم عوارض دایره ای شک 

 ترسیم عوارض دایره ای به صورت تقریبی و دقیق 

  تعیین مرکز دوایر درarcgis 

 ترسیم دوایر با مقدار شعاع معین 

 ترسیم عوارض بیضوی دقیق و تقریبی 

 تعیین شعاع بزرگ و کوچک عوارض بیضوی 

  استفاده از ابزارcircle  وellipse  درarcmap 

  ترسیم عوارض با ابزارauto complete polygon  درarcmap 

 ترسیم عوارض بدون فاصله 

 تنظیم حالت چسبندگی بین عوارض در هنگام ترسیم 

  استفاده ابزارauto complete freehand برای ترسیم آزاد 

 تنظیم ترسیم عوارض جاری 

  استفاده از ابزارstream  برای ترسیم راحت عوارض درarcgis 

  تنظیماتsnapping  درarcmap 

  استفاده از نوار ابزارsnapping برای چسبندگی 

  تنظیماتedge snapping 

  استفاده از ابزارvetrex snapping 

  تنظیمات ابزارend snapping 

  بکارگیری ابزارpoint snapping 

  ابزارintersection snapping 

  ابزارmidpoint snapping 

  ابزارtangent snapping 

  تنظیمات آستانه برای چسبندگیsnapping 

 جلسه دهم

 دقیقه ۲۶مدت زمان: 

 مگابایت ۱۵۸حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ترسیم و ویرایش عوارض برداری درArcMAP 
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 ویرایش عوارض بر اساس ویژگی های جدول اطالعاتی 

 ترکیب چندین عارضه در یک نقشه 

  استفاده از ابزارMerge  درeditor 

 اتصال چند خیابان از یک نقشه مشخص 

 ترکیب عوارض خطی مجزا 

  ایجاد نقشهMultipart  با ابزارMerge 

  ایجاد نقشهSignlepart  با ابزارMerge 

  بکارگیری نوارابزارadvanced editing 

  جداسازی عوارض چندگانه بوسیله ابزارexplode 

  جداسازی عوارضی خطی متصل شده بوسیله ابزارsplit 

 جداسازی عوارض به صورت تقریبی 

 جداسازی عوارض خطی به صورت دقیق 

 جدایش یک بخش از عارضه به اندازه و درصد مشخص 

 جلسه یازدهم

 دقیقه ۲۵مدت زمان: 

 مگابایت ۱۵۲حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 ارض برداری در ترسیم و ویرایش عوArcGIS 

 جداسازی عوارض پلیگونی 

 تنظیمات نماد عوارض به صورت بی رنگ 

  استفاده از ابزارCUT POLYGON TOOLS 

 ویژگی های یک عارضه چگونه مشخص می شود؟ 

 چطور می توان با فاصله مشخص یک عارضه خطی را نسبت به عارضه دیگر خطی به حالت موازی ایجاد کرد؟ 

 روی یک عارضه خطی تعدادی نقطه ترسیم نمود. چطور می توان بر 

  استفاده از ابزارcopy parallel 

  استفاده از ابزارconstruct points 

  متری در پیاده رو شمالی خیابان اصلی ۲۰ساخت تعداد سطح زباله با فاصله 

 چطور می توان مرز یک استان پلیگونی را به خط تبدیل کرد؟ 

  نقطه بر روی مرز استان مورد مطالعه ۱۰۰۰ایجاد 

 جلسه دوازدهم

 دقیقه ۳۸مدت زمان: 
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 مگابایت ۲۰۰حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ترسیم و ویرایش عوارض برداری درArcGIS 

  تنظیمات پیشرفته تر ابزارCopy parallel 

 تنظیمات گوشه های عوارض خطی برای کپی موازی 

 ای عوارض خاص در یک نقشهایجاد حریم بر 

 ساخت حریم دسترسی با فاصله مشخص 

  استفاده از ابزارbuffer  درeditor 

 انتخاب عوارض یک نقشه در یک حریم خاص 

 تعیین درصد عوارض پلیگونی واقع در یک حریم مشخص 

  متری خیابان اصلی واقع شده است؟ درصد هر کاربری چقدر است؟ ۲۰۰چند کاربری اراضی در حریم 

  استفاده از ابزارSelect by location برای انتخاب عوارض بر اساس موقعیت مکانی 

 محاسبه محاسبات هندسی 

 ایجاد فیلد در جدول اطالعاتی برای محاسبات هندسی 

 ایجاد خالصه آماری 

 جدا کردن یک نقشه بر اساس یک محدوده مشخص پلیگونی 

  برش عوارض با ابزارclip  درeditor 

  یک محدوده مشخص و با فاصله معینبرش عوارض در 

  تنظیمات پیشرفته ابزارclip  درeditor 

  تعریف پرسشquery برای انتخاب عوراض 

 جلسه سیزدهم

 دقیقه  ۲۵مدت زمان: 

 مگابایت ۱۳۶حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 ترسیم و ویرایش عوارض وکتوری 

 موزاییک تصاویر رستری 

  موزاییک تصاویر ماهواره ای درArcGIS 

  استفاده از ابزارMerge raster 

  بکارگیری ابزارMosaic raster 

 یکی کردن چند نقشه رستری به صورت یکجا 

  حذف پیکسلهایNo data از نقشه های رستری موزاییک 

  استفاده ازDisplay background value 
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  ساخت نقشهShapefile 

 ترسیم عوارض قوس شکل 

 چگونگی ترسیم عوارض نیم دایره شکل 

  استفاده از ابزارend point arc segment 

 ترسیم نقشه و عارضه ورزشگاه آزادی 

 تنظیم شعاع برای عوارض نیم دایره شکل 

  استفاده از ابزارabsolute xy برای ترسیم عوارض دقیق و مطلق 

  استفاده از ابزارfinish sketch 

  استفاده از ابزارarc segment برای تعیین نقطه ابتدایی و انتهایی یک نیم دایره و قوس 

  تعریف محور اصلی برای ترسیم عوارض قوس شکل درArcMap 

 حذف پلیگون های همپوشان 

 محاسبه مساحت پلیگون های غیرهمپوشان 

  بکارگیری ابزارClip برای حذف بخش های همپوشان حلقه ها 

  اصالح یک عارضه پلیگون با ابزارreshape feature tools 

 کاهش و افزایش یک بخش به پلیگون 

 جلسه چهاردهم

 دقیقه  ۷۴مدت زمان: 

