
منابعضریبتأثیرمواد درسیرشته-گرایشگروه آموزشیدانشکده

تاریخ  ایران دوره  اسالمیتاریخ
زبان انگلیسی، روش تحقیق،  فلسفه تاریخ 
، دروس تخصصی تاریخ ایران از اسالم تا 

انقالب اسالمی

مجموعه منابع آموزشی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در حوزه علوم 
تاریخی

نویسنده: ابراهیم مقیمی  روش تحقیق در جغرافیاي طبیعی (ژئومورفولوژي)
و فرج اهللا محمودي

مقدمه اي بر روش تحقیق در علوم انسانی نویسنده: محمدرضا حافظ نیا

ژئومورفولوژي ساختمانی و دینامیک بیرونی 
نویسنده: روژه کک، ترجمه فرج اهللا محمودي

ژئوموفولوژي اقلیمی
نویسنده: روژه کک، ترجمه فرج اهللا محمودي

ژئومورفولوژي ایران
نویسنده: جمشید جداري عیوضی

ژئومورفولوژي ایران
نویسنده: محمود عالیی طالقانی

مقاله هاي مربوط به ژئومورفولوژي در تمام قلمرو ایران و مقاله هاي مربوط 
پژوهشی معتبر داخلی به نظریه هاي ژئومورفولوژي در مجالت علمی –

ModernPhysical Geography

AN Strahler. .

جدول ارزیابی تخصصی

ادبیات و علوم انسانی

ژئومورفولوژيجغرافیا

1روش تحقیق

3ژئومورفولوژي(نظریه ها مبانی و ایران)

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



منابعضریبتأثیرمواد درسیرشته-گرایشگروه آموزشیدانشکده

جدول ارزیابی تخصصی

تحلیل هاي کمی در ژئومورفولوژي 
نویسنده : ترجمه جمشید فریفته

GIS سیستم اطالعات جغرافیایی
نوسینده : سیدرضا حسین زاده و علیرضا بیدخوري

کاربرد آمار در علوم جغرافیائینویسنده : دکتر مهدي پورطاهري

نقشه هاي ژئومورفولوژي ، روش ها و تکنیک ها نویسنده : مجتبی یمانی

جلد اول) شاهنامه (3
دفتر اول) مثنوي (3

خاقانی: تصحیح دکتر ضیاءالدین سجادي، «مالک ملک سخن» دکتر 
عباس ماهیار، «گزارش دشواري هاي دیوان خاقانی»، دکتر میرجالل الدین 

کزازي.
حافظ: تصحیح هوشنگ ابتهاج (حافظ به سعی سایه)، «شرح شوق» دکتر 

سعید حمیدیان، «حافظ نامه» بهاءالدین خرمشاهی
نظامی (مخزن االسرار)

سنایی (زلف عالم سوز، دکتر سیدمهدي زرقانی)
تاریخ بیهقی

کشف المحجوب (تصحیح دکتر محمود عابدي)
تاریخ جهانگشا (جلد اول، تصحیح قزوینی)

باب اول) مرزبان نامه (4

مقامات حریري (گزیدة دکتر رادمرد و دکتر مجرد)

ادبیات و علوم انسانی

2مدل ها و تکنیک ها در ژئومورفولوژيژئومورفولوژيجغرافیا

زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی 

(بدون گرایش)

4متون نظم فارسی

4متون نثر فارسی

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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جدول ارزیابی تخصصی

دستور دکتر وحیدیان و غالمرضا عمرانی
دستور دکتر انوري و دکتر احمدي

تاریخ ادبیات ذبیح اله صفا (گزیده دکتر ترابی)
تاریخ ادبی ایران و قلمرو  زبان فارسی (دکتر سیدمهدي زرقانی)

معانی و بیان دکتر شمیسا
معانی و بیان دکتر علوي مقدم و دکتر اشرف زاده

بدیع دکتر وحیدیان و دکتر شمیسا
وزن شعر فارسی، دکتر پرویز خانلري
عروض و قافیه، دکتر سیروس شمیسا

بحثی پیرامون زحاف رایج در شعر فارسی، رضا عبداللهی
المعجم فی معاییر اشعارالعجم، شمس قیس رازي

سبک شناسی، دکتر محمود فتوحی
سبک نثر صوفیانه دکتر غالمرضایی

سه جلد سبک شناسی، ملک الشعراء بهار
کتاب دکتر شفیعی کدکنی در باب سبک عرفانی

یتیمۀ الدهر، الثعالبی.
هاشمیات کمیت.

المیۀ العرب
المیۀ العجم

معلّقه امرأ القیس
مبادي ء العربیه، ج4

کلیله و دمنه عربی      
به امام حسن(ع)، قرآن و نهج البالغه (نامۀ امام علی(ع)

نامۀ امام به مالک اشتر، خطبه شقشقیه، خطبۀ همام)

زبان و ادبیات فارسیادبیات و علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی 

(بدون گرایش)

4کلیات ادبی

3نظم و نثر عربی

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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جدول ارزیابی تخصصی

زبان و ادبیات فارسی 
(بدون گرایش)

3زبان انگلیسی

Literary Terms A glossary of literary Terms:
AbramsMH.
Reading An Introduction to criticism: :
Literature film culture Michael Ryan, , - , 20012.
Grammar Toefl Grammar Flash: .

- منطق الطیر، اسرارنامه با تصحیح شفیعی
- مثنوي دفتر اول تا پایان سوم

- حدیقه تصحیح مدرس رضوي
- حافظ: تصحیح هوشنگ ابتهاج (حافظ به سعی سایه)، «شرح شوق» دکتر 

سعید حمیدیان، «حافظ نامه» بهاءالدین خرمشاهی
- غزلیات سنایی (تصحیح مدرس رضوي یا جاللی پندري)

- مصباح الهدایۀ
- کشف المحجوب

- رساله هاي رمزي سهروردي (عقل سرخ شرح دکتر پورنامداریان)
- ترجمۀ رسالۀ قشیریه (تصحیح فروزانفر)

- در سایۀ آفتاب،  دکتر پورنامداریان
- مکتب حافظ، دکتر منوچهر مرتضوي
- گمشدة لب دریا، دکتر پورنامداریان

- عرفان و رندي در شعر حافظ، دکتر داریوش آشوري
- برخی از آثار دکتر شفیعی کدکنی

زبان و ادبیات فارسیادبیات و علوم انسانی

گرایش عرفانی

4متون نظم با تکیه بر آثار عرفانی

4متون نثر با تکیه بر آثار عرفانی

سایر منابع مرتبط

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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جدول ارزیابی تخصصی

- دستور دکتر وحیدیان و غالمرضا عمرانی
- دستور دکتر انوري و دکتر احمدي

- تاریخ ادبیات ذبیح اله صفا (گزیده دکتر ترابی)
- تاریخ ادبی ایران و قلمرو  زبان فارسی (دکتر سیدمهدي زرقانی)

- معانی و بیان دکتر شمیسا
- معانی و بیان دکتر علوي مقدم و دکتر اشرف زاده

- بدیع دکتر وحیدیان و دکتر شمیسا
- وزن شعر فارسی، دکتر پرویز خانلري
- عروض و قافیه، دکتر سیروس شمیسا

- بحثی پیرامون زحاف رایج در شعر فارسی، رضا عبداللهی
- المعجم فی معاییر اشعارالعجم، شمس قیس رازي

- سبک شناسی، دکتر محمود فتوحی
- سبک نثر صوفیانه دکتر غالمرضایی

- سه جلد سبک شناسی، ملک الشعراء بهار
- کتاب دکتر شفیعی کدکنی در باب سبک عرفانی

- یتیمۀ الدهر، الثعالبی.       - هاشمیات کمیت.        - المیۀ العرب

- المیۀ العجم                    - معلّقه امرأ القیس          - مبادي ء العربیه، ج4

به امام  - کلیله و دمنه عربی        - قرآن و نهج البالغه (نامۀ امام علی(ع)
حسن(ع)،

نامۀ امام به مالک اشتر، خطبه شقشقیه، خطبۀ همام)

گرایش عرفانیزبان و ادبیات فارسیادبیات و علوم انسانی

4کلیات ادبی

3نظم و نثر عربی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



منابعضریبتأثیرمواد درسیرشته-گرایشگروه آموزشیدانشکده

جدول ارزیابی تخصصی

Literary Terms A glossary of literary Terms:
AbramsMH.

Reading An Introduction to criticism: :
Literature film culture Michael Ryan, , - , 20012.

Grammar Toefl Grammar Flash: .
خالقی شاهنامۀ پیرایش خالقی مطلق به انضمام یادداشتهاي - شاهنامۀ

- خالقی مطلق: از «خداي نامه تا شاهنامه» و مدخل هاي «فردوسی» و 
«شاهنامۀ فردوسی» و «رستم و اسفندیار» براي دانشنامۀ زبان و ادب فارسی 

که عالوه بر دانشنامه در کتاب مجموعه مقاالت فردوسی و شاهنامه سرایی
نیز منتشر شده است (چاپ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1392)؛ به انضام 

مدخل «رستم و سهراب» از ابوالفضل خطیبی در همان منبع، فردوسی اثر 
دکتر ریاحی.

