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  به همراه منابع آزموني به تفكيك هر رشته  حوزه هاي مطالعاتي  اسامي 

  .  منابع اعالم شده در هر حوزه مطالعاتي را به دقت مطالعه و در آزمون مربوطه شركت كنند  ،محترم الزم است داوطلبان

  رشته آموزش زبان انگليسي
  آزمونحوزه مطالعاتي منابع  -2جدول 

  آزمون به صورت تمام  تستي برگزار خواهد شد . 
  
  
 

  
  
  
  
  

ف
ردي

 

حوزه مطالعاتي و  عناوين 
 امتحاني

  ضريب
 مالحظات نام ناشر نام مؤلف منبع آزمون

  زبانشناسي كاربردي  1
  

2 

An Introduction to applied 
Linguistics (2 nd . ed) 

 
Norbert Schimtt  

Hodder & 
Stoughton  

 
  كل كتاب مطالعه شود

 روش تدريس 2
3  

 

Principles of Language Learning 
and Teaching (6.ed) 

 

H.Douglas Brown  
 

  كل  كتاب مطالعه شود  رهنما

  روش تحقيق  3
  

2 

  
Second Language Research: 
Methodology & Design  

 

 
Alison Machey &    

Susan M. Gass  
  جنگل

  كل  كتاب مطالعه شود
  

  
4  

  
  

  آزمون سازي زبان 

  
  
2  

Testing for Language Teachers 
(2nd.ed). 

Arthur Hughes جنگل  
  كل كتاب مطالعه شود.

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  رشته برنامه ريزي آموزش از راه دور

  منابع حوزه مطالعاتي آزمون -2ادامه جدول 
  

  آزمون به صورت تمام  تستي برگزار خواهد شد . 
  

  حوزه مطالعاتي رديف
 

 مالحظات نام ناشر نام مولف منابع ضريب

روش تحقيق و آمار در علوم  1
 تربيتي

مولف: لورن بلكستر، كريستينا هيوز، ملكم تايت  كنيمچگونه تحقيق  3
 ،مترجم: ابراهيم زاده ، سرمدي، فراهاني

 مطالعه شود. 8و  7، 4، 2فصل هاي  پيام نور

  سرمد، حجازي،  بازرگان روشهاي تحقيق در علوم رفتاري
 

 مطالعه شود. 6و  4فصل هاي  انتشارات آگاه

  زارع ، طالبي، صيف علوم تربيتيآمار پيشرفته براي دانشجويان 
 

 تجديد نظر شده  پيام نور

  طالبي ،صيف مظلوميان ، اصول برنامه ريزي درسي 3  برنامه ريزي آموزشي و درسي  2
 

 پيام نور
  

  حسن ملكي اصول برنامه ريزي درسي (راهنماي عملي)
 

 بخش سوم مطالعه شود. پيام انديشه

  واجارگاه يكوروش فتح يدرس يزيبرنامه ر مياصول و مفاه
 

 انتشارات علم استادان
  

 گوتك يمولف: جرالد ل مكاتب فلسفي و آراي تربيتي 3 فلسفه تعليم و تربيت  3

 مترجم:محمد جعفر پاك سرشت 

حذف  15و  14، 13، 10، 9، 8، 4فصل هاي  سمت
 .مي باشد

  ابراهيم زاده فلسفه تربيت
 

 نور اميپ
  

  يفصسرمدي ، مديريت فرآيند آموزشي 2 مديريت آموزشي  4
 

 تجديد نظر شده نور اميپ

  علي عالقه بند اصول مديريت آموزشي
 

   نور اميپ

 گلوٍثيپوالك ،چارلز ام.را نين،جولي.لشيب اينتيمولف: س راهبردها و فنون طراحي آموزش 3 فناوري آموزشي  5
 مترجم دكتر هاشم فردانش 

  سمت

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  رشته زبان و ادبيات فارسي

  منابع حوزه مطالعاتي آزمون -2ادامه جدول 

  آزمون به صورت تمام  تستي برگزار خواهد شد . 
 

 

ف
ردي

 

  حوزه مطالعاتي و عناوين امتحاني
 

 نام مؤلف  منبع آزمون ضريب

 
 نام ناشر

 مالحظات

 اطالعات  شرح كريم زماني  شرح جامع مثنوي معنوي (دفتر دوم)  3 متون نظم فارسي 1
 

 دفتر خسروان(برگزيده شاهنامه فردوسي) 
مقدمه،انتخاب و توضيحات از  سجاد 

 آيدنلو
 سخن

از قسمت متن برگزيده(ديباچه ) 
) تا پايان كتاب 331(صفحه 

 مطالعه شود.

سعد الدين وراويني شرح و توضيح  مرزبان نامه  3 متون نثر فارسي  2
 خليل خطيب رهبر

 صفي عليشاه
از آغازكتاب مرزبان نامه تا پايان 

 باب پنجم مطالعه شود. 

 شرحي بركشف المحجوب هجويري 
 پيام نور  فاطمه كوپا

  
 

 2 كليات ادبي 3
 ميترا  سيروس شميسا بيان و معاني 

  
 

  ستوده پور عبدالرسول خيام  دستور زبان فارسي

 2 سبك شناسي و تاريخ ادبيات 4
  زوار  يحيي آرين پور  از نيما تا روزگار ما(تاريخ ادب فارسي معاصر)  

  ميترا  سيروس شميسا  سبك شناسي شعر

 2 عربي(صرف ونحو،متون نظم و نثر) 5
 اساطير  رشيد الشرتوني مبادي العربيه(جلد چهارم) 

از آغاز كتاب تا مبحث 
 المجرورات مطالعه شود.