 مگابایت ۵۶۰حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 معرفی مهمترین ابزارهای ویرایش عوارض وکتوری 

  معرفی نرم افزارArcMap 

  شیوه فراخوانی عوارض به محیطArcMap 

  نقشه های رستری برای اجرای پروژهاستفاده از 

 شیوه بکارگیری عوارض رستری 

  رفع مشکلUnkown spatial reference عوارض رستری 

 زمین مرجع نقشه توپوگرافی رستری با مختصات متریک 

  چگونگی معرفی نقاط کنترلی درArcMap 

  ساخت نقشه وکتوریShapefile 

 تعریف سیستم های مختصات برای نقشه های برداری 

  استفاده از ابزارEditor برای ترسیم و ویرایش عوارض وکتوری 

 ترسیم عوارض خطی به صورت تقریبی و دقیق و مطلق 

  ترسیم عوارض دایره ای با ابزارCircle مثل میادین شهری 



www.GiRPS.net 

 تعریف شعاع دایره در هنگام ترسیم 

  استفاده از ابزارAbsolute xy 

  اندازه ضلع و طول عوارض در هنگام عوارض با ابزارLength 

  تعریف جهت و طول عوارض به صورت ترکیبی با ابزارDirection/Length 

  تعریف عوارض خطی و پلیگونی با مختصات و دقت نسبیDelta xy 

  ترسیم عوارض عمود برای پلیگون و خطوطperpendicular 

  با ابزار ترسیم عوارض نیازمند گره های زیادStream 

  تعریف الگو برای عوارض جدید در حین اجرایediting 

  حذف بخشهای همپوشان با ابزارclip 

  تعریف عوارض چند گانه با ابزارfinish part 

  جداسازی عوارض چندگانه به صورت عوارضsingle  با ابزارexplode 

  جداسازی یک عارضه به عوارض متفاوت با ابزارcut polygon tools 

 ابزارهای چسبندگی در هنگام ترسیم 

  افزودن و حذف یک بخش از عارضه با ابزارreshape tools 

 ساخت ایستگاه های آتش نشانی در مسیر یک خط لوله انتقال نیرو 

  استفاده از ابزارconstruct tools برای ایجاد نقاط با فواصل مشخص 

 ار ایجاد خطوط با فاصله مشخص به صورت موازی با ابزcopy parallel 

  ایجاد حریم محدودیت برای خطوط انتقال نیروbuffer 

  ترسیم خطوط با ابزارtrace به صورت کامالً همسان با یک عارضه دیگر 

  ترسیم عوارض به تنظیماتmid point به صورت دقیق 

  محاسبات تقریبیmeasure عوارض 

  استفاده از ابزارright angle درجه ۹۰یه عمود برای ترسیم عوارض با زاو 

 ویرایش جدول اطالعاتی 

 ایجاد رکورد و فیلد در جدول اطالعاتی 

 محاسبات هندسی دقیق در جدول اطالعاتی 

 محاسبات آماری و رتبه بندی ویژگی های جدول اطالعاتی 

 استفاده از ویژگی های جدول اطالعاتی در فایل اکسل 

  استفاده از ابزارtable to excel 

 جلسه پانزدهم

 دقیقه ۲۴مدت زمان: 

 مگابایت ۱۰۰حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:
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  حل مشکل ظاهریUnkown spatial reference 

  استفاده از ابزارProject raster برای حل مشکل سیستم مختصات نقشه رستری 

 تکمیل عوارض خطی در محل تقاطع 

  ابزارهای پیشرفته ویرایشیAdvanced editing 

  استفاده از ابزارExtent tools برای اصالح عوارض خطی 

  تکمیل عوارض خطی با ابزارReplace sketch 

 جایگذاری عوارض با عارضه جدید 

  حذف بخشی از یک خط از محل تقاطع با ابزارTrim tools 

  استفاده از ابزارSplit tools برای قطع کردن یک خط و اصالح 

  محل تقاطع هاایجاد انحنا در عوارض خطی در 

  استفاده از ابزارFillet برای اصالح عوارض خطی شکسته 

  نکات کلیدی در استفاده از ابزارSplit برای تقاطع خطوط 

 چرخش عوارض برداری حول محور مشخص 

 چرخش عوارض با اندازه های دقیق 

 کپی کردن یک عارضه به صورت دقیق با تمامی ویژگی ها 

  بکارگیری ابزارLine intersection برای قطع چند عارضه همزمان 

  امتداد یک عارضه خطی با تنظیمات پیشرفته با ابزارLine intersection 

 جلسه شانزدهم

 دقیقه ۲۷مدت زمان: 

 مگابایت ۱۵۰حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 گویاسازی نقشه های وکتوری 

  معرفی روشهای گویاسازی نقشه ها درArcGIS 

 نمادسازی نقشه های وکتوری 

 معرفی روشهای نمادسازی عوارض وکتوری 

  نمادسازی ساده با روشSymbol selector 

 )ویرایش نماد عوارض نقطه ای )رنگ، اندازه، زاویه 

 بازگردانی نمادهای پیش فرض 

  بکارگیری و استفاده از نمادهای پیش فرضStyle reference 

 جستجوی نمادهای نقطه ای 

 ظیمات ظاهری نمادهای کلی خطی و پلیگونی )رنگ، قطر، رنگ داخلی، ضخامت مرز(تن 

  تنظیمات شیوه نمایش نمادها در پنجرهSymbol selector 



www.GiRPS.net 

 معرفی روشهای نمادسازی پیشرفته 

  بکارگیری روش نمادسازی عمومیFeature 

 بندی نمادها( تنظیمات پیشرفته برای نمادسازی تکی )برچسب، توضیحات، چرخش، اندازه، سطح 