از ذبیح اهللا صفا حماسه سرایی در ایران
پژوهش در اساطیر ایران از مهرداد بهار، مدخل «حماسه» دانشنامۀ ادب 

فارسی
دستور دکتر وحیدیان و غالمرضا عمرانی

دستور دکتر انوري و دکتر احمدي
تاریخ ادبیات ذبیح اله صفا (گزیده دکتر ترابی)

تاریخ ادبی ایران و قلمرو  زبان فارسی (دکتر سیدمهدي زرقانی)
معانی و بیان دکتر شمیسا

معانی و بیان دکتر علوي مقدم و دکتر اشرف زاده (ادامه..)

4کلیات ادبی

زبان و ادبیات فارسیادبیات و علوم انسانی

2زبان انگلیسیگرایش عرفانی

گرایش ادبیات حماسی

4شاهنامه شناسی

4منابع مربوط به ادبیات حماسی

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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جدول ارزیابی تخصصی

بدیع دکتر وحیدیان و دکتر شمیسا
وزن شعر فارسی، دکتر پرویز خانلري
عروض و قافیه، دکتر سیروس شمیسا

بحثی پیرامون زحاف رایج در شعر فارسی، رضا عبداللهی
المعجم فی معاییر اشعارالعجم، شمس قیس رازي

سبک شناسی، دکتر محمود فتوحی
سبک نثر صوفیانه دکتر غالمرضایی

سه جلد سبک شناسی، ملک الشعراء بهار
کتاب دکتر شفیعی کدکنی در باب سبک عرفانی

2نظم و نثر عربی

یتیمۀ الدهر، الثعالبی.      
هاشمیات کمیت.       

المیۀ العرب 
المیۀ العجم

معلّقه امرأ القیس
مبادي ء العربیه، ج4
کلیله و دمنه عربی

به امام حسن(ع)، قرآن و نهج البالغه (نامۀ امام علی(ع)
نامۀ امام به مالک اشتر، خطبه شقشقیه، خطبۀ همام)

3زبان انگلیسی

Literary Terms A glossary of literary Terms:
AbramsMH.
Reading An Introduction to criticism: :
Literature film culture Michael Ryan, , - , 20012.
Grammar Toefl Grammar Flash: .

گرایش ادبیات حماسیزبان و ادبیات فارسیادبیات و علوم انسانی

کلیات ادبی
(ادامه)

4

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



منابعضریبتأثیرمواد درسیرشته-گرایشگروه آموزشیدانشکده

جدول ارزیابی تخصصی

زبان شناسی همگانیزبان شناسی

1صرف
2نحو

3معنی شناسی 
4آواشناسی و واجشناسی

1
1
1
1

Morphology Katamba&Stonham1 ,
2 – Understanding Morphology, Martin Haspelmath

Introduction toGovernment and Binding1 - ,
LilianeHaegeman

Core Syntax AMinimalist ApproachDavid2 - ,
Adger

Semantics JohnSaeed1 - ,
Meaning in Language AlanCruse,
Understanding Phonology Gussenhaven2 - ,
Phonology Philip Carr2 - ,

الف:شرح سیوطی:سیوطی .1
ب:شرح ابن عقیل:ابن عقیل .2

ج:مغنی اللبیب (باب رابع): ابن هشام .3
الف: جواهر البالغه: احمد هاشمی .1

ب: دراسه ونقد فی مسائل بالغیه هامه: دکترمحمدفاضلی .2
ج:شرح مختصر المعانی:تفتازانی .3

الف:المجانی الحدیثه: فؤاد افزام بستانی .1
ب:تاریخ االدب العربی: شوقی ضیف .2

ج:الجامع فی تاریخ االب العربی: حنا الفاخوري .3
د:االتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث: سلمی خضراء  .4

الجیوسی

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات عربیزبان وادبیات عربی

2صرف و نحو

2بالغت

4ادبیات قدیم و جدید ومهارتهاي زبانی

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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جدول ارزیابی تخصصی

ه:النقداالدبی الحدیث: محمدغنیمی هالل .5
و:مجانی الشعر العربی الحدیث و مدارسه: صادق خورشا .6

ز:"آثار نویسندگان و شاعران دوره هاي معاصر بویژه: بیاتی، سیاب،  .7
حاوي و أدونیس

نظریه هاي جامعه شناسی، جورج ریتزر،مترجم: هوشنگ  -1
نایبی،تهران، نشر نی، چاپ اول،1393.

