
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

 

  
    

  

  

  



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 (جغرافياي دفاع مقدس)و  مباحث )جغرافياي نظامي( نام دروس رديف

 صثبْ ػِّٛی ٚ تخصصی 1
(، ٌغت،، ٚاگًتبْ   very-enough-too-such-soليٛد ٚ وٍّبت سثظ، ليٛد وّی )  اسُ ٚ أٛاع آْ،

 تخصصی )دسن ِغٍت(

2 
 جغشافيبي عجيؼی

 يشاْ()ِجبٔی ٚ ا

سيش تبسيخی آة ٚ ٘ٛاضٕبسی، تمسيّبت آة ٚ ٘ٛاضٕبسی، ػٛاًِ وٕتشي وٕٕتذٖ آة ٚ ٘تٛاي ايتشاْ،    

٘تبي   ستٕي آرسيتٓ،  ٘تبي   ضٕبسی )ستٕي  ٘ب اص ٔظش صِيٓ ضٕبسی، تمسيُ سٕي ٘بي سبختّبْ صِيٓ دادٖ

ٛثی، سٕي  ٘بي اصٍی فشسبيص ٘بي دًشًْٛ(، دشوبت صِيٓ سبخ،، فشآيٕذ سس

 فٍسفٗ جغشافيب 3

ٗ ج اي، پيتذايص ٚ توتٛيٓ جغشافيتب )لٍّتشٚ      غشافيب ٚ ِفب٘يُ جغشافيبيی، ِفب٘يُ جغشافيبي ٔبديت
ػٍُ؛ پذس جغشافيب؛ ثغٍّيٛط؛ لشْٚ ٚسغی؛ آضٕبيی اػشاة ِسٍّبْ ثب دأتص جغشافيتب؛ ِوتتت    

ػشالتتی ٚ ِوتتتت ثٍختتی؛ جغشافيتتبي ٔتتٛيٓ ٚ ثٕيبٌٔتتزاساْ آْ(، فٍستتفٗ، پتتبسادايُ ٚ جغشافيتتب     
تت پتبسادايُ   3تت پتبسادايُ اِوتبْ ًشايتی    2تت پتبسادايُ ججتش ِذيغتی     1غشافيتبيی   ٘بي ج )ِخبٌٛاسٖ

٘تبي جغشافيتبيی، تفىتش پتبسادايُ ٚ تجيتيٓ، تشهيتت ستٗ ًبٔتٗ          استخٕبًشايی، تذٍيٍی ثش پبسادايُ
 جفشافيب، جغشافيب ٚسٚش ػٍّی(

4 
 جغشافيبي أسبٔی

 (ضٙشي ٚ سٚستبيی)

،، فبصٍٗ ِميبط، تتشاوُ، تفشلتی ٚ ثبفت،، أستبْ اٌٚيتٗ ٚ      اي، جغشافيبي أسبٔی، ِىبْ، جٙ ِفب٘يُ پبيٗ

 تّذْ لذيّی، ػٕصش ٔئٛسٌٕی، پبسيٕٗ سٌٕی، ِيبْ سٌٕی، ػصش فٍض، چيٓ، ِفب٘يُ اصغالدی ٚ ٔژاد٘ب

5 
جغشافيبي ٔظبِی ايشاْ ٚ 

 وطٛس٘بي ّ٘جٛاس

)آرسثبيجتبْ   ٘بي ضّبي غشة ٚ غشة ايشاْ تؼبسيف ٚ وٍيبت جغشافيبي ٔظبِی، جغشافيبي ٔظبِی استبْ

 ضشلی، وشِبٔطبٖ، اسدثيً، وشدستبْ، خٛصستبْ، ايالَ( ٚ وطٛس٘بي ّ٘سبيٗ غشة )ػشاق، تشويٗ(غشثی ٚ 

6 
 جغشافيبي سيبسی

 )ِجبٔی ٚ ايشاْ(

ِب٘يتت، ٚ لٍّتتشٚ جغشافيتتبي سيبستتی،دوِٛ، ستتشصِيٕی ٚ ٔمطتتٗ سيبستتی جٙتتبْ)تؼشيف دوِٛتت،     

