
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

 

  
    

  

  

  



 

 

 

 
 
 

    
 

 (ریسي شهري جغرافيا و برنامه)  مباحث نام دروس ردیف

 تخققی ػٍَ٘ی ٗ صثبُ 1
، ىغت،، ٗاگاتبُ   (very-enough-too-such-soقي٘د ٗ ميَبت سثط، قي٘د مَی )  اعٌ ٗ اّ٘اع آُ،

 تخققی )دسك ٍطيت(

2 
 جغشافيبي ؽٖشي

 )ٍجبّی ٗ ايشاُ( 

ؽتٖش ٗ ٍاتبٕيٌ    ٍغتيش تنت٘يْی جغشافيتبي ؽتٖشي،     جغشافيبي ؽٖشي ٗ اثؼبد اجتَتبػی ٗ اقتقتبدي آُ،  

ٕبي پيذايؼ ؽٖش ٗ ؽٖشّؾتيْی، ؽٖشّؾتيْی دس دٗسٓ ثبعتتبُ )قجتو اص اعت ً(،       تبسيخ ٗ ديذابٓ  ،ؽٖشي

 ؽٖش ٗ ؽٖشّؾيْی دس دٗسٓ اع ٍی 

 سيضي ؽٖشي ثشّبٍٔ 3

 ٍاًٖ٘ ؽٖش ٗ ؽٖشعبصي) تؼبسيف ؽٖشّؾيْی ٗ ؽٖشعبصي(

 تح٘الت ؽٖشّؾيْی

بصي) ّظشيبت کبٍيي٘صيتٔ، ات٘ٗااض، ٕبٗاسد، پبتشيک اذط، ٍبتب، ابسّئ، پشي، اؽتبيِ، تح٘الت ؽٖشع

 سادثشُ، ى٘ک٘سث٘صئ، ساي،(

 پيذايؼ ٗ عبثقٔ ؽٖشٕبي جذيذ

 ٕبي اجتَبػی )ٍکبتت ٗ ّظشئ ٕب( ؽٖش ٗ ّظشئ

بجش اّ٘ٔ ؽْبعی ٗ طجقٔ ثْذي ؽٖشٕبي جذيذ ) ؽٖشٕبي جذيذ ٍغتتقو، اقَتبسي، پي٘عتتٔ، ٍ٘اصي،ٍٖت    

 ّؾيِ، عشسيضپزيش، پبيتختٖبي جذيذ، فْؼتی(.

 تؼبسيف ثشّبٍٔ سيضي، ثشّبٍٔ سيضي ؽٖشي ٗ طشاحی ؽٖشي

 ٍ٘ض٘ع ؽْبعی، إذاف ٗ ضشٗستٖبي ؽٖشي

پيؾتتئْ تتتبسيخی ؽٖشعتتبصي ٗ ثشّبٍتتٔ سيتتضي ؽتتٖشي دس ايتتشاُ) ٗيسايٖتتبي کيتتی ؽٖشعتتبصي ٗ ػ٘اٍتتو 

 ٖشعبصي جذيذ(ٕبي ؽ تبحيشازاس ثش آُ، ّخغتيِ اقذاٍبت دس صٍئْ

 ٕب ٗ کييبت ثشّبٍٔ سيضي کبسثشي اساضی ؽٖشي تؼبسيف ٗ ٍابٕيٌ، ّظشئ

 فيغأ جغشافيب 4

  ٔ اي، پيتذايؼ ٗ تکت٘يِ جغشافيتب )قيَتشٗ      جغشافيب ٗ ٍابٕيٌ جغشافيبيی، ٍابٕيٌ جغشافيتبي ّبحيت
ت ػيٌ؛ پذس جغشافيب؛ ثطيَي٘ط؛ قشُٗ ٗعطی؛ آؽْبيی اػشاة ٍغيَبُ ثب داّتؼ جغشافيتب؛ ٍکتت   

ػشاقتتی ٗ ٍکتتتت ثيختتی؛ جغشافيتتبي ّتت٘يِ ٗ ثْيبّ،تتزاساُ آُ(، فيغتتأ، پتتبسادايٌ ٗ جغشافيتتب     
تت پتبسادايٌ   3تت پتبسادايٌ اٍکتبُ اشايتی    2تت پتبسادايٌ ججتش ٍحيطتی     1ٕبي جغشافيتبيی    )ٍخبى٘اسٓ

ٕتبي جغشافيتبيی، تانتش پتبسادايٌ ٗ تجيتيِ، تشکيتت عتٔ ابّتٔ          اعتخْباشايی، تحيييی ثش پبسادايٌ
 غشافيب ٗسٗػ ػيَی(جاشافيب، ج

 آٍبس ٗ احتَبالت  5

،  ٕتب ) تبسك   ٕتب، ٍتذ )َّتب(، ٍيبّتٔ،  ْتذك      جبٍؼٔ َّّ٘ٔ، اّ٘اع ٍتغيشٕب، ٍقيبط، اّ٘اع فشاٗاّی

دٕل، فذك(، ٍيبّ،يِ  ٍيبّ،يِ ٕبسٍّ٘يل، ٍيتبّ،يِ ْٕذعتی، ٍيتبّ،يِ حغتبثی، ٍيتبّ،يِ      

، ضتتشيت تغييتتشات ٍؼيبسٕتتبي پشامْتتذای، داٍْتتٔ حغتتبثی ٗصّتتی،  تت٘اؿ ٍيتتبّ،يِ حغتتبثی، 

 مؾيذای ت ضشيت  ٘ى،ی ت ضشيت تغييشات 

 1آزمون 



 

 
 

 
 

 

 

 ریسي شهري( مباحث ) جغرافيا و برنامه نام دروس ردیف

 ، ىغ،، ٗاگابُ تخققی )دسك ٍطيت(ٕب ، تطبثق فبػو ٗ فؼو، صٍبُجَئضَبيش، سثط دٗ  تخققی صثبُ ػٍَ٘ی ٗ 1

2 
 جغشافيبي ؽٖشي

 )ٍجبّی ٗ ايشاُ( 

  ٕ   يٌ ؽتتٖشي  )ٍت ك ؽتْب ، ؽتتٖش اص سٗعتتب، ٍاٖتً٘ ؽٖشّؾتتيْی ٗ ؽتٖشاشايی، ٗيساتتی     ؽتٖش ٗ ٍاتب

 ؽٖشٕبي جٖبُ عً٘، تؼبسيف ٗ ٍابٕيٌ حٍ٘ٔ ؽٖشي، ٍاًٖ٘ ٍ،بپييظ ٗ ٍؾخقبت آُ(

)دٗساُ فتا٘ي، افؾتبس،     اعت ٍی، ثبصعتبصي ٗ تيذيتذ ّظتبً ؽتٖشي ايتشاُ         ؽٖش ٗ ؽٖشّؾيْی دس دٗسٓ

 داسي(  قبجبس، ٍؾشٗطي، ٗ اقتقبد عشٍبئ

ي دًٗ سؽذ ؽٖشّؾيْی  ، ٍشحي0211ٔت0231ي سضبؽبٓ  داسي  )دٗسٓ دٗسٓ پٖي٘ي ٗ اعتقشاس ّظبً عشٍبئ

 داسي ٗ سؽذ ؽتبثبُ ؽٖشّؾيْی(  ي ّظبً عشٍبئ ، ت٘عؼ0231ٔت0230

 سيضي ؽٖشي ثشّبٍٔ 3

 ٕبي عب ، ؽٖش ّظشئ

 طشحٖبي ٍختيف ت٘عؼٔ ؽٖشي

٘اع آُ  ثشّبٍٔ سيضي ٗ ّا

 ؽٖشٕبي جذيذتيبسة جٖبّی 

ٖشٕبي جذيذ دس ايشاُ،  ٍغبئو ٗ داليو اييبد ؽٖشٕبي جذيذ ثؼتذ  ؽ) ّظبً ؽٖشي ٗ ؽٖشٕبي جذيذ دس ايشاُ

ق ة(  اص ّا

ّظتبً اجشايتی ٗ تؾتکي ت ثشّبٍتٔ سيتضي ؽتٖشي )ٗصاست ٍغتکِ، ٗصاست کؾت٘س، دفتبتش فْتی ؽتتٖشداسي ٗ           

 اعتبّذاسي، ٍْٖذعبُ ٍؾبٗس، ؽ٘ساي ػبىی ؽٖشعبصي ٗ ٍؼَبسي(

 شحٖبي ؽٖشي )طشح جبٍغ ؽٖشي، طشحٖبي ٕبدي، طشحٖبي تاقييی(ط

 اعتبّذاسٕبي ثشّبٍٔ سيضي کبسثشي اساضی ؽٖشي

 فيغأ جغشافيب 4

ٕبي ػيَی، تقبثتو ػيتً٘ طجيؼتی ٗ     فيغأ، پبسادايٌ ٗ جغشافيب  )جغشافيب ٗ عبيش سؽتٔفشْٕگ دس جغشافيب،

ي مت ُ، ّ،تشػ عيغتتَی دس جغشافيتب، سٗػ     ػيً٘ اجتَبػی دس جغشافيب، فيضيل اجتَبػی ٗ جغشافيتب 

  تحيييی ٗ سٗػ عيغتَی دس جغشافيب، اّق ة دس ػيٌ جغشافيب(

ػ٘اٍو اجتَبػی ٗ تانشات جغشافيتبيی  )ميٖتبُ ؽتْب تی قتشُٗ ٗعتطبيی، اّقت ة ػيَتی ٗ جغشافيتب،         

ثت٘سگٗاصي،  دْٕذٓ جغشافيب، ٗاسّي٘ط ٗ تانش ػيَی، مبّ، پذس اعتتخْباشايی، جغشافيتبي    مبسپْتش ّيبت

 ٕبي ّ٘ دس جغشافيبي ّ٘، َٕجي، ٗ ّظشيبت ايؾبُ، مبسه سيتش( ّظبً

فضتتب، ٍنتتبُ، ٍحتتيط، ّقؾتتٔ، اثؼتتبد ٗاثغتتتٔ ثتتٔ    ؽْبعتتی جغشافيتتب  )ٍبٕيتت، ٗ تؼشيتتف جغشافيتتب، ٍبٕيتت،

 ٕبي ٍح٘سي دس جغشافيب، اف٘ه جغشافيب، ٕذف جغشافيب( ؽب ـ

 آٍبس ٗ احتَبالت  5

يتتش اٍيتذ سيبضتی حبفتو ضتشة دٗ ٍتغ    
x

E
y

  
  

  
، اٍيتذ سيبضتی تقغتيٌ دٗ ٍتغيتتش     

x
E

y

  
  

  
  ،

ٗاسيتتتبّظ حبفيضتتتشة دٗ ٍتغيتتتش   var xy م٘اسيتتتبّظ ،  x,y , Cov x,y ٍٔحبعتتتج  

م٘اسيتتبّظ،  تت٘اؿ م٘اسيتتبّظ، ٗاسيتتبّظ ٍيَتت٘ع دٗ ٍتغيتتش     Var ax by c  ضتتشيت ،

َٕجغت،ی  x,yp ٍِحبعجٔ ضشيت َٕجغت،ی،  ٘اؿ ضشيت َٕجغت،ی، ضشيت تؼيي ،R2 ط  ،

 ساشعيُ٘

 2آزمون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریسي شهري( مباحث ) جغرافيا و برنامه

 2ٗ1ٕبي  ٍيَ٘ع ٍجبحج آصٍُ٘

 

 

 

 3آزمون 



 

 
 

 

 

 ریسي شهري( غرافيا و برنامهمباحث ) ج نام دروس ردیف

 تخققی صثبُ ػٍَ٘ی ٗ 1
ٌ   modalافؼبه ) ، ىغت،،  (، ٍؼيً٘ ٗ ٍيٖ٘ه، جَ ت ٍشمت م٘تبٓ، ّقو ق٘ه ٍغتتقيٌ ٗ ييتش ٍغتتقي

 ٗاگابُ تخققی )دسك ٍطيت(

2 
 جغشافيبي ؽٖشي

 )ٍجبّی ٗ ايشاُ( 

يذايؼ ؽٖش، اٗىتيِ  ٕبي پ ٕبي تبسيخی  )ّظشئ ٕبي جغشافيبي ؽٖشي، صّذای ؽٖشي دس دٗسٓ ٍنتت
قشُٗ ٗعطی، سّغبّظ، ٍبقجتو فتْؼتی، فتْؼتی،    ٕبي  ؽٖشٕب دس تبسيخ، ٍ٘سف٘ى٘گي ؽٖشي دس دٗسٓ

 اعتؼَبسصدٓ، اع ٍی ٗ فشافْؼتی( 
 پ٘يبيی ّظبً ؽٖشي ٗ عبصٍبُ  فضبيی آُ ثؼذ اص اّق ة اع ٍی

اص ّظتش مياتی ٗ   ّظبً عيغئ ٍشاتجی ؽٖشٕبي ايشاُ  )حذ ٍطي٘ثي، جَؼيت،، عيغتئ ٍشاتتت ؽتٖشي     
 ػَينشدي ٗ جبي،بٓ ٗ ّظبً عيغئ ٍشاتجی ج٘اٍغ ٗ ؽٖشٕبي ايشاُ(

 سيضي ؽٖشي ثشّبٍٔ 3

سٗػ ٍطبىؼٔ ٗضغ ٍ٘ج٘د ؽٖش) ٍطبىؼبت ٍْطقٔ اي، طجيؼی، تبسيخی، جَؼي، ٗ ػ٘اٍتو اجتَتبػی،   
 ٕبي فيضيکی، ثشسعی تبعيغبت ٗ تيٖيضات ؽٖشي( ثشسعی

 ٕباسائٔ طشحٖب ٗ سائٔ حو

يضي ؽٖشٕبي جذيذ) کييبت ٍشاحو ثشّبٍٔ سيضي، ٍطبىؼبت آٍبيؼ عتشصٍيِ،، ٍکتبُ يتبثی،    ثشّبٍٔ س
 ٍحذٗدٓ سإجشدي، طشح آٍبدٓ عبصي

ٕبي فيضيکی، اجتَتبػی، اقتقتبدي، ٍحتيط صيغتتی،      بس ٘ة ٍکبُ يبثی ؽٖشٕبي جذيذ) ؽب ـ
 عيبعی.

ت کبىجتذي، حَتو ٗ    بس ٘ة ثشّبٍٔ سيضي ؽٖشٕبي جذيذ) ثشّبٍٔ سيضي اجتَبػی، ٍغکِ، تقغيَب
 ّقو، پذافْذ ٗ ٍذيشي، ؽٖش جذيذ(

ٕبي ؽٖشي)طشح اي عبٍبّذٕی، ثٖغبصي ثبف، قذيٌ، آٍبدٓ عبصي، ّ٘ؽٖشٕب، جبٍغ ؽٖشعتتبُ،   طشح
 اعکبُ ّ٘د، کبىجذ ٍيی، اّتقبه پبيتخ،(

 ٕبي ؽٖشي ٍشاحو اجشايی تٖئ طشح

إَي، ٍْطقتٔ ثْتذي، جْجتٔ ٕتب ٗ     ٍْطقٔ ثْذي)تؼبسيف ٗ ٍابٕيٌ ٍْطقٔ ثْذي، ٍقشسات ٍْطقٔ ثْذي، 
 ٍضايبي ٍْطقٔ ثْذي(

 فيغأ جغشافيب 4

 عٌٖ ػ٘اٍو ٍحيط طجيؼی ٗ فشْٕگ اّغبّی دس ػيٌ 

ٕبي  ػ٘اٍو اجتَبػی ٗ تانشات جغشافيبيی  )ٍيشاث ػيَی َٕجي، ٗ سيتش، اّيَِجغشافيب،

ة صّذای اجتَبػی جغشافيبيی، جغشافيبي آّبسؽيغتی دس تقبثو ثبداسٗيْيغٌ اجتَبػی، ػ٘اٍو ٍطي٘