نظریه هاي نوین جامعه شناسی، جاناتان اچ ترنر، مترجم: علی اصغر  -2
مقدس مریم سروش، تهران، جامعه شنا سان،1393.

طراحی پژوهش هاي اجتماعی، نورمن بلیکی،م ترجم: حسن  -3
چاوشیان،تهران، نشر نی، چاپ نهم، 1393.

درآمدي بر تحقیق کیفی،  اووه فلیک،مترجم:هادي جلیلی  -4
تهران،نشر نی،1394.

منفعت طلبی وساختار اجتماعی،  ریچارد سوئد برگ،مترجم: علی  -5
اصغر سعیدي، تهران ،لوح فکر، چاپ اول ، 1391.

جامعه بازار(بازار ونظریه اجتماعی مدرن)، دان اسلیتر وفران  -6
تونکیس، مترجم: حسین قاضیان،تهران،نشر نی، چاپ دوم،1390.

آیین ها و باورهاي یهود، الن انترمن

تاریخ تفکر مسیحی، تونی لین

الهیات و معارف 
اسالمی

1ادیانادیان و عرفانادیان و عرفان

ادبیات و علوم انسانی

4ادبیات قدیم و جدید ومهارتهاي زبانیزبان و ادبیات عربیزبان وادبیات عربی

علوم اجتماعی
جامعه شناسی اقتصادي 
( کد: 2125 وتوسعه(

1-نظریه هاي جامعه شناسی
2-روش تحقیق

3-حوزه هاي جامعه شناسی توسعه و 
اقتصادي

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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جدول ارزیابی تخصصی

تاریخ فلسفه چین، فانگ یو الن

تاریخ فلسفه شرق و غرب، رادا کریشنان، جلد اول

بودا، ع. پاشایی، ویرایش سوم و به بعد

ادیان و مذاهب در ایران باستان، کتایون مزداپور و دیگران
راهنماي دین پژوهی(آشنایی با ده رویکرد در مطالعه ادیان)، ویراسته 

رابرت سگال

مثنوي، دفتر اول، شرح کریم زمانی

رساله قشیریه، بخش اصطالحات

جستجو در تصوف و دنباله، عبدالحسین زرین کوب

1زبان انگلیسی تخصصی

زبان عربی تخصصی
1

1عرفان و تصوف

الهیات و معارف 
اسالمی

ادیان و عرفانادیان و عرفان

1ادیان
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تاریخ عرب اثر فلیپ حتی

و 5 تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج جلد 4
تاریخ ایران در سده هاي نخستین اسالمی اثراشپولر جلد اول

تاریخ االدب الجغرافی العربی اثر کراچکوفسکی
جغرافیاي تاریخی سرزمین هاي خالفت شرقی اثر لسترنج

تاریخچه جغرافیا در تمدن اسالمی اثر تشنر
مطالعات اسالمی در غرب اثر مرتضی اسعدي

تاریخچه شرق شناسی اثر عبداله همتی
تاریخ امپراتوري عثمانی اثر استانفورد جی شاو
در آمدي بر تاریخ پژوهی اثر استنفورد مایکل

مدخل تاریخ شرق اسالمی اثر ژان سواژه
تاریخ هنر در سرزمین هاي اسالمی اثر انور الرفاعی

تاریخ هنر معماري ایران در دوره اسالمی محمدحسن کیانی
تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی اثر ذبیح اله صفا

علوم اسالمی و نقش آن در تحوالت علمی جهان اثر الدومیه لی
علم و تمدن در اسالم اثر حسین نصر

الهیات و معارف 
اسالمی

تاریخ و تمدن ملل 
اسالمی

تاریخ و تمدن ملل اسالمی
تاریخ اسالم

فرهنگ و تمدن اسالمی
1
1
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فقه و مبانی حقوق 
اسالمی

2، 2، 1فقه، اصول فقه، قواعد فقهفقه و مبانی حقوق اسالمی

اصول فقه، مظفر
فرائد االصول، شیخ انصاري، اصول عملیه

شرح اللمعۀ الدمشقیه، 
قواعد فقه، محقق داماد، مجلدات چهارگانه

شواهدالربوبیه و نهایه الحکمه2حکمت متعالیه

و 15حکمت مشاء شرح اشارات ، نمط 4

منطق مظفر1منطق قدیم

1کالم قدیم و جدید
کشف المراد فی شرح تجریداالعتقاد(عالمه حلی و خواجه نصیرالدین 

و عقل و اعتقاد دینی (مایکل پترسون و همکاران) طوسی)

4تفسیر

منابع تفسیر: 
سوره هاي : حمد ،حجرات، لقمان، انسان،طارق، اعلی، علق و 50 ·

آیه اول سوره اسراء از تفسیر المیزان
آیه اول سوره هاي بقره،آل عمران و واقعه از تفسیرمجمع البیان 50 ·

التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، محمدهادي معرفت ·
روش شناسی  تفسیر علی اکبر بابایی و همکاران ·

به جز بخش تفسیر سوره حمد)4علوم قرآن البیان ابوالقاسم خویی( ·

الهیات و معارف 
اسالمی

فلسفه و حکمت 
اسالمی

حکمت متعالیه

علوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیث
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43-41-40– االتقان فی علوم القرآن  سیوطی انواع  39-38-37-9 ·
50-52-53-54-55-56-62-63–49–47–45-46 -44-

تاریخ قرآن محمود رامیار ·

تاریخ عمومی حدیث  مجید معارف ·

تلخیص المقباس مامقانی ·

کتاب التوحید الکافی مطابق با مرآت العقول ·

کلیات فی علم الرجال جعفرسبحانی ·

خطبه اول نهج البالغه4زبان تخصصی عربی امالی سید مرتضی و 50

2Shorterزبان تخصصی انگلیسی encyclopedia of Islam

1کالم اسالمی
1 – کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد

عالمه حلی از مقصد ثالث تا آخر کتاب
2 – االلهیات آیت ا... سبحانی

1فلسفه اسالمی
1 – و 5 االشارات و التنبیهات ابن سینا با شرح خواجه نمط 4

2 – و 5 شواهد الربوبیۀ مال صدرا مشهد 3، 4
3- نهایۀ الحکمۀ مرحوم عالمه طباطبایی

4علوم قرآن

4حدیث

مبانی نظري اسالممعارف اسالمی

الهیات و معارف 
اسالمی

علوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیث
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1کالم جدیدمبانی نظري اسالم
1 – و 9 علم و دین ایان بار بور فصول 5، 6، 8

2 – عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون و دیگران

1تفسیر قرآن و روش هاي تفسیري
در حد و 28 تفسیر قرآن جزء 26، 27

و المیزان (عالمه طباطبایی) مجمع البیان (عالمه طبرسی)
التفسیر و المفسرون (آیۀ ا... معرفت)

1علوم قرآن

(آیۀ ا... معرفت) و 2 التمهید فی علوم القرآن ج1
البیان فی تفسیر القرآن (آیۀ ا... خوئی)

االتقان فی علوم القرآن (جالل الدین سیوطی)
و 63) تا 55، 62 (نوعهاي 9، 37

1علوم حدیث
مقدمه معجم رجال الحدیث (آیۀ ا... خوئی)

تلخیص مقباس الهدایۀ (عالمه مامقانی)

Microbiology An introduction Gerard J Tortora1- :

Veterinarymicrobiology &microbial diseaseP J2-
Quinn

Diagnostic microbiology bailey& scotts3-
Microbiology Jawetz4-

انگل شناسی دامپزشکی
انگل شناسی دامپزشکی

تالیف تیلور، ول و اوکارت
بیوتکنولوژي (زیست  

فناوري)

1.         Jubb, Kennedy, and Palmer,s Pathology of

DomesticAnimals

2.         Pathologic Basis of Veterinary Disease

الهیات و معارف 
اسالمی

معارف اسالمی
قرآن و متون اسالمی

پاتوبیولوژيدامپزشکی

باکتري شناسی

رشته هاي اعالم شده در دفترچه  راهنماي  
شماره  یک  سازمان سنجش آموزش 

کشور1396

پاتولوژي  دامپزشکی
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عناوین دروس امتحانی  اعالم شده در دفترچه راهنماي  شماره  

یک  سازمان سنجش آموزش کشور1396
بافت شناسی دامپزشکی (دلمن).ترجمه دکتر شهروز- دانشگاه ارومیه

عناوین دروس امتحانی  اعالم شده در دفترچه راهنماي  شماره  

یک  سازمان سنجش آموزش کشور1397
جنین شناسی النگمن

بهداشت مواد غذایی 
وآبزیان

عناوین دروس امتحانی  اعالم شده در دفترچه راهنماي  شماره  بهداشت مواد غذایی

یک  سازمان سنجش آموزش کشور1396

Veterinary medicine P Constable th1- , .  . 11
edition
large animal internalmedicine Bradford P2-  , . .
Smith

Veterinary Reproduction andObstetrics1-

Pathways to Pregnancy andParturition2-
Adam s lameness in horsed’
Small animal surgery
Techniques in large animal surgery
Veterinary anesthesia

-                 Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory

Medicine Clinical Pathology by S Latimer: , .

-                 Veterinary hematology and clinical chemistry.
ByAnna Thrall

- عناوین دروس امتحانی  اعالم شده در دفترچه راهنماي  
شماره  یک  سازمان سنجش آموزش کشور1396

مامایی وبیماریهاي تولید 
مثل دام دامپزشکی

عناوین دروس امتحانی  اعالم شده در 
دفترچه راهنماي  شماره  یک  سازمان 

سنجش آموزش کشور1396

جراحی دامپزشکی
عناوین دروس امتحانی  اعالم شده در 
دفترچه راهنماي  شماره  یک  سازمان 

سنجش آموزش کشور1396

دامپزشکی

بافت شناسی مقایسه ايعلوم پایه

علوم درمانگاهی

بیماریهاي داخلی دامهاي 
بزرگ

کلینیکال پاتولوژي
عناوین دروس امتحانی  اعالم شده در 
دفترچه راهنماي  شماره  یک  سازمان 

سنجش آموزش کشور1396
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3زیست شناسی سلولی
3زیست شناسی مولکولی

2مهندسی ژنتیک
2بیوشیمی

کلیه گرایش-هاي علوم جانوري، زیست 
شناسی سلولی ملکولی، دکتراي حرفه-اي 

پزشکی عمومی و دامپزشکی، علوم 
اعصاب، علوم شناختی، مهندسی پزشکی

دارد
مستندات کلیه تولیدات علمی شامل کتاب، مقاله، شرکت در کارگاه-ها و 

مجامع علمی، تجربیات آموزشی، آزمون زبان، ثبت اختراع و . .

فیزیولوژي دستگاه عصبی مرکزي، 
فیزیولوژي غشاي سلول، 

نورآندوکرینولوژي
و 1 بترتیب 2، 2

Neuroscience Perves et al, ., 3rd edition.
Molecular cell biology Lodish et al Last, .
edition.
Vertebrate endocrinology Norris &Carr th, , 5
edition.

نداردکلیه گرایش-هاي زیست شناسی
مستندات کلیه تولیدات علمی شامل کتاب، مقاله، شرکت در کارگاه-ها و 
مجامع علمی، تجربیات آموزشی، آزمون زبان، ثبت اختراع، دو توصیه نامه 

از اساتید دوره کارشناسی ارشد

بیوسیستماتیک جانوري
گونه و گونه زایی

جانورشناسی
جغرافیاي زیستی

2
2
2
1

مبانی سیستماتیک جانوري
جمعیت گونه ها و تکامل

جانورشناسی هیکمن
جغرافیایی زیستی

Brown& lomolino

زیست شناسیعلوم

زیست شناسی سلولی 
مولکولی

فیزیولوژي جانوري

بیوسیتماتیک جانوري
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حقوق جزا و جرم شناسی 
(کد 2155)

متون حقوقی (انگلیسی یا فرانسه)
حقوق جزا (عمومی و اختصاصی)

جرم شناسی
آئین دادرسی کیفري

متون فقه

2
2
1
1
1

در سطح سرفصل هاي مصوب کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی (کد 
(2157

متون حقوقی (انگلیسی یا فرانسه)
حقوق مدنی

حقوق تجارت
آئین دادرسی مدنی

متون فقه

1.5
2
1
1
1

در سطح سرفصل هاي مصوب کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

اعالم می شود1اندیشه  سیاسی اسالم و ایران و غرب

اعالم می شود3تاریخ معاصر ایران

اعالم می شود2مبانی و روش هاي علوم سیاسی

اعالم می شود2نظریه هاي جامعه شناسی سیاسی

اعالم می شود3سیاست خارجی

اعالم می شود3اندیشه  سیاسی اسالم و ایران

اعالم می شود3اندیشه ي سیاسی غرب

علوم اداري و 
اقتصادي

حقوق

علوم سیاسی

علوم سیاسی 
مسائل ایران

علوم سیاسی 
اندیشه ي سیاسی
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اعالم می شود2نظریه هاي جامعه شناسی سیاسی

اعالم می شود2مبانی و روش هاي علوم سیاسی

اعالم می شود1تاریخ معاصر ایران

روان شناسی ژنتیک (جلد1). دکتر منصور

. دکتر منصور و دکتر  دادستان روان شناسی ژنتیک 2

نظریه هاي نوین تحول انسان. دکتر آقامحمدیان و برآبادي. انتشارات نی

روان شناسی بلوغ و نوجوانی. دکتر آقامحمدیان و حسینی. انتشارات 
دانشگاه فردوسی مشهد

روان شناسی رشد کاربردي. دکتر آقامحمدیان. انتشارات صبرا

نظریه هاي رشد. کرین. ترجمه: دکتر خوئی نژاد و دکتر رجایی

جلدي. دکتر دادستان. انتشارات سمت روان شناسی مرضی تحولی- 3

روان شناسی بالینی، مفاهیم و روش ها. فیرس جري. ترجمه فیروزبخت. 
انتشارات رشد، 1382

روان شناسی بالینی، مبانی آزمایشی بالینی و فرایند تشخیص. پورن بورلی. 
ترجمه دادستان، انتشارات بعثت، 1384)

چکیده روان پزشکی .کاپالن، سادوك. ترجمه پورافکاري. انتشارات 
ارجمند

علوم تربیتی و 
روانشناسی

روان شناسیروان شناسی

2روان شناسی رشد

2روان شناسی بالینی و آسیب شناسی روانی

علوم اداري و 
اقتصادي

علوم سیاسی
علوم سیاسی 

اندیشه ي سیاسی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



منابعضریبتأثیرمواد درسیرشته-گرایشگروه آموزشیدانشکده

جدول ارزیابی تخصصی

ساخت، پدیدایی و تحول شخصیت به انضمام مفهوم فرافکنی، تست 
رورشاخ . ریچاردماي لی. ترجمه دکتر منصور. انتشارات سمت، 1380

روان شناسی شخصیت. دکتر یوسف کریمی

روان شناسی شخصیت. پروین.  ترجمه: دکتر کدیور
Theories of personality1.
Creator Schultz Duane p: , .
Subject personality:
Publisher Brooks cole Pub Co Date: / . . : 1998

Theories of personality in outline study guide for2.
Schult's andSchult's theories of personality

Creator Enos Matthew: , .
Subject personality:
Publisher Brooks cole Pub Co Date: / . . : 1998
Personality theories development growth and3. : , ,
diversity
Creator Allen BemP: , .
Subject personality Publisher Allyn and: :
BaconDate: 1997
Personality theory and research4. :
Creator Pervin LawrenceA: , .

Subject personality Publisher JohnWiley andSons: :

Theories of personality Contemporary approaches5. :
to the science of personality
Creator Magnavita Jeffrey J: , .
Subject personality Publisher Wiley Date: : : 2002

علوم تربیتی و 
روانشناسی

2روان شناسی شخصیتروان شناسیروان شناسی
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استنباط آماري. دکتر هومن
آمار توصیفی و استنباط. دکتر دالور

روش تحقیق.  دکتر هومن و دکتر دالور
Books:
Abnormal Psychology th Edition1. , 10

AnnKring University of California at Berkeley,

Gerald C Davison University of SouthernCalifornia. ,

JohnM Neale SUNYStony Brook. ,
Sheri Johnson University of Miami,
ISBN: 978-0-471-69238-6 ©2007   720 pages

Journals:
 1. Journal of Abnormal Psychology®

Editor DavidWatson PhD ISSN x: , : 0021-843
PublishedQuarterly beginning in February,
http wwwapa org journals abn:// . . / / /
 2.  InternationalJournal of Mental Health and

Addiction

Editor in Chief Masood Zangeneh- - :

ISSN print version Journal no: 1557-1874 ( ) . 11469

http://www.springerlink.com/content/1557-1874

علوم تربیتی و 
روانشناسی

روان شناسیروان شناسی

2آمار و روش تحقیق

2متون تخصصی انگلیسی
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Cognitive Therapy andResearch3.

Editor in Chief Rick E Ingram- - : .
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2نظریه هاي مشاوره، خانواده و زوج درمانی

2نظریه هاي مشاوره گروهی

علوم تربیتی و 
روانشناسی

2متون تخصصی انگلیسیروان شناسیروان شناسی

مشاورهروان شناسی

نظریه هاي مشاوره و روان درمانی
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خالصه روانپزشکی کاپالن (2015). ترجمه دکتر رضایی

روان شناسی مرضی (جلدهاي اول- دوم- سوم). دکتر دادستان

روش تحقیق. گال و بورگ. ترجمه نصر اصفهانی و همکاران

روش تحقیق در علوم رفتاري. دکتر زهره سرمد و همکاران

استنباط آماري در پژوهش رفتاري. دکتر حیدرعلی هومن

استنباط)آمار زبان تخصصیآمار (احتمال – استنباط – -احتمال –
سرفصل و مراجع مصوب وزارت علوم در دوره کارشناسی ارشد آمار 

ریاضی.  زبان تخصصی مطابق با مفاهیم دروس احتمال و استنباط دوره 
کارشناسی ارشد

و  تحقیق در عملیات پیشرفته (ارشد)
بهینه سازي خطی (کارشناسی)

D Bertsimas and J N Tsitsiklis Introduction1. . . . ,
to Linear Optimization Athena Sci, ., 1997.