مً ٚ غيتتش ِستتتمً؛ثٕبدس آصاد؛ِؼب٘تتذٖ  ستتشصِيٕی؛ٌِٛفٗ ٘تتبي ٔمطتتٗ سيبستتی جٙبْ؛هطتتٛس ٘تتبي ِستتت  

ٚستتتفبٌيب؛هٌٕشٖ ٚيٓ؛صتتٍخ ٚسسبي؛ِٕطٛسستتبصِبْ ٍِتتً ِتذذ؛فشٚپبضتتی ضتتٛسٚي(،ِفب٘يُ پبيتتذاس دس  

 جغشافيبي سيبسی،ػٍ، ٚجٛدي دٌٚ، ايشاْ،سشصِيٓ ايشاْ

 1آزمون 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مباحث )جغرافياي نظامي( و )جغرافياي دفاع مقدس( نام دروس رديف

 ، ٌغ،، ٚاگًبْ تخصصی )دسن ِغٍت(٘ب بيش، سثظ دٚ جٍّٗ، تغبثك فبػً ٚ فؼً، صِبْضّ صثبْ ػِّٛی ٚ تخصصی 1

2 
 جغشافيبي عجيؼی

 )ِجبٔی ٚ ايشاْ(

٘تبي ػشثستتبْ ٚ آفشيمتب، اضتىبي      تبثص خٛسضيذي، تبثص صِيٕی، فشاثبس سيجشي، ثبد٘بي ِٛسّی، ثيبثبْ

ْ ٘تبي افمتی، أتٛاع     ٘بي سسٛثی، سبختّبْ اٌٚيٗ سبختّبٔی، سبختّبْ ٘تبي   ة ٘تبي آ  ٘تب، فؼبٌيت،   جشيتب

٘تبي   ٘تبي آثشفتتی، تمستيّبت صِتيٓ ستبختی ايتشاْ، تىبِتً تىتتٛٔيىی ايتشاْ، جٕتجص           جبسي، دضت، 

 ٔيٓ وبٌذٚٔيٓ ٚ ٘شسی

 فٍسفٗ جغشافيب 3

٘بي ػٍّی، تمبثتً ػٍتَٛ عجيؼتی ٚ     فٍسفٗ، پبسادايُ ٚ جغشافيب  )جغشافيب ٚ سبيش سضتٗفشٕ٘ي دس جغشافيب،

غشافيب، فيضيه اجتّبػی ٚ جغشافيتبي وتالْ، ٌٔتشش سيستتّی دس جغشافيتب، سٚش      ػٍَٛ اجتّبػی دس ج

  تذٍيٍی ٚ سٚش سيستّی دس جغشافيب، أمالة دس ػٍُ جغشافيب(

ػٛاًِ اجتّبػی ٚ تفىشات جغشافيتبيی  )ويٙتبْ ضتٕبختی لتشْٚ ٚستغبيی، أمتالة ػٍّتی ٚ جغشافيتب،         

وبٔ، پذس استتخٕبًشايی، جغشافيتبي ثتٛسگٚاصي،    دٕ٘ذٖ جغشافيب، ٚاسٔيٛط ٚ تفىش ػٍّی،  وبسپٕتش ٔجبت

 ٘بي ٔٛ دس جغشافيبي ٔٛ، ّ٘جٍ، ٚ ٔظشيبت ايطبْ، وبسي سيتش( ٔظبَ

فضتتب، ِىتتبْ، ِذتتيظ، ٔمطتتٗ، اثؼتتبد ٚاثستتتٗ ثتتٗ    ضٕبستتی جغشافيتتب  )ِب٘يتت، ٚ تؼشيتتف جغشافيتتب، ِب٘يتت،

 ٘بي ِذٛسي دس جغشافيب، اصٛي جغشافيب، ٘ذف جغشافيب(  ضبخص

4 
 سبٔیجغشافيبي أ

 (ضٙشي ٚ سٚستبيی )

ْ       صثبْ ْ    ٘بي ِتذاٚي دس دٔيتب، ِفتب٘يُ اصتغالدی ِٙتُ دس ِتٛسد صثتب ٘تبي ػّتذٖ دٔيتب،     ٘تبي دٔيتب، صثتب

