
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

 

  
    

  

  

  



 

 

 

 

 
 

    

 ریسي گردشگري(  و )جغرافيا و برنامه (طبيعت گردي )اكوتوریسم( ) مباحث نام دروس ردیف

 تخصصی ػٍَ٘ی ٗ صثبُ 1
، ىغت،،  (very-enough-too-such-soقي٘د ٗ ميَبت سثط، قي٘د مَی )  اسٌ ٗ اّ٘اع آُ،

 ٗاژًبُ تخصصی )دسك ٍطيت(

2 
 جغشافيبي طجيؼی

 )ٍجبّی ٗ ايشاُ(

ة ٗ ٕ٘اضْبسی، تقسيَبت آة ٗ ٕ٘اضْبسی، ػ٘اٍو مْتشه مْْذٓ آة ٗ ٕت٘اي  سيش تبسيخی آ

آرسيِ، ٕبي  ضْبسی )سْي ٕب اص ّظش صٍيِ ضْبسی، تقسيٌ سْي ٕبي سبختَبُ صٍيِ ايشاُ، دادٓ

 ٕبي اصيی فشسبيص ٕبي دًشًُ٘(، حشمبت صٍيِ سبخ،، فشآيْذ ٕبي سس٘ثی، سْي سْي

 فيسفٔ جغشافيب 3

ٔ  جغشافيب ٗ ٍفبٕيٌ جغ اي، پيتذايص ٗ توت٘يِ جغشافيتب )قيَتشٗ      شافيبيی، ٍفبٕيٌ جغشافيتبي ّبحيت
ػيٌ؛ پذس جغشافيب؛ ثطيَي٘ط؛ قشُٗ ٗسطی؛ آضْبيی اػشاة ٍسيَبُ ثب داّتص جغشافيتب؛ ٍوتتت    

ػشاقتتی ٗ ٍوتتتت ثيختتی؛ جغشافيتتبي ّتت٘يِ ٗ ثْيبٌّتتزاساُ آُ(، فيستتفٔ، پتتبسادايٌ ٗ جغشافيتتب     
تت پتبسادايٌ   3تت پتبسادايٌ اٍوتبُ ًشايتی    2ايٌ ججتش ٍیيطتی   تت پتبساد  1ٕبي جغشافيتبيی    )ٍخبى٘اسٓ

ٕتبي جغشافيتبيی، تفنتش پتبسادايٌ ٗ تجيتيِ، تشهيتت ستٔ ًبّتٔ          استخْبًشايی، تیيييی ثش پبسادايٌ

 جفشافيب، جغشافيب ٗسٗش ػيَی(

 جغشافيبي ًشدضٌشي  4
ضْبسی ًشدضتٌشي، ستشٍبئ ٗ ًشدضتٌشي، ًشدضتٌشي      تؼبسيف ٗ ٍفبٕيٌ ًشدضٌشي، ًّ٘ٔ

 ذاس، اّ٘اع ًشدضٌشي، ػَييبت ًشدضٌشيپبي

5 
 جغشافيبي اّسبّی 

 (ضٖشي ٗ سٗستبيی )

اي، جغشافيبي اّسبّی، ٍنبُ، جٖ،، فبصئ ٍقيبط، تشامٌ، تفشقتی ٗ ثبفت،، اّستبُ     ٍفبٕيٌ پبئ

اٗىئ ٗ تَذُ قذيَی، ػْصش ّئ٘سٌْی، پبسئْ سٌْی، ٍيبُ ستٌْی، ػصتش فيتض، ،تيِ، ٍفتبٕيٌ      

 اصطالحی ٗ ّژادٕب

6 
ٕبي  سٗش تیقيق ٗ فْبٗسي

 جغشافيبيی 

ٕب ٗ ق٘اػذ تیقيق ػيَی، ساثطٔ تیقيق ػيَی ثتب آٍتبس، اّت٘اع     سٗش تیقيق دس جغشافيب، ٗيژًی

 تیقيقبت ػيَی.

