باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری تخصصی واحد رشت
بهههه ا هههه کنشهههه دانشهههجویان کرایهههی دوره دکتهههری تخصصهههی کهههه در
نشمسال دوم  99- 99به یرحنه آزیون جایع رسشده اند و حائز شهرای

شهرکت در ایه

آزیهون بههوده و آنهرا انتخههاه نمهوده انههدد یهی رسههاند دروم و یاهابع آزیههون جههایع
رشته – کرایش های واحد رشت به شرح جداول ذیهل االههم یهی کهرددز بهازه زیهانی
احتمالی برکزاری آزیون یذکور هفته آخر تشریاه  99خواههد بهودزز زیانداهدی دقشه
آزیون یتعاقداً االهم یی شود)ز

حوزه معاونت آموزشی واحد رشت

دانشکده النوم انسانی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن
ردیف

واحد دانشگاهی

دانشکده

1

رشته

گرایش

آب و
هواشناسی

اقليم شناسی

(نیمسال دوم ) 99-99
دروس آزمون

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده علوم انسانی
منابع

 اقيانوس شناسی  ،گراس-کرباسی  ،انتشارات فرازمندرابطه متقابل آب و هوا و  -فيزیک دریاها و اقيانوس ها – دکتر مروتی – آبزیان
اقيانوس
Global Bigg Grant ,2003,Theoceans and eLimat ,
Cambridge university press.

مخاطرات اقليم شهر – دکتر فرج زاده –انتشارات سمت –
2

رشت
3

4

علوم

آب و
هواشناسی

اقليم شناسی

مخاطرات آب و هوایی
شهر

انسانی
آب و
هواشناسی
آب و
هواشناسی

اقليم شناسی

اقليم شناسی

آب و هوا شناسی شهری – دکتر محمدی – انتشارات دانشگاه
تهران

مدل سازی آب و هوایی (نظریه و روش)
مدل سازی آب و هوایی
دکتر علی اکبر شمسی پور – انتشارات دانشگاه تهران
تغييرات آب و هوا و
شهرپایدار

آب و هوای شهری –دکترشهریارخالدی – پيام نور
توسعه پایدار شهری – رحمت اله بهرامی یاوه – پيام نور
توسعه پایدار شهری– نفيسه مرصوصی  -دانشگاه تهران

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

(نیمسال دوم ) 99-99

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده علوم انسانی

دروس آزمون

منابع

1

روانشناسی

آسيب شناسی روانی
باتوجه به فرهنگ خاص

آسيب شناسی روانی جلد 1و 2دکتر حمزه گنجی

2

روانشناسی

روانشناسی رشد
پيشرفته

روانشناسی رشد پيشرفته جلد 1و 2لورابرگ – ترجمه سيد
محمدی

3

روانشناسی

روانشناسی یادگيری

نظریه های یادگيری – هرگنهان ترجمه علی اکبر سيف

ردیف

واحد دانشگاهی

رشت

4

دانشکده

رشته

گرایش

علوم
انسانی

.1روش های تحقيق کمی و کيفی در علوم تربيتی و روانشناسی
روانشناسی

آمار استنباطی و روش
تحقيق

تاليف گال .م.بورگ  ،ترجمه احمدرضانصر و همکاران
.2پژوهش های چند متغيری کاربردی تاليف
ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن
ردیف

واحد دانشگاهی

1

رشت

دانشکده

رشته

گرایش

(نیمسال دوم ) 99-99
دروس آزمون

جغرافيا و
برنامه ریزی
روستایی
علوم
انسانی

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده علوم انسانی
منابع

 1-1جمعه پورمحمود1731مقدمه برنامه ریزی توسعه روستاییدیدگاهها وروشهاچاپ سوم انتشارات سمت تهران
تبيين اندیشه ها نظریه
هاورویکردهای توسعه
روستایی

1-2پایلی یزدی محمدحسين ابراهيمی
محمدامير()1713نظریه های توسعه روستایی چاپ چهارم
انتشارات سمت تهران
1-7مجالت تخصصی ومعتبرجغرافيا وبرنامه ریزی روستایی بر
اساس ليست موجوددرسایت وزارت علوم اعم ازفارسی
وانگليسی

جغرافيا و
برنامه ریزی

2-1عظيمی آملی جالل ورکن الدین افتخاری عبدالرضا()1737حکمروایی
روستایی(مدیریت توسعه پایدارروستایی)انتشارات سمت تهران

روستایی
2

تحليل نظام حکمروایی
ومدیریت مناطق
روستایی

2-2موالیی هشتجين نصراله وحاج عليزاده احمد()1733درآمدی برآسيب
شناسی مدیریت روستایی درایران انتشارات دانشگاه آزاداسالمی تهران
2-7مجالت تخصصی ومعتبردرزمينه حکمروایی ومدیریت روستایی براساس

ليست مجالت موجوددرسایت وزارت علوم اعم ازفارسی وانگليسی

7- -رکن الدین افتخاری عبدالرضا ودیگران()1717جایگاه

جغرافيا و

روستادرفرآیندتوسعه ملی ازدیدگاه صاحب نظران موسسه
توسعه روستایی ایران تهران

برنامه ریزی
روستایی
تحليل نظام
سياستگذاری وبرنامه
ریزی توسعه روستایی

3

7-2موالیی هشتجين نصراله وحاج عليزاده
احمد()1733درآمدی برآسيب شناسی مدیریت روستایی
درایران انتشارات دانشگاه آزاداسالمی تهران
7-7مجالت تخصصی ومعتبردرزمينه نظام سياستگذاری وبرنامه
ریزی توسعه روستایی براساس ليست مجالت موجوددرسایت
وزارت علوم اعم ازفارسی وانگليسی

جغرافيا و
برنامه ریزی
روستایی
4

توسعه پایدار کالبدی-
فضایی مناطق روستایی

 4-سعيدی عباس()1711سطح بندی روستاهای کشورانتشارات بنيادمسکن انقالب اسالمی تهران
 4-2سعيدی عباس()1713نظام برنامه ریزی کالبدیسکونتگاه های روستایی انتشارات بنيادمسکن انقالب اسالمی
تهران
4-7مجالت تخصصی ومعتبردرزمينه توسعه پایدار کالبدی-
فضایی مناطق روستایی براساس ليست مجالت موجوددرسایت
وزارت علوم اعم ازفارسی وانگليسی

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن
رشته

گرایش

ردیف

واحد دانشگاهی

1

رشت

دانشکده

تربيت بدنی

فيزیولوژی ورزشی

2

تربيت بدنی

فيزیولوژی ورزشی

3

تربيت بدنی

فيزیولوژی ورزشی

4

تربيت بدنی

فيزیولوژی ورزشی

علوم
انسانی

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده علوم انسانی

(نیمسال دوم ) 99-99

منابع

دروس آزمون

روش پژوهش و آماری
پيشرفته در فيزیولوژی
ورزشی

آمار و روش تحقيق تاليف دکتر رامين شعبانی
-

.فيزیولوژی ورزشی
پيشرفته

-

.پاسخ های بيوشيميایی و
هورمونی به فعاليت
ورزشی

سازگاری سلولی و مولکولی
با فعاليت ورزشی

-

فيزیولوژی پژشکی تاليف پرفسور آرتورگایتون ترجمه فرخ
شادان
فيزیولوژی سلولی و مولکولی تاليف فرانک س  .سورن
فيزیولوژی ورزشی (تلفيق نظر و عمل ) تاليف ویليام جی کرامر

بيوشيمی و متابوليسم فعاليت ورزشی تاليف وان مک الرن و
جيمزمورتون

بيوشيمی پزشکی هارپر فصول متابوليسم کربوهيدرات  ،چربی و
پروتئين

مجموعه سمينارها و مقاالت ارائه شده در طول ترم

باسمه تعالی
دانشکده النوم پایه
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن (نیمسال دوم  99-99واحد دانشگاهی رشت و الهیجان /دانشکده علوم پایه

ردیف

واحد دانشگاهی

دانشکده

1

رشت

علوم پایه

رشته

ریاضی
کاربردی

گرایش

دروس آزمون

منابع

 .1تحقیق در عملیات پیشرفته 1

1. Bazaraa, Linear Programming and
Network Flows

 .2تحقیق در عملیات پیشرفته 2

2. Ahoja et al, Network Flows
3. Bogetoft, Benchmarking with DEA,
SFA, and R

تحقیق در عملیات
 .3تحلیل پوششی دادههای پیشرفته 1

 .4تحلیل پوششی دادههای پیشرفته 2

4. Bogetoft, Benchmarking with DEA,
SFA, and R

لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

ردیف

واحد دانشگاهی

دانشکده

2

رشت

علوم پایه

رشته

گرایش

(نیمسال دوم ) 99-99

دروس آزمون

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده علوم پایه

منابع

 .1معادالت و تبدیالت انتگرال
1. Delves, Computational Methods for
Integral Equations

 .2نظریه تقریب
ریاضی
کاربردی

آنالیز عددی

2. Trefethen, Approximation Theory and
Approximation Practice

 .3سمینار و مسائل پژوهشی در
آنالیز عددی

3. Li, Numerical Methods for Fractional
Calculus

باسمه تعالی

لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

ردیف واحد دانشگاهی دانشکده

(نیمسال دوم ) 99-99

رشته

گرایش

علوم

زیست

سلولی و

زیست فناوری

پایه

شناسی

مولکولی

مولکولی

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده علوم پایه

منابع

دروس آزمون
فاکتورهای
رونویسی انکوژنیک

1

رشت

Molecular biology of cancer, Lauren
Pecorino, 2012.

آنالیز ژن و ژنوم .ریچارد ریس .ترجمه :دکتر
هاشمی ،دکتر رنجی و دکتر انتظاری 1392 .نشر
حیدری.

زیست شناسی RNA

Molecular Biology of RNA. Elliot, D.,
Ladomery, M. 2010, Oxford university
press.

لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

ردیف واحد دانشگاهی دانشکده

رشته

گرایش

(نیمسال دوم  ) 99-99واحد دانشگاهی رشت و الهیجان  /دانشکده علوم پایه

منابع
Bacterial pathogenesis,
Wilson, B., 2015, ASM PRESS.

دروس آزمون
روابط انگل و میزبان

Cellular microbiology
Cossart, 2000, Amer society for
microbiology

میکروبیولوژی
سلولی
2

رشت

علوم

زیست

(+الهیجان)

پایه

شناسی

میکروبیولوژی

آنالیز ژن و ژنوم .ریچارد ریس .ترجمه :دکتر
مهندسی ژنتیک

هاشمی ،دکتر رنجی و دکتر انتظاری 1392 .نشر
حیدری.

زیست فناوری
میکروبی پیشرفته

-Microbial biotechnology, Glazer and
Nikaido
-Concepts in Biotechnology, Buchholz,
K., Collins, J., 2010, Wiley-VCH

باسمه تعالی
 دانشکده علوم پایه/ واحد دانشگاهی رشت

) 99-99 (نیمسال دوم

منابع

1-Bioorganic Chemistry: A Chemical Approach to
Enzyme Action” Hermann Dugas and Christopher
Penney, 1981.
2-“Medicinal Natural Products, A Biosynthetic
Approach” Paul M. Dewick, 3rd Edition, 2009.
1-Anslyn, V.; Dougherty, D. A. Modern Physical
Organic Chemistry, University Science Books, 2006.

لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

دروس آزمون

Heterocyclic Chemistry, John A. Joule, Keith Mills,
Fifth Edition, John Wiley & Sons, Ltd., Publication

رشته

دانشکده

واحد دانشگاهی

آلی

شیمی

علوم پایه

رشت

ردیف

شیمی آلی حیاتی

پیشرفت های نوین در
ترکیبات طبیعی

2-Buxton, S. R.; Roberts, Guide to Stereochemistry
1- “Reactive Intermediates in Organic Chemistry:
Structure, Mechanism” and Reactions, Maya Shankar
Singh, 2014, Wiley-VCH.
2- “Advanced Organic Chemistry part A” F. A.
CAREY and R. J. SUNDBERG
3- “Advanced Organic Chemistry part B” F. A.
CAREY

گرایش

شیمی حالت برانگیخته و
حدواسط های فعال

شیمی هتروسیکلیک
پیشرفته

1

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

ردیف

واحد دانشگاهی

دانشکده

رشته

گرایش

2

رشت

علوم پایه

شیمی

معدنی

(نیمسال دوم ) 99-99

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده علوم پایه

منابع

دروس آزمون

-1فتوشیمی و واکنش های مولکولی نویسندگان :
چالرز.اچ.دپویی -ارویل  .ال  .چاپمن مترجمان  :دکترعیسی
فتوشیمی پیشرفته

یاوری  -دکتر منوچهر مامقانی
2- Molecular Photochemistry – Various Aspects,
Edited by Satyen Saha
 -1مجالت معتبر انتشارات  Wiley ،Springer ،Elsevierو
.Taylor & Francis
 -2مقدمه ای بر نانوتکنولوژی تالیف :علی شکوه فر -کسری

مباحث نوین در شیمی
معدنی

مومنی
 -3مقدمه ای بر نانوفناوری تالیف :چارلز پی.پول – فرانک
جی.اونسز ترجمه :نیما تقوی نیا

ساختمان و پیوند در
ترکیبات معدنی

1-Dekock, R., Gray, H."Chemical Structure and
Bonding" 1980.
2- Kettle. S. F. A., " Physical Inorganic
chemistry:A Coordination Chemistry
Approach".

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

ردیف واحد دانشگاهی دانشکده

رشته

گرایش

(نیمسال دوم ) 99-99

دروس آزمون
پدیده های انتقال
پیشرفته

3

رشت

علوم

مهندسی

پایه

شیمی

جداسازی چند
-

جزئی

طراحی مفهومی
فرایندها

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده علوم پایه

منابع
Transport Phenomena, R.B. Bird,
John Wiley & Sons (2007).
اصول فرایندهای جداسازی -نویسنده  :جی .دی.
سیدر ،ای .جی .هنلی مترجم  :محمدمهدی
منتظررحمتی ویراستار :محمدباقر پورسید ،انتشارات
 :مرکز نشر دانشگاهی
J. M. Douglas, Conceptual Design of
Chemical Processes, Mc. GrawHil,
NY, 1998

باسمه تعالی
 دانشکده علوم پایه/ واحد دانشگاهی رشت

) 99-99 (نیمسال دوم

منابع

1-Bioorganic Chemistry: A Chemical Approach to
Enzyme Action” Hermann Dugas and Christopher
Penney, 1981.
2-“Medicinal Natural Products, A Biosynthetic
Approach” Paul M. Dewick, 3rd Edition, 2009.
1-Anslyn, V.; Dougherty, D. A. Modern Physical
Organic Chemistry, University Science Books, 2006.

لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

دروس آزمون

Heterocyclic Chemistry, John A. Joule, Keith Mills,
Fifth Edition, John Wiley & Sons, Ltd., Publication

رشته

دانشکده

واحد دانشگاهی

آلی

شیمی

علوم پایه

رشت

ردیف

شیمی آلی حیاتی

پیشرفت های نوین در
ترکیبات طبیعی

2-Buxton, S. R.; Roberts, Guide to Stereochemistry
1- “Reactive Intermediates in Organic Chemistry:
Structure, Mechanism” and Reactions, Maya Shankar
Singh, 2014, Wiley-VCH.
2- “Advanced Organic Chemistry part A” F. A.
CAREY and R. J. SUNDBERG
3- “Advanced Organic Chemistry part B” F. A.
CAREY

گرایش

شیمی حالت برانگیخته و
حدواسط های فعال

شیمی هتروسیکلیک
پیشرفته

1

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

ردیف

واحد دانشگاهی

دانشکده

رشته

گرایش

2

رشت

علوم پایه

شیمی

معدنی

(نیمسال دوم ) 99-99

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده علوم پایه

منابع

دروس آزمون

-1فتوشیمی و واکنش های مولکولی نویسندگان :
چالرز.اچ.دپویی -ارویل  .ال  .چاپمن مترجمان  :دکترعیسی
فتوشیمی پیشرفته

یاوری  -دکتر منوچهر مامقانی
2- Molecular Photochemistry – Various Aspects,
Edited by Satyen Saha
 -1مجالت معتبر انتشارات  Wiley ،Springer ،Elsevierو
.Taylor & Francis
 -2مقدمه ای بر نانوتکنولوژی تالیف :علی شکوه فر -کسری

مباحث نوین در شیمی
معدنی

مومنی
 -3مقدمه ای بر نانوفناوری تالیف :چارلز پی.پول – فرانک
جی.اونسز ترجمه :نیما تقوی نیا

ساختمان و پیوند در
ترکیبات معدنی

1-Dekock, R., Gray, H."Chemical Structure and
Bonding" 1980.
2- Kettle. S. F. A., " Physical Inorganic
chemistry:A Coordination Chemistry
Approach".

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

ردیف واحد دانشگاهی دانشکده

رشته

گرایش

(نیمسال دوم ) 99-99

دروس آزمون
پدیده های انتقال
پیشرفته

3

رشت

علوم
پایه

جداسازی چند
مهندسی شیمی

جزئی

طراحی مفهومی
فرایندها

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده علوم پایه

منابع
Transport Phenomena, R.B. Bird,
John Wiley & Sons (2007).
اصول فرایندهای جداسازی -نویسنده  :جی .دی.
سیدر ،ای .جی .هنلی مترجم  :محمدمهدی
منتظررحمتی ویراستار :محمدباقر پورسید ،انتشارات
 :مرکز نشر دانشگاهی
J. M. Douglas, Conceptual Design of
Chemical Processes, Mc. GrawHil,
NY, 1998

باسمه تعالی
دانشکده النوم کشاورزی

لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن (نیمسال دوم  ) 99-99واحد دانشگاهی :رشت و الهیجان  /دانشکده کشاورزی-رشته
آگروتکنولوژی
ردیف واحد دانشگاهی

دانشکده

رشته

منابع

گرایش

دروس آزمون

فیزیولوژی گیاهان

فیزیولوژی عملکرد

جهاد دانشگاهی مشهد

زراعی

گیاهان زراعی

مقدمه ای بر فیزیولوِزگیاهان عملکرد گیاهان زراعی یحیی امام

کوچکی ,ع .و بنایان ،م .فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی ،انتشارات
1

رشت و الهیجان

کشاورزی آگروتکنولوژی

2

رشت و الهیجان

کشاورزی آگروتکنولوژی

3

رشت و الهیجان

کشاورزی آگروتکنولوژی

4

رشت و الهیجان

کشاورزی آگروتکنولوژی

انتشارات دانشگاه شیراز
فیزیولوژی گیاهان
زراعی
فیزیولوژی گیاهان
زراعی
فیزیولوژی گیاهان
زراعی

فیزیولوژی بذر
اکوفیزیولوژی گیاهی

فیزیولوژی بذر ،دکتر رضا توکلافشاری ؛ دکتر علی شایانفر
انتشارات دانشگاه تهران
کوچکی ,ع .و همکاران اکوفیزیولوژی گیاهی ،انتشارات دانشگاهی
مشهد
تغییر اقلیم و امنیت غذایی ترجمه رضا دیهیم فردو سیدرضا امیری،

تغییر اقلیم و تولید گیاهی

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
Climate Change and Crop Production, Dr Matthew P. Reynolds, CABI
international

لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن
رشته

گرایش

ردیف

واحد دانشگاهی

دانشکده

علوم و مهندسی

فیزیولوژی تولید و پس

باغبانی

ازبرداشت گیاهان باغبانی

1

رشت

کشاورزی

علوم و مهندسی

فیزیولوژی تولید و پس

باغبانی

ازبرداشت گیاهان باغبانی

2

رشت

کشاورزی

3

رشت

کشاورزی

باغبانی

4

رشت

کشاورزی

علوم باغبانی

5

رشت

کشاورزی

علوم باغبانی

6

رشت

کشاورزی

علوم باغبانی

علوم و مهندسی

فیزیولوژی تولید و پس

(نیمسال دوم ) 99-99

منابع

دروس آزمون

 .1فیزیولوژی گلدهی

 )1حاتمزاده و اکبری 1394 .آشنایی با گلها و گلدهی.
2) Charles Ainsworth. 2006. Flowering and its Manipulation.

 .2فیزیولوژی رشد و عملکرد

 )1فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر
 )2زندگی گیاه سبز

 .3بیوتکنولوژی گیاهی

 )1کاویانی بهزاد .1394 .کشت بافت گیاهی
 )2جعفر دوالعلی و محمد فارسی .1394 .اصول بیوتکنولوژی گیاهی.

ازبرداشت گیاهان باغبانی

 )3عبدالرضا باقری .1391.بیوتکنولوژی گیاهی.

گیاهان زینتی

 .1فیزیولوژی گلدهی

گیاهان زینتی

 .2فیزیولوژی گلهای پیازی

گیاهان زینتی

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده کشاورزی -گروه باغبانی

 .3بیوتکنولوژی گیاهی

 )1حاتمزاده و اکبری 1394 .آشنایی با گلها و گلدهی.
)Charles Ainsworth. 2006. Flowering and its Manipulation 2
 )1ناصری و گروی  .1392.فیزیولوژی گلهای پیازی

 )1کاویانی بهزاد .1394 .کشت بافت گیاهی
 )2جعفر دوالعلی و محمد فارسی .1394 .اصول بیوتکنولوژی گیاهی.

 )3عبدالرضا باقری .1391.بیوتکنولوژی گیاهی.

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن
ردیف

واحد دانشگاهی

دانشکده

رشته

گرایش

1

رشت

کشاورزی

تغذیه دام

علوم دامی

2

رشت

کشاورزی

تغذیه دام

علوم دامی

3

رشت

کشاورزی

تغذیه دام

علوم دامی

4

رشت

کشاورزی

تغذیه دام

علوم دامی

(نیمسال دوم ) 99-99

واحد دانشگاهی-رشت  /دانشکده کشاورزی-گروه علوم دامی

دروس آزمون

منابع
 )1شیوازاد ،م .و صیداوی ،ع .ر .1394 .تغذیه طیور :جلد اول (تألیف لیسون ،اس ،.و سامرس ،جی .د( )،.چاپ اول).
انتشارات دانشگاه تهران.

پروتیین ها و
اسیدهای آمینه
در تغذیه دام

 )2شیوازاد ،م ،.محمدی ،م ،.صیداوی .ع .ر .و یاراحمدی ،ب .1399 .اصول تغذیه دام و دینامیک مواد مغذی ،جلد
اول (تألیف آرورا ،اس.پی ،.و کائور ،ه .)،.انتشارات دانشگاه تهران.
 )3شیوازاد ،م .و صیداوی ،ع .ر .1393 .زیستفراهمی مواد مغذی در حیوانات :اسیدهای آمینه ،مواد معدنی و
ویتامین ها (تألیف آمرمان ،س .ب ،.بیکر ،د .اچ ،.و لویس ،آ .جی .)،.انتشارات دانشگاه تهران.
 )4صیداوی ،ع .ر ،.صمدی ،م .ص ،.بخارائیان ،م .1391 .تغذیه ازت و فسفر در نشخوارکنندگان (تألیف فِفر ،ا،.
هریستوف ،ا .ا .)،.انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.
شیوازاد ،م .و صیداوی ،ع .ر .1394 .تغذیه طیور :جلد اول (تألیف لیسون ،اس ،.و سامرس ،جی .د( )،.چاپ اول).

)1

انتشارات دانشگاه تهران.
چربی ها و

)2

کربوهیدراتها در
تغذیه دام

شیوازاد ،م ،.محمدی ،م ،.صیداوی .ع .ر .و یاراحمدی ،ب .1399 .اصول تغذیه دام و دینامیک مواد مغذی،
جلد اول (تألیف آرورا ،اس.پی ،.و کائور ،ه .)،.انتشارات دانشگاه تهران.

)3

صیداوی ،ع .ر .و صمدی ،م .ص .1393 .دستاوردهای نوین در تغذیه دام (تألیف گارنسوورثی ،پ .س ،.و
وایزمن ،ج .).انتشارات آرماندیس.

)4کتاب چربی ها در تغذیه و سالمت .ترجمه دکتر گلیان و همکاران .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد1394 .
مباحث نوین در
تغذیه دام
ناهنجاریهای
متابولیکی در دام

صیداوی ،ع .ر ،.صمدی ،م .ص .و علیمحمدی سرائی ،م .ح .1395 .سیستمهای نوین در پرورش طیور (تألیف
سندیلندز ،و ،.هاکینگ ،پ) .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.
1) Church, D.C. 2005. The Ruminant Animal: Digestive Physiology and Nutrition. USA.
 )2کتاب ناهنجاری های متابولیکی در حیوانات اهلی .پروین شورنگ و همکاران .انتشارات واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی

باسمه تعالی

دانشکده فای
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن
ردیف

(نیمسال دوم ) 99-99

واحد دانشگاهی

دانشکده

رشته

گرایش

1

رشت

فنی

کامپیوتر

نرمافزار

2

رشت

فنی

کامپیوتر

نرمافزار

مباحث ویژه در نرمافزار 1

3

رشت

فنی

کامپیوتر

نرمافزار

دادهکاوی

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده فنی

دروس آزمون
مفاهیم پیشرفته در نرمافزار
2

منابع

 -1کتاب پردازش تصویر دیجیتال -گنزالس

 -1کتاب تشخیص الگو ،چاپ چهارم ،انتشارات آکادمیک پرس،
نویسندگان:
Sergios Theodoridis
Konstantinos Koutroumbas

توجه :منابع آزمون جامع همه دانشجویان دکتری کامپیوتر به استثنای دانشجو خانم نصیبه ترمه موسوی.

 -1کتاب دادهکاوی  -دکتر باالفر،
 -2کتاب سیستمهای توزیعشده  -تننباوم

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

(نیمسال دوم ) 99-99

ردیف

واحد دانشگاهی

دانشکده

رشته

گرایش

1

رشت

فنی

کامپیوتر

نرمافزار

2

رشت

فنی

کامپیوتر

نرمافزار

مباحث ویژه در نرمافزار 1

3

رشت

فنی

کامپیوتر

نرمافزار

نظریهی الگوریتمی بازیها

واحد دانشگاهی رشت /دانشکده فنی
منابع

دروس آزمون

مفاهیم پیشرفته در نرمافزار
2

 -2کتاب پردازش تصویر دیجیتال -گنزالس

 -2کتاب تشخیص الگو ،چاپ چهارم ،انتشارات آکادمیک پرس،
نویسندگان:
Sergios Theodoridis
Konstantinos Koutroumbas
 -1کتاب نظریهی بازیها و کاربردهای آن -دکتر قهرمان
عبدلی،
 -2کتاب نظریهی بازیها -غالمرضا جاللی نائینی،
 -3کتاب سیستمهای توزیعشده – تننباوم،
4- Distributed Computing Book- Mukesh
Kshemkalyani, Ajay/ Singhal

توجه :منابع آزمون جامع دانشجو خانم نصیبه ترمه موسوی.

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن
واحد دانشگاهی

دانشکده

ردیف

1

رشت

معماری

2

رشت

معماری

3

رشت

معماری

رشته

(نیمسال دوم ) 99-99

گرایش

دروس آزمون

اقلیم و معماری

معماری

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده فنی
منابع
دانش اقلیمی طراحی معماری  /نویسنده :منصوره طاهباز

مجتمع
فنی

اصول طراحی معماری همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری
مساجد  /نویسنده  :منصوره طاهباز
آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم /نویسنده  :رازجویان
مباحث مطرح شده در کالس
مباحث ویژه

مجتمع

)مباحثی در

فنی

روانشناسی

Space syntax methodology
معماری

مجتمع
فنی

در معماری

space in the machine
مباحث مطرح شده در کالس

محیط(
مطالعات تطبیقی

فصل اول از

Comparative research method
معماری

مباحث مطرح شده در کالس

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن
ردیف

(نیمسال دوم ) 99-99

واحد دانشگاهی

دانشکده

رشته

گرایش

دروس آزمون

1

رشت

مجتمع فنی

مهندسی برق

الکترونیک

مباحث ویژه

2

رشت

مجتمع فنی

مهندسی برق

الکترونیک

پردازش تصویر

3

رشت

مجتمع فنی

مهندسی برق

الکترونیک

الکترونیک کوانتمی

رشت

مجتمع فنی

مهندسی برق

الکترونیک

الکترونیک نوری

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده فنی
منابع



مدارهای مخابراتی تجزیه و تحلیل و طراحی ،مولفین  :کالرک و هس ،مترجم  :مهندس رضا
گلپرور روزبهانی



میکروالکترونیک  ،RFمولف  :بهزاد رضوی ،مترجمین  :داریوش شیری ،حسن معرفی



مباحث مطرح شده در کالس
Rafael C.Gonzalez and Richard E. Woods, Digital Image Processing, 3rd edition,
Prentice Hall Inc, 2008.



مباحث مطرح شده در کالس
A.F.J.Levi, Applied Quantum Mechanic, Cambridge university press, 2003



J. Singh, Quantum Mechanics Fundamentals and Applications to Technology,



Wiley, 1996.
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مباحث مطرح شده در کالس
J.Wilson and J. Hawkes, Optoelectronic, An Introduction, Prentice Hall Inc.



J. Ming Lin, Photonic Devices, Cambridge university press.



مباحث مطرح شده در کالس

باسمه تعالی
دانشکده یدیریت و حسابداری
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

(نیمسال دوم ) 99-99

واحد دانشگاهی رشت  -آستارا  /دانشکده مدیریت و

حسابداری

ردیف

واحد دانشگاهی

دانشکده

رشته

گرایش

دروس آزمون

رشت

مدیریت و

مدیریت

مدیریت منابع

مبانی فلسفی تئوری های

آستارا

حسابداری

دولتی

انسانی

مدیریت دولتی

رشت

مدیریت و

مدیریت

مدیریت منابع

آستارا

حسابداری

دولتی

انسانی

رشت

مدیریت و

مدیریت

مدیریت منابع

استراتژی های مدیریت منابع

آستارا

حسابداری

دولتی

انسانی

انسانی

منابع
کتاب گفتارهایی در فلسفه تئوری های سازمان دولتی (ویرایش جدید) نوشته حسن

1

دانایی فرد و سید مهدی الوانی
کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی نوشته رضا طهماسبی
مقاله نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی نوشته سید حامد وارث

2

3

بررسی روابط فرد و سازمان

کتاب روانشناسی کاربردی «اثربخشی فردی و سازمانی» نوشته اندرو جی دوبرین
کتاب مدیریت عملکرد « فرد ،تیم ،سازمان» نوشته مایکل آرمسترانگ

کتاب مدیریت منابع انسانی«پبوند استراتژی و عمل» نوشته گرگ ال استوارت و
کنت جی براون
کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی «راهنمای عمل» نوشته مایکل آرمسترانگ

کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی نوشته استیفن پی رابینز ،دیوید ای دی سنزو و

4

رشت

مدیریت و

مدیریت

مدیریت منابع

تحلیل مسایل برنامه ریزی نیروی

آستارا

حسابداری

دولتی

انسانی

انسانی

دارماویرا آگارواال
کتاب برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی نوشته مراد رضایی دیزگاه ،سجاد صالحی
کردآبادی و مهرداد گودرزوند چگینی
کتاب مبانی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی نوشته ایرج سلطانی

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

(نیمسال دوم ) 99-99

ردیف

واحد دانشگاهی

دانشکده

رشته

گرایش

دروس آزمون

1

رشت

مدیریت و

مدیریت

مدیریت رفتار

مبانی فلسفی تئوری های

حسابداری

دولتی

سازمانی

مدیریت دولتی

2

رشت

مدیریت و

مدیریت

مدیریت رفتار

حسابداری

دولتی

سازمانی

3

رشت

مدیریت و

مدیریت

مدیریت رفتار

حسابداری

دولتی

سازمانی

4

رشت

مدیریت و

مدیریت

مدیریت رفتار

حسابداری

دولتی

سازمانی

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده مدیریت و حسابداری

منابع
کتاب گفتارهایی در فلسفه تئوری های سازمان دولتی (ویرایش جدید) نوشته
حسن دانایی فرد و سید مهدی الوانی
کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی نوشته رضا طهماسبی
مقاله نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی نوشته سید حامد وارث

نظریه رفتاری سازمانی

کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج
کتاب رفتار سازمانی بهروز قاسمی

کتاب مدیریت تحول نوشته وندال فرنچ
مدیریت تحول

کتاب مدیریت تحول نوشته اصغر زمردیان
جزوه مدیریت تحول حسین گنجی نیا
کتاب ارتباطات سازمانی کاترین میلر

نظریه پیشرفته ارتباطات سازمانی

جزوه ارتباطات جمعی شفیع بهرامیان
جزوه ارتباطات حمیرضا رضایی کلیدبری
کتاب ارتباطات انسانی دکتر علی اکبر فرهنگی

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

(نیمسال دوم ) 99-99

واحد دانشگاهی رشت – بین الملل بندر انزلی  /دانشکده

مدیریت و حسابداری

ردیف

واحد دانشگاهی

رشت
1

بین الملل انزلی

رشت
2

بین الملل انزلی

دانشکده

رشته

مدیریت و

مدیریت

حسابداری

بازرگانی

مدیریت و

مدیریت

حسابداری

بازرگانی

مدیریت و

مدیریت

حسابداری

بازرگانی

مدیریت و

مدیریت

حسابداری

بازرگانی

گرایش

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

منابع

دروس آزمون

International Marketing Strategy-Frank Bradley

بازاریابی بین الملل پیشرفته

بازاریابی صنعتی پیشرفته

Business to Business Marketing Management-Alan Zimmerman
and Jim Blythe
بازاریابی صنعتی – تالیف دکتر سید رضا سید جوادین و محمد رحیم
اسفیدانی

رشت
3

بین الملل انزلی

رشت
4

بین الملل انزلی

 .1پژوهشهای بازاریابی -تالیف هربوش و ارتینانو -ترجمه دکتر علی قلی
مدیریت بازاریابی

تحقیقات بازاریابی پیشرفته

پور( منبع اصلی )
 .2تحقیقات بازاریابی -تالیف مالهوترا -ترجمه دکتر کامبیز حیدر زاده
 .1رفتار مصرف کننده(  12فصل ) -تالیف مایکل سولومون (ترجمه دکتر

مدیریت بازاریابی

رفتار مصرف کننده پیشرفته

کامبیز حیدر زاده)
 .2رفتار مصرف کننده -تالیف مینور و موون( ترجمه دکتر کامبیز حیدر
زاده)