 تنظیمات چرخش نمادها به صورت کلی و دستی و منحصر بفرد برای هر عارضه 

 تنظیم اندازه نمادها به صورت منحصربفرد 

 وزن دهی به نمادهای کلی 

 تعریف میزان شفافیت نمادهای پلیگونی کلی 

 جلسه هفدهم

 دقیقه ۲۹مدت زمان: 

 مگابایت ۱۸۰حجم فایل: 

 جلسه آموزشی:مباحث مطرح شده در این 

 نمادسازی پیشرفته عوارض وکتوری 

  روش نمادسازی دسته بندی عوارض وکتوری درArcGIS 

 گروه بندی نمادسازی برای عوارض 

 نمادسازی به مجزا برای عارضه به صورت منحصربفرد 

  نمادسازیCategory Unique value 

 مشخص کردن تعداد عوارض در هر گروه نماد 

  گروه نمادهاتعریف طیف رنگ برای 

 تعریف رنگ پس زمینه برای نمادها 

 ساخت نمادهای ترکیبی تکی 

 تعریف خطوط منقطع برای نمادهای خطی 

 تنظیمات پیشرفته نمادهای پلیگونی 

 چگونه یک عارضه از بین تمامی عوارض نقشه نماد متفاوتی داشته باشد؟ 

 چطور نمادهای ایرانی بسازیم؟ 

  ساخت نماد درArcMap از یک عکس 

 اخت نماد پلیس و بانک های ایرانی در محیط سArcMap 

  ساخت و ایجادpicture marker symbol 

  ساخت نماد درPhotoshop  و انتقال بهArcMap 

 ایجاد حاشیه و هاله برای نمادها 

  تنظیماتall other value در بخش نمادسازی 

  نمادسازی با روش پیشرفتهUnique value many field 

  نمادسازی با ویژگی ها سه گانه برای مقایسهایجاد 
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 جلسه هجدهم

 دقیقه ۲۸مدت زمان: 

 مگابایت ۱۱۸حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 نمادسازی عوارض وکتوری 

  ساخت نمادها از مجموعه نمادهای پیش فرض با روشMatch to symbol in a style 

  ایفراخوانی استایل برای نمادهای نقطه 

 پیش شرطهای مورد نیاز برای استفاده ها از الگوها 

  ساخت الگوها و ویرایش الگوها در بخشStyle 

 تنظیمات جدول اطالعاتی برای نمادهای ایرانیزه شده 

 تعریف نکات کلیدی برای نمادسازی ایرانی 

 معرفی نمادسازی به روش کمی 

  نمادسازی با روشQuantity 

 تغییرات تدریجی نمادسازی کمی با روش رنگ بندی 

  استفاده از روشGraduate Color 

 تعریف فواصل بین طبقات کمی و تعداد طبقات کمی نمادسازی 

  تنظیماتClassify 

 تهیه نقشه تراکم جمعیت با روش نمادسازی عددی 

 محاسبات ریاضی در جدول اطالعاتی 

  بکارگیری ابزارField Calculator 

 نرمالسازی نمادهای کمی 

  محاسبات هندسی عوارض پلیگونی در جدول اطالعاتی باCalculate Geometry برای محاسبه تراکم 

 

 

 جلسه نوزدهم

 دقیقه ۲۸مدت زمان: 

 مگابایت ۱۲۷حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  نمادسازی عوارض وکتوری درArcMap 

 چطور طبقات نمادسازی را کمی سازی کنیم؟ 

 خالصه آماری طبقات نمادسازی طبقه بندی و 
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  تعریف فاصله طبقات نمادها در بخشBreak Value 

  طبقه بندی به روش دستیManual 

  طبقه بندی به روش فواصل مساویEqual Interval 

  طبقه بندی به روش تعیین فاصله ها با روشDefined Interval 

  طبقه بندی به روشGraduated Symbol برای تعریف سمبلها 

 تعیین اندازه نمادها برای تعریف طبقات 

 تعریف زوایا برای چرخش نمادهای کمی 

 تعریف نماد برای عوارض خاص با ویژگی مشخص 

  تعریفQuery برای نمایش عوارض خاص با ویژگی های مشخص 

  تنظیمات ویژه بخشDefinition Query 

  تنظیماتShow Class range 

  نمادسازی کمی به روش نسبیProportional Symbol 

 تعریف محدودیت ها برای روش نسبی نمادسازی کمی 

 جلسه بیستم

 دقیقه ۲۵مدت زمان: 

 مگابایت ۱۰۷حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 نمادسازی عوارض وکتوری 

  نمادسازی تراکمی با روشDot density 

 مقایسه تراکم چند ویژگی عددی با نقاط پراکنده 

 ن ارزش و اندازه هر نقطه در تراکمتعیی 

  تعریف محدودیت ها برای نقشه های تراکمی درArcGIS در بخش نمادسازی 

 نمادسازی عوارض وکتوری با روش نمودارسازی 

 نمادسازی عوارض به روش نمودارهای کلوچه ای 

 نمادسازی به روش نمودارهای ستونی میله ای 

 تنظیمات ابعاد و اندازه نمودارهای نماد 

 نمادسازی به روش ترکیبی کمی و کیفی 

  استفاده از روشMultiple attribute  برای سمبل سازی نقشه های وکتوری مثلShapefile 

  برچسب زدن عوارض وکتوری بعنوان لیبلLabel 

 گویاسازی نقشه های وکتوری با روش دوم 

  نمادسازی دستی با ابزارDraw 

  تنظیمات پنجرهLabel tool options 
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 تنظیمات استایلها در برچسب ها 

 تنظیمات برچسب های گرافیکی 

 جلسه بیست و یکم

 دقیقه ۲۶مدت زمان: 

 مگابایت ۱۰۰حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 گویاسازی نقشه های وکتوری 