اص ديذابٓ آّبسؽيغٌ اجتَبػی، ػ٘اٍو اجتَبػی ّبٍطي٘ة اص ديذابٓ آّبسؽيغٌ اجتَبػی، 

 ي مشٗپ٘تنيِ(  ّبٍٔ صّذای

ٍابٕيٌ ّ٘ دس جغشافيبي ّ٘  )ٍاًٖ٘ الئ صّذای، ٍاًٖ٘ صٍبُ دس جغشافيب، ٍاٖتً٘ ػيت، ٗ ٍؼيت٘ه دس    
ٕتتبي  جغشافيتتب، ؽتتشايط اجتَتتبػی ٗ ّظشيتتٔ جغشافيتتب، جغشافيتتب ٗ اقتقتتبد عيبعتتی، فشآيْتتذ ٗ فتتشً دس 

 جغشافيبيی، ٍاًٖ٘ ٍشدً دس جغشافيب، ّيٖيييغٌ جغشافيبيی، ٍاًٖ٘ ٍحيط( 
 داّبُ( ٗ سعبى، جغشافی 21ٕبي جٖبُ دس آيبص قشُ  ٍبٕي، ؽْبعی جغشافيب  ) بىؼ

    ٌ ٌ     ّقؼ پبسادايٌ دس تجيتيِ جغشافيتب  )متبسمشد پتبساداي ب دس تججتيِ  ٕت  ، اسمتبُ پتبسادايٌ، ّقتؼ پتبساداي
اّذاص،  ؾتٌ اّتذاص فشْٕ،تی،     جغشافيب، ججش ٍحيطی، اٍنبُ اشايی، جغشافيبي فشْٕ،ی، ّبحئ يب  ؾٌ

 پبسادايٌ فضبيی، ّظشيبت ٍ٘حش دس پيذايؼ پبسادايٌ فضبيی(

 آٍبس ٗ احتَبالت  5

      ٗ  اجتَبع ٗ اؽتشاك دٗ پيؾبٍذ، احتَبه ْٕذعتی، پيؾتبٍذٕبي ٍغتتقو ٗ ٗاثغتتٔ، احتَتبه اجتَتبع د
پيؾتتبٍذ  P A B  ،تابضتتو دٗ پيؾتتبٍذ، ٗضتتؼي ،    ُ ٕتتبي  ٕتتبي ٍختيتتف دٗ پيؾتتبٍذ، متتشا

 P A B  ٗ P A B       ٗ ٍغبئو ٌٍٖ احتَبه، پشتتبة تتبط، پشتتبة عتنٔ، پشتتبة تتبط ،
 احتَبه ؽشطی، قضئ ثيض ٕب، اّتخبة ثب جبي،زاسي ٗ ثذُٗ جبي،زاسيف عنٔ، ٍغئئ ٍٖشٓ

4آزمون   



 

 
 

 

 
 
 

 

 ریسي شهري( مباحث ) جغرافيا و برنامه نام دروس ردیف

 تخققی صثبُ ػٍَ٘ی ٗ 1
   ٔ ، ىغت،، ٗاگاتبُ   اي جَئ پيچيذٓ، مبسثشد فؼو دًٗ، ػجبست ٗفای، حشٗف اضتبفٔ، افؼتبه دٗ ميَت

 تخققی )دسك ٍطيت(

2 
 جغشافيبي ؽٖشي

 )ٍجبّی ٗ ايشاُ( 

ي ٍبدسؽتٖشٕب، اى،ت٘ي    ای ٗ تپ٘اشافی اجتَبػی ٍبدسؽٖشٕب، اقتقبد ٍبدسؽٖشٕب، حت٘صٓ ٍبدس ؽٖشٕب  )ٗيس

 فضبيی ٍبدس ؽٖشٕبف عيغتٌ جٖبّی ٍبدسؽٖشٕب(  

ٕتبي   عيغئ ٍشاتت ؽٖشي اص ّظش مَی  )اسصيتبثی عيغتئ ٍشاتتت ؽتٖشي ايتشاُ، اسصيتبثی ّٖتبيی، عيبعت،        

 سإجشدي مبٕؼ ػذً تؼبده دس ّظبً ؽٖشي(

ٕبي ؽٖشي دس ّظبً جَٖ٘سي اعت ٍی، طتشح آٍتبيؼ     ٕبي ت٘عؼٔ ٍيی  )طشح دس طشح ؽٖش ٗ ّظبً ؽٖشي

عشصٍيِ اع ٍی، ؽجنٔ ؽٖشٕبي ٌٍٖ دس طشح مبىجتذ ٍيتی طتشح آٍتبيؼ جذيتذ عتشصٍيِ اعت ٍی، افتق         
(0313)) 

ٕتبي سإجتشدي ٗ    ٕتبي اعبعتی، عيبعت،    ٕبي سإجشدي دس ّظبً ؽٖشي ايتشاُ  ) تبىؼ   ٕب ٗ عيبع،  بىؼ

 بػی ؽٖشي ايشاُ(  ٍذيشي، اجتَ

 سيضي ؽٖشي ثشّبٍٔ 3

 ٕبي ؽٖشي( ٕبي ؽٖشي )اعتبّذاسدٕبي ؽٖشي، عشأّ اى،ٕ٘بي ثشّبٍٔ سيضي ٗ جبي،ضيْی ّيبصٍْذي

 ض٘اثط ت٘عؼٔ صٍيِ ٗ تبعيغبت صيشثْبيی

 ٕبي ؽٖشعبصي تبحيش ػ٘اٍو اجتَبػی ٗ اقتقبدي ٗ طجيؼی دس طشح

ٕتذاف ثشّبٍتٔ سيتضي ٍغتکِ، ّيتبص ٗاحتذٕبي       ٕبي کَتی ٗ کياتی ٍغتکِ، ا    ّ٘احی ٍغکّ٘ی )جْجٔ

 ٍغکّ٘ی(.

 ٕبي ؽٖشي ) تقَيٌ ايشي، تٖئ ٗ تق٘يت طشحٖب، تٖئ طشح تاقييی( ٍشاحو اجشايی تٖئ طشح

ٍح٘سٕبي ٍطبىؼبتی دس ثشسعی ٗضغ ٍ٘ج٘د) ٍطبىؼبت ٍحيطی ٗ جغشافيتبيی، اجتَتبػی، اقتقتبدي،    

 ، ٍغکِ ٗ عب تَبُ(.کبىجذي، صيغ، ٍحيطی، کبسثشي اساضی، ح٘صٓ ّا٘ر ؽٖش

تٖئ اى،ٕ٘بي ت٘عؼٔ ٗ طشاحی ؽٖشي) تٖئ ّقؾتٔ پبيتٔ، ٍ٘ضت٘ع ٗ ٍ٘ضت٘ػی، اسصيتبثی اٍکبّتبت ٗ       

 ٕبي ؽٖشي( ٍحذٗدي،

ثشسعی َّّ٘ٔ ٕتبيی اص ؽتٖشٕبي جذيتذ دس ايتشاُ )ؽتٖشٕبي جذيتذ عتبصٍبّی ت عتبصٍبّی، اقَتبسي،           

 ٍغتقو، پي٘عتٔ، ؽشکتی(

 يشاص ٗ ؽٖشکٖبي فْؼتیؽٖشٕبي جذيذ تٖشاُ، افاٖبُ، ٍؾٖذ ؽ

 فيغأ جغشافيب 

ٍابٕيٌ ّ٘ دس جغشافيبي ّ٘  ٍاًٖ٘ ٍحيط جغشافيبيی، فضتبي  جغشافيبي کبسثشدي؛تؼبسيف ٗ سٗػ ٕب،
جغشافيتتبيی، عتتبصٍبُ اجتَتتبػی ٗ عتتبصٍبُ فضتتبيی، جغشافيتتب ٗ قتتبُّ٘، ٍاٖتتً٘ ججشتنْ٘ى٘گيتتل دس   

ٓ   جغشافيب، ديذابٓ ٍبٕيت، ٍؼْت٘ي جغشافيتب، تْٖتب يتل ػبٍتو       ٕتب،   ٕبي جغشافيب، ايتذئ٘ى٘گي ٗ ديتذاب

ٍحيطی، ٍاًٖ٘ ّبحئ، جغشافيبي قبَّّْ٘ذ، جغشافيبي پغ، ٍذسّيغتی، جغشافيتب ٗ ػتذاى، اجتَتبػی،    

ٔ  جغشافيبي ؽخقی، جغشافيبي صيجبؽْب تی، جغشافيبي ادثی، جغشافيب ٗ مخشت اشايی، صّتذای  ي  ّبٍت

