
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 1400-1401 دومنیمسال   - شهری ریزیبرنامهجغرافیا و رشته دکتری تخصصی  –منابع آزمون جامع 

 منابع دروس آزمون جامع دانشکده واحد دانشگاهی ردیف

 حکمروایی و مدیریت یکپارچه شهری علوم انسانی آستارا 1

 (دکتر ناصر برگ پور) مدیریت و حکمروایی شهری -1

 مدیریت یکپارچه فضای شهری )دکتر اصغر ضرابی و سیدرضا آزاده( -2

 کلیه منابع و مطالب کالسی -3

 مدیریت مخاطرات شهری علوم انسانی آستارا 2

 مدیریت بحران شهری با تأکید بر مخاطرات طبیعی )دکتر ابراهیم آزاده(  -1

 مجید عبدالهی( در نواحی شهری )دکتر بحرانمدیریت   -2

 کلیه منابع  و مطالب کالسی  -3

 ریزی شهرهای ایرانی، اسالمیبرنامه علوم انسانی آستارا 3

 دکتر صمد نقی زاده –طراحی شهر و فضای شهر ایرانی   -1

 دکتر محمدکریم پیرنیا –آشنایی با معماری اسالمی ایران   -2

 کلیه منابع و مطالب کالسی  -3

 زیست شهرییطمحیزی ربرنامه علوم انسانی آستارا 4

 (عباس شاهسواری)اکولوژی شهری   -1

 برنامه ریزی شهری با رویکرد بیوفلیک )دکتر کرامت اله زیادی( -2

 کلیه منابع و مطالب کالسی  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 1400-1401نیمسال دوم   - ریزی روستاییجغرافیا و برنامهدکتری تخصصی رشته  –منابع آزمون جامع 

 منابع دروس آزمون جامع دانشکده واحد دانشگاهی ردیف

 فلسفه و روش پژوهش در مناطق روستایی علوم انسانی آستارا 1

 راهنمایی عملی پژوهش کیفی )دکتر حیدرعلی هومن( -1

 کیفی )دکتر نجار حریری(اصول و روش های پژوهش  -2

 کلیه منابع و مطالب کالسی -3

 مدیریت ریسک در مناطق روستایی علوم انسانی آستارا 2
 برنامه ریزی مدیریت ریسک )محمد ظاهری( انتشارات دانشگاه تبریز -1

 کلیه منابع  و مطالب کالسی  -2

 و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی مدلها علوم انسانی آستارا 3

 تصمیم گیری چند معیاره فازی )دکتر محمد عطایی( -1

 کاربرد روش ها و تصمیم گیری چند شاخص در جغرافیا )مهدی پورطاهری(  -2

 کلیه منابع و مطالب کالسی  -3

 مدیریت کارآفرینی و برنامه ریزی روستایی علوم انسانی آستارا 4

 ت توسعه روستایی )دکتر عبدالرضا افتخاری(مدیری  -1

 توسعه روستایی با تأکید بر کارآفرینی )عبدالرضا افتخاری و حمداهلل سبحانی( -2

 کلیه منابع و مطالب کالسی  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 1400-1401نیمسال دوم   -گیری و خط مشی گذاری عمومی تصمیم -دکتری تخصصی رشته مدیریت دولتی –منابع آزمون جامع 

 منابع دروس آزمون جامع دانشکده واحد دانشگاهی ردیف

 تئوریهای خط مشی گذاری عمومی علوم انسانی آستارا 1

 نظریه های فرآیند خط مشی عمومی، پل آی، ساباتیه، ترجمه دکتر حسن دانایی فرد. -1

( نوشته کوین بی اسمیت و گراهافرا اثباتگراها و مشی گذاری عمومی )تقابل نظری عقالنیتدرآمدی بر نظریه خط -2

 کریستوفر دابلیو الریمر. ترجمه دکتر حسن دانایی فرد. انتشارات صفار.