طبق سرفصل دروس وزارت عتف
H A Taha OperationsResearch An2. . . , ,
Introduction Eighth Edition Prentice Hall, , - ,
Inc, 2007.

ریاضی محض
گرایش  ریاضی محض –

آنالیز
منابع استاندارد این درسآنالیز حقیقی و پیشنیازها

ریاضی محض
گرایش  ریاضی محض –

جبر
جبر، هانگرفوردجبر پیشرفته و پیشنیازها

علوم ریاضی
ریاضی کاربردي

بهینه سازي (تحقیق در 
عملیات)

درصد ارزیابی  20
کتبی (جواب 
و 80 مختصر)

درصد مصاحبه

درصد ارزیابی  20
درصد  کتبی و 80

مصاحبه

علوم تربیتی و 
روانشناسی

مشاورهروان شناسی

2آسیب شناسی روانی

2آمار و روش تحقیق
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4رشد حرکتی
درك رشد حرکتی گاالهو ،  رشد حرکتی در طول عمر : کاتلین هیوود –

ازمون، گودوي- رشد حرکتی انسان : ایساکس ، پاین
نمو ، بالیدگی و فعالیت بدنی : مالیناو بو چارد و باراور3رشد جسمانی
روش تحقیق در علوم رفتاري: زهره سرمد  عباس بازرگان و حجازي2روش تحقیق

4یادگیري حرکتی
اکتساب مهارتهاي ورزشی: مک موریس-کنترل و یادگیري حرکتی 

اشمیت و لی
کنترل و یادگیري حرکتی اشمیت و لی، کنترل حرکتی روزنبام3کنترل حرکتی

روش تحقیق در علوم رفتاري: زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازي2روش تحقیق

مدیریت رفتار سازمانی رابینز ترجمه اعرابی3مدیریت رفتار سازمانی
برنامه ریزي راهبردي در ورزش : اسفندیار خسروي زاده4برنامه ریزي راهبردي

روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی: غالمرضا خاکی2روش تحقیق
مدیریت اماکن ورزشی:  اسدي2مدیریت اماکن  و تاسیسات

12. تغذیه ورزشی و متابولیسم ؛

22. فیزیولوژي ورزش ؛
32.آمار و روش تحقیق ؛

متعاقبا  اعالم خواهد شد

4.علم تمرین وفیزیولوژي 
ورزشی-کاربردي .

2

علوم ورزشی

رفتار حرکتی و 
مدیریت ورزشی

رشد  رفتار حرکتی –
حرکتی

یادگیري  رفتار حرکتی –
حرکتی

مدیریت ورزشی- مدیریت 
راهبردي در سازمانها و 

رویدادهاي ورزشی

فیزیولوژي  ورزشی
فیزیولوژي ورزشی

بیوشیمی و متابولیسم 
ورزشی
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1-اجزاء محدود
نگره جزء محدود    نویسنده : دکتر رضایی پژند و دکتر مودیان (مطابق 

سرفصل درس اجزاء محدود)

2-تئوري االستیسیته
Advanced strengh and applied elasticity By:Ugural(

تا 16 (فصل هاي1

3-دینامیک سازه ها
و  12 ، 10 ، 8 ، 7 ، تا 4 دینامیک سازه ها، نویسنده : چوپرا  (فصل هاي 1

(19

تا 24)4- ریاضیات عالی مهندسی ریاضیات مهندسی  نویسنده: گرین برگ  (فصل هاي 17

5- تحلیل غیرارتجاعی سازه ها
(فصل هاي 1 Bazant و Jirasek :تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها  نویسنده

تا 5)

6- پایداري سازه ها
اصول نظریه پایداري سازه ها  مترجم : دکتر کاوه ، برخورداري و حکیما  (

تا 4) فصل هاي 1

7- بتن پیشرفته
سازه هاي بتن آرمه   نویسنده: پارك و پاولی (مطابق سرفصل درس بتن 

پیشرفته)

8- فوالدي پیشرفته
نویسنده : دکتر  روش حالت هاي حدي ) طراحی سازه هاي فوالدي (

و 13) 12 ، 11، 10 ، 8 ، ایرانی (فصل هاي7

مهندسی عمرانمهندسی

عمران - سازه
(توجه: مواد آزمون : دو 

و دو  تا 5 درس از ردیف 1
به  تا 10 درس از ردیف 6

انتخاب متقاضی)

ضریت کلیه 
دروس یکسان می 

باشد
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