  برچسب زدنLabel نقشه های وکتوری 

 تنظیم فیلد مشخصی برای افزودن برچسب 

 سب ها )رنگ، فونت، اندازه(تنظیمات ظاهری برچ 

  گانه ۸تنظیم محل قرارگیری برچسب های نقطه ای نسبت به عارضه در موقعیت های 

 محل قرارگیری برچسب بر روی عارضه نقطه ای 

 تنظیم زاویه قرارگیری برچسب نسبت به عارضه 

 ایجاد زاویه های مختلف برای هر عارضه مشخص و متفاوت 

 عوارض ساخت چند ویژگی بعنوان برچسب 

 استفاده از الگوها و استایلهای پیش فرض برای نمایش برچسب ها 

 تنظیم محدودیت نمایش برای برچسب ها بر حسب مقیاس ها 

 جلسه بیست و دوم

 دقیقه ۲۷مدت زمان: 

 مگابایت ۱۴۴حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 گویاسازی نقشه های وکتوری 

  برچسب زدن پیشرفته نقشه های وکتوری درArcMap 

 برچسب زدن برای دسته های خاصی از عوارض 

  دسته بندی برچسب ها با روشDefine classes 

  ساخت کالسهای برچسب با روش تهیهQuery 

 تعریف هاله برای برچسب ها گروه های خاص 

 تعریف کالس برچسب بر اساس کالس نماد عوارض 

 ارض خطیبرچسب زدن برای عو 

  برچسب زدن دستی برای عوارض خطی از نوارابزارDraw 

 تنظیمات پیشرفته برچسب عوارض خطی 
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 شیوه نمایش برچسب ها نسبت عوارض 

 شیوه چینش برچسب ها و زاویه و جهت برچسب ها 

 تعیین شکل برچسب ها نسبت به شکل عوارض 

 حذف حالت دابل و برچسب های تکراری 

 رض پلیگونیتنظیمات برچسب ها برای عوا 

 شیوه چینش و محل قرارگیری برچسب ها نسبت به عوارض 

 جلسه بیست و سوم

 دقیقه ۳۹مدت زمان: 

 مگابایت ۲۴۲حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  برچسب زدن عوارض برداری 

 تنظیم برچسب در مناطق متراکم 

 وزن دهی برچسب برای عوارض 

  عوارض در نقشه های مختلفتعریف اولویت برچسب زدن بین 

  تنظیماتConflict detection برای عوارض 

 تنظیم برچسب برای عوارض همپوشان 

  معرفی نوار ابزارLabeling 

  تنظیمات کالس برچسب ها در نوار ابزارLabeling 

  تنظیم موقعیت قرارگیری ، زاویه و نوع برچسب نسبت به عارضه در پنجرهLabeling 

  نمایش برچسب هاتنظیم محدودیت 

  تعریفquery برای نمایش برچسب ها 

  تنظیماتlabel priority ranking برچسب 

 تنظیم ثابت بودن اندازه برچسب ها با تغییر مقیاس 

  گزینهlock label 

 حذف موقت برچسب های نقشه 

 نمایش برچسب های غیرفعال نقشه 

 جمع بندی برچسب ها 

  نمایش ویژگی های عوارض با ابزارidentify 

  تنظیمات نمایش ویژگی ها با ابزارhtml popup 

  ساختhyperlink 

 نمایش فراپیوندهای نقشه 

  ساخت فراپیوندhyperlink به صورت موقت 
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  ساخت فراپویندhyperlink  با ابزارindetify 

  مدیریت فراپیوندهایhyperlink موقت ایجاد شده 

  اصول ساخت فراپیوندhyperlink به صورت دائمی 

 ذخیره سازی پروژه برای هایپرلینک چگونگی 

 ساخت هایپرلینک فراپیوند در جدول اطالعاتی 

  شیوه ساختbookmark 

  تنظیمات و مدیریتbookmark 

 جلسه بیست و چهارم

 دقیقه ۳۲مدت زمان: 

 مگابایت ۱۳۹حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  چیدمان یاlayout چیست؟ 

 اصول ساخت چیدمان 

 عناصر تشکیل دهنده چیدمان 

 راهنمای نقشه چیست؟ و چه نیازی به راهنمای نقشه است؟ 

 مقیاس چیست؟ انواع مقیاس کدام است؟ بهترین مقیاس چیست؟ 

  معرفی محیط چیدمانlayout 

  تنظیمات کاغذ و اندازه و جهت چیدمانlayout 

  تنظیمات محیطpage and print setup 

 وده نقشههماهنگ کردن مرز کاغذ و محد 

  تنظیمات دستی اندازه های چیدمانlayout 

  افزودن عناصر تشکیل دهنده یک چیدمانlayout 

  ایجاد عنوانtitle نقشه 

  تنظیمات عنوان و توضیحات حاشیه ای نقشه با ابزارdraw 

  ساخت راهنمایlegend نقشه 

 تنظیمات پیشرفته ساخت راهنمای نقشه 

 تنظیم تعداد ستون راهنمای نقشه 

 یمات کادر و حاشیه راهنمای نقشهتنظ 

 شیوه نمایش عوارض پلیگونی و خطی در راهنمای نقشه 

  تنظیم فواصل بخش های مختلف راهنمای نقشهlegend 

 جلسه بیست و پنجم
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 دقیقه ۲۹ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۳۳حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 ساخت و ویرایش چیدمان 

  تنظیمات پیشرفته راهنمای نقشه در محیط چیدمانLayout 

 تنظیمات فواصل مختلف بین عناصر تشکیل دهنده راهنما 

 تبدیل راهنما به گرافیک 

 خارج کردن گرافیک راهنما از حالت گروه 

 ایجاد مقیاس نقشه در چیدمان 

  شیوه ایجاد مقیاس خطی در نقشهlayout 

 تنظیمات واحدهای تقسیمات مقیاس خطی scale 

 افزودن استایلهای بیشتر به مقیاس 

 اصالح و ویرایش مقیاس ایجاد شده 

 تنظیم محل قرارگیری برچسب مقیاس نقشه 

 فارسی سازی مقیاس نقشه 

  تعیین قطعات کلی و پاشنه مقیاسscale 

 تنظیمات خودکار سازی اندازه مقیاس نقشه 

 تعیین محل و شیوه قرارگیری برچسب و اعداد نسبت به مقیاس 

 نمایش حالت کسری برای اعشار مقیاس 

  افزودن نشانه راهنما بر روی مقیاس نقشهscale 

 ایجاد مقیاس خطی و لفظی یا بیانی 

 

 

 

 

 

 جلسه بیست و ششم

 دقیقه ۲۹ مدت زمان: 

 ۱۳۹۶-۱۳۹۵سال انتشار: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 ساخت و ویرایش چیدمان 

  ایجاد جهت شمال برای نقشه در محیط چیدمانarcmap 

  ویرایش و اصالح جهت شمال نقشهnorth arrow 
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 چرخش جهت شمال به سمت شمال واقعی 

  معرفی نوارابزارData frame 

 ایجاد توضیحات حاشیه ای به نقشه 

 استفاده از تاریخ ها و تکست های پیش فرض نرم افزار 

 افزودن تصاویر به چیدمان 

 شبکه مختصات طول و عرض جغرافیایی )مدارات و نصف النهارات( ایجاد 

  شیوه های افزودن شبکهgrid 

 تعیین واحدهای شبکه گرید 

 تعیین شیوه نمایش شبکه مختصات بر روی نقشه 

 تنظیم فواصل بین شبکه مختصات مدارات و نصف النهارات 

  ویرایش و اصالح شبکه مختصات گریدgrid 

 نمایش شبکه مختصات محدودیت نمایش محورهای 

 افقی سازی برچسب های شبکه مختصات حواشی 

 استفاده از الگو و استایلهای پیش فرض شبکه مختصات طول و عرض جغرافیایی 

 افزودن کادر کلی برای نقشه و اجزای تشکیل دهنده چیدمان نقشه 

  ذخیره سازی چیدمان به صورت عکس وpdf 

  تنظیم کیفیت عکس نهایی چیدمان وpdf 

 سه بیست و هفتمجل

 دقیقه ۲۶ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۳۶حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 ساخت و ویرایش چیدمان 

 شیوه ایجاد چند دیتافریم در یک چیدمان 

  ساخت نقشه موقعیت جغرافیایی در یک چیدمانLayout 

  شیوه ساختDataframe 

 تنظیم اندازه چیدمان به صورت دستی 

 ازه کردن دیتافریم هاهم اند 

  هم عرض کردن دیتافریم هاData frame 

  هم چین کردن دیتافریم هاdata frame 

 حذف یک سمت از شبکه مختصات نقشه 

 افزودن کادر برای تمامی عناصر نقشه 

  فعال کردنGrid برای راهنمای تنظیم عناصر نقشه 
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  استفاده از الگوهای پیش فرض برای ساخت چیدمانLayout 

 بیست و هشتم جلسه

 دقیقه ۴۱ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۷۷حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 ساخت و ویرایش چیدمان 

 ساخت نمودار و گزارش و افزودن به چیدمان 

  افزودن آمار و اطالعات از اکسل به نقشهShapefile 

  استفاده از روشjoin برای تکمیل اطالعات توصیفی 

 رای استفاده از فایلهای اکسل در نکته اساسی بArcMap 

 اصول اتصال آمار و اطالعات به نقشه 

 تعریف اسم مستعار برای نام فیلدهای جدول اطالعاتی 

  ساخت گزارشreport  درarcmap 

  نقشه گزارش به افزودن برای آماری خالصه تعیین report 

 تنظیمات پیشرفته برای ویرایش و اصالح گزارش 

  ایجاد شده به چیدمان نقشهافزودن گزارش 

 شیوه ساخت نمودار 

  معرفی انواع نمودار درArcMap 

 تنظیمات بخش های مختلف نمودار 

 تنظیم ظاهری نمودار هماهنگ به نمادهای نقشه 

 افزودن نمودار ساخته شده به چیدمان نقشه 

 

 

 

 جلسه بیست و نهم

 دقیقه ۶۰ مدت زمان: 

 ۱۳۹۶-۱۳۹۵سال انتشار: 

 در این جلسه آموزشی: مباحث مطرح شده

 مروری بر گویاسازی نقشه های وکتوری 

 روشهای گویاسازی نقشه های وکتوری 

 برچسب زدن نقشه های برداری 

 برچسب زدن پیشرفته نقشه های وکتوری 
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 تعیین موقعیت قرارگیری برچسب های عوارض نقطه ای 

 تنظیم برچسب متفاوت برای هر نوع عارضه 

 س روش ساخت ایجاد کالسهای برچسب بر اساquery 

 ساخت نماد کلی برای نقشه ها 

 ایجاد نمادسازی برای عارضه مجزا 

 تهیه نقشه کشورهای همسایه ایران 

 محاسبه محاسبات هندسی بر روی نقشه های وکتوری کشورهای جهان 

 تعریف سیستم تصویر لمبرت برای نقشه کشورهای همسایه ایران 

  روش نمادسازی کمی رنگی و نقطه اینمایش تراکم جمعیت بر روی نقشه ها با 

 شیوه ساخت چیدمان 

 تنظیم صفحه اصلی چیدمان 

 ساخت دیتافریم برای نقشه های منطقه 

 ساخت عناصر نقشه برای هر دیتافریم به صورت مجزا 

 هم اندازه کردن دیتافریم ها 

 تنظیم رنگ پس زمینه دیتافریم ها به صورت متفاوت 

 به صورت مجزا ایجاد جهت شمال برای هر دیتافریم 

  ایجاد و ویرایش مقیاس خطی برای دیتافریمDataframe به صورت پیشرفته 

 ایجاد و اصالح راهنمای نقشه برای دیتافریم کشورها 

 افزودن و ویرایش پیشرفته شبکه مختصات طول و عرض جغرافیایی برای دیتافریم به صورت مجزا 

 ایجاد و ویرایش نمودار به چیدمان نقشه 

 در نقشهافزودن کا 

 ذخیره سازی چیدمان به صورت تصویر 

 ذخیره سازی پروژه چیدمان با اصالح اشکاالت احتمالی 

 ذخیره سازی پروژه با نسخه های مختلف نرم افزار 

 ساخت پکیج برای ذخیره سازی پروژه با تمامی دیتاها در منبع اصلی 

  اصالح خطاهای احتمالی پکیجMap Package 

 و یکمو سی  جلسه سی 

 دقیقه ۳۸ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۵۰حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

 ترکیب نقشه های وکتوری 
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  استفاده از ابزارMerge 

  کاربردی ابزارMerge  درArcMap 

  در چه پروژه هایی می توان از ابزارMerge استفاده نمود؟ 

  ویژگی های خاص ابزارMerge چیست؟ 

  محدودیت های استفاده از ابزارMerge چیست؟ 

  ابزارMerge را در چه کارهایی نباید استفاده کرد؟ 

  روشهای استفاده و بکارگیری ابزارMerge 

 ادغام نقشه های وکتوری با هندسه یکسان 

 شیوه استفاده از ابزار Dissolve 

  کاربردهایی ابزارDissolve  درArcMap 

  در چه پروژه هایی می توان از ابزارDissolve استفاده نمود؟ 

  ویژگی های خاص ابزارDissolve چیست؟ 

  محدودیت های استفاده از ابزارDissolve چیست؟ 

  ابزارdissolve را در چه کارهایی نباید استفاده کرد؟ 

  روشهای استفاده و بکارگیری ابزارdissolve 

 ای هندسی عوارض بر اساس روش محاسبات آماری ویژگی هDissolve 

  معرفی ابزار کاربردیBuffer 

  کاربردهای ابزارBuffer 

 ابزار حریم در چه پروژه هایی استفاده می شود؟ 

 

 

 

 جلسه سی و دوم

 دقیقه ۲۶ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۲۰حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

  ساخت نقشه حریم درgis 

  ویژگی های ابزار حریمbuffer 
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  محدودیت های استفاده از ابزارbuffer برای ترسیم حریم 

  روش های فراخوانی و استفاده از ابزار حریمbuffer 

 تنظیم واحدهای ساخت حریم برای نقشه ها 

 تنظیم لبه های نقشه حریم 

 تنظیم بخش انتهایی نقشه های حریم 

  تنظیم حالت ادغام برای نقشه حریم ساخته شده با ابزارbuffer 

 ساخت حریم برای هر عارضه در یک نقشه به صورت متفاوت و مجزا 

 تنظیمات برای ترسیم حریم در سمت های مختلف عوارض 

 جلسه سی و سوم

 دقیقه ۲۸ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۲۰حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 ارهای تحلیلی ابزAnalysis tools 

  معرفی ابزارMultiple Ring Buffer 

  ویژگی های ابزار حریم چند حلقه ایmultiple ring buffer 

 محدودیت های استفاده از ابزار حریم چند حلقه ای 

 نحوه ترکیب حریم های چند حلقه ای 

 شیوه ادغام حریم های ایجاد شده 

  شیوه فراخوانی ابزارMultiple ring buffer 

 تنظیم واحدهای ترسیم حریم برای فواصل و شعاع حریم 

 ایجاد حریم ورای عوارض 

  معرفی ابزارGraphic Buffer 

 ویژگی های ابزار حریم گرافیکی 

 محدودیت ها و مزایای حریم کارتوگرافیکی 

 شیوه فراخوانی ابزار حریم گرافیکی 

 تنظیم حواشی و گوشه های حریم گرافیکی 

 حریم گرافیکی تنظیم واحد شعاع 

 جلسه سی و چهارم

 دقیقه ۲۶ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۰۸حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:
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  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

  معرفی ابزارClip 

  برش عوارض وکتوری با ابزارClip 

  ویژگی های ابزارClip 

  محدودیت های استفاده از ابزارClip 

 نی ابزار شیوه های فراخواClip 

  تنظیمات پیشرفته ابزارClip 

  معرفی ابزارSelect 

  انتخاب عوارض با تعریفQuery  با استفاده از ابزارSelect 

  ویژگی های ابزارSelect 

  با ابزارSelect چه عوارضی و چه نقشه هایی را می توان انتخاب نمود؟ 

  ابزارSelect را چه زمانی نمی توان استفاده کرد؟ 

 سی و پنجمجلسه 

 دقیقه ۲۶ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۰۸حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

  معرفی و ابزارTable Select 

  ویژگی های ابزارTable select 

  محدودیت های استفاده از ابزارTable select 

 ساخت جدول اطالعاتی خاص از یک نقشه 

 ستفاده از اکسل در نرم افزار شیوه اarcmap 

  ساختquery از فایل اکسل 

  معرفی و استفاده از ابزارSplit 

  ویژگی های ابزارSplit 

  محدودیت های استفاده ابزارsplit 

  جداسازی یک نقشه بزرگ به قطعات کوچک با ابزارsplit 

  معرفی ابزارSplit by attribute 

  های خاص در جدول اطالعاتیساخت نقشه جدید بر اساس ویژگی 

  ویژگی های ابزارSplit by attribute 

 جلسه سی و ششم
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 دقیقه ۲۷ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۲۲حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

  معرفی ابزار کاربردیErase 

 کرد؟ چگونه می توان بخش مشخصی از یک نقشه وکتوری را پاک 

  ویژگی های ابزارerase 

  محدودیت های ابزارerase 

  مزایای ابزارerase 

  کاربردهای ابزارerase 

  کاربرد عملی ابزارerase 

  کاربرد مشترک ابزارbuffer  و ابزارerase 

  معرفی ابزارidentity 

  تهیه یک نقشه جدید از ترکیب دو نقشه با ابزارidentity 

  ویژگی های ابزارidentity 

 محدودیت های ابزار identity 

 مزایای ابزار identity 

 کاربردهای ابزار identity 

 کاربرد عملی ابزار identity 

  اتصال ویژگی های توصیفی از اکسل به نقشه با روشjoin 

  کاربرد مشترک ابزارbuffer و ابزار identity 

 

 

 

 

 

 جلسه سی و هفتم

 دقیقه ۲۹ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۱۱حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

 معرفی ابزار کاربردی intersect 

 کرد؟ بندی تقسیم مشخص مرزهای اساس بر را نقشه یک چگونه می توان 
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  ویژگی های ابزارintersect 

