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 اصلی مورد نیاز برای المپیاد رشته جغرافیامنبع فهرست کتب 
 

 ایران(مبانی و ژئومورفولوژی )

 .نورانتشارات دانشگاه پیامژئومورفولوژی ساختمانی،  ؛(1398) اهللمحمودی فرج .1

 .نورانتشارات دانشگاه پیامژئومورفولوژی دینامیک،  ؛(1398) اهللمحمودی فرج .2

 .نورانتشارات دانشگاه پیام(؛ ژئومورفولوژی اقلیمی، 1398اهلل )محمودی فرج .3

 .مبنا، انتشارات ینزم هاییاشکال ناهمواری: ژئومورفولوژ یمبان(؛ 1382خیام، مقصود ) .4

 .نورانتشارات دانشگاه پیام(؛ ژئومورفولوژی ایران، 1396جداری عیوضی، جمشید ) .5

 ئومورفولوژی ایران، نشر قومس.(؛ ژ1396عالیی طالقانی، محمود ) .6

 .مشهد یدانشگاه فردوسیران )جلد نخست(، انتشارات ا یژئومورفولوژ(؛ 1392یان، محمد جعفر )زمرد .7

 .مشهد یدانشگاه فردوسیران )جلد دوم(، انتشارات ا یژئومورفولوژ(؛ 1392یان، محمد جعفر )زمرد .8

 

 وهواشناسی )مبانی و ایران(آب

 وهواشناسی، انتشارات سمت.؛ مبانی آب(1395علیجانی، بهلول )، کاویانی، محمد رضا .1

 نور.وهوای ایران، انتشارات دانشگاه پیام(؛ آب1385علیجانی، بهلول ) .2

 شناسی ایران، انتشارات دانشگاه اصفهان.(؛ اقلیم1387یدابوالفضل )سیان، مسعود ،رضا محمدیانی، کاو .3

 سینوپتیک ایران، سمت.وهواشناسی (؛ آب1395سلیقه، محمد ) .4

 .، سمتیماهواره ا یهواشناس یمبان(؛ 1392) یمیکر، نعمت اهلل، فرج زاده، منوچهر .5

 

 جغرافیای شهری )مبانی و ایران(

 منابع اصلی:

 ی، انتشارات سمت.شهر یاینو در جغراف یهایدگاهد (؛1389شکویی، حسین ) .1

 دانشگاه تبریز.(؛ جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات 1380فرید، یداهلل ) .2

 منابع کمکی:

 نور. یامپ یران،ا یشهر یایجغراف(؛ 1399)اصغر یان، نظر .1

 سمت. یا،ن ینژاد و عبدالمطلب برات یحاتم ینترجمه حس ی،شهر یایجغراف .2

 سمت. یاری،دکتر  کرامت اله ز ید،جد یشهرها یزیبرنامه ر .3

 دانشگاه تهران. یاری،دکتر ز ی،شهر یاراض یکاربر یزیبرنامه ر .4

 نور. یاممجتهدزاده ، پ ینغالمحس یران،در ا یشهر یزیبرنامه ر .5

 ، دانشگاه علم و صنعت. یدهاقان یزادهناصر مشهد یران،در ا یشهر یزیبرنامه ر یها یژگیاز و یلیتحل .6

 دانشگاه تهران. یاری،دکتر ز ی،منطقه ا یزیبرنامه ر یاصول و روشها .7

 ، سمت. ینیو پروانه شاه حس ییرهنما یمحمدتق یران،در ا یشهر یزیبرنامه ر .8
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 ، سمت. یدکتر قربان ی،شهر یزیبرنامه ر یمبان .9

 

 جغرافیای روستایی )مبانی و ایران(

 یی، انتشارات سمت.روستا یایجغراف یمبان(؛ 1398سعیدی، عباس ) .1

 یران، انتشارات سمت.ا ییروستا یایبر جغراف یامقدمه(؛ 1396ی، مسعود )مهدو .2

 یران، انتشارات سمت.ا ییروستا یایجغراف(؛ 1397، حسن )افراخته .3

 

 جغرافیای سیاسی )مبانی و ایران(

، یاسیس یایجغراف یمبان(؛ 1391)فاطمه سادات میراحمدی، ، راستی، عمران، ، ُدرِه(ی)مهاجرانیرحیدر م .1

 انتشارات سمت.

 یران، انتشارات سمت.ا یاسیس یایجغراف(؛ 1397) یا، محمدرضانحافظ .2

 ، انتشارات سمت.یاییجغراف یاستو س یاسیس یایجغراف(؛ 1396، پیروز )مجتهدزاده .3

 

 سنجش از دور

ماهواره  یرو تصاو ییهوا یاصول علم سنجش از دور )عکس ها(؛ 1391)نادر  ین،رویز، پپرو یروزآبادی،ف یائیانض .1

 نور.پیام ،(یا

، ییهوا یهاو عکس یاماهواره یرتصاو یرو تفس یناصول سنجش از دور نو؛ (1397، سیدکاظم )پناهیعلو .2

 .دانشگاه تهران انتشارات

 (؛ مبانی سنجش از دور، انتشارات آزاده.1395فاطمی، سید باقر، رضایی، یوسف ) .3

ی، انتشارات اماهواره یربر پردازش تصاو یدبا تاک یسنجش از دور کاربرد یمبان(؛ 1394رسولی، علی اکبر ) .4

 دانشگاه تبریز.

 

 


