
 زبان وادبیات فارسی  : رشته  سیستان و بلوچستان استان:                         
 زاهدانواحد دانشکده عمومی    :محل برگزاری آزمون کتبی

 

ف
دی

ر
 

 عناوین دروس آزمون مرتبه علمی نام و نام خانوادگی

 

 منابع درسی مرتبط

 بالغت و فنون ادب فارسی استادیار مصطفی ساالری 1
 دکتر شمیسا  -معانی و بیان

 شمیسادکتر -بدیع

  

 کشف المحجوب، اسرار التوحید، فصوص الحکم تحقیق در متون عرفانی دانشیار احمد  رضا کیخای فرزانه  2

  

 حبیب جدید السالمی  3
 حافظ، انوری، سعدی تحقیق در متون نظم فارسی  استادیار

  

 بهروز رومیانی 4

 استادیار
 تحقیق در مکتب های ادبی

 شمیسادکتر -مکتب های ادبی

 مکتب های ادبی دکتر سیدحسینی

  

 مسعود اکبری زاده 5

 تحقیق در متون نظم و  استادیار

 نثر عربی 

 قرآن کریم و نهج البالغه

 5و  3، 1مجانی الحدیثه ج 

  

 

 

 

 



 

 فقه و مبانی حقوق اسالمی : رشته  سیستان و بلوچستان استان:                         
 زاهدانواحد دانشکده عمومی    :محل برگزاری آزمون کتبی

 

ف
دی

ر
 

 عناوین دروس آزمون مرتبه علمی نام و نام خانوادگی

 

 منابع درسی مرتبط

 دکتر علی آل بویه  1
 استاد یار 

 3اصول فقه 
 مبحث عام و خاص، کتاب کفایه

 االصول، آخوند خراسانی  

 3فقه 
 کتاب مکاسب -مبحث ختیارات، 

 شیخ مرتضی انصاری

 دکتر امیر حمزه ساالرزایی 2
 استاد

 کتاب کفایه االصول-مبحث اوامر             1اصول فقه

 آخوند خراسانی 

 کتاب کفایه االصول -مبحث نواهی            2اصول فقه 

 آخوند خراسانی 

 دکتر نادر مختاری 3
               2فقه  استاد یار

 مبحث بیع،تا ابتدای شروط عوضین، بحث

 شیخ ،معاطات.  کتاب مکاسب کتاب البیع 

 مرتضی انصاری

  

 

 

 

 

 

 



 

 سیستان و بلوچستان استان:                         
و برنامه ریز ی جغرافیا  : رشته 

 شهری

 زاهدانواحد دانشکده عمومی    :محل برگزاری آزمون کتبی
 

ف
دی

ر
 

 عناوین دروس آزمون مرتبه علمی نام و نام خانوادگی

 

 منابع درسی مرتبط

 مریم کریمیان بستانی  1
 ی و مدیریت یکپارچه شهری حکمروای استاد یار

 رک پور ودکتر ب -ی شهریمدیریت و حکمروای

  ایرج اسدی 

  

 محمد رضا انوری  2
 کتاب محیط زیست شهری از محمد تقی رضویان  ایران  چالش ها و مسائل توسعه شهری استاد یار 

  

 غالمرضا میری  3
 کتاب گردشگری شهری از علی موحد  برنامه ریزی گردشگری شهری  استاد یار

  

 معصومه حافظ رضا زاده  4
 استاد یار

 ریزی شهری تحلیل توسعه و برنامه

  (خالق هوشمند، شهر رشد) 

 دکتر مشکینی  000شهر خالق، الگویی برای 

  

 

 

 

 

 

 



 شناسی زبان : رشته  سیستان و بلوچستان استان:                         
 زاهدانواحد دانشکده عمومی    :محل برگزاری آزمون کتبی

 

ف
دی

ر
 

 عناوین دروس آزمون مرتبه علمی نام و نام خانوادگی

 

 منابع درسی مرتبط

 syntax صرف  استاد یار  دکتر مهدی محمدی نیا  1

  

 semantics معنی شناسی  استاد یار دکتر یحیی کیخایی 2

  

 آوا شناسی و واج شناسی  استاد یار دکتر خزاعی فیض آبادی 3
phonology 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معماری  : رشته  سیستان و بلوچستان استان:                         
 زاهدانواحد دانشکده عمومی    :محل برگزاری آزمون کتبی

 

ف
دی

ر
 

 عناوین دروس آزمون مرتبه علمی نام و نام خانوادگی

 

 منابع درسی مرتبط

 فرامرز حسن پور  1
 استاد یار

 سنت و مدرنسیم در معماری

 

 محمد منصور فالمکی-شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب

 عبدالحمید نقره کار-اسالمیحکمت هنر و معماری 

 نادر اردالن و الله بختیار-حس وحدت

 معماری معاصر، مکاتب و نظریه ها

 منوچهر مزینی -از زمان تا معماری

 معماری معاصر ایران

 -سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران

 وحید قبادیان

 حسین مهرپوپا 2
 سایر هنر هازبا ن مشترک معماری  با  استاد یار 

 دکتر مهرپویاجزوه کالسی 

 سید ابوالقاسم سید صدر-، رنگ و انسانمعماری 

  

 افشین قربانی  3
 اقلیم معماری استاد یار

 افشین قربانی پارام –تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات 

 وحید قبادیان -اقلیم و معماری

 مرتضی کسمایی -اقلیم

  

 

 

 

 



 حقوق عمومی  : رشته  سیستان و بلوچستان استان:                         
 زاهدانواحد دانشکده عمومی    :محل برگزاری آزمون کتبی

 

ف
دی

ر
 

 عناوین دروس آزمون مرتبه علمی نام و نام خانوادگی

 

 منابع درسی مرتبط

 حقوقیکتاب ساده ساز متون  متون حقوق  استادیار دکتربهروز بهبویان  1

 حقوق بشر در جهان معاصر آرای دیوان-حقوق بشر

 آیت اهلل کعبی جلد دو مبانی نظام  دانشیار پایه  دکتر عسکر جاللیان  2

  

 آرای دیوان  استادیار دکتر حامد کرمی 3
 مقاله راهکارهای -حقوق اداری اموال

 حقوقی حمایت از اموال

  

 استادیار دکتر علی بهادری 4
 آرای دیوان 

 

 حقوق عمومی، ادغام شوراهای تحلیل وقایع روز  از دیدگاه

 عالی، ادغام وزارت خانه ها، وقف دانشگاه آزاد اسالمی 

  

 

 

 

 

 

 

 



 سیستان و بلوچستان استان:                         
مسائل -علوم سیاسی : رشته 

 ایران

 زاهدانواحد دانشکده عمومی    :محل برگزاری آزمون کتبی
 

ف
دی

ر
 

 عناوین دروس آزمون مرتبه علمی نام و نام خانوادگی

 

 منابع درسی مرتبط

 یاسر کهرازهی  1
 جامع شناسی سیاسی ایران  استادیار

 دکتر بشیریه  -ایران جامعه شناسی سیاسی

 جامعه شناسی ایران دکتر ارغندی

  

 احمد رضا طاهری  2
 دکتر عباس منوچهری-روش و رهیافت در علوم سیاسی روش شناسی در علم سیاست  استادیار

  

 مهدی صالح  3
 تاریخ اندیشه سیاسی ایران  دانشیار

 عبدالهادی حائری  -نخستین رویارویی های اندیشگران ایرانی

 دکتر حاتم  قادری–تاریخ اندیشه سیاسی اسالم و ایران 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سیستان و بلوچستان استان:                         
فیزیولوژی گیاهان  : رشته 

 زراعی

 زاهدانواحد دانشکده عمومی    :محل برگزاری آزمون کتبی
 

ف
دی

ر
 

 عناوین دروس آزمون مرتبه علمی نام و نام خانوادگی

 

 منابع درسی مرتبط

 استادیار حمید رضا گنجعلی  1
ی اکولوژی اکوسیستم ها

 زراعتی

 دانشگاه اهواز- ی زراعتیاکولوژی اکوسیستم ها

  

 حمید رضا مبصر  2

فیزلوژی عملکرد گیاهان  استادیار

 زراعتی

 دانشگاه فردوسی مشهد-فیزیولوژی عملکرد

  

 احمد مهربان  3

اکولوژی سیستمهای زراعت  استادیار

 مخلوط 

 دانشگاه تهران-کشت مخلوط

  

 ابراهیم صباغ 4
 - - استادیار

  

 اباذر رجبی  5
  تحلیل های آماری  چند متغیره دانشیار 

  

 


