


  

  
  
  
  

  

         
  
  
 

  

  
  

   محیط زیست ـمباحث مهندسی منابع طبیعی   نام دروس  ردیف

 زبان عمومی و تخصصی  1
درك (، لغت، واژگان تخصصی )very-enough-too-such-so( قیود و کلمات ربط، قیود کمی  اسم و انواع آن،

  )مطلب

 بیولوژي حیوانات شکاري  2

ـته حـشره       گمشخصات پستانداران، راسته گاوهاي دریایی و راسته نهن       ها، راسته خارپشت سـانان و مباحـث کلـی راس
   ، خانواده سگ سانان خواران

 روش هاي شناسایی پرندگان،  راسته غواص سانان ، راسته کشیم سانان، راسته پلیکان سانان ، راسته لـک    :پرنده شناسـی  
 راسته غازسانان ،لک سانان

 شناخت و حمایت محیط زیست  3
سیـستم و تغییـر و   (شناسی، زمـین بـه عنـوان یـک سیـستم      رهاي اصلی بوم  محیط زیست، متغی  ایه و اصول  علم    مبانی  پ  

               ، بیوم ها) شیمیایی– زمین –چرخه زیست 

 اکولوژي حیات وحش  4

عوامـل  ، هـایی از سـازش   ، مثـال خـاب طبیعـی  تئوري انت، سازگاري،  مدیریت اهدافوتعریف مدیریت حیات وحش     
، انتـشار ، هـاي رشـد جمعیـت   ، الگو و میـر  و مـرگ بـاروري  و   نـرخ افـزایش   ،  یات ژنتیکی افراد  خصوص،  محیطی زنده 

ل، قـوانین و مفـاهیم بنیـادي    ، تکام)عوامل محدود کننده توزیع و روش هاي تجزیه و تحلیل توزیع (ع  توزی ،پراکندگی
  بوم شناسی

 محیط زیستارزیابی   5
الت محیط زیست ، پیدایش آمایش سرزمین، درآمـدي بـر   ک ، مشموجودي منابع کره زمین  ،  روشهاي شناسایی منابع    

د ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست، ارزیابی اثرات زیست محیطـی یـک ابـزار       نارزیابی توان محیط زیست، فرای    
  مدیریت محیط زیست

 آلودگی هواو روشهاي کنترل آن آلودگی هاي محیط زیست  6

  .نده خواهد شدهاي جامع کلیه مباحث گنجا در آزمون*

   محیط زیست ـمباحث مهندسی منابع طبیعی   نام دروس  ردیف
  )درك مطلب(ها، لغت، واژگان تخصصی  ضمایر، ربط دو جمله، تطابق فاعل و فعل، زمان زبان عمومی و تخصصی  1

 بیولوژي حیوانات شکاري  2
  ، راسته فرد سمانفاش ها، خانواده گربه سانانته ي خراسته فک ها و شیر دریایی، مباحث کلی راجع به راس

 .راسته ماکیان سانان، راسته درنا سانان   راسته شاهین سانان ،:پرنده شناسی  

 شناخت و حمایت محیط زیست  3
رافیاي امعه بو شناختی ، تنوع زیستی و جغجمعیت انسانی ، اکوسیستم و ج   (ست  ی، حیات و محیط ز    هاي خود نظم   مکانیسم
ــستی  ــرهزی ــست شــناختی  به ــود وري زی ــرمیم و بهب ــرژي و ت ــان ان ــو ) و جری ــدات و ا، اخــتالالت ناشــی از آب و ه ، معاه

 هاي گیاهی و جانوري ایران ، گونهالمللی هاي بین نوانسیونک

 اکولوژي حیات وحش  4

سیستم ، العمل کارکردي و عددي مصرف کننده به منبع تعاریف زیستگاه و منبع، انواع و پویایی منبع، عکس
 پایه و گیري غذاي خرد، نرخ متابولیکی هاي غذایی، اندازه  اجزاء غذا، تغییرات در فرآورده، علفخوارـگیاه 

ها، نظریه  هاي وضعیت بدن، پایداري جمعیت جثه، شاخص ، انتخاب رژیم و اندازهنیاز غذایی، نیازهاي غذایی
هاي نظري رقابت  جنبه، اي رقابت درون گونه، شواهد مربوط به تنظیم جمعیت، محدود شدن و تنظیم جمعیت

،مباحث ، پارامترهاي جمعیت، همکنشی گونه هااصل طرد رقابتی، مفهوم ماوا، اثبات آزمایشی رقابت، اي بین گونه
 مربوط به فنون مدیریت حیات وحش

 محیط زیستارزیابی   5
، عناصـر اصـلی فرآینـد    وژیکی محیط زیـست ولهاي ارزیابی توان اک هاي تجزیه و تحلیل و جمع بندي منابع، روش        روش

  ، درآمدي بر استفاده از سرزمین در ایران ارزیابی محیط زیست

  آلودگی آب ، روشهاي کنترل واصول تصفیه و دفع فاضالب و آلودگی آبهاي دریایی آلودگی هاي محیط زیست  6

 1آزمون 

 2آزمون 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   محیط زیست ـمباحث مهندسی منابع طبیعی 
  2 و1هاي  مجموع مباحث آزمون

  

 3آزمون 



  

  
  

  

  

  
  
  
  

 

  

   محیط زیست ـمباحث مهندسی منابع طبیعی   نام دروس  ردیف

 زبان عمومی و تخصصی  1
، معلوم و مجهول، جمالت مرکب کوتاه، نقل قـول مـستقیم و غیـر مـستقیم، لغـت، واژگـان تخصـصی            )modal(افعال  

  )درك مطلب(

 بیولوژي حیوانات شکاري  2

ها، راسته خارپشت سـانان   ، راسته گاوهاي دریایی و راسته نهنگفرد سمانگوشتخواران، راسته راسته ، راسته زوج سمان    
  ها هاي جوندگان و خرگوش  مباحث کلی راجع به راسته

  راسته آبچیلک سانان، راسته کبوترسانان، راسته طوطی سانان ، راسته کوکو سانان، راسته جغد سانان:پرنده شناسی

 هاي کشاورزي م، مرتع و علفزار در اکوسیستم، سیست، جنگل، آبخیزمین منابع زنده ، مباحث مربوط به انسانتأ شناخت و حمایت محیط زیست  3

 اکولوژي حیات وحش  4

 علفخـواري، زنـدگی انگلـی،   ، خـواري   طعمـه  رفتار ،هاي کاربردي رقابت ، تسهیل، جنبه  زیستگاهتفکیک منبع و انتخاب     
العمل  عکس، خواران بروي تراکم طعمه العمل عددي طعمه عکس، خواران بروي تراکم طعمه اثرات طعمه، خواري همنوع

انتقـال عفونـت بـین    ، پارامترهاي پایه شناخت بیماري واگیـر ،  خواري و زندگی انگلی    تفاوت بین طعمه  ،  رفتار طعمه ،  کل
، اي منطق مربـوط بـه شـمارش نمونـه    ، ي کلها شمارش، برآوردها، مالحضات علمی در مدیریت حیات وحش  ،  ها گونه

  هاي فنی آزمون قضاوت، ها شاخص، برآوردهاي غیر مستقیم اندازه جمعیت، گیري شمارشی هاي نمونه روش

 محیط زیستارزیابی   5

ـنگ                 هـا،  چگونگی شناسایی منابع اکولوژیکی، چگونگی نقـشه سـازي واحـدهاي شـکل زمـین ، چگـونگی شناسـایی س
، مراحل و فرایند تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی، ها، احتمال فرسایش ، خاكها هاي سنگ ، مدلها ها و رستنی خاك

  مندرجات گزارش ارزیابی زیست محیطی
 آلودگی خاك، آلودگی نفت آلودگی هاي محیط زیست  6

   محیط زیست ـمباحث مهندسی منابع طبیعی   نام دروس  ردیف

 زبان عمومی و تخصصی  1
درك (اي، لغـت، واژگـان تخصـصی     یده، کاربرد فعل دوم، عبارت وصفی، حروف اضافه، افعـال دو کلمـه        جمله پیچ 

  )مطلب

 بیولوژي حیوانات شکاري  2

راسته گوشتخواران، راسته فرد سمان، راسته زوج سمان با تکیه بیشتر  بر محدوده پراکنش آن ها در ایران، منابع غـذایی         
  کولوژي حیات وحشآن ها و مباحث مشترك آن ها با ا

ـته گنجـشک       :پرنده شناسی     راسته شبگردسانان ، راسته پرستوسانان ، راسته سبز قباسـانان ، راسـته دارکـوب سـانان و راس
 سانان

 شناخت و حمایت محیط زیست  3
مباحث مربوط به بهداشت محیط، کنترل زیستی ، برنامه ریزي شهري، آلودگی آب و هوا و گرمایش جهانی ، مباحث           