 1آزمون 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریسي گردشگري(  و )جغرافيا و برنامه (طبيعت گردي )اكوتوریسم( مباحث ) نام دروس ردیف

 ، ىغ،، ٗاژًبُ تخصصی )دسك ٍطيت(ٕب دٗ جَئ، تطبثق فبػو ٗ فؼو، صٍبُ ضَبيش، سثط صثبُ ػٍَ٘ی ٗ تخصصی 1

2 
 جغشافيبي طجيؼی

 )ٍجبّی ٗ ايشاُ(

ُ    اٗىئ سبختَبّی، سبختَبُفطبس، تبثص، دٍب، َٕسبيٌبُ، اضنبه  ٕتبي   ٕتبي سست٘ثی، ستبختَب

ستبختی  ٕبي آثشفتی، تقسيَبت صٍيِ  ٕبي جبسي، دض، ة ٕبي آ ٕب، فؼبىي، افقی، اّ٘اع جشيبُ

 ّيِ ٕبي مبىذّٗيِ ٗ ٕشسی ايشاُ، تنبٍو تنتّ٘ينی ايشاُ، جْجص

 فيسفٔ جغشافيب 3

ٕبي ػيَتی، تقبثتو ػيتً٘     فشْٕي دس جغشافيب،فيسفٔ، پبسادايٌ ٗ جغشافيب  )جغشافيب ٗ سبيش سضتٔ

طجيؼی ٗ ػيً٘ اجتَبػی دس جغشافيب، فيضيل اجتَبػی ٗ جغشافيبي مالُ، ٌّتشش سيستتَی دس   

  ٗش تیيييی ٗ سٗش سيستَی دس جغشافيب، اّقالة دس ػيٌ جغشافيب(جغشافيب، س

ػ٘اٍو اجتَبػی ٗ تفنتشات جغشافيتبيی  )ميٖتبُ ضتْبختی قتشُٗ ٗستطبيی، اّقتالة ػيَتی ٗ         

دْٕتذٓ جغشافيتب، ٗاسّيت٘ط ٗ تفنتش ػيَتی، مبّت، پتذس استتخْبًشايی،          جغشافيب، مبسپْتش ّجبت

 ّ٘، َٕجي، ٗ ّظشيبت ايطبُ، مبسه سيتش( ٕبي ّ٘ دس جغشافيبي جغشافيبي ث٘سژٗاصي، ّظبً

فضب، ٍنبُ، ٍیيط، ّقطتٔ، اثؼتبد ٗاثستتٔ ثتٔ       ضْبسی جغشافيب  )ٍبٕي، ٗ تؼشيف جغشافيب، ٍبٕي،

 ٕبي ٍی٘سي دس جغشافيب، اص٘ه جغشافيب، ٕذف جغشافيب( ضبخص

 جغشافيبي ًشدضٌشي  4
  ٌ ٓ اضنبه ػَذٓ ت٘سيسٌ، تؼشيف ت٘سيس،، پيطئْ تبسيخی صتْؼ، ت٘سيست ٕتبي ستفش،    ، اٌّيتض

 ٕبي جيت ت٘سيس، ٕبي جٖبٌّشدي، مبُّ٘ ٕبي ضٖشي ٗ صْؼ، ت٘سيسٌ، سبصٍبُ ٍیيط

5 
 جغشافيبي اّسبّی 

 (ضٖشي ٗ سٗستبيی )

ٕبي ػَذٓ دّيتب،   ٕبي دّيب، صثبُ ٕبي ٍتذاٗه دس دّيب، ٍفبٕيٌ اصطالحی ٌٍٖ دس ٍ٘سد صثبُ صثبُ