 اسوه  حسين استاد وليترجمه  نهج البالغه 
قسمت نامه هاي حضرت امام(ع) 

 مطالعه شود.

  سروش  عبد المحمد آيتي معلقات سبع

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  ) رشته رياضي كاربردي گرايش تحقيق در عمليات  ( كنترل و بهينه سازي

  منابع حوزه مطالعاتي آزمون -2ادامه جدول 
 رديف حوزه مطالعاتي و  عناوين امتحاني ضريب  منبع آزمون نام مولف  نام ناشر مالحظات

─ ─ 

Bazara, Jarvis 
Linear Programming and Network Flow 
 

 G.Hadley 1 1تحقيق در عمليات پيشرفته  3
Linear Programming 
 

Katta G.Murthy 
Linear Programming 
 

─ ─ 

J . Stoer 
Introduction to Nummerical Analisis 
 

 Richard L.Burden 2 آناليز عددي پيشرفته 1
Numerical  Analysis 
 

E. Ward choney 
Numerical  Analysis 
 

─ 
Hill Book Copany , 1987 McGraw 

Real and Complex Analysis, 
  3 آناليز حقيقي   1 

Academic Press , 1998 C.D. Aliperantis 
Principles of Resal Analysis, third editon , , 
 

  4  رياضي زبان تخصصي  1  زبان تخصصي رياضي  محمد حسن بيژن زاده 1388پيام نور تجديد نظر شده  ─

  آزمون به صورت تمام  تستي برگزار خواهد شد . 
  

   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 رياضي محض (گرايش جبر جابجايي و همولوژي)

  
  منابع حوزه مطالعاتي آزمون -2ادامه جدول 

  
  آزمون به صورت تمام  تستي برگزار خواهد شد . 

 
 

 
 

 

   

   حوزه مطالعاتي و عناوين امتحاني ضريب  منابع  نام مولف نام ناشر  سال نشر  مالحظات
و  4، 3، 2، 1بخش هاي  4فصل  9و  8، 7بخش هاي  1فصل 

و  2و1بخش هاي  9فصل  4و  3، 2، 1بخش هاي  8فصل  5
 مطالعه شود. 1بخش  10فصل 

1973 SPRINGER T.W.HUNGERFORD ALGEBRA 1 1 جبر پيشرفته 

 MAC GRAW HILL RUDIN REAL AND COMPLEX 1986  مطالعه شود.  5و  4، 3، 2، 1فصل هاي 
ANALYSIS 

 2 1آناليز حقيقي 1

 3  زبان تخصصي رياضي  1 زبان تخصصي رياضي  بيژن زاده  پيام نور 1388 حذف مي باشد. 12و6فصل هاي 

(از 15)و 21- 14و17- 14( بخش هاي 14و9، 8فصل هاي 
  مطالعه شود. 17و  16)و 42-15 اولابتدا تا 

1999 CAMBRIDGE 
UNIVERSITY 

R.Y.SHARP STEPS IN COMMUTATIVE 
ALGEBRA 

 4  جبر جابجايي  2

و  3،3بخش  3فصل  1،2،2بخش 2، فصل2،1بخش  1فصل 
از ابتدا تا  6فصل  3،5و  2،5و  1،5بخش هاي  5فصل  1،3،3
مطالعه  1،2،7بخش اول از ابتدا تا  7فصل  3،6بخش  اول

  شود.

2008 SPRINGER J.J.ROTMAN AN INTRODUCTION TO 
HOMOLOGICAL ALGEBRA 

 5  جبر همولوژيك  1

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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  سالمترشته روانشناسي 

  منابع حوزه مطالعاتي آزمون -2ادامه جدول 
  

ف
ردي

 

  حوزه مطالعاتي و عناوين امتحاني
 

 نام مؤلف منبع آزمون ضريب

 
 نام ناشر

 مالحظات

    پيام نور  شقاقي, نصيري استنباط آماري در روانشناسي و علوم تربيتي 3 آمار، روش تحقيق و روان سنجي 1

  علي دالور  مباني نظري و عملي درپژوهش در علوم انساني و اجتماعي
  

  انتشارات رشد
  

فصول به جز فصل همه 
  مطالعه شود. 12و  11هاي 

 Discovering psychology Hockenburu worth 3 متون روان شناسي به زبان انگليسي  2
publishers 

-- 

  تاليف اگدن / كچوني  روانشناسي سالمت 2 روان شناسي سالمت پيشرفته 3
  ترجمه محسن كچوني 

  (جلد اول و دوم)  ارجمند

  انسان (ويراست ششم) (جلد اول)لوژي مباني نوروسايكو 2 نوروسايكولوژي، شناختيفيزيولوژيك ،  4
 

   برايان كولب/ ايان كيوويشاور
  و همكاراناحمد علي پور  :ترجمه

    

  استرنبرگ   روانشناسي شناختي
  خرازي –حجازي مترجم 

 10و  9,  4, 3, 2, 1فصول   انتشارات سمت
  مطالعه شود.

    انتشارات آييژ  حسين زارع  رواشناسي شناختي

جلد اول و  DSM5آسيب شناسي رواني جديد براساس     آسيب شناسي رواني  5
  دوم تاليف باچر

  تاليف باچر

  ترجمه سيد يحيي محمدي 

    ارسباران

  آزمون به صورت تمام  تستي برگزار خواهد شد. 
  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست


