
 69-69جدول مواد امتحانی آزمون کتبی دکتری 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 ردیف
 –عنوان رشته 

 گرایش
 مواد امتحانی آزمون کتبی زیرگرایش

 منابع
 مالحظات ضریب

 

تاریخ  -تاریخ 

 اسالم

 تاریخ صدر اسالم

  3/1 دکتر غالمحسین زرگری نژاد  تاریخ صدر اسالم

  1 عابدالجابری  عقل سیاسی در اسالم

  1  منابع اصلی تاریخ صدر اسالم

 فرهنگ و تمدن اسالمی

  1 دکتر شکراله خاکرند  سیر تمدن اسالمی

  1 محمدرضا حکیمی  دانش مسلمین

  5/1 آدام متز  تمدن اسالمی

  5/1  منابع تمدن اسالمی

 تاریخ تشیع

  3/1 المعارف تشیعدائرهانتشارات  سیری در فرهنگ و تاریخ تشیع

  1 داوود فیرحی  تاریخ تحول دولت در اسالم

  1  منابع تاریخ تشیع

 
تاریخ  -تاریخ 

 ایران بعد از اسالم

ایران در قرون نخستین 

 اسالمی

کتاب ایران در قرون نخستین اسالم 

 جلد( 2اثر اشپولر )

 
1 

 

 دوره مغول
 ترجمه:  دکتر عبدالرسول خیراندیش  مغوالن در تاریخ )اشپولر(

 
1 

 

 خلیج فارس
 نویسنده: جی باتر  خلیج فارس

 
1 

 

 

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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تاریخ ایران  -تاریخ 

اسالمی دوره  

تاریخ ایران دوره 

 اسالمی

 دوره تیموری تا صفویه
  1  تاریخ تحوالت ایران دوران تیموری تا صفوی

  1  ایران دوران تیموری تا صفوی

پامناسبات ایران و ارو  

تا  11مسائل و مناسبات ایران و اروپا در قرون 

 میالدی 11

 1  

 11تا  11منبع شناسی ایران و اروپا در قرون 

 میالدی

 1  

 صفویه

  2  پیدایش دوران صفوی

  2  شناخت و نقد منابع

  1  جنبش های صفوی

  2  تحوالت سیاسی و اجتماعی دوره صفوی

  1  روابط خارجی صفوی

  1  های سیاسی اجتماعیسازمان

  1  نهادها و مناصب مذهبی

 دوره معاصر 

 )از قاجار تاکنون(

  1  شناخت و نقد منابع

  5/2  تحوالت سیاسی و اجتماعی

  5/1  روابط خارجی
 

 رفته خواهد شد. کر است که هر داوطلب در هر گرایش انتخاب شده مجاز به اعالم امتحان در دو زیرگرایش است و براساس باالترین نمره مکتسبه در گرایش پذیذ* شایان 

  (171-31131312امتحان کتبی به اطالع بخش تاریخ برسانند. )شماره تماس:  تاریخ زیرگرایش امتحانی خود را حداکثر تا یک هفته قبل از* داوطلبان موظفند دو 
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 زبان و ادبیات فارسی 

 همه گرایش ها دروس عمومی
  2 کلیات ادبی )معانی و بیان، تاریخ ادبیات، عروض(

  1 زبان خارجه

 دروس تخصصی

 عرفانی

  1 متون نظم، مثنوی، منطق الطیر، سنایی

الهدایه، مرصاد، شرح المحجوب، مصباحمتون نثر: کشف

 گلشن راز
3 

 

 غنایی
  1 متون نظم: حافظ، خاقانی، انوری، نظامی، سعدی

  3 متنو نثر:  مرزبان نامه، جهانگشاه، کلیله و دمنه

 حماسی
  5 ن نظم : شاهنامه، گرشاسب نامه، بهمن نامهومت

متون نثر: پژوهش در اساطیر ایران، حماسه سرایی در 

 ایران، حماسه )خالقی مطلق( 
2 

 

 
 زبان و ادبیات

 انگلیسی

آموزش زبان 

 انگلیسی

  1  آزمون سازی

روش تدریس )نظریه ها و 

 مهارتها(

 
1 

 

  1  روش تحقیق

زبان و ادبیات 

 انگلیسی

  1  نمایشنامه

  1  رمان

  1  شعر

  1  نقد ادبی

 زبان شناسی 

  1  تحلیل گفتمان

  1  ساخت واژه

  1  نحو

  1  واژه شناسی

  1  معنا شناسی

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست




