
 

 

 1396منابع آزمون دکترای تخصصی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

 

 

 

 

خالصه  اکثر این منابع را از اینترنت دانلود کنید و فقط به عنوان مرور  به ترتیب اهمیت() : روش تحقیق -1

 (و نه خالصه منبع استفاده کنید. تاکید بر منابع اصلی باشد

 ****** در علوم انسانی دکتر محمد رضا حافظ نیا

 *****ویرایش در روانشناسی  و علوم  تربیتی دکتر علی دالور، ویراست چهارم، انتشارات 

 ****(5و  4، ) فصل 57-92پژوهش های میدانی  در جغرافیا) روش تحقیق علمی(  بهلول علیجانی) پیام نور،  : 

 ***نحوه انجام تحقیقات اجتماعی) ترز ال بیکر ترجمه هوشنگ نائیبی

 **در جغرافیای انسانی، ایان های؛ پور احمد و اسکندر نوده، سمت روش تحقیق کیفی

 ***کتاب طراحی پژوهش های  اجتماعی نورمن  بلیکی ترجمه  محسن چاوشیان

 .آزمون کلیدی و پرکاربرد روش های تحقیق در علوم اجتماعی

 ***آگه بازرگان، عباس و سرمد زهره رفتاری، علوم در تحقیق روش

 ***فوژان نشر خاکی، غالمرضا ،)پیمایشی بارویکرد( مدیریت در تحقیق شرو

 ص***600 شریف، مدرسان تربیتی، علوم در تحقیق روش

 :تخصصی روستایی

) خالصه در اینترنت موجود کل کتاب خوانده شود. پاپلی یزدی و محمد ابراهیمینظریه های توسعه روستایی  

 (. برای مرور  استفاده شوداست

 مقدمه ای  بر برنامه ریزی روستایی دکتر محمود جمعه پور) سمت(

 صفحه ای( 20ارشد ،عباس سعیدی  ، دانشگاه بهشتی) جزوء   دوره  جزوه درسی

 فصل آخر( 2مبانی جغرافیای روستایی عباس سعید)



 برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ) رضوانی(

 ) تا سر اصالحات ارضی(توسعه و توسعه نیافتگی روستایی در ایران ، مصطفی ازکیا جامعه شناسی

 روش تحقیق   دکتر مطیعی لنگرودی.و ، جزوات ارشد درس برنامه ریزی و توسعه روستایی

کتب  بطور کلی( )مبانی روستایی را هم  مدنظر داشته باشید و کتابهایی را که در این زمینه است مالحظه نمایید.

 مهدوی،  سعودم آسایش، دکترحسین های دکتر 

 (***مهمخیلی تست های چند ساله دکتری با پاسخ تشریحی مدرسان شریف ) 

 مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی

مدل ها و تکنیک ها  جزوه ای در موسسه مدرسان تدوین شده است. می توانید تهیه نمایید. یا اینکه از   برای

سایت مدرسان سرفصل ها را برداشته و از اینترنت مطالب را دنبال کنید.  جزوه دکتر دربان  در دانشگاه تهران) 

 در این راستا منابع زیر هم مفید هستند:.هم مفید می باشد (دانشکده جغرافیا

 تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا، دکتر مهمدی پورطاهری، انتشارات سمت کاربرد روشهای

 ، دکتر خلیل کالنتریمدل های کمی در برنامه ریزی منطقه ای، شهری و روستایی

 ابراهیم فربد و همکاران،   22spssتحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزار 

 . دکتر خلیل کالنتری spssاقتصادی با استفاده از نرم افزار-یل داده ها در تحقیقات اجتماعیپردازش و تحل

،  و  ) دانشگاه تهران(لنگرودی ، دکتر مطیعی) دانشگاه بهشتی(عباس سعیدی دکتر  های اساتیدی چونکتاب 

 ****.را مدنظر قرار دهید) دانشگاه خوارزمی(دکتر افراخته 

 استعداد تحصیلی:

صفحه اول   150هادی مسیح خواه و محمد وکیلی، اگر تمایل به قسمت های هوش و استباط آماری ندارید فقط 

 درصد در کنکور تضمینی است(  25کامل خوانده شود تا 

 باشد متن  زیاد کار کنید تا فهم درک متن برای شما آسان

 essential word forو همچنین     1100و  504زبان منبع خاص ومشخصی ندارد. برای  سوالت عمومی  

toffle وصیه می شود..ت 

 با آرزوی موفقیت

 حبیب محمودی چناری                                                                                                                                        شاد و پیروز باشید             
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