  محدودیت های ابزارintersect 

  مزایای ابزارintersect 

  کاربردهای ابزارintersect 

  کاربرد عملی ابزارintersect 

  معرفی روشهای مختلفIntersect 

 معرفی ابزار Union 

 تهیه یک نقشه جدید از ترکیب دو نقشه با ابزار Union 

  ویژگی های ابزارUnion 

  محدودیت های ابزارUnion 

  مزایای ابزارUnion 

  کاربردهای ابزارUnion 

  کاربرد عملی ابزارUnion 

  تنظیم و معرفی فرایندUnion 

 جلسه سی و هشتم

 دقیقه ۳۲ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۱۲حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

 معرفی ابزار کاربردی Spatial Join 

  منتقل نمود؟چگونه می توان ویژگی های جدول یک نقشه را بر اساس روابط مکانی به نقشه دیگر 

  ویژگی های ابزارSpatial Join 

  محدودیت های ابزارSpatial Join 

  مزایای ابزارSpatial Join 

  کاربردهای ابزارSpatial Join 

  کاربرد عملی ابزارSpatial Join 

  معرفی روشهای مختلفSpatial Join 

 انواع روابط مکانی بین عوارض 

  مکانیانواع عملگرهای مختلف برای تعیین روابط 

 جلسه سی و نهم و چهلم

 دقیقه ۳۳دقیقه +  ۵۰ مدت زمان: 
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 مگابایت ۱۷۰مگابایت +  ۴۴۰حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 پاسخ نخستین سوال جامع 

 )شیوه محاسبات هندسی عوارض وکتوری )نقطه، خط، پلیگون 

 محاسبه زاویه بین عوارض خطی 

  پیشرفتهبرچسب زدن عوارض به صورت 

 تعریف نماد ایرانی برای بانک های ایرانی 

 ساخت چیدمان 

  شیوه استفاده از فایلهای با فرمتKml  در نرم افزارgoogle earth 

 چطور مساحت منطقه مورد مطالعه را حساب کنیم؟ 

  تبدیل فرمتKml  به نقشه قابل استفاده درarcmap 

  استفاده از ابزارkml to layer 

  تبدیل فرمتlayer  بهshapefile 

  استفاده از ابزارMeasure برای محاسبات هندسی به صورت تقریبی 

 تعریف سیستم مختصات برای دیتافریم برای حل مشکل واحدهای محاسبات 

  چطور زون منطقه را بر اساس سیستمUTM محاسبه کنیم؟ 

 محاسبه مساحت منطقه در جدول اطالعات توصیفی 

 گی های ژئومتری عارضهافزودن فیلد برای حساب کردن ویژ 

 معرفی انواع فیلدها در جدول اطالعاتی توصیفی 

  محاسبات با کاربرد ابزارCalculate geometry 

  تنظیمات ظاهری نقشه ها در محیطgoogle earth 

  تهیه نقشه از سایتOpen street map برای تکمیل اطالعات راه های ارتباطی منطقه مطالعاتی 

  تبدیل فرمتOSM  به فرمتShapefile  در محیط نرم افزارGlobal mapper 

  معرفی ویژگی های نقشه هایOSM 

  استفاده از ابزارFind برای پیدا کردن عارضه مشخصی 

 مقایسه ویژگی های هندسی عوارض با یکدیگر 

  ثابت کردن فیلدهاfreeze در جدول اطالعات توصیفی 

  ویژگی های خالصه آماری هندسی عوارض وکتوریStatistics 

 محاسبه درصد مساحت بخشی از نقشه مطالعاتی 

 چطور از گوگل ارث تصویر ماهواره ای تهیه کنیم؟ 

  انتقال تصویر ماهواره ای از گوگل ارث بهArcmap 

  تعریف سیستم مختصات با روش زمین مرجع برای تصویر ماهواره ای در محیطArcMap 

 تنظیمات واحدهای مختصات در محیط گوگل ارث 
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 ئورفرنس تصویر رستری در ژArcMap 

  اصالح نقاط کنترلی در نوارابزارGeoreferencing 

  ساختShapefile برای ترسیم عوارض 

  تعریف سیستم مختصاتPCS برای نقشه وکتوری 

  استفاده از ابزارEditor برای ترسیم عوارض 

 ترسیم عوارض پلیگونی دایره ای شکل 

  معرفی ابزارArcbru tile 

 ر ماهواره ای به صورت آنالین در محیط تهیه تصاویArcMap 

  تعریف و تنظیم افزونهArcbrutile 

  استفاده از سرویس رایگانBing  برای تهیه تصاویر ماهواره ای در محیطArcMap 

 طوالنی ترین خیابان منطقه مورد مطالعه شما چند متر است؟ 

  استفاده از ابزارClip مورد مطالعه برای جداسازی عوارض در داخل محدوده 

  تعریفQuery برای انتخاب عوارض بر اساس ویژگی خاص 

 ساخت برچسب برای عوارض مشخص با تنظیمات مشخص 

 طبقه بندی عوارض برای برچسب زدن در گروه های معین 

 طبقه بندی برچسب گروه های عوارض بر اساس گروه های نماد 

  داریدساخت نمادهای ایرانی بر اساس عکس هایی که در اختیار 

 دسته بندی عوارض بر مبنای نوع کاربری 

 ساخت چیدمان به صورت پیشرفته 

 عنوان نقشه برای چیدمان 

  افزودن جهت شمال برای چیدمانLayout 

 افزودن مقیاس برای چیدمان 

 تنظیمات واحدهای مقیاس نقشه 

 شیوه بکارگیری راهنمای نقشه 

 تبدیل راهنما به گرافیک 

  اضافه کنیم؟چگونه شبکه مختصات به نقشه 

 ذخیره سازی چیدمان به صورت تصویر 

 جلسه چهل و یکم

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  دومین سوال جامع مدرسه استادیArcGIS 

 نقشه های پوشه تمرینات کدام منطقه ایران را نشان می دهد؟ 

  تصویرGoogle earth .مختصات دار منطقه را تهیه کنید 
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 حریم های مختلف تهیه کنید. برای عوارض بانک منطقه 

 .بر اساس نوع کاربری عوارض پلیگونی، تمامی نقاط واقع در محدوده پلیگون ها را در نقشه های جداگانه قرار دهید 

 جمعاً چند نقشه تهیه می شود؟ 

 نوع کاربری ها چیست؟ 

  متری خطوط انتقال نیرو را جداسازی کنید. ۲۵۰داروخانه های موجود در شعاع 

 ن خیابان شریانی خارج از محدوده دانشگاه چند متر است؟بزرگتری 

  متری خیابان های شریانی هستند را به نقشه های خیابان های شریانی منتقل نمایید  ۱۰۰اسامی بانک هایی که در شعاع

 و به صورت یک نقشه جدید ارائه دهید.

