
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

 

  
    

  

  

  



 

 

 

 
 

    
 

 

 ریسي روستایي ( مباحث )  جغرافيا و برنامه نام دروس ردیف

 تخؿؿی ػٍَ٘ی ٗ زثبُ 1
، ىغت،،  (very-enough-too-such-soقي٘د ٗ ميَبت رثط، قي٘د مَی )  اضٌ ٗ اّ٘اع آُ،

 ٗاژگبُ تخؿؿی )درك ٍطيت(

 فيطفٔ جغرافيب 2

  ٔ ذایع ٗ تکت٘یِ جغرافيتب )قيَترٗ    ا ، پيت  جغرافيب ٗ ٍفبٕيٌ جغرافيبیی، ٍفبٕيٌ جغرافيتب  ّبیيت
ػيٌ؛ پذر جغرافيب؛ ثطيَي٘ش؛ قرُٗ ٗضطی؛ آغْبیی اػراة ٍطيَبُ ثب داّتع جغرافيتب؛ ٍک تت    
ػراقتتی ٗ ٍک تتت ثيختتی؛ جغرافيتتب  ّتت٘یِ ٗ ثْيبّ،تتلاراُ آُ(، فيطتتفٔ، پتتبرادایٌ ٗ جغرافيتتب     

تت پتبرادایٌ   3تت پتبرادایٌ اٍکتبُ گرایتی    2تت پتبرادایٌ ججتر ٍیيطتی     1ٕب  جغرافيتبیی    )ٍثبى٘ارٓ
ٕتب  جغرافيتبیی، تفنتر پتبرادایٌ ٗ تجيتيِ، ترهيتت ضتٔ گبّتٔ          اض ثْبگرایی، تیيييی ثر پبرادایٌ

 جفرافيب، جغرافيب ٗرٗظ ػيَی(

3 
ٗ جغرافيب  رٗض بیی 

 )ٍجبّی ٗ ایراُ( ػػبیر 

ٔ  تی٘ه ٍطبىؼبت رٗض بغْبضی، چػٌ ٕتب  ٍخ يتب ثررضتی، اثتسار متبر ٗ       اّذاز رٗض بیی، جْجت
ٕب  ٍخ يب  ٕب  ثررضی ثر جغرافيب  رٗض بیی، جْجٔ يذاّی ٗ اضنبُ ٗ رٗض ب، رٗظٍطبىؼبت ٍ

 ثررضی، اثسار مبر، ٍرایو ثررضی

 ریس   رٗض بیی ثرّبٍٔ 4
 ریس  ت٘ضؼٔ رٗض بیی در ایراُ ضرٗرت ٗ إَي، ثرّبٍٔ

ٔ   ضبثقٔ ٗ ضير تی٘ه ثرّبٍٔ ٔ    ریس  ت٘ضؼٔ رٗض بیی در ایتراُ  )ثرّبٍت ٕتب    ٕتب  ػَراّتی ٗ ثرّبٍت
 ت٘ضؼٔ.(

 آٍبر ٗ ای َبالت  5

،  ٕتب )چتبرك   ٕتب، ٍتذ )َّتب(، ٍيبّتٔ، چْتذك      جبٍؼٔ َّّ٘ٔ، اّ٘اع ٍ غيرٕب، ٍقيبش، اّ٘اع فراٗاّی

دٕل، ؾذك(، ٍيبّ،يِ  ٍيبّ،يِ ٕبرٍّ٘يل، ٍيتبّ،يِ ْٕذضتی، ٍيتبّ،يِ یطتبثی، ٍيتبّ،يِ      

، ضتتریت راتٍؼيبرٕتتب  پرامْتتذگی، داٍْتتٔ تغييتت یطتتبثی ٗزّتتی،  تت٘اؼ ٍيتتبّ،يِ یطتتبثی، 

 مػيذگی ت ضریت چ٘ى،ی ت ضریت تغييرات 

 1آزمون 



 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 ریسي روستایي ( مباحث )  جغرافيا و برنامه نام دروس ردیف