 ي جٖبُ ػَذٓ دس دّيب، اديبُ ػَذٓ ٕبي قيَشٕٗبي جغشافيبيی مّْ٘ی ٗ اّتطبس صثبُ

 ٕبي سبختبسي جَؼي،( خص٘صيبت ٗ اىٌٕ٘بي جَؼيتی جٖبُ  )ٗيژًی

ٓ  ٕبي سٗستبيی، ثبفت، مبىجتذي ستنّ٘،    سبختبس ٍنبّی سنّ٘تٌبٓ ٕتبي سٗستتبيی، ضتٖش ٗ     ًتب

 ي اسالٍی جغشافيبي جَؼي، ضٖشّطييْی دس دٗسٓ

6 
ٕبي  سٗش تیقيق ٗ فْبٗسي

 جغشافيبيی 

ٔ اّتخبة، تؼش ًيتشي، اثتضاس ستْجص ٗ     يف، ثيبُ ٍسئئ ٗ ٍ٘ض٘ع تیقيق، تذٗيِ فشضئ، َّّ٘ت

 ٕبي ًشدآٗسي اطالػبت ًشدآٗسي اطالػبت، سٗش

 2آزمون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریسي گردشگري(  و )جغرافيا و برنامه (طبيعت گردي )اكوتوریسم( مباحث )

 2ٗ1ٕبي  ٍجَ٘ع ٍجبحج آصٍُ٘

 

 

 3آزمون 



 

 
 

 

 

 ریسي گردشگري(  و )جغرافيا و برنامه (طبيعت گردي )اكوتوریسم( مباحث ) نام دروس ردیف

 صثبُ ػٍَ٘ی ٗ تخصصی 1
(، ٍؼيً٘ ٗ ٍجٖ٘ه، جَالت ٍشمت م٘تبٓ، ّقو ق٘ه ٍستقيٌ ٗ غيش ٍستقيٌ(، modalافؼبه )

 ىغ،، ٗاژًبُ تخصصی )دسك ٍطيت(

2 
 جغشافيبي طجيؼی

 )ٍجبّی ٗ ايشاُ(
ٕتب، مَشثْتذ    ٕبي ثستٔ،اّ٘اع يخچتبه  ٍْبثغ سط٘ث، دس ايشاُ، فشسبيص مبسضی، ،بىٔ بسش،سط٘ث،، ث

 اىجشص، ثيْبى٘د

 فيسفٔ جغشافيب 3

سٌٖ ػ٘اٍو ٍیيط طجيؼی ٗ فشْٕي اّسبّی دس ػيٌ جغشافيب،ػ٘اٍو اجتَبػی ٗ تفنشات جغشافيتبيی   

شافيتبي آّبسضيستتی دس تقبثتو ثبداسٗيْيستٌ     ٕبي جغشافيبيی، جغ )ٍيشاث ػيَی َٕجي، ٗ سيتش، اّجَِ

اجتَتتبػی، ػ٘اٍتتو ٍطيتت٘ة صّتتذًی اجتَتتبػی اص ديتتذًبٓ آّبسضيستتٌ اجتَتتبػی، ػ٘اٍتتو اجتَتتبػی 

 ي مشٗپ٘تنيِ(  ّبٍٔ ّبٍطي٘ة اص ديذًبٓ آّبسضيسٌ اجتَبػی، صّذًی

ٍؼيت٘ه دس  ٍفبٕيٌ ّ٘ دس جغشافيبي ّ٘  )ٍفًٖ٘ الئ صّذًی، ٍفًٖ٘ صٍبُ دس جغشافيب، ٍفٖتً٘ ػيت، ٗ   

  ٔ ٕتتبي  جغشافيتتب، جغشافيتتب ٗ اقتصتتبد سيبستتی، فشآيْتتذ ٗ فتتشً دس جغشافيتتب، ضتتشايط اجتَتتبػی ٗ ّظشيتت