  متری خیابان های شریانی واقع شده است؟ ۱۵۰چند مسجد در شعاع 

  متری پاساژ ایران زمین قرار گرفته است؟ نوع آنها را مشخص کنید. کدام کاربری  ۱۰۰۰چند عارضه پلیگونی در شعاع

 بزرگ تر است؟

 از چه ابزار یا ابزارهایی می توان استفاده نمود و بخشی از یک نقشه را بر مبنای نوع ویژگی ها جداسازی کرد؟ 

 جلسه چهل و دوم

 دقیقه ۳۰ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۳۲حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

 معرفی ابزار کاربردی Spatial Join 

  تعیین قوانین ترکیبی در ابزارSpatial Join 

  تنظیمات پیشرفته ابزارSpatial Join 

 

 

 

 جلسه چهل و سوم

 دقیقه ۳۴ مدت زمان: 

 تمگابای ۱۲۵حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

 معرفی ابزار کاربردی Symmetrical difference 

 تهیه یک نقشه جدید از بخش های دو نقشه غیر همپوشان 
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  ویژگی های کاربردی ابزارSymmetrical difference 

  محدودیت های ابزارSymmetrical difference 

  معرفی و آموزش ابزارUpdate 

 تهیه یک نقشه جدید از دو نقشه همپوشان 

 ویژگی های کاربردی ابزار Update 

 محدودیت های ابزار Update 

  مزایای ابزارUpdate 

 ساخت نقشه های تیسن 

 معرفی ابزار تیسن 

  کاربردهای ابزارCreate Thiessen Polygon 

 محدودیت های ابزار تیسن 

  بندی اقلیمی با روش پلیگون های تیسنساخت نقشه پهنه 

  فرایند بکارگیری ابزارThiessen 

 جلسه چهل و چهارم

 دقیقه ۳۱ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۶۷حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

  معرفی ابزار کاربردیgenerate near table 

  محاسبات همسایگی درGIS 

  شیوه محاسبه فواصل بین عوارض درArcMap 

  ویژگی ها و مزایای ابزارGenerate Near Table 

 

 

 جلسه چهل و پنجم

 دقیقه ۲۷ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۲۹حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

 معرفی ابزار کاربردیNear 

  همسایگیمحاسبات هندسی عوارض 

  ویژگی های ابزارNear 
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  مزایا و محدودیت های ابزارNear 

 تعیین زوایای همسایگی 

 تعیین فواصل همسایگی 

  استفاده از ابزارPoint Distance 

 محاسبه دقیق و پیشرفته فواصل بین عوارض نقطه ای 

 جلسه چهل و ششم

 دقیقه ۲۸ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۲۵حجم فایل: 

 این جلسه آموزشی:مباحث مطرح شده در 

  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

  معرفی ابزار کاربردیPolygon Neighbors 

 تهیه خالصه آماری از ویژگی های عوارض پلیگونی همسایگی 

 محاسبه طول مرزهای همسایگی 

  ویژگی ها و مزایای ابزارPolygon Neighbors 

  محدودیت های ابزارPolygon neighbors 

 مجلسه چهل و هفت

 دقیقه ۳۷ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۵۹حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

  معرفی ابزار کاربردیFrequency 

 محاسبه فراوانی ویژگی های عوارض 

 تعیین رخدادها و بسامد ویژگی های جدول اطالعاتی 

  محاسبه خالصه آماری عوارض با ابزارFrequency 

  محاسبه خالصه آماری ویژگی های عوارض با ابزارSummary Statistics 

 عوارض …محاسبه جمع، بیشینه، کمینه، دامنه، انحراف معیار و 

  معرفی و کاربرد ابزارTabulate Intersection 

 محاسبه هندسی عوارض در محل تقاطع مثل مساحت، طول یا تعداد 

  ویژگی ها و مزایای ابزارTabulate Intersection 

 جلسه چهل و هشتم
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 دقیقه ۲۷ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۴۰حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

  معرفی ابزار کاربردیAdd Geometry Attribute 

 محاسبات هندسی عوارض در نقشه های وکتوری 

  ویژگی های بارز ابزارAdd Geometry Attribute 

 محاسبه بیرینگ بین عوارض 

 محاسبه مختصات ابتدا، میان و انتهای عوارض 

  محاسبه مختصات عوارض با ابزارAdd XY Coordinates 

 محاسبات پیشرفته مختصات ها 

 تبدیل عوارض مختلف به عوارض خطی 

  تنظیمات پیشرفته ابزارFeature to Line 

  پلیگونیتبدیل عوارض خطی و پلیگونی به عوارض 

 تبدیل عوارض مختلف وکتوری به عوارض نقطه ای 

  ویژگی ها و مزایای ابزارFeature to point 

 تبدیل نقطه، خط و پلیگونی به عوارض نقطه ای 

 جلسه چهل و نهم

 دقیقه ۲۶ مدت زمان: 

 مگابایت ۱۱۴حجم فایل: 

 مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  ابزارهای تحلیلیAnalysis tools 

 معرفی ابزار کاربردی Feature to Polygon 

 تبدیل عوارض به پلیگون 

  ویژگی های و مزایای ابزارFeature to polygon 

 تبدیل گره های عوارض خطی و پلیگون به نقطه 

  ابزار کاربردیFeature vertices to point 

  تبدیل عوارض چندگانهMultipart  به عوارضSinglepart 

 جلسه پنجاهم

 رح شده در این جلسه آموزشی:مباحث مط

 پاسخ به سوال جامع دوم 
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