 ي جٙبْ ٘بي ػّذٖ دس دٔيب، اديبْ ػّذٖ لٍّشٚ٘بي جغشافيبيی وٕٛٔی ٚ أتطبس صثبْ

 ٘بي سبختبسي جّؼي،( خصٛصيبت ٚ اٌٌٛ٘بي جّؼيتی جٙبْ  )ٚيژًی

٘بي سٚستتبيی، ضتٙش ٚ ضٙشٔطتييٕی     ًبٖ ٘بي سٚستبيی، ثبف، وبٌجذي سىٛٔ، ىٛٔتٌبٖسبختبس ِىبٔی س

 ي اسالِی جغشافيبي جّؼي، دس دٚسٖ

5 
جغشافيبي ٔظبِی ايشاْ ٚ 

 وطٛس٘بي ّ٘جٛاس

ي، ضتّبٌی،   ٘بي ضّبي ٚ ضشق وطٛس )ِبصٔذساْ، ًٍستبْ، ًيالْ، خشاسبْ  جغشافيبي ٔظبِی استبْ سضٛت

ٛثی(ٚ  وطٛس٘بي لفمبصٚ  ّٕستبْ( جٕ ِٕستبْ، تشو شوضي )آرسثبيجبْ، اس  آسيبيِ 

6 
 جغشافيبي سيبسی

 )ِجبٔی ٚ ايشاْ(

٘بي ِشوضي، ٔمص عبيفٗ ٚ لجيٍٗ دس سبصِبٔذ٘ی سيبسی  ٘بي ٔظبَ دىِٛ، سشصِيٕی  )ٔمص ِىبْ سيطٗ

٘تبي دىِٛت، اص    ٘بي اسٚپبيی، ظٙٛس ٔبسيٛٔبٌيسُ( ثشسسی ٌِٛفٗ ٘بي ثبستبٔی، دىِٛ، فضب، دىِٛ،

ٗ   ديذ ٘تبي آْ،   ي سيبستی ٚ ٘ٛيت، ٍِتی، ستشصِيٓ ٚ ٚيژًتی      ًبٖ جغشافيبيی  )ػٍت، ٚجتٛدي، أذيطت

ٗ    تٛسؼٗ داس، ِٕمستُ،   ي اسضی، تذصيً دمٛق، ٚسؼ، سشصِيٓ، ضىً سشصِيٓ ت فطشدٖ، عٛيتً، دٔجبٌت

 ِذييغی(  

٘بي پيذايص دٌٚ، دس ايشاْ، سيشتىٛيٓ ٚ تذٛي دىِٛ، دس ايتشاْ( ٍِت،،    دىِٛ، دس ايشاْ  )ٔظشيٗ

٘ٛي، ٔبسيٛٔبٌيضَ، ِٕبفغ ٍِی، التذاس ٍِی، دِٛوشاسی، ِشوض ٚ پيشاِْٛ. دىِٛ،، دٌٚت،، دبوّيت،،   

 ًشايی اثضاس ادٌٗ ديبت دىِٛ، ت ِٕغمٗ

 2آزمون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مباحث )جغرافياي نظامي( و )جغرافياي دفاع مقدس(

 2ٚ1٘بي  ِجّٛع ِجبدج آصِْٛ

 

 

 3آزمون 



 

 
 

 

 

 فياي نظامي( و )جغرافياي دفاع مقدس(مباحث )جغرا نام دروس رديف

(، ِؼٍَٛ ٚ ِجٙٛي، جّالت ِشوت وٛتبٖ، ٔمتً لتٛي ِستتميُ ٚ غيتش ِستتميُ(، ٌغت،،       modalافؼبي ) صثبْ ػِّٛی ٚ تخصصی 1

 ٚاگًبْ تخصصی )دسن ِغٍت(

2 
 جغشافيبي عجيؼی

 )ِجبٔی ٚ ايشاْ(

شخٕتذًی، تغييتشات ستب ٔٗ    ٘بي اتّسفشي، ًشدش ػِّٛی ٘ٛا، اصً چ ِشاوض فطبس دشاستی، دشو،

       ٗ ٘تبي   فطبس )ثبد، سعٛث، ٘ٛا، ُٔ ٔسجی، ثبسٔتذًی(، ِٕتبثغ سعٛثت، دس ايتشاْ، فشستبيص وبسضتی، چبٌت

 ٘ب، وّشثٕذ اٌجشص، ثيٕبٌٛد ثستٗ،أٛاع يخچبي

 فٍسفٗ جغشافيب 3

ػٛاِتً اجتّتبػی ٚ تفىتشات جغشافيتبيی      سُٙ ػٛاًِ ِذيظ عجيؼی ٚ فشٕ٘ي أسبٔی دس ػٍتُ جغشافيب، 

ِ(  ٓ ٘تبي جغشافيتبيی، جغشافيتبي آٔبسضيستتی دس تمبثتً ثبداسٚيٕيستُ        يشاث ػٍّی ّ٘جٍ، ٚ سيتتش، أجّت

اجتّبػی، ػٛاًِ ِغٍٛة صٔذًی اجتّبػی اص ديذًبٖ آٔبسضيسُ اجتّبػی، ػٛاًِ اجتّتبػی ٔتبِغٍٛة   

 ي وشٚپٛتىيٓ(  ٔبِٗ اص ديذًبٖ آٔبسضيسُ اجتّبػی، صٔذًی

يبي ٔٛ  )ِفَٙٛ  يٗ صٔذًی، ِفٙتَٛ صِتبْ دس جغشافيتب، ِفٙتَٛ ػٍت، ٚ ِؼٍتٛي دس       ِفب٘يُ ٔٛ دس جغشاف

٘تبي جغشافيتبيی،    جغشافيب، جغشافيب ٚ التصبد سيبسی، فشآيٕذ ٚ فشَ دس جغشافيب، ضشايظ اجتّبػی ٚ ٔظشيٗ

 ِفَٙٛ ِشدَ دس جغشافيب، ٔيٙيٍيسُ جغشافيبيی، ِفَٙٛ ِذيظ( 

 دأبْ( ٚ سسبٌ، جغشافی 21ْ دس آغبص لشْ ٘بي جٙب ِب٘ي، ضٕبسی جغشافيب  )چبٌص

٘ب دس تججتيٓ جغشافيتب،    ، اسوبْ پبسادايُ، ٔمص پبسادايُ ٔمص پبسادايُ دس تجييٓ جغشافيب  )وبسوشد پبسادايُ

 ُ أتذاص، چطتُ أتذاص فشٌٕ٘تی، پتبسادايُ       ججش ِذيغی، اِىبْ ًشايی، جغشافيبي فشٌٕ٘ی، ٔبديٗ يب چطت

 پبسادايُ فضبيی(  فضبيی، ٔظشيبت ِٛحش دس پيذايص 

4 
 جغشافيبي أسبٔی

 (ضٙشي ٚ سٚستبيی )

ٌٛ٘بي جّؼيتی جٙبْ  )ِشادً تذٛ ت دًِٛشافيىی، پشاوٕذًی جّؼي، دٔيب(    خصٛصيبت ٚ ٌا

 ٘بي سيبسی ٍِی( جغشافيبي سيبسی  )سبصِبٔذ٘ی سيبسی فضب، سيستُ

 ٘بي سٚستبيی  ًضيٕی سٚستبيی، ٔمص ٚ ٚظبيف سىٛٔتٌبٖ سىٛٔ،

ٛٔ، ٘بي ٚيژًی ّبػی ت التصبدي سى ٌٖب ًٖب اجت ٚ وبسوشد سىٛٔت  ٘بي سٚستبيی( ٘بي سٚستبيی  )سبختبس 

داسي، پٛيبيی ٔظتبَ   ي پٍٙٛي ٚ استمشاس ٔظبَ سشِبيٗ ثبصسبصي ٚ تجذيذ سبختبس ٔظبَ ضٙشي ايشاْ، دٚسٖ

 ٘بي غيشوطبٚسصي ضٙشي ٚ سبصِبْ فضبيی آْ ثؼذ اص أمالة اسالِی، فؼبٌي،

5 
ِی ايشاْ ٚ جغشافيبي ٔظب

 وطٛس٘بي ّ٘جٛاس

      ْ ٘تبي وشِتبْ، سيستتبْ ٚ ثٍٛچستتبْ، فتتبسط،      جغشافيتبي ٔظتبِی جٕتٛة ٚ جٕتٛة ضتشق ايتتشاْ )استتب

٘شِضًبْ( ِٕغمٗ خٍتي  فتبسط ٚ وطتٛس٘بي ثذتشيٓ، اِتبسات ٚ ّ٘ستبيٌبْ ضتشلی ايتشاْ )پبوستتبْ،          

 افغبٔستبْ(

6 
 جغشافيبي سيبسی

 )ِجبٔی ٚ ايشاْ(

ٌٛفٗ ٘تبي وطتٛس٘بي ِذصتٛس دس     ديذًبٖ جغشافيبيی  )ِٛلؼي، ستشصِيٓ، ٚيژًتی   ٘بي دىِٛ، اص ثشسسی ِ

ٌٚٔتبْ، وطتٛس٘بي دبيتً،            ٍّتً، وطتٛس٘بي دس خطىی، وطتٛس٘بي ِذصتٛس دس خطتىی ٚ دمتٛق ثتيٓ ٌا

ٚالغ ضذْ دس تٌٕٗ ٍٍّی، ِٛلؼي، ٔظبِی ٚ استتشاتژيه، ِٛلؼيت،    ِٛلؼي، جغشافيبيی ٚ إِي، ٍِی،  ٘بي ثيٓ ٌا

ٌٛيتيىی، ٚضغ ٔبّ٘ ٛٔبٌيستُ ٚ دىِٛت،    ٛاسي، جّؼي، ٚ ٚيژًیگئٛپ ٘تبي ٍِتی،    ٘بي آْ، ِشدَ، ٍِت،، ٔبسي

تمبي پبيتخ، الٍي،، وطٛس٘بي چٕذ ٍِيتی ٚ ٔبّ٘سغخ، ِٕبعك ٘ستٗ ٌٛٔی ٔا  ٘ب(   اي، چٌ

دىِٛ، دس ايشاْ  )ادٚاس ٔظُ سيبستی دس ايتشاْ، تذٍيتً دىِٛت، يتب ٔظتبَ سيبستی اص ِٕظتش فضتبيی،          

 ٘بي ٔظبَ سيبسی جّٙٛسي اسالِی ايشاْ(  ٚيژًی سبختبس ٔظبَ سيبسی دس ايشاْ،

ْ سيبسی، ِشص٘بي سيبسی ايشاْ، سبصِبْ سيبسی فضب دس ايشاْ(    سبختبس سيبسی فضب دس ايشاْ  )وبٛٔ

  اي گئٛپٌٛتيه(  سيبسي، جغشافيبيی  )ِفب٘يُ اػتجبسي، جٙبْ پذيذٖ

4آزمون   



 

 
 
 

 
 

 

 ع مقدس(مباحث )جغرافياي نظامي( و )جغرافياي دفا نام دروس رديف

ٗ      صثبْ ػِّٛی ٚ تخصصی 1 اي(، ٌغت،، ٚاگًتبْ    جٍّٗ پيچيذٖ، وبسثشد فؼً دَٚ، ػجبست ٚصتفی، دتشٚف اضتبفٗ، افؼتبي دٚ وٍّت
 تخصصی )دسن ِغٍت(

2 
 جغشافيبي عجيؼی

 )ِجبٔی ٚ ايشاْ(

  ٗ ٗ     تجخيش ٚ تؼشق، فشآيٕذ تجذيً سعٛث، ثٗ ثبسش )اثش، أٛاع اثتش(، عجمت  ثٕتذي آة ٚ ٘تٛاي ايتشاْ )ٔبديت
ٗ    خضسي، ٔبديٗ وٛ٘ستبٔی، ٔبديٗ وٛ٘پبيٗ اي داخٍتی، ٔبديتٗ جٕتٛة، ٔبديتٗ      اي ثيشٚٔتی، ٔبديتٗ وٛ٘پبيت

پٍٛيبي ايتشاْ،    ٘بي سسٛثی آٔتٗ وبِجشيٓ، فشسبيص سبدٍی، فشسبيص دسيبيی، دسيبچٗ ِشوضي(، دٛضٗ
 اي ٘بي سٚدخبٔٗ پبدًبٔٗ

 فٍسفٗ جغشافيب 3

ُ ٔٛ دس جغشافيبي ٔٛ  ِفٙتَٛ ِذتيظ جغشافيتبيی، فضتبي     ِفب٘يجغشافيبي هبسثشدي؛تؼبسيف ٚ سٚش ٘ب،
جغشافيبيی، سبصِبْ اجتّبػی ٚ سبصِبْ فضبيی، جغشافيب ٚ لبْٔٛ، ِفٙتَٛ ججشتىٌٕٛٛگيته دس جغشافيتب،    

٘ب، ِب٘ي، ِؼٕٛي جغشافيب، تٕٙب يه ػبِتً ِذيغتی، ِفٙتَٛ     ٘بي جغشافيب، ايذئٌٛٛگي ٚ ديذًبٖ ديذًبٖ
شافيبي پس، ِذسٔيستی، جغشافيب ٚ ػذاٌ، اجتّبػی، جغشافيبي ضخصتی،  ٔبديٗ، جغشافيبي لبّٕٔٛٔذ، جغ

ٗ  جغشافيبي صيجبضٕبختی، جغشافيبي ادثی، جغشافيب ٚ وخشت ًشايتی، صٔتذًی   ي پتً پبًت،، ستبصِبْ     ٔبِت
 التصبدي ٚ تغييشات فضبيی( 

ٛاست ٚ ٔمص پبسادايُ دس تججيٓ جغشافيب  )ضيفش ٚ ديذًبٖ فضبيی، ًشيستْٛ ٚ ِىتتت ٚاضتيٌٕتْٛ، استتي    
 ِىتت فيضيه اجتّبػی، پبسادايُ سفتبسًشاي، جغشافيبي سفتبسي( 

 تمسيّبت ٚ سٚش جغشافيب

4 
 جغشافيبي أسبٔی

 (ضٙشي ٚ سٚستبيی )

ُ  سبختبس٘ب ٚ سيستُ ٘تبي   ٘بي ضٙشي  ضٙشي ضذْ دس دٔيب، ِبدس ضش٘ش ٚ صٔجيشٖ ثضسى ضٙش٘ب، سيستت

 سىٛٔتٌب٘ی ضٙشي( 

 استجبعبت(  دًّ ٚ ٔمً ضجىٗ استجبعبت  )ٚضغ

ٖ     ٚيژًی ٘تبي سٚستتبيی،    ٘بي اجتّبػی ت التصبدي سىٛٔتٌب٘ی سٚستبيی  )سٚاثتظ التصتبدي ستىٛٔتٌب

 ٘بي تٌٛيذ صساػی( ضيٖٛ  ٚسؼ، ِضاسع ٚ سٚاثظ ٔيشٚي وبس،

 ٘بي تٛسؼٗ ٍِی جغشافيبي أسبٔی ايشاْ ٔظبَ سٍسٍٗ ِشاتجی ضٙش٘بي ايشاْ، ضٙش ٚ ٔظبَ ضٙشي دس عشح

5 
ی ايشاْ ٚ جغشافيبي ٔظبِ

 وطٛس٘بي ّ٘جٛاس

٘بي ِشوضي )لضٚيٓ، صٔجتبْ، ّ٘تذاْ، اصتفٙبْ،     جغشافيبي ٔظبِی تٙشاْ، جغشافيبي ٔظبِی استبْ
 ٌشستبْ(

6 
 جغشافيبي سيبسی

 )ِجبٔی ٚ ايشاْ(

٘تبي فتذساي، أتٛاع     ٘تبي تته ستبخ،، دىِٛت،     ٘بي تته ستبخ،، پشاوٕتذًی دىِٛت،     دىِٛ،
 اي ٘بي ٔبديٗ ٘بي فذساي، دىِٛ، دىِٛ،

ي خغٛط ِشصي، ِشادً ِختٍتف   اٌٍٍّی  )ِشص٘بي خطىی، تؼشيف ِشص، تبسيخچٗ ِشص٘بي سيبسی ثيٓ
        ٖ ًيتشي دسيتبيی    تؼييٓ خظ ِشصي، أتٛاع ِتشص، اختالفتبت ِتشصي، ِشص٘تبي دسيتبيی، چٌتٌٛٔی أتذاص

