


  

  
  
  

  

           

  

  

  )»شناسی جامعهشناسی، جمعیتشناسی، مردم« علوم اجتماعی( مباحث  نام دروس  ردیف

  زبان عمومی و تخصصی  1
، )very-enough-too-such-so( قیود و کلمـات ربـط، قیـود کمـی         اسم و انواع آن،   

 )درك مطلب(لغت، واژگان تخصصی 

  روش تحقیق  2

 طراحـی  ،تدوین پیشنهاد پـژوهش و طـرح پـژوهش       (هاي اجتماعی     شناخت، علم، روش، طراحی پژوهش    

ـتراتژي ،ها و اهـداف پـژوهش      پرسش ،پژوهش اجتماعی  ـه پرسـش      اس ـاي پاسـخگویی ب ـاي پـژوهش    ه  ،ه

ـه پرسـش      روش،ها  ها و انتخاب داده  منابع داده ،ها    ها و مدل    ها، فرضیه   مفاهیم، نظریه  ـاي پاسـخگویی ب ـاي   ه ه

 )پژوهش

  ، مارکس، اسپنسر ، کنت ، منتسکیو ابن خلدون: هاي  نظریه،ی نظریه چیست  شناسی هاي جامعه نظریه  3

4  
مفاهیم و اصول مکاتب 

  شناسی مردم

 اندیـشه  در عمـده  هـاي  جریـان  شناسـی،  انسان هاي روش و مفاهیم شناسی انسان مبانی

 انسان هاي نظریه .شناسی مردم مطالعات هاي حوزه و عمده هاي شاخه شناختی، مردم

 از وسـطی،  قرون در شناختی انسان اندیشه باستان، عصر در شناختی انسان اندیشه شناسی

 رویکردهـاي  و اهـداف  تاریخچـه،  اقتصادي شناسی انسان .هـا  انقالب عصر تا نوزایی

 شناسـی اقتـصادي،   انـسان  اساسـی  اصـطالحات  و واژگان اقتصادي، شناسی انسان اساسی

 ها واژه ،آوایی زبان الگوهاي ،زبان آواهايشناسی زبان خوراك تدارك عمده الگوهاي

 هاي هنظری و قلمرو زبانی، ساختارهاي در تنوع خط، تحول سیر سازي، واژه فرآیندهاي و

 و ایالت شناسی جامعه .شناسی انسان مطالعات در زبان نقش زبانگی، دو شناسی، زبان

 عشایر

5  
شناسی و مفاهیم انسانی  جمعیت

  شناسی جمعیت
 هاي آن شناسی ـ ضرورت مطالعه جمعیت و ویژگی تاریخچه و نظریات جمعیت

6  
هاي مختلف  مفاهیم حوزه

  شناسی جامعه

 جامعـه شناسـی     ، جامعـه شناسـی ادبیـات      ، جامعه شناسـی ارتباطـات     ،جامعه شناسی شهري  

   آسیب شناسی اجتماعی،صنعتی

  آمار و ریاضی  7

گویـا   ـ  تجزیه عبارتهـاي جبـري   ـ اتحادهاي جبري ـ ها کالقضایاي رادی ـ ها رادیکال ـ توان(یادآوري 

و کوچکترین مـضرب  ) م. م . ب (بدست آوردن بزرگترین مقسوم علیه مشترك  ـ  کردن مخرج کسرها

 معادله یک مجهولی درجـه اول  ـ  معادالت و نامعادالتـ ) عدد (عبارت چنددو یا ) م. م . ك (مشترك 

تـشکیل   ـ  معادلـه درجـه دوم   ـ نامعادلـه درجـه اول   ـ A = ax + bتعیین عالمت عبـارت درجـه اول   ـ 

تعیـین عالمـت عبـارت     ـ  هـاي معادلـه   رابطه بین ریـشه  ـ  معادله درجه دومی که دو ریشه آن معلوم است
2A ax bx c    2اي  ـ محاســبه باقیمانــده چنــد جملــهP(x) ax bx c  بــر mx n  ـ  مثلثــات ـ 

 ها نسبت ـ   مثلثاتیها نسبت   ، 2n   ، 2n 1
( )

2


   هـاي   فرمـول  ـ  اتحادهاي مهـم مثلثـاتی  ـ

 مثلثـاتی بـه   هـا  نـسبت هاي تبدیل مجموع و تفاضـل   فرمول ـ   مثلثاتی کمانهاي مجموع و تفاضلها نسبت

 ـ  هـا  جمـع نـسبت    مثلثـاتی بـه حاصـل   هـا  نـسبت هاي تبدیل حاصلـضرب   فرمول ـ  ها  ضرب نسبتحاصل

 ـ اتحادهـاي   Arc ـ مفهـوم   چند فرمول فرعی در مورد حاصلضرب عبـارات مثلثـاتی   ـ هاي فرعی فرمول

حد مجمـوع جمـالت در یـک تـصاعد هندسـی بـا        ـ  تصاعد هندسی ـ  تصاعد عددي ـ  Arcمربوط به 

 ـ  مقـدار تـابع   ـ  دامنۀ تعریف و بـرد تـابع   ـ  تعریف تابع (تابع) نکات مهم معادله خط  ـ جمالت نامحدود

خـواص   ـ  انـواع تـابع   ـ اعمـال جبـري روي توابـع    ـ  تساوي دو تـابع  ـ محاسبه دامنه توابع ـ f(x)محاسبه 

لگـاریتم   ـ  لگـاریتم تعریـف   ـ  خـواص مهـم لگـاریتم    ـ  لگـاریتم  ـ  )براکت(تابع جزء صحیح  ـ قدرمطلق

g(x)دامنه توابع لگاریتمی ـ  تابع نمایی ـ  طبیعی یا نپرین
k(x)y log  توابـع زوج و   ـ  هاي لگاریتمی نامساوي ـ

 ـ  تابع معکوس ـ  توابع صعودي و نزولیـ ) پوشا(تابع پوششی  ـ  )پوششی(توابع یک به یک و پوشا  ـ  فرد

 ـ  توابـع هیپربولیـک   ـ  g(x)بدسـت آوردن   ـ  ترکیـب دو تـابع   ـ   معکـوس نحـوه بدسـت آوردن تـابع   

 بر حـسب  x آوردن  به دست ـ  برد تابع ـ  معکوس توابع هیپربولیک ـ  اتحادهاي مهم در توابع هیپربولیک

y  طرز تعیین بردتوابع جـزء صـحیح   ـ  استفاده کردن از مربع کاملـ (y f (x) )    و ــ بـرد توابـع نمـایی 

  )جدول نمودار توابع مهم ـ توابع مثلثاتی و معکوس آنهالگاریتمی ـ 

 توصیفی آمار

  )آماري هاي شاخص آماري، نمودارهاي آماري، جداول(

 1آزمون 



  

  

  
 
  

  

  )»شناسی جامعهشناسی، جمعیتشناسی، مردم«علوم اجتماعی (مباحث   نام دروس  ردیف

  زبان عمومی و تخصصی  1
درك (، لغـت، واژگـان تخصـصی    هـا   ضمایر، ربط دو جملـه، تطـابق فاعـل و فعـل، زمـان             

 )مطلب

   ها ها و طیف مقیاس ،  اعتبار و پایایی،گیري   نمونه،عناصر اساسی آنطرح تحقیق و   روش تحقیق  2

   مانهایم ، زیمل،وبر ،دورکیم  شناسی هاي جامعه نظریه  3

4  
مفاهیم و اصول مکاتب 

  شناسی مردم

 هاي هنظری .شناسی انسان پایه مفاهیم ،ایران در شناسی انسان شناسی انسان مبانی

 شناسـی،  مـردم  علـم  آغـاز  (نـوزدهم  قـرن  در شناسـی  انسان هاي نظریه شناسی نانسا

  . شناسی انسان در تحقیق روش )گرایی اشاعه تطورگرایی، نژادگرایی،

 اصطالحات و مفاهیم جادو، دین، با مرتبط هاي نظریه تاریخچه، دینی شناسی انسان

 هـاي  دوره نـسان، ا منـشأ  شناختی باستان و تاریخ ماقبل شناسی انسان  .اساسی

 عالم، منشأ برادوستی، فرهنگ دوره، هر تکنیکی و فرهنگی هاي ویژگی و تاریخ ماقبل

 ارتبـاط  و شناسـی  زبـان  هـاي  نظریـه  ایرانـی  اقوام و ها زبان .زبـان  و انسان حیات،

 .یکدیگر با ها زبان

5  
شناسی و مفاهیم انسانی  جمعیت

  شناسی جمعیت
  و تسطیح آن، جمعیت شناسی ایران و جهانهاي جمعیتی، ارزیابی منابع داده

6  
هاي مختلف  مفاهیم حوزه

  شناسی جامعه

 ، جامعه شناسی کار وشغل ،ها  ها و نا برابري      جامعه شناسی قشر   ،ها جامعه شناسی سازمان  

  جامعه شناسی روستایی،جامعه شناسی دین ،جامعه شناسی پزشکی

   ریاضی و آمار  7

هاي مبهم و رفـع   صورتـ ) ساندویچ (قضیه فشار ـ  قضایاي حد ـ تعریف حد(حد، پیوستگی 

 ـ حالت مبهم ابهام آنها


حد توابع مثلثـاتی و اسـتفاده از   ارزي در صفر ـ    ـ قاعده هوپیتال ـ هم  

 ـ حالت مبهم ارزي در محاسبه حدود هم


نهایـت ـ قـوانین رشـد ـ قاعـده        ارزي در بـی   ـ هـم  

حالتـ حالت هوپیتال ـ      هاي مبهم  صورت ـ,  1حالت مبهم  ـ  ـ چند نکتـه

تعریـف ناپیوسـتگی    ـ  پیوستگی تابع در یک فاصـله  ـ   تابعپیوستگیدر مورد حد توابع نمایی ـ  

