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زمان برگزاری آزمون و لیست دروس و منابع آزمون را به شرح جامع نیمسال دوم 99 -99ذیل در سایت دانشگاه لحاظ
نمایید :

زمان برگزاری بخش کتبی آزمون جامع نیمسال دوم سال تحصیلی  98 -99در مورخ  99/3/7و زمان برگزاری
بخش شفاهی آزمون جامع در مورخ  99/3/8می باشد.
بخش کتبی آزمون جامع به صورت حضوری برگزار می گردد و دانشجویان می توانند واحد دانشگاهی محل
سکونت خود را به عنوان محل برگزاری آزمون انتخاب نمایند که می بایست حداکثر تا مورخ  99/1/33نسبت
به ثبت درخواست از طریق سایت  azmoon99.iau.ac.irاقدام نمایند.
همچنین در مورخ  99/3/8از طریق سامانه ای که اطالع رسانی خواهد شد بخش شفاهی(حضوری) آزمون
برگزار خواهد شد.
ضمناً لیست دروس و منابع آزمون جامع به شرح ذیل می باشد:
مهندسی برق (قدرت)
نام درس

بهینه سازی سیستم های انرژی
الکتریکی

منابع

نویسنده گان

برنامه ریزی خطی

جان جف جارویس ،مختار
زاده ،حنیف شرالی
ترجمه اسماعیل خرم

تصمیم گیری چند معیاره
الگوریتم های بهینه سازی – الهام گرفته از طبیعت

تجدید ساختار در سیستم های
قدرت

مبانی اقتصادی سیستم قدرت

محمد عطائی
فرشاد مریخ بیات
دانیل اس کرشن ،گوران
استریک
ترجمه حسن منصف و محمد
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حسین عسگری
Market operathion in electric power systems:
forecasting, scheduling, and risk management
Reteructured electrical power systems:
operation, trading, and volatility

حفاظت دیجیتال

Mohammad
shahidehpour,hatim,
zuyi li
Mohammad
shahidehpour,
muwaffaq alomoush

power systems Reteructuring and deregulation:
trading, performance and information technology

LOI Lei Lai

حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت

حسین عسگریان ابیانه

حفاظت دیفرانسیل دیجیتال و هوشمند در ایستگاه ها و تجهیزات
فشار قوی

طهماسبقلی شاهرخشاهی

اصول حفاظت سیستم های قدرت
Computer relaying for power systems

وای .جی  .پانکا ،اس .آر .باید
ترجمه حسن بخشی
Arun G. phadke,
james S. Thorp

رشته مهندسی عمران (سازه):
نام درس

منابع

نویسنده گان

مکانیک جامدات(تحلیل سازه و
مقاومت مصالح)

مقاومت مصالح

حجت اله عادلی

تحلیلی سازه

شاپور طاحونی

دینامیک سازه و ارتعاشات تصادفی

دینامیک سازه

آنیل چوپرا ترجمه شاپور
طاحونی

روش اجزای محدود(مقدماتی و
پیشرفته)

روش اجزای محدود(مقدماتی و پیشرفته)

لوگان ترجمه شاپور طاحونی

رشته حسابداری :
نام درس

تئوری های پیشرفته در
حسابداری مالی

منابع

تئوری های حسابداری مالی جلد اول و دوم

نویسنده گان

ویلیام اسکات ترجمه دکتر
پارساییان
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مقاله تدوین استانداردهای حسابداری بر اساس رویکردهای
مبتنی بر قواعد و اصول
مقایسه تحلیلی کاربردی رویکرد دستوری اثباتی در فرایند
نظریه پردازی در حوزه معرفتی حسابداری

دکتر کراد زاده و دکتر
نبی مهر
دکتر محمد رمضان
احمدی

مقاله نگرشی  01ساله بر تئوریهای اثباتی دکتر سجادی
فلسفه حسابرسی
تئوری ها و پژوهش در
حسابرسی پیشرفته

تئوری ها وپژوهش ها در
حسابداری مدیریت

نظریه های حسابرسی

 -0دکتر یحیی حساس یگانه

 -2دکتر جواد رضازاده

استانداردهای حسابرسی – 031 – 021 – 001 – 011
- 081 - 061
حسابداری مدیریت استراتژیک