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

ردیف

واحد دانشگاهی

دانشکده

1

رشت

مدیریت و

2

رشت

3

رشت

4

رشت

(نیمسال دوم ) 99-99

رشته

گرایش

دروس آزمون

مدیریت مالی

مهندسی مالی

اقتصاد سنجی مالی پیشرفته

مدیریت مالی

مهندسی مالی

تئوری های مالی پیشرفته

مدیریت مالی

مهندسی مالی

مدیریت مالی

مهندسی مالی

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده مدیریت و حسابداری

منابع
.1مبانی اقتصاد سنجی مالی(دوجلد) ،دامودارگجراتی ،ترجمه حمید

حسابداری

ابریشمی
 .2اقتصاد سنجی مالی  ،بروکز ،ترجمه دکتر احمد بدری و عبدالمجید
عبدالباقی
.1تئوری های مالی پیشرفته ،تالیف دکتر رهنمای رود پشتی

مدیریت و
حسابداری

مدیریت و
حسابداری

مدیریت و
حسابداری

قیمت گذاری پیشرفته ابزارهای
مشتقه

مباحث پیشرفته در ابزارهای مالی
اسالمی

باسمه تعالی

.2تئوری های مالی ،کاپلند
3. Strategic Financial Management, R.A. Hill
4. Finance Theories Taxonomy, Grace S. Thomson
5. Measuring and manageing the Value of Companies, Tim
Koller, MARC Goedhart, David Wessels.
.1اوراق مشتقه مفاهیم مقدماتی و ارزش گذاری  ،زهرا فرخی
.2کتاب مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت  -دکتر درخشان
 .1ابزارهای مالی اسالمی (صکوک) ،سید عباس موسویان ،انتشارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 .2ابزارهای مشتقه (بررسی فقهی و اقتصادی) غالمعلی معصومی نیا

(نیمسال دوم  ) 99-99واحد دانشگاهی رشت – بین الملل بندرانزلی /دانشکده مدیریت و

لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن
حسابداری

ردیف

واحد دانشگاهی

دانشکده

رشته

1

رشت

مدیریت و

مدیریت

حسابداری

صنعتی

2

رشت

مدیریت و

مدیریت

حسابداری

صنعتی

3

رشت

مدیریت و

مدیریت

حسابداری

صنعتی

گرایش

دروس آزمون

تولید و عملیات

مدلسازی کمی در مدیریت

تولید و عملیات

پویایی سیستم

تولید و عملیات

مدیریت زنجیره تامین پیشرفته

منابع

مدلسازی نرم در مدیریت :آذر
تحلیل پوششی داده ها و کاربردهای آن :جهانشاهلو ،حسین زاده لطفی ،نیکومرام
خوشه بندی داده ها :مومنی

پویای شناسی کسب و کار :استرمن -برارپور و همکاران
Business Dynamics-John Sterman

طراحی و کنترل زنجیره تامین رویکرد کمی احمد جعفر نژاد /حنان عموزاد
مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تامین احمد جعفرنژاد /علی مروتی /فائزه اسدیان

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

ردیف

واحد دانشگاهی

دانشکده

رشته

1

رشت

مدیریت و

مدیریت

حسابداری

صنعتی

2

رشت

مدیریت و

مدیریت

حسابداری

صنعتی

3

رشت

مدیریت و

مدیریت

حسابداری

صنعتی

4

رشت

مدیریت و

مدیریت

حسابداری

صنعتی

(نیمسال دوم ) 99-99

گرایش

دروس آزمون

مالی

مدلسازی کمی در مدیریت

مالی

پویایی سیستم

مالی

تئوری های مالی

مالی

بازارها و موسسات مالی

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده مدیریت و حسابداری

منابع
مدلسازی نرم در مدیریت :آذر
تحلیل پوششی داده ها و کاربردهای آن :جهانشاهلو ،حسین زاده لطفی،
نیکومرام
خوشه بندی داده ها :مومنی

 .1پویای شناسی کسب و کار :استرمن -برارپور و همکاران
Business Dynamics-John Sterman .2

تئوری مالی :کاپلند و وستون ،ترجمه تهرانی و نوربخش
مکاتب و تئوریهای مالی :رهنمای رودپشتی

بازارها و نهادهای مالی :محمد شبانی
بازارها و نهادهای مالی :جف مادورا  ،ترجمه عباسی و آدوسی

باسمه تعالی
لیست دروس و منابع آزمون جامع دوره دکتری تخصصی متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

ردیف

واحد دانشگاهی

دانشکده

1

رشت

مدیریت و

2

رشت

3

رشت

حسابداری

مدیریت و
حسابداری

مدیریت و
حسابداری

رشته

گرایش

حسابداری

حسابداری

حسابداری

حسابداری

حسابداری

حسابداری

(نیمسال دوم ) 99-99

دروس آزمون

تئوری ها و پژوهش ها در
حسابداری مدیریت

تئوری های پیشرفته در
حسابداری مالی

پژوهش های تجربی حسابداری

واحد دانشگاهی رشت  /دانشکده مدیریت و حسابداری

منابع

1. Advances in management accounting
2. Contemporary Issues in Management Accounting

جلد اول و جلد دوم کتاب تئوری حسابداری شرودر

کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری -تالیف دکتر بهمن
بنی مهد ،مهدی عربی و شیوا حسن پور

