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1  

                                                                                             6ص                                                                             25/0 و تغییرات اجتماعی سریع تر 25/0وگرایی بیشترن )الف  6
                  20ص                               25/0  به علت مهاجرت گسترده مردم از سراسر کشور  25/0افزایش جمعیت این شهر  )ب
 22ص                                                      25/0     اعطاي وام مسکن    ،  25/0    طرح ساخت مسکن ارزان قیمت  )ج
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، رشد بخش       25/0     ، صنعتی شدن  و توسعه کارخانه ها    25/0       مهاجرت  فزاینده روستاییان به شهرها  7
  11ص                                                                  25/0         کشورها به تجارت جهانی ، ورود این    25/0    خدمات 

  1  

، افزایش جمعیت روستاها و    25/0      ، مهاجرت روستاییان به شهرها    25/0          افزایش طبیعی جمعیت شهرها  8
  19ص                                                                                    25/0      تبدیل آنها به نقاط شهري یا ادغام روستاها

75/0  
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که از فضاهاي شهر به طور مناسب و    25/0گونه اي برنامه ریزي کند   و به     25/0محدودیت ها را بشناسد          9
                                     29ص                                                                                                                             25/0.   متعادل استفاده شود

75/0  

  75/0                                                                                          26ص)                                  25/0مورد هر کدام   3(، مدیریت ترافیک ، مدیریت پسماند حمل و نقل ، مصرف انرژي  10

   25/0ه یه الیال )ب                                  25/0        سه بخش )الف   11
ها امکان به روز کردن اطالعات  در همه ي بخش  می توان مکان یابی کرد، محاسبات آماري و ریاضی انجام داد،  )ج

      25/0) ذکر یک مورد(. وجود دارد، قابلیت دسته بندي و برقراري ارتباط منطقی و ریاضی بین انواع اطالعات را دارد
  39-40ص                                                                                                                                                                 

75/0  

مکان ها  و و هدف آن ارتباط     25/0در پهنه مکان و فضاي جغرافیایی سرو کار دارد      25/0حمل و نقل با جابه جایی    12
    44ص                                                                                                                          25/0به یکدیگر است   نواحی 

75/0  

  75/0  54ص                                             )   25/0مورد هر کدام   3(چارك ، خرمشهر ) بندر عباس( قشم ، شهید حقانی   13

  75/0  59ص     25/0با هدف بهینه کردن سامانه  هاي حمل و نقل    25/0و اجرایی       25/0کلیه فعالیت هاي برنامه ریزي      14

  64ص    5/0کمربند ایمنی و کیسه هوا در خودرو     )الف  15
  64ص                    5/0    در فرودگاه Xدوربین ها ي کنترل سرعت در جاده ها  و کنترل چمدان و مسافر با اشعه   )ب

1  

  75/0  68ص          25/0   ترافیک ندارد          25/0جابه جایی تعداد بسیار زیاد مسافران شهري       25/0آالیندگی کمتر    16
و    5/0سازگارشده است   ) خشک یا مرطوب( با زندگی جانوري هر منطقه با نوع آب و هواي آن زیرا پوشش گیاهی    17

  98ص        5/0وقتی بارش منطقه از میانگین کمتر می شود موجودات زنده نمی توانند با شرایط جدید سازگار شوند   
1  

18  

مکان یابی براي اسکان موقت و برپاکردن چادرهاي امداد و استقرار مراکز درمانی در مناطق دوراز خطر سیالب براي  -1
  رسیدگی به مصدومان       

  مرمت فوري راه هاي ارتباطی براي دریافت خدمات و تجهیزات مورد نیاز پس از سیالب -2 
توزیع امکانات و تجهیزات مورد نیاز مصدومان، به ویژه استقرار تانکرهاي آب آشامیدنی بهداشتی براي جلوگیري  -3

  106ص             ) نمره  5/0مورد هر کدام 2(                                                    ................. از شیوع بیماري هاي عفونی و

1  

                                                                                                                              25/0. پدیده هایی را نشان می دهند که در سطح زمین باچشم قابل مشاهده اند  و  25/0در طیف مرئی تهیه شده اند   19
  112ص

5/0  

  20  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
  
    