 ، ىغ،، ٗاژگبُ تخؿؿی )درك ٍطيت(ٕب ضَبیر، رثط دٗ جَئ، تطبثق فبػو ٗ فؼو، زٍبُ زثبُ ػٍَ٘ی ٗ تخؿؿی 1

 فيطفٔ جغرافيب 2

ٕب  ػيَتی، تقبثتو ػيتً٘     رادایٌ ٗ جغرافيب  )جغرافيب ٗ ضبیر رغ ٔفيطفٔ، پبفرْٕگ در جغرافيب،

طجيؼی ٗ ػيً٘ اج َبػی در جغرافيب، فيسیل اج َبػی ٗ جغرافيب  مالُ، ّ،ترظ ضيطت َی در   

  جغرافيب، رٗظ تیيييی ٗ رٗظ ضيط َی در جغرافيب، اّقالة در ػيٌ جغرافيب(

قترُٗ ٗضتطبیی، اّقتالة ػيَتی ٗ     ػ٘اٍو اج َبػی ٗ تفنترات جغرافيتبیی  )ميٖتبُ غتْب  ی     

دْٕتذٓ جغرافيتب، ٗارّيت٘ش ٗ تفنتر ػيَتی، مبّت، پتذر اضت ثْبگرایی،          جغرافيب، مبرپْ ر ّجبت

 ٕب  ّ٘ در جغرافيب  ّ٘، َٕجي، ٗ ّظریبت ایػبُ، مبره ری ر( جغرافيب  ث٘رژٗاز ، ّظبً

اثؼتبد ٗاثطت ٔ ثتٔ    فضب، ٍنبُ، ٍیيط، ّقػتٔ،    غْبضی جغرافيب  )ٍبٕي، ٗ تؼریب جغرافيب، ٍبٕي،
 ٕب  ٍی٘ر  در جغرافيب، اؾ٘ه جغرافيب، ٕذف جغرافيب( غب ؽ

3 
جغرافيب  رٗض بیی ٗ 
 ػػبیر  )ٍجبّی ٗ ایراُ(

ٕب  رٗضت بیی، ػ٘اٍتو ٍت٘در در     گبٓ ٕب  رٗض بیی  )ٍ٘قؼي، ضنّ٘، گبٓ ضب  بر ٍنبّی ضنّ٘،
 ٕب  رٗض بیی( گبٓ اض قرار رٗض بٕب، ٗضؼ، ضنّ٘،

 گبٓ ت ٍج َغ( ٕب  رٗض بیی  )اغنبه اؾيی رٗض بٕب، اى،ٕ٘ب  ضنّ٘، گبٓ ّ،ثبف، مبىجذ  ضن٘

 ّٖبدٕب  ادار ، اج َبػی ٗ اق ؿبد  در رٗض بٕب  مػ٘ر  

 ریس   رٗض بیی ثرّبٍٔ 4

ریس  ت٘ضؼٔ رٗضت بیی در ایتراُ  )ّظتبً تٖيتٔ، تؿت٘یت، اجترا ٗ ّظتبرت ٗ         ٍجبّی ّظر  ثرّبٍٔ

 ؼٔ رٗض بیی(ٕب  ت٘ض ٕب ٗ طرح ارزغيبثی ثرّبٍٔ
 ٕب  ثررضی رٗاثط غٖر ٗ رٗض ب  )ٍذه ثبزٍبّذگی، دٗگبّ،ی، پي٘ض ،ی(  ٍذه

 آٍبر ٗ ای َبالت  5

xاٍيذ ریبضی یبؾو ضرة دٗ ٍ غير 
E

y

  
  

  
x، اٍيذ ریبضی تقطيٌ دٗ ٍ غيتر   

E
y

  
  

  
  ،

ٗاریبّص یبؾيضترة دٗ ٍ غيتر     var xy  م٘اریتبّص ،  x,y , Cov x,y  ٍٔیبضتج  

م٘اریبّص،  ٘اؼ م٘اریبّص، ٗاریبّص ٍجَ٘ع دٗ ٍ غير   Var ax by c   ضتریت ،

َٕجط ،ی  x,yp      ٍِیبضجٔ ضریت َٕجط ،ی،  ت٘اؼ ضتریت َٕجطت ،ی، ضتریت تؼيتي ،

R2، ُ٘ط رگرضي  

 2آزمون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریسي روستایي ( مباحث )  جغرافيا و برنامه

 2ٗ1ٕب   ٍجَ٘ع ٍجبیث آزٍُ٘

 

 

 3آزمون 



 
 

 

 

 
 

 

 ریسي روستایي ( مباحث )  جغرافيا و برنامه نام دروس ردیف

 زثبُ ػٍَ٘ی ٗ تخؿؿی 1
ر ٍطت قيٌ،  (، ٍؼيً٘ ٗ ٍجٖ٘ه، جَالت ٍرمت م٘تبٓ، ّقو قت٘ه ٍطت قيٌ ٗ  يت   modalافؼبه )

 ىغ،، ٗاژگبُ تخؿؿی )درك ٍطيت(

 فيطفٔ جغرافيب 2

 ضٌٖ ػ٘اٍو ٍیيط طجيؼی ٗ فرْٕگ اّطبّی در ػيٌ 

ٕب   ػ٘اٍو اج َبػی ٗ تفنرات جغرافيبیی  )ٍيراث ػيَی َٕجي، ٗ ری ر، اّجَِجغرافيب،

جغرافيبیی، جغرافيب  آّبرغيط ی در تقبثو ثبدارٗیْيطٌ اج َبػی، ػ٘اٍو ٍطي٘ة زّذگی 

اج َبػی از دیذگبٓ آّبرغيطٌ اج َبػی، ػ٘اٍو اج َبػی ّبٍطي٘ة از دیذگبٓ آّبرغيطٌ 

   مرٗپ٘تنيِ(  ّبٍٔ اج َبػی، زّذگی

ٍفبٕيٌ ّ٘ در جغرافيب  ّ٘  )ٍفًٖ٘ الیٔ زّذگی، ٍفًٖ٘ زٍبُ در جغرافيب، ٍفًٖ٘ ػي، ٗ ٍؼي٘ه 
ٕتب    ، غرایط اج َبػی ٗ ّظریٔدر جغرافيب، جغرافيب ٗ اق ؿبد ضيبضی، فرآیْذ ٗ فرً در جغرافيب

 جغرافيبیی، ٍفًٖ٘ ٍردً در جغرافيب، ّيٖيييطٌ جغرافيبیی، ٍفًٖ٘ ٍیيط( 
 داّبُ( ٗ رضبى، جغرافی 21ٕب  جٖبُ در آ بز قرُ  ٍبٕي، غْبضی جغرافيب  )چبىع

يِ ٕتب در تججت   ، ارمبُ پبرادایٌ، ّقع پبرادایٌ ّقع پبرادایٌ در تجييِ جغرافيب  )مبرمرد پبرادایٌ

    ٌ اّتذاز، چػتٌ اّتذاز     جغرافيب، ججر ٍیيطی، اٍنبُ گرایی، جغرافيب  فرْٕ،تی، ّبیيتٔ یتب چػت

 فرْٕ،ی، پبرادایٌ فضبیی، ّظریبت ٍ٘در در پيذایع پبرادایٌ فضبیی(

3 
جغرافيب  رٗض بیی ٗ 
 ػػبیر  )ٍجبّی ٗ ایراُ(

 ٕب  رٗض بیی(  ٕب  زراػی، طرح  بّٔ ٕب  رٗض بیی  )اى،٘  زٍيِ گبٓ ثبف، مبىجذ  ضنّ٘،

ٕتب    گبٓ ٕب  رٗض بیی  )ضب  بر اج َبػی، ضنّ٘، گبٓ ٕب  اج َبػی ت اق ؿبد  ضنّ٘،  ٗیژگی

 ٕب  رٗض بیی( گبٓ رٗض بیی، مبرمرد ضنّ٘،

 ٕب  جَؼي ی رٗض بٕب  ایراُ، اّ٘اع ٍٖبجرت درُٗ ٍرز  رٗض ب   ٗیژگی

 ریس   رٗض بیی ثرّبٍٔ 4

ٕتب  رٗضت بیی، ضتبٍبّذٕی ّت٘ایی رٗضت بیی،       ،بٓثٖطبز  ٍطنِ رٗض بیی، ثٖطتبز  ضتنّ٘   

 ت٘ضؼٔ ؾْبیغ رٗض بیی  )تؼریب ٗ إذاف ؾْبیغ رٗض بیی، ؾْبیغ رٗض بیی در ایراُ( 

 ٕب  ثررضی رٗاثط غٖر ٗ رٗض ب  )ٍذه مبرمرد ( ٍذه

 آٍبر ٗ ای َبالت  5

ه اج َتبع  اج َبع ٗ اغ راك دٗ پيػبٍذ، ای َبه ْٕذضی، پيػبٍذٕب  ٍط قو ٗ ٗاثطت ٔ، ای َتب  

دٗ پيػبٍذ  P A B  ،تفبضو دٗ پيػتبٍذ، ٗضتؼي ،     ُ ٕتب    ٕتب  ٍخ يتب دٗ پيػتبٍذ، مترا

 P A B  ٗ P A B   ٗ ٍطبئو ٌٍٖ ای َبه، پرتبة تبش، پرتبة ضنٔ، پرتتبة تتبش ،

 ُ جبی،لاریب ای َبه غرطی، قضئ ثيسٕب، اّ خبة ثب جبی،لار  ٗ ثذٗ ضنٔ، ٍطئئ ٍٖرٓ

4آزمون   



 

 

 

 

 
 

 

 ریسي روستایي ( مباحث )  جغرافيا و برنامه نام دروس ردیف

 زثبُ ػٍَ٘ی ٗ تخؿؿی 1
      ٔ ا ، ىغت،،   جَئ پيچيذٓ، مبرثرد فؼو دًٗ، ػجتبرت ٗؾتفی، یترٗف اضتبفٔ، افؼتبه دٗ ميَت

 ٗاژگبُ تخؿؿی )درك ٍطيت(

 فيطفٔ جغرافيب 2

ٍفبٕيٌ ّ٘ در جغرافيب  ّ٘  ٍفًٖ٘ ٍیيط جغرافيتبیی،  تؼبریب ٗ رٗظ ٕب، جغرافيب  هبرثرد ؛

فضتتتب  جغرافيتتتبیی، ضتتتبزٍبُ اج َتتتبػی ٗ ضتتتبزٍبُ فضتتتبیی، جغرافيتتتب ٗ قتتتبُّ٘، ٍفٖتتتً٘   
ٓ   ججرتنْ٘ى٘ژیل در جغرافيب، دیذگبٓ ٕتب، ٍبٕيت، ٍؼْت٘      ٕب  جغرافيب، ایتذئ٘ى٘ژ  ٗ دیتذگب

جغرافيب  قبَّّْ٘ذ، جغرافيب  پط، ٍذرّيط ی، جغرافيب، تْٖب یل ػبٍو ٍیيطی، ٍفًٖ٘ ّبیئ، 

جغرافيب ٗ ػتذاى، اج َتبػی، جغرافيتب  غخؿتی، جغرافيتب  زیجبغتْب  ی، جغرافيتب  ادثتی،         
   پو پبگ،، ضبزٍبُ اق ؿبد  ٗ تغييرات فضبیی(  ّبٍٔ جغرافيب ٗ مثرت گرایی، زّذگی

      ٗ ٍن تت ٗاغتيْ، ُ٘،    ّقع پبرادایٌ در تججتيِ جغرافيتب  )غتيفر ٗ دیتذگبٓ فضتبیی، گریطتُ٘ 

 اض ي٘ارت ٗ ٍن ت فيسیل اج َبػی، پبرادایٌ رف برگرا ، جغرافيب  رف بر ( 

 تقطيَبت ٗ رٗظ جغرافيب

3 
جغرافيب  رٗض بیی ٗ 

 ػػبیر  )ٍجبّی ٗ ایراُ(

ٓ     گبٓ ٕب  اج َبػی ت اق ؿبد  ضنّ٘،  ٗیژگی ٕتب    ٕب  رٗضت بیی  )رٗاثتط اق ؿتبد  ضتنّ٘ ،ب

 ٕب  ت٘ىيذ زراػی(  اثط ّيرٗ  مبر، غي٘ٓرٗض بیی، ٗضؼ، ٍسارع ٗ رٗ

 ٍْبثغ آة رٗض بٕب  ایراُ، اق ؿبد رٗض بیی، جغرافيب  م٘چ ّػيْی

 ریس   رٗض بیی ثرّبٍٔ 4

ؾْبیغ رٗض بیی در ایراُ، ٍذیری، ت٘ضؼٔ رٗض بیی در ایتراُ  )قجتو ٗ ثؼتذ از اّقتالة( چػتٌ      

ضبىٔ، چػٌ اّذاز ت٘ضؼٔ رٗضت بیی   22اّذاز ثرّبٍٔ ریس  ت٘ضؼٔ رٗض بیی در ایراُ  )چػٌ اّذاز 

 ٕب  اضبضی( ریس  ت٘ضؼٔ رٗض بیی ٗ اٗى٘ی، در ثرّبٍٔ پْجٌ، رٗینرد ٍْبضت ثرّبٍٔ

 ریس  ٗ ٍفبٕيٌ ٗ إذاف ت٘ضؼٔ رٗض بیی( ثرّبٍٔ ریس  ٗ ت٘ضؼٔ رٗض بیی  )ضرٗرت ثرّبٍٔ

 آٍبر ٗ ای َبالت  5

 ٔ، ٍتذ )َّتب( در تتبثغ ای َتبه گططت ٔ،      اّ٘اع ٍ غير تؿبدفی، تبثغ ای َبه، تبثغ ای َتبه گططت  

ٕتتب در تتتبثغ ای َتتبه گططتت ٔ، اٍيتتذ ریبضتتی )ٍيتتبّ،يِ(، اٍيتتذ ریبضتتی تتتبثؼی از        چْتتذك

   E g x x ٘اؼ ٗاریبّص  ،2  اّیراف ٍؼيبر ٕٗب  ٍرمس  ثتب   ، ٍیبضجٔ غب ؽ

 اض فبدٓ از xF x 

 5آزمون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریسي روستایي ( مباحث )  جغرافيا و برنامه

 5ٗ  4ٕب   ٍجَ٘ع ٍجبیث آزٍُ٘

 

 6آزمون 



 

 
 
 

 
 زبان )عمومی و تخصصی(: 

   کتاب َای مذرسان ضریف ) عمًمی ي تخصصی( ـ1

 لغت 504ـ 2

 :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

 َای جغرافيای، حسيه ضكًیی، گيتاضىاسی َای محيطی ي مكتة ـ فلسف5ٍ

 : جغرافياي روستايي و عشايري )مباني و ايران(
 کتاب َای مذرسان ضریف ـ1

 افيای ريستایی، دکتر عثاس سعيذیـ مثاوی جغر2

 يستایی ایران، دکتر مسعًد مُذيیجغرافيای ر ـ3

 وطيىی، دکتر رحيم مطيری فيای کًچجغرا ـ4

 ريزي روستايي: رنامهب
 کتاب مذرسان ضریف ـ1

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

 دلير ای، حسيه زادٌ ریسی واحيٍ ـ تروام3ٍ

 ـ مثاوی جغرافيای ريستایی، دکتر عثاس سعيذی4

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

 ریسی تًسعٍ ريستایی در ایران، دکتر محمذرضا رضًاوی، وطر قًمس ای تر تروامٍ ـ مقذم6ٍ

 ریسی ريستایی تا تأکيذ تر ایران، دکتر حسه مطيعی لىگريدی، جُاد داوطگاَی مطُذ ـ تروام7ٍ
 

 آمار و احتمال:
 ي ترزگرزادٌ(  کتاب مذرسان ضریف )استاد جعفریـ 1

 جًاد تُثًدیان( کتردآمار ي احتمال مقذماتی )ـ 2
 

 

 

 

 هاي مدرسان شريف منابع آزمون
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