
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

 

  
    

  

  

  



 

 

 

 
 
 

    
 

 (ریسي آمایش سرزمين برنامه)  مباحث نام دروس ردیف

 تخققی ػٍَ٘ی ٗ صثبُ 1
، (soط   suchط   tooط   enoughط   veryقي٘د ٗ ميَبت سثط،، قيط٘د مَطی       اعٌ ٗ اّ٘اع آُ،

 ىغت، ٗاژگبُ تخققی  دسك ٍطيت(

 سيضي ؽٖشي ثشّبٍٔ 2

 ٍفًٖ٘ ؽٖش ٗ ؽٖشعبصي  تؼبسيف ؽٖشّؾيْی ٗ ؽٖشعبصي(

 الت ؽٖشّؾيْیتح٘

تح٘الت ؽٖشعبصي  ّظشيبت کبٍيي٘صيتٔ، اتط٘ٗاگض، ٕطبٗاسد، تبتشيطد گطذط، ٍبتطب، گبسّيطٔ،       

 تشي، اؽتبيِ، سادثشُ، ى٘ک٘سث٘صئ، سايت(

 تيذايؼ ٗ عبثقٔ ؽٖشٕبي جذيذ

 اجتَبػی  ٍکبتت ٗ ّظشئ ٕب(ٕبي  ؽٖش ٗ ّظشئ

اقَططبسي، تي٘عططتٔ، گّ٘طٔ ؽْبعططی ٗ هجقططٔ ثْططذي ؽططٖشٕبي جذيططذ   ؽططٖشٕبي جذيططذ ٍغططتقو،  

 ٍ٘اصي،ٍٖبجش ّؾيِ، عشسيضتزيش، تبيتختٖبي جذيذ، فْؼتی(.

 تؼبسيف ثشّبٍٔ سيضي، ثشّبٍٔ سيضي ؽٖشي ٗ هشاحی ؽٖشي

 ٍ٘ض٘ع ؽْبعی، إذاف ٗ ضشٗستٖبي ؽٖشي

تيؾئْ تبسيخی ؽٖشعبصي ٗ ثشّبٍٔ سيضي ؽٖشي دس ايشاُ  ٗيژگيٖبي کيی ؽٖشعبصي ٗ ػ٘اٍو 

 ؽٖشعبصي جذيذ(ٕبي  ِ اقذاٍبت دس صٍئْتبحيشگزاس ثش آُ، ّخغتي

  ٕب ٗ کييبت ثشّبٍٔ سيضي کبسثشي اساضی ؽٖشي تؼبسيف ٗ ٍفبٕيٌ، ّظشئ

 فيغفٔ جغشافيب 3

اي، تيذايؼ ٗ تک٘يِ جغشافيطب  قيَطشٗ ػيطٌد تطذس      جغشافيب ٗ ٍفبٕيٌ جغشافيبيی، ٍفبٕيٌ جغشافيبي ّبحئ
يَبُ ثطب داّطؼ جغشافيطبد ٍکتطت ػشاقطی ٗ ٍکتطت       جغشافيبد ثطيَي٘طد قشُٗ ٗعطید آؽْبيی اػشاة ٍغ

      ٓ طط  1ٕطبي جغشافيطبيی     ثيخید جغشافيبي ّط٘يِ ٗ ثْيبّذطزاساُ آُ(، فيغطفٔ، تطبسادايٌ ٗ جغشافيطب  ٍخطبى٘اس
ٌ      3طط تطبسادايٌ اٍکطبُ گشايطی    2تبسادايٌ ججش ٍحيططی   ٕطبي   طط تطبسادايٌ اعطتخْبگشايی، تحيييطی ثطش تطبساداي

 تشکيت عٔ گبّٔ جفشافيب، جغشافيب ٗسٗػ ػيَی( تبسادايٌ ٗ تجييِ، تفنش جغشافيبيی،

 سيضي سٗعتبيی ثشّبٍٔ 4

 سيضي ت٘عؼٔ سٗعتبيی دس ايشاُ ضشٗست ٗ إَيت ثشّبٍٔ

ٔ   عبثقٔ ٗ عيش تح٘ه ثشّبٍٔ ٔ    سيضي ت٘عؼٔ سٗعتبيی دس ايطشاُ   ثشّبٍط ٕطبي   ٕطبي ػَشاّطی ٗ ثشّبٍط

