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  رشته  یبررس موردموضوعات  ،دخیل يها رشتهو  هايچارچوب ، شناسی یراناتعریف 
 شناسی یرانا
  دکترا ،در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد شناسی یرانا يها سرفصل یو بررسنقد 
  داخل و (شناسی یرانابه مطالعات  و اهتمام در توجه.... فکري،سیاسی،اقتصادي وعلل و عوامل

 )خارج
 شناسی یرانا رشتهدر و روش تحقیق   یشناس روش 
  توسعه مراکز  يها راه ، اهمیت و در ایران و جهان شناسی یراناجایگاه کنونی مطالعات

 .در جهان شناسی یرانا
  از ادوار تاریخ ایران  یکیدر یو خارجان داخلی شناس یراناز ایکی آثار  یو بررسنقد. 
  شناسی یرانامطالعات  شناسی یبآس ،در جهان شناسی یراناو مکاتب  ها حوزه مقایسهنقد و 

 یربومیغبومی و 
 

  ورسوم آدابفرهنگ،:محور دوم
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 ایرانی  -)مادي، سکایی، اوستایی و فارسی باستان(هاي ایرانی باستان تأثیر و تأثّر گروه زبان
... کردي، بلوچی، لري، بختیاري، ترکمنی و (، ایرانی نو )پهلوي ساسانی -پهلويِ اشکانی(میانه 

 فرهنگ ایرانی گستردهدر بسیط ) 
 ایران ترهگسها در ها و زبانها، لهجههاي محلی و تفکیک و تمییز گویشنقد و تحلیل گویش -

 روشمند و متودیک يا گونه بهشناسی 
 شناسی یرانا حوزههاي ملّی و محلّی و مراسم دینی و آئینی در معرفی و شناخت اعیاد، جشن 
 ف  و انایران شناسعرفان و تصو 
 نقش ایرانیان در علوم اسالمی نظیر فقه،حدیث،تفسیر،فلسفه 
 دبا تکیه و تأکید بر  ورسوم آدابدر فرهنگ و  -مدرنیته -میزان و نرخ تأثیر و تأثر تجد

 .مصادیق ویژه
 انعکاس تاریخ ،ادبیات،موسیقی ایران باستان در روایات عامیانه 
 باورهاي عامیانه 
 هاي محلّیبازي 
 هاي آشپزي محلیها و روشخوراکی 
 تولد،بلوغ، ازدواج،مرگ(گذار هاي یینآ( 
 دفع شر هاي یینآتطهیر، هاي یینآ 
 هاي محلّیها و سرودهشاعران، ترانه 

 
  میبد شناسی :محور سوم

 میبد شناسی 
 پیشینۀ تاریخی 
 ورسوم آداب 
  میبد..... و تأثیر بر ساختار فرهنگی و اجتماعی یربومیغتأثیر صنعت و حضور مهاجران  
 سفال و سرامیک و یلوبافیز(  دستی یعصنا ،(... 
  علمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی دینی،(میبد مشاهیر(  
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