ي لٍّتشٚ دسيتبيی، صتالدي، ٍِتی دس      سشصِيٕی، تؼييٓ ِشص دسيبيی ثيٓ دٚ وطٛس ِجبٚس، ٘ذف تٛسؼٗ
٘تبي ثتيٓ اٌٍٍّتی، ِشص٘تبي      ٘ب، تٌٕٗ ثشْٚ سبدٍی، تذذيذ دذٚد ِٕبعك ثشْٚ سبدٍی ثيٓ دٌٚ،ِٕبعك 

 ٘ٛايی دمٛق فضبيی( 
اٌٌٛي فضبيی لذست سيبسی ٚ اجشايی دس ايشاْ  )اٌٌٛ٘بي ِتذاٚي تٛصيتغ لتذست سيبستی ٚ اجشايتی،     

 أذاص تبسيخی تٛصيغ فضبيی لذست سيبسی دس ايشاْ(  چطُ
  اي گئٛپٌٛيتيه، گئٛپٌٛيتيه پس، ِذسْ، جغشافيبي سيبسی دسيب٘ب( ٕغمٗ پذيذٖسيبسي، جغشافيبيی  )ِ

 5آزمون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مباحث )جغرافياي نظامي( و )جغرافياي دفاع مقدس(

 5ٚ  4٘بي  ِجّٛع ِجبدج آصِْٛ

 

 6آزمون 



 

 
 
 
 

       
 زبان )عمومی و تخصصی(:     
   کتاب َای مذرسان شریف ) عمًمی ي تخصصی( ـ1   

 لغت 504ـ 2   

 : مباني جغرافياي طبيعي   
 تـر  ـ شئًمًرفًلًشی ساختماوی، دک4ـ آب ي ًَای ایران، دکتر عليجاوی 3ـ آب ي ًَاشىاسی، دکتر کايیاوی ي دکتر عليجاوی 2ـ کتاب مذرسان شریف 1   

 ا.. محمًدی ـ شئًمًرفًلًشیک دیىاميک، وًیسىذٌ دکتر فرج6 ـ شئًمًرفًلًشی ایران، دکتر جذاری عيًضی5فرج الٍ محمًدی    

 :فلسفه جغرافيا   
ً در فلسفٍ ـ اوذیش2ٍـ کتاب مذرسان شریف 1    ًیی، حسيه گيتاشىاض   َای و راحمذ 3جغرافيا، حسيه شك ٍ جغرافيا، احمذ ًپ   ي فلسفٍ ـ شىاخت4ـ قلمري فلسف

 ، حسيه شكًیی جغرافيا    

 مباني جغرافياي انساني:   
  ــ مثـاوی جغرافيـای   4وـصاد   ـ مثاوی جغرافيای اوساوی، جًاد صـفی 3َای غالة در جغرافيای اوساوی، فاطمٍ تُفريز  ـ زميى2ٍـ کتاب مذرسان شریف 1   

 ـ مثاوی جغرافيای شُری، شكًیی6ـ جغرافيای شُری ایران، اصغر وظریان 5 ريستایی، دکتر عثاض سعيذی   

 جغرافياي نظامي ايران و كشورهاي همجوار:   

 ای تر جغرافيای وظامی ایـران، دکتـر سـيذ     ـ مقذم3ٍـ جغرافيای وظامی ایران، جلذ ايل تا پىجم، سيذ یحيی رحيم صفًی 2ـ کتاب مذرسان شریف 1   

 ییحيی رحيم صفً   

 جغرافياي سياسي:   
 ــ مثـاوی   4ـ جغرافيای سياسی ي سياست جغرافيایی، پريیـس مجتُـذزادٌ   3ويا  محمذرضا حافظ  ـ جغرافيای سياسی ایران،2ـ کتاب مذرسان شریف 1   

 ويا ـ جغرافيای سياسی ایران، دکتر محمذ رضا حافظ5، دکتر درٌ مير حيذر جغرافيای سياسی   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مدرسان شريف نابع آزمونم
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