 ت٘عؼٔ.(

5 
اي ٗ  سيضي ٍْطقٔ ثشّبٍٔ

 آٍبيؼ عشصٍيِ

ٔ  ٕبي ثشّبٍٔ ٕب ٗ ثْيبُ سيضي فضبيی، سيؾٔ ٍفبٕيٌ مييذي ثشّبٍٔ تحيييی اص اي، اثؼطبد   سيضي ٍْطقط

ٔ   فضططبيی دس تحييططو ٍغططبعو ت٘عططؼٔ، ؽططنو    ٔ   گيططشي ٗ سؽططذ اّذيؾطط اي  ٕططبي ت٘عططؼٔ ٍْطقطط

 ،عبثقٔ،تؼبسيف ٍفبٕيٌ ٗ اّ٘اع ثشّبٍٔ سيضي،ٍْطقٔ ٗ سٗػ ٕبي تؼييِ آُ(1 

 آٍبس ٗ احتَبالت 6

،  ٕطب   طبسك   ٕطب، ٍطذ  َّطب(، ٍيبّطٔ،  ْطذك      ٍتغيشٕب، ٍقيبط، اّ٘اع فشاٗاّی جبٍؼٔ َّّ٘ٔ، اّ٘اع

دٕل، فذك(، ٍيبّذيِ  ٍيبّذيِ ٕبسٍّ٘يل، ٍيطبّذيِ ْٕذعطی، ٍيطبّذيِ حغطبثی، ٍيطبّذيِ      

، ضططشيت ٍؼيبسٕططبي تشامْططذگی، داٍْططٔ تغييططشات حغططبثی ٗصّططی،  طط٘اؿ ٍيططبّذيِ حغططبثی، 

 مؾيذگی ط ضشيت  ٘ىذی ط ضشيت تغييشات 

 1آزمون 



 

 
 

 
 

 

 

 (ریسي آمایش سرزمين برنامهمباحث )  نام دروس ردیف

 ، ىغت، ٗاژگبُ تخققی  دسك ٍطيت(ٕب ، تطبثق فبػو ٗ فؼو، صٍبُجَئضَبيش، سث، دٗ  تخققی صثبُ ػٍَ٘ی ٗ 1

 سيضي ؽٖشي ثشّبٍٔ 2

 عب ت ؽٖشٕبي  ّظشئ

 هشحٖبي ٍختيف ت٘عؼٔ ؽٖشي

 ثشّبٍٔ سيضي ٗ اّ٘اع آُ

 بي جذيذتجبسة جٖبّی ؽٖشٕ

ٖشٕبي جذيذ دس ايشاُ،  ٍغبعو ٗ داليطو ايجطبد ؽطٖشٕبي    ؽّظبً ؽٖشي ٗ ؽٖشٕبي جذيذ دس ايشاُ 

 جذيذ ثؼذ اص اّقالة(

ّظبً اجشايی ٗ تؾکيالت ثشّبٍٔ سيضي ؽٖشي  ٗصاست ٍغکِ، ٗصاست کؾ٘س، دفبتش فْی ؽطٖشداسي  

 ٗ اعتبّذاسي، ٍْٖذعبُ ٍؾبٗس، ؽ٘ساي ػبىی ؽٖشعبصي ٗ ٍؼَبسي(

 ؽٖشي  هشح جبٍغ ؽٖشي، هشحٖبي ٕبدي، هشحٖبي تفقييی( هشحٖبي

 اعتبّذاسٕبي ثشّبٍٔ سيضي کبسثشي اساضی ؽٖشي

 فيغفٔ جغشافيب 3

ٕبي ػيَی، تقبثطو ػيطً٘    فيغفٔ، تبسادايٌ ٗ جغشافيب   جغشافيب ٗ عبيش سؽتٔفشْٕگ دس جغشافيب د

ُ، ّذطشػ عيغطتَی دس   هجيؼی ٗ ػيً٘ اجتَبػی دس جغشافيب، فيضيل اجتَبػی ٗ جغشافيبي مال

  جغشافيب، سٗػ تحيييی ٗ سٗػ عيغتَی دس جغشافيب، اّقالة دس ػيٌ جغشافيب(

ػ٘اٍو اجتَبػی ٗ تفنطشات جغشافيطبيی   ميٖطبُ ؽطْب تی قطشُٗ ٗعططبيی، اّقطالة ػيَطی ٗ         

دْٕطذٓ جغشافيطب، ٗاسّيط٘ط ٗ تفنطش ػيَطی، مبّطت تطذس اعطتخْبگشايی،          جغشافيب، مبستْتش ّجبت

 ٕبي ّ٘ دس جغشافيبي ّ٘، َٕجيت ٗ ّظشيبت ايؾبُ، مبسه سيتش( ٗاصي، ّظبًجغشافيبي ث٘سژ

فضب، ٍنبُ، ٍحي،، ّقؾطٔ، اثؼطبد ٗاثغطتٔ ثطٔ       ؽْبعی جغشافيب   ٍبٕيت ٗ تؼشيف جغشافيب، ٍبٕيت

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

 سيضي سٗعتبيی ثشّبٍٔ 4

ٔ سٗعطتبيی دس ايطشاُ   ّظطبً تٖيطٔ، تقط٘يت، اجطشا ٗ ّظطبست ٗ        سيضي ت٘عؼ ٍجبّی ّظشي ثشّبٍٔ
 ٕبي ت٘عؼٔ سٗعتبيی( ٕب ٗ هشح اسصؽيبثی ثشّبٍٔ

 ٕبي ثشسعی سٗاث، ؽٖش ٗ سٗعتب   ٍذه ثبصٍبّذگی، دٗگبّذی، تي٘عتذی( ٍذه

5 
اي ٗ  سيضي ٍْطقٔ ثشّبٍٔ

 آٍبيؼ عشصٍيِ

ٕب دس فشآيْذ ت٘عؼٔ ٗ ثبصّذشي دس  (، ّبمبٍی2اي   ٕبي ت٘عؼٔ ٍْطقٔ گيشي ٗ سؽذ اّذيؾٔ ؽنو

ٔ   ،ٕب، عبصٍبُ فضبيی ٗ آٍبيؼ عشصٍيِ ديذگبٓ اي،سٗػ ٕطبي ثشّبٍطٔ    فُْ٘ ثشّبٍٔ سيطضي ٍْطقط

 اي سيضي ٗ تحييو ٍْطقٔ

 آٍبس ٗ احتَبالت 6

xاٍيذ سيبضی حبفو ضشة دٗ ٍتغيش 
E

y

  
  

  
x، اٍيذ سيبضی تقغيٌ دٗ ٍتغيطش   

E
y

  
  

  
  ،

ٗاسيبّظ حبفيضطشة دٗ ٍتغيطش     var xy  م٘اسيطبّظ ،  x,y , Cov x,y  ٍٔحبعطج  

م٘اسيبّظ،  ٘اؿ م٘اسيبّظ، ٗاسيبّظ ٍجَ٘ع دٗ ٍتغيش   Var ax by c   ضطشيت ،

َٕجغتذی  x,yp ؿ ضطشيت َٕجغطتذی، ضطشيت تؼيطيِ     ، ٍحبعجٔ ضشيت َٕجغتذی،  ط٘ا

R2ُ٘سگشعي ،  ، 

 2آزمون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ریسي آمایش سرزمين برنامهمباحث ) 

 2ٗ1ٕبي  ٍجَ٘ع ٍجبحج آصٍُ٘

 

 

 3آزمون 



 

 
 

 

 (ریسي آمایش سرزمين برنامهمباحث )  نام دروس ردیف

 تخققی صثبُ ػٍَ٘ی ٗ 1
ٌ     (، ٍؼيً٘ ٗ ٍجٖ٘ه، جmodalَافؼبه   ، ىغطت، ٗاژگطبُ   الت ٍشمت م٘تبٓ، ّقطو قط٘ه ٍغطتقيٌ ٗ  يطش ٍغطتقي

 تخققی  دسك ٍطيت(

 سيضي ؽٖشي ثشّبٍٔ 2

سٗػ ٍطبىؼططٔ ٗضططغ ٍ٘جطط٘د ؽططٖش  ٍطبىؼططبت ٍْطقططٔ اي، هجيؼططی، تططبسيخی، جَؼيططت ٗ ػ٘اٍططو اجتَططبػی،     