 بوروکراسی و جامعه علوم انسانی آستارا 2

های نوین. نوشته نیکوس موزیس. ترجمه حسن میرزایی اهرنجانی و سازمان و  بوروکراسی: تجزیه و تحلیلی از تئوری -1

 .1385احمد تدینی. ناشر: دانشگاه تهران. 

 ی فرد. نشر فردا.بوروکراسی و توسعه در ایران )نگاهی تاریخی و تطبیقی( تألیف فقیهی و دانای  -2

 نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت علوم انسانی آستارا 3

بازآفرینی استراتژی )نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت(. نوشته استیفن کامینگر. ترجمه و تلخیص دکتر  -1

 سهراب خلیلی شوربنی. انتشارات یادواره کتاب.

 مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان ویراسته پور عزت. -2

 اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی علوم انسانی آستارا 4
 مشی(دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات سمت )فصل اجرای خط -مشی دولتی گیری و تعیین خطتصمیم  -1

 . 1394زاده. ناشر: دانشگاه عالمه طباطبایی. یفشر، فتاح دانایی فرد دکتر  –مشی گذاری عمومی فرآیند خط -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 1400-1401 دومنیمسال   - منابع انسانی مدیریت -دکتری تخصصی رشته مدیریت دولتی –منابع آزمون جامع 

 منابع دروس آزمون جامع دانشکده واحد دانشگاهی ردیف

 انسانیعلوم  آستارا 1
 بررسی روابط فرد و سازمان

 

 کتاب مدیریت عملکرد فرد، تیم، سازمان، نوشته مایکل آرمسترانگ -1

 ی فردی و سازمانی، نوشته آندروجی دوبریناثربخشی کاربردی، شناسروانکتاب  -2

 های مدیریت منابع انسانیاستراتژی علوم انسانی آستارا 2
 مدیریت منابع انسانی، پیوند استراتژی و عمل،  نوشته گرگ ال استوارت وکنت جی  براون  -1

 کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی راهنمای عمل،  نوشته مایکل آرمسترانگ  -2

 ریزی نیروی انسانیتحلیل مسائل برنامه علوم انسانی آستارا 3

 استیفن پی رابینز، دیوید ای دیسنزو و آگارواال  ریزی نیروی انسانی نوشتهکتاب برنامه -1

 یک منابع انسانی نوشته مراد رضایی دیزگاه، سجاد صالحی کردآبادی، مهرداد گودرزوند چگینیاستراتژریزی کتاب برنامه -2

 استراتژیک منابع انسانی نوشته ایرج سلطانی  ریزیکتاب مبانی برنامه -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 1400-1401 دومنیمسال  -رشته زبان و ادبیات فارسیمنابع آزمون جامع دوره دکترای تخصصی 

 منابع دروس آزمون گرایش رشته دانشکده واحد دانشگاهی ردیف

 یعرفان یحکم متون در قیتحق -- زبان و ادبیات فارسی انسانیعلوم  آستارا 1
 . مثنوی معنوی 2                 . کشف المحجوب هجویری 1

 کوب(. ارزش میراث صوفیه )دکتر زرین3

 ی فارس نثر متون در قیتحق -- زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی آستارا 2
 . تاریخ وصاف 4المصدور    . نفثه3     الصدور راحه. 2      . مقامات حمیدی 1

 . فن نثر در ادب فارسی )دکتر حسین خطیبی(6         نادره   ء. دره5

 . دیوان حافظ3       . دیوان انوری2      . دیوان خاقانی1   یفارس نظم متون در قیتحق -- زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی آستارا 3

 متون عربی )نظم و نثر( -- زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی آستارا 4
 . قرآن کریم4           . هاشمیات3         . دیوان متنبی2          . مقامات حریری1

 . کتاب نظم عربی )دکتر احمدرضا نظری چروده(6                البالغه. نهج5 

 . جواهرالبالغه 2        . مطول تفتازانی1 بالغت و فنون ادب -- زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی آستارا 5

 

 

 



 

 

 

 

 

 