 جغشافيبيی، ٍفًٖ٘ ٍشدً دس جغشافيب، ّيٖيييسٌ جغشافيبيی، ٍفًٖ٘ ٍیيط( 

 داّبُ( ٗ سسبى، جغشافی 21ٕبي جٖبُ دس آغبص قشُ  ٍبٕي، ضْبسی جغشافيب  )،بىص
ٌ   ّقص پبسادايٌ دس تجيتيِ ج  ٌ     غشافيتب  )متبسمشد پتبساداي ٕتب دس تججتيِ    ، اسمتبُ پتبسادايٌ، ّقتص پتبساداي

اّذاص، ،طتٌ اّتذاص فشٌْٕتی،     جغشافيب، ججش ٍیيطی، اٍنبُ ًشايی، جغشافيبي فشٌْٕی، ّبحئ يب ،طٌ
 پبسادايٌ فضبيی، ّظشيبت ٍ٘حش دس پيذايص پبسادايٌ فضبيی(

 جغشافيبي ًشدضٌشي  4

ٕبي ٍزٕجی  تٌْْبٕب ٗ ٍطنالت ت٘سؼٔ ت٘سيسٌ دس ايشاُ، جبرثٔسبثقٔ جٖبٌّشدي دس ايشاُ، 
ٕبي ت٘سيستی دس ايتشاُ، صتْؼ،    ٗ ٍشامض صيبستی ايشاُ ثٔ ػْ٘اُ يل مط٘س ثبستبّی، جبرثٔ

  ٔ ٕتبي ت٘سيستتی دس آستيب،     ت٘سيسٌ دس ايشاُ، ػ٘اٍو ٍؤحش دس ت٘سؼٔ ت٘سيسٌ داخيتی، جبرثت
 سبثقٔ جٖبٌّشدي دس ايشاُ

5 
  جغشافيبي اّسبّی

 (ضٖشي ٗ سٗستبيی )

 خص٘صيبت ٗ اىٌٕ٘بي جَؼيتی جٖبُ  )ٍشاحو تی٘الت دًٍ٘شافينی، پشامْذًی جَؼي، دّيب(  

 ٕبي سيبسی ٍيی( جغشافيبي سيبسی  )سبصٍبّذٕی سيبسی فضب، سيستٌ

 ٕبي سٗستبيی  ًضيْی سٗستبيی، ّقص ٗ ٗظبيف سنّ٘تٌبٓ سنّ٘،

ّ٘، ٗيژًی َبػی ت اقتصبدي سن ٌٓبٕبي س ًٓب ٕبي اجت ٗ مبسمشد سنّ٘ت  ٕبي سٗستبيی( ٗستبيی  )سبختبس 
ٔ    ثبصسبصي ٗ تجذيذ سبختبس ّظبً ضٖشي ايشاُ، دٗسٓ داسي، پ٘يتبيی   ي پٖي٘ي ٗ استتقشاس ّظتبً ستشٍبي

 ٕبي غيشمطبٗسصي ّظبً ضٖشي ٗ سبصٍبُ فضبيی آُ ثؼذ اص اّقالة اسالٍی، فؼبىي،

6 
ٕبي  سٗش تیقيق ٗ فْبٗسي

 جغشافيبيی 
ٕب ٗ استْتبد، تْظيٌ ٗ تذٗيِ  ٕب، تجضئ ٗ تیييو دادٓ ثْذي دادٓ خشاد ٗ طجقٔمذًزاسي، است
 ًضاسش تیقيق

4آزمون   



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 ریسي گردشگري(  و )جغرافيا و برنامه (طبيعت گردي )اكوتوریسم( مباحث ) نام دروس ردیف

 صثبُ ػٍَ٘ی ٗ تخصصی 1
ٔ جَئ پيچيذٓ، مبسثشد فؼو دًٗ، ػجبست ٗصفی، حشٗف اضبفٔ، افؼت  اي(، ىغت،،   به دٗ ميَت

 ٗاژًبُ تخصصی )دسك ٍطيت(

2 
 جغشافيبي طجيؼی

 )ٍجبّی ٗ ايشاُ(

ٔ ٕبي جٖبُ، تغييشات اقييَی،  ثْذي اقييٌ ٕبي سيْ٘پتيل ج٘، طجقٔ سيستٌ  ثْتذي آة ٗ   طجقت
 ٔ ٔ    ٕ٘اي ايشاُ )ّبحئ خضسي، ّبحئ مٕ٘ستبّی، ّبحئ مٕ٘پبيت اي  اي ثيشّٗتی، ّبحيتٔ مٕ٘پبيت

ٕبي سس٘ثی آّتٔ مبٍجشيِ، فشستبيص ستبحيی،    ْ٘ة، ّبحئ ٍشمضي(، ح٘ضٔداخيی، ّبحئ ج
 اي ٕبي سٗدخبّٔ پي٘يبه ايشاُ، پبدًبّٔ  فشسبيص دسيبيی، دسيب،ٔ

 فيسفٔ جغشافيب 3

جغشافيتتبي هبسثشدي؛تؼتتبسيف ٗ سٗش ٕب،ٍفتتبٕيٌ ّتت٘ دس جغشافيتتبي ّتت٘  ٍفٖتتً٘ ٍیتتيط      
ٍبُ فضبيی، جغشافيب ٗ قتبُّ٘، ٍفٖتً٘   جغشافيبيی، فضبي جغشافيبيی، سبصٍبُ اجتَبػی ٗ سبص

ٕتب، ٍبٕيت، ٍؼْت٘ي     ٕبي جغشافيب، ايذئ٘ى٘ژي ٗ ديذًبٓ ججشتنْ٘ى٘ژيل دس جغشافيب، ديذًبٓ

جغشافيتتب، تْٖتتب يتتل ػبٍتتو ٍیيطتتی، ٍفٖتتً٘ ّبحيتتٔ، جغشافيتتبي قبَّّْ٘تتذ، جغشافيتتبي پستت، 
ی، ٍذسّيستتتی، جغشافيتتب ٗ ػتتذاى، اجتَتتبػی، جغشافيتتبي ضخصتتی، جغشافيتتبي صيجبضتتْبخت   

ٔ  جغشافيبي ادثی، جغشافيب ٗ مخشت ًشايتی، صّتذًی   ي پتو پبًت،، ستبصٍبُ اقتصتبدي ٗ      ّبٍت

 تغييشات فضبيی( 
ّقص پبسادايٌ دس تججيِ جغشافيب  )ضيفش ٗ ديتذًبٓ فضتبيی، ًشيستُ٘ ٗ ٍنتتت ٗاضتيٌْتُ٘،      

 استي٘است ٗ ٍنتت فيضيل اجتَبػی، پبسادايٌ سفتبسًشاي، جغشافيبي سفتبسي( 
 جغشافيبتقسيَبت ٗ سٗش 

 جغشافيبي ًشدضٌشي  4
ٔ         ام٘ت٘سيسٌ دس ايشاُ، جبرثٔ ٕتبي   ٕتبي طجيؼتی ايتشاُ، ٍْتبطق حفبظت، ضتذٓ ايتشاُ، جبرثت

ًشدي م٘ٓ ٗ مٕ٘ستتبُ، ستبحو، دسيتب،     ًشدضٌشي دس ايشاُ، ژئ٘ت٘سيسٌ دس ايشاُ، طجيؼ،
 ٕبي آثی، قطٌ )دسٗاصٓ ژئ٘ت٘سيسٌ ايشاُ( م٘يش، ٍضي، ثً٘

5 
 جغشافيبي اّسبّی 

 (ٖشي ٗ سٗستبيیض)

ٕبي ضٖشي  ضٖشي ضذُ دس دّيب، ٍبدس ضشٕش ٗ صّجيتشٓ ثتضسى ضتٖشٕب،     سبختبسٕب ٗ سيستٌ

 ٕبي سنّ٘تٌبٕی ضٖشي(  سيستٌ

 حَو ٗ ّقو ضجنٔ استجبطبت  )ٗضغ استجبطبت( 

ٓ     ٗيژًی ٕتبي   ٕبي اجتَبػی ت اقتصبدي سنّ٘تٌبٕی سٗستبيی  )سٗاثتط اقتصتبدي ستنّ٘تٌب

 ٕبي ت٘ىيذ صساػی( ضي٘ٓ  سٗاثط ّيشٗي مبس،سٗستبيی، ٗسؼ، ٍضاسع ٗ 

ٕبي ت٘ستؼٔ ٍيتی جغشافيتبي     ّظبً سيسئ ٍشاتجی ضٖشٕبي ايشاُ، ضٖش ٗ ّظبً ضٖشي دس طشح
 اّسبّی ايشاُ

6 
ٕبي  سٗش تیقيق ٗ فْبٗسي

 جغشافيبيی 
 تٖئ ٗ تْظيٌ طشح تیقيق، تٖئ ٗتْظيٌ ٍقبىٔ ػيَی، سٗش اسجبع ٗ استفبدٓ اص آحبس ديٌشاُ.

 5آزمون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریسي گردشگري(  و )جغرافيا و برنامه (طبيعت گردي )اكوتوریسم( مباحث )

 5ٗ    4ٕبي  ٍجَ٘ع ٍجبحج آصٍُ٘

 

 6آزمون 



 

 
 
 
 

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

 لغت 504ـ 2   

 : مباني جغرافياي طبيعي     
 کتاب هذرساى شریف  ـ1   

 ـ آب ٍ َّاشٌاسی، دکتر کاٍیاًی ٍ دکتر عليجاًی2   

 ـ آب ٍ َّای ایراى، دکتر عليجاًی3   

 اختواًی، دکتر فرج الِ هحوَدیـ شئَهَرفَلَشی س4   

 ـ شئَهَرفَلَشی ایراى، دکتر جذاری عيَضی5   

 اهلل هحوَدی ـ شئَهَرفَلَشیک دیٌاهيک، دکتر فرج6   

 :فلسفه جغرافيا   
 ـ کتاب ّای هذرساى شریف1   

 جغرافيا، حسيي شكَیی، حسيي گيتاشٌاض  ّای ًَ در فلسفِ ـ اًذیش2ِ   

 ا، احوذ پَر احوذـ قلورٍ فلسفِ جغرافي3   

 ـ شٌاخت ٍ فلسفِ جغرافيا، حسيي شكَیی4   

 هاي گردشگري: جاذبه   
 ـ جغرافيا ٍ صٌعت تَریسن، دکتر علی اصغر رضَاًی 3ـ گردشگری )هاّيت ٍ هفاّين(، پاپلی یسدی ٍ هْذی سقایی 2کتاب هذرساى شریف ـ1   

 ـ هذیریت گردشگری، دکتر هْذی کاظوی5ـ اکَتَریسن، هفَْهی ًَ در جغرافيای گردشگری، هٌْذض علی اکثری ٍ دکتر هْذی قرخلَ 4   

 مباني جغرافياي انساني:   
 کتاب هذرساى شریف ـ1   
 فرٍز ّای غالة در جغرافيای اًساًی، فاطوِ تِ ـ زهي2ٌِ   
 ًصاد ـ هثاًی جغرافيای اًساًی، جَاد صفی3   
 ـ هثاًی جغرافيای رٍستایی، دکتر عثاض سعيذی4   
 ـ جغرافيای شْری ایراى، اصغر ًظریاى5   
 ـ هثاًی جغرافيای شْری، شكَیی6   

 

 

 :هاي جغرافيايي روش تحقيق و فناوري   
 هذرساى شریف جسٍُ ـ1   
 ـ رٍش تحقيق در علَم اًساًی دکتر حافظ ًيا2   

 
 

 

 رسان شريفهاي مد منابع آزمون
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