 فيضيکی، ثشسعی تبعيغبت ٗ تجٖيضات ؽٖشي(ٕبي  ثشسعی

 ٕباساعٔ هشحٖب ٗ ساعٔ حو

سيضي ؽٖشٕبي جذيذ  کييبت ٍشاحو ثشّبٍٔ سيضي، ٍطبىؼبت آٍطبيؼ عطشصٍيِ،، ٍکطبُ يطبثی، ٍحطذٗدٓ      ثشّبٍٔ 

 سإجشدي، هشح آٍبدٓ عبصي

 ٕبي فيضيکی، اجتَبػی، اقتقبدي، ٍحي، صيغتی، عيبعی. بس ٘ة ٍکبُ يبثی ؽٖشٕبي جذيذ  ؽب ـ

     َ بت کبىجطذي، حَطو ٗ ّقطو،     بس ٘ة ثشّبٍٔ سيضي ؽٖشٕبي جذيذ  ثشّبٍطٔ سيطضي اجتَطبػی، ٍغطکِ، تقغطي

 تذافْذ ٗ ٍذيشيت ؽٖش جذيذ(

ؽٖشي هشح اي عبٍبّذٕی، ثٖغبصي ثبفت قذيٌ، آٍبدٓ عطبصي، ّ٘ؽطٖشٕب، جطبٍغ ؽٖشعطتبُ، اعطکبُ      ٕبي  هشح

 ّ٘د، کبىجذ ٍيی، اّتقبه تبيتخت(

 ؽٖشيٕبي  ٍشاحو اجشايی تٖئ هشح

إَيطت ٍْطقطٔ ثْطذي، جْجطٔ ٕطب ٗ ٍضايطبي        ٍْطقٔ ثْذي تؼبسيف ٗ ٍفبٕيٌ ٍْطقٔ ثْذي، ٍقشسات ٍْطقطٔ ثْطذي،  

 ٍْطقٔ ثْذي(

 فيغفٔ جغشافيب 3

 عٌٖ ػ٘اٍو ٍحي، هجيؼی ٗ فشْٕگ اّغبّی دس ػيٌ 

ٕبي جغشافيبيی،  ػ٘اٍو اجتَبػی ٗ تفنشات جغشافيبيی   ٍيشاث ػيَی َٕجيت ٗ سيتش، اّجَِ،جغشافيب

٘ة صّذگی اجتَبػی اص ديذگبٓ آّبسؽيغٌ جغشافيبي آّبسؽيغتی دس تقبثو ثبداسٗيْيغٌ اجتَبػی، ػ٘اٍو ٍطي

 ي مشٗت٘تنيِ(  ّبٍٔ اجتَبػی، ػ٘اٍو اجتَبػی ّبٍطي٘ة اص ديذگبٓ آّبسؽيغٌ اجتَبػی، صّذگی

ٍفبٕيٌ ّ٘ دس جغشافيبي ّ٘   ٍفًٖ٘ الئ صّذگی، ٍفًٖ٘ صٍبُ دس جغشافيطب، ٍفٖطً٘ ػيطت ٗ ٍؼيط٘ه دس جغشافيطب،      

ٕبي جغشافيبيی، ٍفٖطً٘ ٍطشدً دس    س جغشافيب، ؽشاي، اجتَبػی ٗ ّظشئجغشافيب ٗ اقتقبد عيبعی، فشآيْذ ٗ فشً د

 جغشافيب، ّيٖيييغٌ جغشافيبيی، ٍفًٖ٘ ٍحي،(  

 داّبُ( ٗ سعبىت جغشافی 21ٕبي جٖبُ دس آ بص قشُ  ٍبٕيت ؽْبعی جغشافيب    بىؼ

ٌ   ّقؼ تبسادايٌ دس تجييِ جغشافيب   مبسمشد تبسادايٌ ٕطب دس تججطيِ جغشافيطب، ججطش      ، اسمبُ تبسادايٌ، ّقطؼ تطبساداي

اّذاص،  ؾٌ اّذاص فشْٕذی، تبسادايٌ فضبيی، ّظشيبت  ٍحيطی، اٍنبُ گشايی، جغشافيبي فشْٕذی، ّبحئ يب  ؾٌ

