دوره آموزشی
پردازش طیفی تصاویر ماهواره ای
و

شناسایی ساختارهای زمین شناسی

با استفاده از نرم افسار ENVI

محورهای اصلی دوره پردازش طیفی تصاویر ماهواره ای با نرم افسار :Envi

 کارترد سٌجص از راُ دٍر
 سٌجص از دٍر هیذاًی
 سٌجص از دٍر طیفی
 رٍش ّای پردازش طیفی
 ضٌاسایی طیف هرجغ در تجسیِ ٍ تحلیل هقذهاتی دادُ ّای فرا طیفی
 تجسیِ ٍ تحلیل هقذهاتی دادُ ّای فرا طیفی
 پس پردازش
 تْیِ ًقطِ خرٍجی

زمانبندی تشکیل دوره پردازش طیفی تصاویر ماهواره ای
رٍز ٍ زهاى تطکیل کالس :رٍز جوؼِ  66الی 69:3:
هیساى ساػت دٍرُ  3: :ساػت
هحل ترگساری دٍرُ  :هطْذ – سِ راُ ادتیات – هجتوغ دکتر ضریؼتی جْاد داًطگاّی
ضرٍع دٍرُ  :اػالم تلفٌی

محورهای اصلی دوره شناسایی ساختارهای زمین شناسی با نرم افسار :Envi
 کار تا ًر م افسار  Envi 5.1جْت ضٌاسایی ساختارّای زهیي ضٌاسی
 کار تا داُ ّای رستری ٍ ٍکتَری
 هؼرفی رٍش ّای ػوَهی ضٌاسایی ساختارّای زهیي ضٌاسی
 ضٌاسایی ٌّذسِ ساختارّای زهیي ضٌاسی
 ضٌاسایی خطَارُ ّا تصَرت اتَهاتیک ٍ غیر اتَهاتیک
 ارائِ دستَرالؼول کارتردی جْت ضٌاسایی زهیي
زمانبندی تشکیل دوره شناسایی ساختارهای زمین شناسی با نرم افسار :Envi
رٍز ٍ زهاى تطکیل کالس :رٍز جوؼِ  8الی 66:3:
هیساى ساػت دٍرُ  3: :ساػت
هحل ترگساری دٍرُ  :هطْذ – سِ راُ ادتیات – هجتوغ دکتر ضریؼتی جْاد داًطگاّی
ضرٍع دٍرُ  :اػالم تلفٌی

دستورالعمل ثبت نام
مراحل ثبت نام:
 -6تر رٍی دکوِ شروع فرایند ثبت نام در پاییي صفحِ کلیک ًواییذ.
 -2در صفحِ تاز ضذُ هَارد زیر را تکویل فرهاییذ:



مركس را شریعتی(مشهد) اًتخاب ًواییذ.



كارگروه را كامپیوتر اًتخاب فرهاییذ .



طبقه بندی را فنی و مهندسی و مدیریت اًتخاب کٌیذ.

 -3دٍرُ هَرد ًظر خَد را اًتخاب ًوَدُ ٍ تررٍی ػالهت  ٍ +سپس تررٍی دکوِ اًتخاب کلیک ًواییذ.
 -4تر رٍی دکوِ هرحلِ تؼذ کلیک کٌیذ.
 -5هقررات آهَزضی ٍ ضرایط اً صراف را تِ دقت هطالؼِ کردُ ٍ تائیذ کٌیذ ٍ تر رٍی هرحلِ تؼذ کلیک کٌیذ
 -6اگر در جْاد داًطگاّی پرًٍذُ داریذ ٍارد پرٍفایل خَد ضذُ در غیر ایٌصَرت اطالػات خَد را تِ صَرت کاهلل ٍارد
کٌیذ ٍ دکوِ هرحلِ تؼذ را کلیک کٌیذ ٍ در صَرت درست تلَدى اطالػلات ضخصلی ٍ کلالس دکولِ تائیلذ ًْلایی را
اًتخاب کٌیذ
 -7در هرحلِ تؼذ تا زدى دکوِ پرداخت الکترًٍیکی ٍارد درگاُ تاًکی ضذُ کِ تا ٍارد کردى اطالػلات کلارت ػلاتر تاًلک
ثثت ًام خَد را تکویل کٌیذ .در اًتْا کذ فراگیر ٍ رهس ػثَر تِ ضوا دادُ هی ضَد کِ تا پایاى دٍرُ ًسد خَد ًگلاُ داریلذ.
کذ فراگیر ًام کارتری ضوا ترای ٍرٍد تِ ساهاًِ خَاّذ تَد ٍ رهس ػثَر ًیس کذ هلی ضواست.
هتقاضیاى جْت کسة اطالػات تیطتر هی تَاًٌذ در ساػات اداری تا ضوارُ تلفي  ):56( 3843::24تا خلاًن ّاضلویاى تولاس
حاصل فرهایٌذ.

براي شروع فرآيند ثبت نام اينجا كليك نماييد

