
 95برخی جزئیات پذیرش دکتری 

  : له مبتنی بر تحلیل های نظری و مرتبط با حوزه جامعه شناسی مسأن ابی –  باشده انتخابی معطوف به حوزه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه عنوان یا مسأل -نگارش پیشنهاده ) پروپزال( با در نظر گرفتن موارد ذیل

ی، نظری و له ادر مورد نوآوری مسأاستدالل  – له تحقیق همراه با استدالل )حدوداً دو صفحه( ی تحقیق و تکنیک های مرتبط با مسأا روش های شناسی، روش معرفی روش –  و توسعه )حدوداً دو تا سه صفحه( اقتصادی

 سب مساله تحقیق با حوزه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه )حدوداً دو صفحه(روشی بویژه در باب تنا
 

 دارای ارجحیتهای کارشناسی ارشد  عناوین رشته برای ارزیابی دانش و منشعناوین دروس  رشته گروه

  باستانتاریخ ایران  تاریخ ایران اسالمی دروس تاریخ ایران اسالمی روش شناسی و فلسفه تاریخ زبان انگلیسی)ترجمه متون( تاریخ ایران بعد از اسالم تاریخ

 جغرافیا
برنامه ریزی روستایی )گرایش 

 آمایش کیفیت محیطی(
 روش تحقیق

 برنامه ریزی و نظریه های

 توسعه روستایی

مدلها و تکنیکهای 

 ( GIS)آمار،تکنیک ها و جغرافیایی

جغرافیا و برنامه 

 ریزی روستایی

و ترویج توسعه 

 روستایی

جغرافیا و برنامه ریزی 

 و شهری گردشگری

 جغرافیا
رایش برنامه ریزی روستایی )گ

 کارآفرینی(
 روش تحقیق

 برنامه ریزی و نظریه های

 توسعه روستایی

مدلها و تکنیکهای 

 ( GIS)آمار،تکنیک ها و جغرافیایی

جغرافیا و برنامه 

 ریزی روستایی

و ترویج توسعه 

 روستایی

جغرافیا و برنامه ریزی 

 و شهری گردشگری

 جغرافیای برنامه ریزی شهری جغرافیا
نظریه ها و تئوریهای برنامه ریزی 

 شهری
 نظریه توسعه منطقه ای

مسایل و مشکالت مسکن شهری در 

 ایران
 بدون محدودیت

 جغرافیا
ژئومورفولوژی )گرایش مدیریت 

 محیطی(
 روش تحقیق

ژئومورفولوژی )نظریه ها، مبانی 

 و ایران(
 زمین شناسی آبخیزداری ژئوموفولوژی مدلها و تکنیکهای ژئوموفولوژی

 بدون محدودیت روانشناسی زبان آزمون سازی روش تحقیق ش زبان انگلیسیزآمو ادبیات انگلیسیزبان و 

 بدون محدودیت جامعه شناسی ترجمه تحلیل گفتمان نظریه های ترجمه مترجمی زبان و ادبیات انگلیسی

 صرف و نحو بالغت زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی
مهارتهای ادبیات قدیم و جدید و 

 زبانی
 ادبیات فارسی رشته های الهیات زبان و ادبیات عربی

 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
-بدیع-قافیه -کلیات ادبی ) عروض

 تاریخ ادبیات(-بالغت-دستور
    متون نثر متون نظم

 ادبیات فارسیزبان و 
زبان و ادبیات فارسی گرایش 

 حماسی
    منابع مربوط به ادبیات حماسی شاهنامه شناسی کلیات ادبی

 ادبیات فارسیزبان و 
زبان و ادبیات فارسی گرایش 

 عرفانی
 کلیات ادبی

متون نظم با تکیه بر آثار 

 عرفانی
    متون نثر با تکیه بر آثار عرفانی

 نظریه ها روش تحقیق جامعه شناسی اقتصادی و توسعه علوم اجتماعی
جامعه شناسی 

 اقتصادی

نگارش 

 پیشنهاده)پروپزال( 
   

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت  پى اچ دى تست