دکتر محمد نمازی

رشته مشاوره :
منابع

نام درس

نویسنده گان

-0نظریه ها و مشاوره روان درمانی -2نظریه ها و کاربست مشاوره و روان
درمانی -3نظریه و روشهای مشاوره گروهی -4روان درمانی گروهی-0
فنون مشاوره و روان درمانی گروهی -6گروه درمانی

 -0دکتر شفیع آبادی و
ناصری -2کری
 -3کری -4بالرم -0کری-6
کری

تحلیل مقایسه ای نظریه ها و روش های

-0نظریه های انتخاب شغل(ویرایش جدید) -2مشاوره شغلی -3نظریه های مشاوره
مسری شغلی

-0شفیع آبادی -2زونکر
 -3فاطمه مسیعی،باغبان و عابدی

تحلیل مقایسه ای نظریه ها و مشاوره

-0خانواده درمانی(کارلسون)  -2خانواده درمانی -3مشاوره خانواده -4خانواده و
خانواده درمانی ساختاری

-0ترمجه دکرت نوابی نژاد
 -2گلدنربگ
 -3زهرا کار و فروغ جعفری -4مینو چنی

بررسی مقایسه ای نظریه ها و روشهای
مشاوره گروهی

مشاوره تحصیلی شغلی

خانواده

 -2احتماالت و آمار کاربردی در روانشناسی
طرح های پژوهشی

 -2روش شناسی آزمایشی
 -9شناخت روش علمی در علوم رفتاری
 -0روش های تحقیق در علوم رفتاری

دکتر دالور
الری بن کریستینسن
دکتر هومن
سرمد ،بازرگان ،حجاری

رشته حقوق کیفری و جرم شناسی :
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نام درس

حقوق جزای اختصاصی

نویسنده گان

منابع

مباحث حقوق جزای اختصاصی

دکتر میر محمد حسین صادقی نیا ودکتر حسین آقایی

متون فقه جزایی

مباحث حدود قصاص دیات
تکمله المنهاج

کتاب " تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله " محمد
فاضل لنکرانی باب حدود قصاص دیات

آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

علی خالقی (شهر دانش) -محمد آشوری

جرم شناسی

جرم شناسی نظری
نظریه های جرم

جرم شناسی نظری ترجمه دکتر علی شجاعی
نظریه های جرم ترجمه دکتر حمیدرضا ملک محمدی

رشته فقه و حقوق جزا :
نام درس
حقوق جزای عمومی
حقوق جزای اختصاصی

نویسنده گان

منابع
مباحث حقوق جزای عمومی

دکتر محمد باهری  -دکتر محمد علی اردبیلی

مباحث حقوق جزای اختصاصی

دکتر میر محمد حسین صادقی نیا ودکتر حسین آقایی
 -0کتاب مبانی تکمله المنهاج آیت اهلل موسوی خوئی
بخش قصاص و دیات

متون فقه جزایی و فقه تطبیقی

درس متون فقه جزایی و
درس فقه تطبیقی

آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

-2شرح لمعه شهید ثانی باب حدود
-3کتاب الفقه علی المذاهب االربعه عبدالرحمن جزیری
باب قصاص
-4کتاب دیات دکتر ابوالقاسم گرجی
-0کتاب حدود ،تعزیرات و قصاص دکتر ابوالقاسم گرجی

علی خالقی (شهر دانش) -محمد آشوری

رشته زبان شناسی :
درس امتحانی
نظریه های نحو
نظریه های واجشناسی

منبع
-0
-2
-3
-0

زبان شناسی نظری ( دکتر دبیر مقدم)
)Minimalist syntax(Andrew Radford
)Introduction to Government and Binding (Liliane Haegman
واجشناسی  :رویکرد های قاعده بنیاد (دکتر عالیه کرد زعفرانلو)
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Phonlogy (Philip Carr) -2
Generative phonology: Description and Theory (M.kenstowicz -3
)and Kisseberth

 -0درآمدی بر معنا شناسی (دکتر صفوی)
 -2درآمدی بر معنا شناسی (جان الینز ،ترجمه دکتر صفوی)
Semantics (John Saeed) -3
 -4تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف
نظریه های معنا شناسی و تحلیل
گفتمان

 - -0مطالعاتی در تحلیل گفتمان (ون دایک)
 - 6قدرت  ،گفتمان و زبان (دکتر سلطانی)
Discourse Analysis as Theory nad Method (M.Jorgensen -6
)and L.Philips
Cultural Studies and Discourse Analysis (Chris Baker and -7
)D.Galansinski

رشته فقه و مبانی حقوق و اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) :
منابع

نام درس
تهذیب االصول

اصول فقه

نویسنده گان
حضرت امام خمینی ره

کفایه االصول

الموجز فی اصول الفقه
الرسائل العشره
قواعد فقهیه

بدائع الدرر فی قاعده الضرر

فقه معامالت و فقه عبادات

تحریر الوسیله

آیت اهلل محمدکاظم آخوند
خراسانی
آیت اهلل جعفر سبحانی

حضرت امام خمینی ره
حضرت امام خمینی ره
حضرت امام خمینی ره
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آیت اهلل محمد فاضل
لنکرانی

تفصیل الشریعه

رشته الهیات و معارف اسالمی گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی:
نام درس

اصول فقه

منابع

نویسنده گان

موجز

حضرت آیت اهلل سبحانی
جلد  0و 2

فرائد االصول(رسائل)

شیخ انصاری
آخوند خراسانی

کفایه االصول
قواعد فقه

بجنوردی

قواعد فقه

آیت اهلل محمد فاضل
لنکرانی

قواعد فقه

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی
جلد دوم

مکاسب کتاب(البیع)

شیخ انصاری

کتاب الحدود

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی

حقوق کیفری اسالم

آیت اهلل محمد فاضل
لنکرانی

قواعد فقه

متون فقه

رشته عرفان اسالمی در اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) :
منابع

نام درس

-0تعلیقات علی فصوص الحکم و مصباح
آراء اختصاصی امام در عرفان نظری

االنس

و عملی

-2مصباح الهدایه الی الخالفه و الوالیه
-3سر الصلوۀ
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خداشناسی عرفانی وسیر و سلوک

-0فصوص الحکم

عرفانی

-2منازل السائرین
 -0ارزش میراث صوفیه

مکاتب عرفانی وعرفان و تفسیر قرآن

 -2تصوف
 -3تفسیر قرآنی و زبان عرفانی

رشته الهیات گرایش تاریخ و تمدن ملل اسالمی :

نام درس

منابع
-0تاریخ نگاری
-2مقدمه تاریخ ایران بعد از اسالم

ماخذ شناسی ومظاهر تفکر در

-3ماخذ شناسی و روش تحقیق

تمدن اسالمی

-4علم و تمدن
-0تاریخ آموزش
-6جغرافیای تاریخی و مقاالت جغرافیای
تاریخی

مطالعه تحلیلی تاریخ اسالم در

نویسنده گان
-0دکتر صادق سجادی و دکتر هادی عالم زاده
-2دکتر عبدالحسین زرین کوب
-3دکتر ستوده
-4دکتر حسین نصر
-0شبلی
-6لسترنج – جهانگیر قائم مقامی

-0اندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در

-0دکتر آیتی

اندلس

-2دکتر محمد سپهری

مغرب و اندلس ومطالعه تحلیلی -2دولت امویان در اندلس نعنعی ترجمه

-3حسین مونس جلد  0و 2

تاریخ اسالم در مصر و شام

-4عصام شبارو

-3تاریخ مغرب
-4ممالیک
-0تاریخ سیاسی اسالم(مصر و شام)

-0دکتر حسن ابراهیم حسن

مطالعه تحلیلی تاریخ اسالم در

-0تاریخ کمبریج جلد  3و 4

-0ترجمه حسن انوشه

سرزمین های شرقی

-2دولت امویان

 -2طقوش

-3دولت عباسیان

 -3طقوش
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