 ٍ٘حش دس تيذايؼ تبسادايٌ فضبيی(

 سيضي سٗعتبيی ثشّبٍٔ 4

    ٓ ٔ       ثٖغبصي ٍغطنِ سٗعطتبيی، ثٖغطبصي عطنّ٘تذب فطْبيغ   ٕطبي سٗعطتبيی، عطبٍبّذٕی ّط٘احی سٗعطتبيی، ت٘عطؼ

 سٗعتبيی   تؼشيف ٗ إذاف فْبيغ سٗعتبيی، فْبيغ سٗعتبيی دس ايشاُ( 

 ٕبي ثشسعی سٗاث، ؽٖش ٗ سٗعتب   ٍذه مبسمشدي( ٍذه

5 
اي ٗ آٍبيؼ  سيضي ٍْطقٔ ثشّبٍٔ

 عشصٍيِ

اي ٗ آٍبيؼ عطشصٍيِ دس   سيضي ٍْطقٔ اي ٗ آٍبيؼ عشصٍيِ دس ثش ی مؾ٘سٕب، ثشّبٍٔ سيضي ٍْطقٔ تجشثٔ ثشّبٍٔ

 شاُاي

 آٍبس ٗ احتَبالت 6

اجتَبع ٗ اؽطتشاك دٗ تيؾطبٍذ، احتَطبه ْٕذعطی، تيؾطبٍذٕبي ٍغطتقو ٗ ٗاثغطتٔ، احتَطبه اجتَطبع دٗ تيؾطبٍذ           

 P A B  تفبضططو دٗ تيؾططبٍذ، ٗضططؼيت ،    ُ ٕططبي  ٕططبي ٍختيططف دٗ تيؾططبٍذ، مططشا P A B  ٗ

 P A Bٍ ، ٓ ٕطب، اّتخطبة    غبعو ٌٍٖ احتَبه، تشتبة تبط، تشتبة عنٔ، تشتبة تبط ٗ عنٔ، ٍغئئ ٍٖطش

 ثب جبيذزاسي ٗ ثذُٗ جبيذزاسيف احتَبه ؽشهی، قضئ ثيض

4آزمون   



 
 

 

 
 
 

 

 (ریسي آمایش سرزمين برنامهمباحث )  نام دروس ردیف

 تخققی صثبُ ػٍَ٘ی ٗ 1
ٔ  جَئ تيچيذٓ، مبسثشد فؼو دًٗ، ػجبست ٗففی، حشٗف اضط  ، ىغطت،  اي بفٔ، افؼطبه دٗ ميَط

 ٗاژگبُ تخققی  دسك ٍطيت(

 سيضي ؽٖشي ثشّبٍٔ 2

ٔ  اىذٕ٘بي ثشّبٍٔ سيضي ٗ جبيذضيْی ّيبصٍْذي ٕطبي   ٕبي ؽٖشي  اعتبّذاسدٕبي ؽٖشي، عطشاّ
 ؽٖشي(

 ض٘اث، ت٘عؼٔ صٍيِ ٗ تبعيغبت صيشثْبيی

 ٕبي ؽٖشعبصي تبحيش ػ٘اٍو اجتَبػی ٗ اقتقبدي ٗ هجيؼی دس هشح

ٔ  ّط٘احی   ٕطبي کَطی ٗ کيفططی ٍغطکِ، إطذاف ثشّبٍطٔ سيطضي ٍغطکِ، ّيططبص         ٍغطکّ٘ی  جْجط
 ٗاحذٕبي ٍغکّ٘ی(.

ٕبي ؽٖشي   تقَيٌ گيشي، تٖئ ٗ تقط٘يت هشحٖطب، تٖيطٔ هطشح      ٍشاحو اجشايی تٖئ هشح
 تفقييی(

ٍح٘سٕبي ٍطبىؼبتی دس ثشسعی ٗضغ ٍ٘جط٘د  ٍطبىؼطبت ٍحيططی ٗ جغشافيطبيی، اجتَطبػی،      
 ٍحيطی، کبسثشي اساضی، ح٘صٓ ّف٘ر ؽٖش، ٍغکِ ٗ عب تَبُ(. اقتقبدي، کبىجذي، صيغت

تٖئ اىذٕ٘بي ت٘عؼٔ ٗ هشاحطی ؽطٖشي  تٖيطٔ ّقؾطٔ تبيطٔ، ٍ٘ضط٘ع ٗ ٍ٘ضط٘ػی، اسصيطبثی         
 ٕبي ؽٖشي( اٍکبّبت ٗ ٍحذٗديت

عطبصٍبّی،  ط    ؽطٖشٕبي جذيطذ عطبصٍبّی    ثشسعی َّّ٘طٔ ٕطبيی اص ؽطٖشٕبي جذيطذ دس ايطشاُ      
 (اقَبسي، ٍغتقو، تي٘عتٔ، ؽشکتی

 ؽٖشٕبي جذيذ تٖشاُ، اففٖبُ، ٍؾٖذ ؽيشاص ٗ ؽٖشکٖبي فْؼتی
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ٍفططبٕيٌ ّطط٘ دس جغشافيططبي ّطط٘  ٍفٖططً٘ ٍحططي،     جغشافيططبي کبسثشديدتؼططبسيف ٗ سٗػ ٕب، 
جغشافيبيی، فضبي جغشافيبيی، عبصٍبُ اجتَبػی ٗ عبصٍبُ فضبيی، جغشافيب ٗ قطبُّ٘، ٍفٖطً٘   

ٕطب، ٍبٕيطت ٍؼْط٘ي     ٕبي جغشافيب، ايذع٘ى٘ژي ٗ ديذگبٓ ججشتنْ٘ى٘ژيل دس جغشافيب، ديذگبٓ
جغشافيططب، تْٖططب يططل ػبٍططو ٍحيطططی، ٍفٖططً٘ ّبحيططٔ، جغشافيططبي قبَّّْ٘ططذ، جغشافيططبي تغططت 
ٍذسّيغططتی، جغشافيططب ٗ ػططذاىت اجتَططبػی، جغشافيططبي ؽخقططی، جغشافيططبي صيجبؽططْب تی،    

ٔ  جغشافيبي ادثی، جغشافيب ٗ مخشت گشايطی، صّطذگی   ٍ    ّبٍط بُ اقتقطبدي ٗ  ي تطو تبگطت، عطبص
 تغييشات فضبيی( 

ّقؼ تبسادايٌ دس تججيِ جغشافيب   ؽيفش ٗ ديطذگبٓ فضطبيی، گشيغطُ٘ ٗ ٍنتطت ٗاؽطيْذتُ٘،      
 اعتي٘است ٗ ٍنتت فيضيل اجتَبػی، تبسادايٌ سفتبسگشاي، جغشافيبي سفتبسي( 

 تقغيَبت ٗ سٗػ جغشافيب
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ٔ سٗعتبيی دس ايشاُ   قجو ٗ ثؼذ اص اّقطالة(  ؾطٌ   فْبيغ سٗعتبيی دس ايشاُ، ٍذيشيت ت٘عؼ
عطبىٔ،  ؾطٌ اّطذاص ت٘عطؼٔ      22اّذاص ثشّبٍٔ سيضي ت٘عطؼٔ سٗعطتبيی دس ايطشاُ    ؾطٌ اّطذاص      

   ٔ ٕطبي   سيطضي ت٘عطؼٔ سٗعطتبيی ٗ اٗى٘يطت     سٗعتبيی دس ثشّبٍٔ تْجٌ، سٗينطشد ٍْبعطت ثشّبٍط
 اعبعی(

 ٍفبٕيٌ ٗ إذاف ت٘عؼٔ سٗعتبيی( سيضي ٗ ثشّبٍٔ سيضي ٗ ت٘عؼٔ سٗعتبيی   ضشٗست ثشّبٍٔ

5 
اي ٗ آٍبيؼ  سيضي ٍْطقٔ ثشّبٍٔ

 عشصٍيِ
ٕبي  سيضي فضبيی، ت٘عؼٔ تبيذاس ٗ اىذٕ٘بي اسصيبثی تشٗژٓ ثْذي ٗ ثشّبٍٔ ٍْطقٔ
 ،سٗػ ٕبي ثشّبٍٔ سيضي ٍْطقٔ اي دس ايشاُ قجو ٗ ثؼذ اّقالة(اي ٍْطقٔ
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به، تبثغ احتَبه گغغتٔ، ٍذ  َّطب( دس تطبثغ احتَطبه گغغطتٔ،     اّ٘اع ٍتغيش تقبدفی، تبثغ احتَ
ٕططب دس تططبثغ احتَططبه گغغططتٔ، اٍيططذ سيبضططی  ٍيططبّذيِ(، اٍيططذ سيبضططی تططبثؼی اص      ْططذك

   E g x x ٘اؿ ٗاسيبّظ  ،2  اّحشاف ٍؼيبس ٍٗشمطضي  ٕبي  ، ٍحبعجٔ ؽب ـ
ثب اعتفبدٓ اص  xF x 
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 زبان )عمومی و تخصصی(: 

 لغت 504ـ 2،  کتاب َای مذرسان ضریف ) عمًمی ي تخصصی(ـ 1

 رىزي صهري:  برهامه
 کتاب مذرسان ضریف ـ1

 الٍ زیاری ی ضُرَای جذیذ، کرامتریس ـ بروام2ٍ

 ریسی ضُری، اسماعيل ضيعٍ بروامٍای بر مباوی  ـ مقذم3ٍ

 الٍ زیاری متدی اراضی ضُری، کراریسی کاربر ـ بروام4ٍ

 زادٌ ریسی ضُری در ایران، غالمحسيه مجتُذ ـ بروام5ٍ

 زادٌ، دَاقاوی، داوطگاٌ علم ي صىعت ریسی ضُری در ایران، مطُذی ـ تحليلی بر بروام6ٍ

 ـ کاربری اراضی ضُری ـ محمذ رضا پًر محمذی 7

 ریسی ضُری در ایران ـ محمذ تقی رَىماییـ فرآیىذ بروام9ٍ

 ضُرَای جذیذ ـ کرامت اهلل زیاری ریسیـ بروام10ٍ

 ریسی ضُری، دکتر زیاری  َای بروامٍ ـ مباوی ي تكىيك11

 فلسفه جغرافيا:
 ـ کتاب َای مذرسان ضریف1

 جغرافيا، حسيه ضكًیی، گيتاضىاسی  َای وً در فلسفٍ ـ اوذیط2ٍ

 ـ قلمري فلسفٍ جغرافيا، احمذ پًر احمذ3

 ـ ضىاخت ي فلسفٍ جغرافيا، حسيه ضكًیی4

 رىزي روستاىي: برهامه
 ـ کتاب مذرسان ضریف1

 الٍ زیاری ای، کرامت ریسی مىطقٍ َای بروامٍ ـ اصًل ي ريش2

 دلير ای، حسيه زادٌ ریسی واحيٍ ـ بروام3ٍ

 ـ مباوی جغرافيای ريستایی، دکتر عباس سعيذی4

 ای، حسيه آسایص ریسی واحيٍ َای بروامٍ ـ اصًل ي ريش5

 ریسی تًسعٍ ريستایی در ایران، دکتر محمذرضا رضًاوی، وطر قًمس ای بر بروامٍ ـ مقذم6ٍ

 ریسی ريستایی با تأکيذ بر ایران، دکتر حسه مطيعی لىگريدی، جُاد داوطگاَی مطُذ ـ بروام7ٍ

 ای بر جغرافيای ريستایی ـ مسعًد مُذيیـ مقذم8ٍ

 :اي و آماىش سرزمين رىزي موطقه برهامه
ــ اصـًل ي   4ای، دکتـر مففـر صـرافی     ریسی مىطقٍ ـ مباوی بروام3ٍریسی فضایی ي آمایص سرزميه، دکتر خليل کالوتری  بروامٍـ 2 مذرسان ضریف ـ کتاب1

 ای، دکتر سيذحسه معصًمی اضكًری ریسی مىطقٍ ـ اصًل ي مباوی بروام5ٍای، دکتر زیاری  ریسی مىطقٍ َای بروامٍ ريش

 آمار و احتمال:
 آمار ي احتمال مقذماتی )دکتر جًاد بُبًدیان(ـ 2 ،ي برزگرزادٌ(  سان ضریف )استاد جعفریکتاب مذرـ 1
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