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     2ص   25/0ها    هر مورد قرار گرفتن در تقاطع راه - 4                                                   بازارهاي محلی  -3       

1  

      دسترسی به خدمات و تسهیالت - 2                                           هاي اقتصاديفعالیت -1  5
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1  
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1  
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1  
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1  
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                                                                             64ص   . موجب زخمی شدن مسافران می شود، باید به آنان گوشزد کرد

1  

    ادامه در صفحه دوم    
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  .قبل از کرج قرار دارد النهارنصفزیرا این شهر در . در شهر نیشابور زودتر می باشد  15
  74ص                              .از کرج قرار دارد بعد النهارنصفزیرا این شهر در . تر می باشددیر خرم آباددر شهر یا  

1  

مختلف  مانند زلزله سیل و  ثدامداد و نجات در حوا عملیات -4 کوهنوردي -3 هاي عمرانیطرح - 2برداري نقشه -1  16
  77ص                  .ردیابی و کنترل ترافیک استفاده می شود

1  

17  
  

شهرهاي با بیش از ده میلیون نفر جمعیت در جهان که به سبب نقش مهم آنها در اقتصاد و تجارت جهانی، حوزه نفوذ  
  13ص                                                                                                                      .بسیار وسیعی دارند

1  

18  
  

هاي البته آموزش عمومی و برگزاري کارگاه. ها مانند فقر و بیکاري شناسایی شود و از بین برودهاي آسیبباید علل و ریشه
  24ص                                 . آموزشی براي شهروندان نیز در این زمینه مفید است و اهمیت دارد

1  

  1           55ص  .گذاري هنگفت نیاز داردتولید و خرید هواپیما به سرمایه ط به آن و همچنینها و تجهیزات مربواحداث فرودگاه  19

20  
  

 استفاده از تجهیزات ویژه در وسایل حمل و نقل  -2.  ب رعایت ایمنی شودوضع قوانین و مقراراتی که موج-1
               64ص .) مورد کافی است 2(    .تقویت فرهنگ ایمنی - 4ها و تجهیزاتی براي پایش و نظارت بر حمل و نقل  روش-3

1  

       . دهدها روي میلرزش و جنبش ناگهانی و کوتاه مدت پوسته زمین که به علت آزاد شدن انرژي در محل گسل، لرزهزمین   21
  82ص 

1  

22  
  

  شکسته شدن سدها -2                                       شدت و مدت بارش  -   1    
   90- 91ص           25/0هر مورد               هاي انسانیدخالت -4                           هاي طیعی حوضۀ رودویژگی -3   

1  
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ه به آب زیاد پرهیز از کشت محصوالتی ک - 3وري آبیاري در کشاورزي    افزایش بهره -2یی در مصرف آب    صرفه جو-1
  مدیریت آبخیزداري - 6  هاي آب زیرزمینیتغذیه مصنوعی سفره -5سازي آب باران آوري و ذخیرهجمع -4.  نیاز دارد
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1  

24  
  

ها و پردازش ه غیرمستقیم با استفاده از سنجدههاي سطح زمین از طریق مشاهدآوري اطالعات از پدیدهن جمعدانش و ف
                111ص                                                                                           .    ات دریافت شده استاطالع

1  

  24    مجمع بار                                                 "نظر همکاران محترم صائب است "                                                                  
 