 پو پبا،، عبصٍبُ اقتقبدي ٗ تغييشات فضبيی( 

ادايٌ دس تججيِ جغشافيب  )ؽياش ٗ ديذابٓ فضبيی، اشيغُ٘ ٗ ٍنتت ٗاؽيْ،تُ٘، اعتي٘است ٗ ّقؼ پبس

 ٍنتت فيضيل اجتَبػی، پبسادايٌ سفتبساشاي، جغشافيبي سفتبسي( 
 تقغيَبت ٗ سٗػ جغشافيب

 آٍبس ٗ احتَبالت  5

ٕتب   ه اغغتٔ،  ْتذك اّ٘اع ٍتغيش تقبدفی، تبثغ احتَبه، تبثغ احتَبه اغغتٔ، ٍذ )َّب( دس تبثغ احتَب

دس تبثغ احتَبه اغغتٔ، اٍيذ سيبضی )ٍيبّ،يِ(، اٍيذ سيبضتی تتبثؼی اص      E g x x  ت٘اؿ  ،

ٕبي ٍشمضي ثب اعتابدٓ اص  ، ٍحبعجٔ ؽب ـٗ اّحشاف ٍؼيبس  2ٗاسيبّظ  xF x 

 5آزمون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریسي شهري( مباحث ) جغرافيا و برنامه

 5ٗ  4ٕبي  ٍيَ٘ع ٍجبحج آصٍُ٘

 

 6آزمون 



 

 
 
 

 زبان )عمومی و تخصصی(: 
   کتاب ّای هذرساى شریف ) عوَهی ٍ تخصصی( ـ1

 لغت 504ـ 2

 )پيام ًَر( 2ٍ1 ذـ هتَى زتاى جغرافيای اًساًی جل3

 : جغرافياي شهري
 کتاب هذرساى شریف ـ1

 ییَ در جغرافيای شْری، حسيي شكَّای ً ـ دیذگا2ُ

 ـ جغرافيای شْری، اصغر ًظریاى3

 ْرشٌاسی، یذالِ فریذش ـ جغرافيا 4ٍ

 پَیایی ًظام شْری ـ اصغر ًظریاىـ 5

 : رىزي شهري برنامه
 کتاب هذرساى شریف ـ1

 الِ زیاری ی شْرّای جذیذ، کراهتریس ـ ترًاه2ِ

 ریسی شْری، اسواعيل شيعِ ترًاهِای تر هثاًی  ـ هقذه3ِ

 الِ زیاری دی اراضی شْری، کراهتریسی کارتر ـ ترًاه4ِ

 زادُ ْری در ایراى، غالهحسيي هجتْذریسی ش ـ ترًاه5ِ

 زادُ، دّاقاًی، داًشگاُ علن ٍ صٌعت ریسی شْری در ایراى، هشْذی ـ تحليلی تر ترًاه6ِ

 کارتری اراضی شْری ـ هحوذ رضا پَر هحوذی ـ 7

 ریسی شْری در ایراى ـ هحوذ تقی رٌّواییـ فرآیٌذ ترًاه9ِ

 ریریسی شْرّای جذیذ ـ کراهت اهلل زیاـ ترًاه10ِ

 ریسی شْری، دکتر زیاری  ّای ترًاهِ ـ هثاًی ٍ تكٌيك11

 :فلسفه جغرافيا
 ـ کتاب ّای هذرساى شریف1

 یفيا، حسيي شكَیی، گيتاشٌاسجغرا  ّای ًَ در فلسفِ ذیشِـ ا2ً

 رٍ فلسفِ جغرافيا، احوذ پَر احوذـ قلو3

 خت ٍ فلسفِ جغرافيا، حسيي شكَییـ شٌا4

 گيتاشٌاسیجغرافيای، حسيي شكَیی،  ّای ّای هحيطی ٍ هكتة ـ فلسف5ِ

 آمار و احتمال:
 ٍ ترزگرزادُ(  کتاب هذرساى شریف )استاد جعفریـ 1

 جَاد تْثَدیاى( دکترآهار ٍ احتوال هقذهاتی )ـ 2
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