 بوط به انرژيمر

 اکولوژي حیات وحش  4

مسائل دموگرافیکی سهیم در ریسک انقراض،مسائل ژنتیکی سهیم در ریسک انقراض، اندازه مـوثر جمعیـت، جمعیـت        
 ها کوچک، انقراض به واسطه تغییرات محیطی، چگونگی انقراض جمعیت

حفاظـت  هـا،   هاي ملی و ذخیرگـاه  كهاي در آستانه انقراض، حفاظت در داخل و خارج پار نجات و بازسازي جمعیت 
هاي تفریحی   اثر استحصال بروي جمعیت، حداکثر تولید پایدار، برداشت، منابع و الگوي رشد جمعیت، جنبه    المللی،  بین

  ،رفتارشناسیهاي کنترل روش،کنترل مناسب، کنترلو اهداف و تجاري استحصال، اثرات 

 محیط زیستارزیابی   5
ـیط زیـست،     مع بندي داده ها، چگـونگی ارز چگونگی تجزیه و تحلیل و ج     تعیـین اولویـت   یـابی تـوان اکولـوژیکی مح

  زیابیر و اسرزمین در آمایش ها کاربري
 ها عناصر کمیاب و فلزات سنگین، پاك کننده آلودگی هاي محیط زیست  6

 5آزمون 

4آزمون   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   محیط زیست ـمباحث مهندسی منابع طبیعی 
  5 و 4هاي  مجموع مباحث آزمون

  
  
  

 6آزمون 



  
  

  
  

  
  

   :عمومي و تخصصي زبان     
    )عمومي و تخصصي( كتاب هاي مدرسان شريف  ـ1
  انگليسي تخصصي و فرهنگ لغات محيط زيست، دكتر جعفر نوري ـ 2
  سويه علوم محيط زيست، دكتر منوري 2ـ فرهنگ 3

  :بيولوژي حيوانات شكاري
  ـ كتاب مدرسان شريف1
  وشنگ ضياييپستانداران ايران، ه راهنماي صحرايي ـ2
  شناسي، دكتر منصور مصداقي پرندهـ 3
  ـ راهنماي پرندگان ايران، جمشيد منصوري4
  ـ جزوه بيولوژي، دكتر عليزاده5
  شناسي، دكتر كابلي جزوه پرندهـ 6

  : شناخت و حمايت محيط زيست
  ـ كتاب مدرسان شريف1
  شناخت محيط زيست، عبدالحسين وهاب زاده ـ2
  لحسين وهاب زادهمباني محيط زيست، عبداـ 3
  ، دكتر اردكانياكولوژيـ 4
  ـ اكولوژي عمومي، دكتر نيشابوري5
  ـ اكولوژي عمومي، دكتر رضا قرباني 6
  ـ جزوه دكتر خراساني7
  :         اكولوژي حيات وحش       
  ـ كتاب مدرسان شريف1
  زاده  وهاب دكتر عبدالحسين ترجمه ،بوم شناسي كربس ـ2
  حيات وحش، دكتر منصور مصداقيشناسي و مديريت  بومـ 3
  ـ جزوه اكولوژي حيات وحش، دكتر ملكيان4
  ـ جزوه فنون و مديريت حيات وحش، دكتر همامي5
  ـ جزوه اكولوژي حيات وحش، دكتر كابلي6
  شناسي حفاظت، دكتر كابلي ـ جزوه زيست7
 ـ جزوه فنون و مديريت حيات وحش، دكتر كرمي8

  :محيط زيستارزيابي 
  اي بر ارزيابي زيست محيطي، دكتر منوري و دكتر شريعت مقدمهـ 3 ومدشالوده آمايش سرزمين، دكتر مجيد مخ ـ2 ـ كتاب مدرسان شريف1
 كار ـ جزوه دكتر دانه6ـ جزوه ارزيابي دكتر ماهيني 5 (GIS)هاي اطالعات جغرافيايي  ريزي محيط زيست با استفاده از سامانه ـ ارزيابي و برنامه4

  :هاي محيط زيست دگيآلو
ـ آلودگي آب و خاك و 4 هاي محيط زيست، دكتر مينو دبيري آلودگيـ 3 مهندسي محيط زيست، دكتر عباسپور ـ2 ـ كتاب مدرسان شريف1

 - 7 ـ جزوه آلودگي آب، خاك و هوا، دكتر ميرغفاري6 آلودگي هاي محيط زيست ، دكتر حسن هويدي ـ5 و دكتر عرفان منش هوا دكتر افيوني
  جزوه دكتر حميديان- 8جزوه دكتر خراساني 
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