بدست آوردن نقاط انفصال توابعی به فرم  ـ [x]پیوستگی تابع  ـ جهش انفصال تابع ـ رفع شدنی

y [f (x)] روش تعیین ـ  مجانب مایل ـ مجانب توابع و انواع آن ـ )مقدار میانی(قضیه بولتزانو  ـ

تعبیـر هندسـی    ـ  تعریف مـشتق در یـک نقطـه   ( مشتق ـ) مجانب توابع پارامتري ـ مجانب مایل

مـشتق گیـري    ـ  قواعد مشتق گیـري  ـ پیوستگی رابطه بین مشتق و ـ مشتق چپ و راست ـ مشتق

مشتق تابع  ـ  قدر مطلق شاملمشتق توابع ـ توابع ضمنی f g(x)هاي پارامتري و مشتق منحنی   ـ

 ـ  مشتق توابع جزء صـحیح  ـ  فرمول الیب نیتز ـ   امnمشتق مرتبه  ـ  اي مشتق قاعده زنجیره ـ  آنها

ــه  ـ نــرخ تغییــرات ـ     عامــل صــفر کننــده در مــشتق ـ   مــشتق تــابع معکــوس مــشتق تــوابعی ب

v(x)yشکل u(x)آهنـگ  (مـشتق  کـاربرد  ــ ) نکـاتی در مـورد مـشتق    ـ  مشتق در فیزیک ـ

معادله خـط ممـاس و    ـ رشد و زوال ـ  هاي وابسته کمیت ـ آهنگ متوسط تغییر ـ اي تغییر لحظه

بدست آوردن زاویه یک   ـ هاxبدست آوردن زاویه یک منحنی با محور  ـ  قائم بر یک منحنی

 Min و Maxنقـاط  (نقاط اکسترمم تـابع   ـ تعریف  زاویه بین دو منحنی ـ  هاyمنحنی با محور 

 ـ آزمون مشتق دوم براي تعیین نقاط اکسترمم تابع ـ ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع تعریف  ـ)بعتا

 ـ   مطلق تابعMin , Maxتعیین نقاط  ـ  نسبی تابع به کمک مشتق گیريMin و Maxتعیین 

 نقطه عطف ـ  تقعر و تحدب و نقطه عطف ـ  تعیین صعودي و نزولی بودن توابع به کمک مشتق

کاربرد مشتق در تعیین مقادیر  ـ  )الگرانژ( مقدار میانگین وقضایاي رل  و مقعر ـ  ـ توابع محدب

 توابع هموگرافیک ـ مرکز تقارن ـ محور تقارن منحنی ـ )کاربردهاي صنعتی(حداکثر و حداقل 

   )کاربرد دیفرانسیل ـ  تابع و نمودیفرانسیلـ 

  احتمال نظریه ترکیبی، نالیزآ

 2آزمون 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )»شناسی جامعهشناسی، جمعیتشناسی، مردم«علوم اجتماعی (مباحث 

 2 و 1هاي  مجموع مباحث آزمون

 3آزمون 



  
  

  

  
  

  

  )»شناسی جامعهشناسی، جمعیتشناسی، مردم«علوم اجتماعی (مباحث   نام دروس  ردیف

  زبان عمومی و تخصصی  1
، لغـت، واژگـان   م و مجهول، جمالت مرکب کوتاه، نقل قول مـستقیم و غیـر مـستقیم          ، معلو )modal(افعال  

 )درك مطلب(تخصصی 

 )هاي کمی و کیفی روش(آوري اطالعات  هاي جمع هاي تحقیق اجتماعی و تکنیک روش  روش تحقیق  2

  شناسی هاي جامعه نظریه  3
شناسـی   ، جامعـه کنش متقابل نمـادین   ، ، نومارکسیسم  کشمکش ، کارکردگرایی ساختاري و نوکارکردگرایی   

  ، رفتارگرایی  ، تبادل نگارانه شناسی مردم روش ، شناختی پدیده

4  
مفاهیم و اصول مکاتب 

  شناسی مردم

 فرهنگ ساختارگرایی، کارکردگرایی،( بیستم قرن در شناسی انسان هاي نظریه شناسی انسان هاي نظریه

  .کژنتی و زیستی شناسی انسان ). شخصیت و

 الگوهـاي  ازدواج، الگوهاي خویشاوندي، اصطالحات و واژگان تاریخچه، خویشاوندي شناسی سانان 

 بنیادین خویشاوندي هاي نظام و تباري الگوهاي سکونت،

 سیاسـی،  حوزه از خارج در سیاسی امر قدرت، معانی اساسی، اصطالحات و مفاهیم سیاسی شناسی انسان

 .شهر در شناسی نماد و شناسی نشانه شهر، در زمان و فضا هريش شناسی انسان .سیاسی سازمان هاي گونه

5  
شناسی و مفاهیم  جمعیت

  شناسی انسانی جمعیت
 هاي جمعیت ـ ازدواج، طالق و باروري مرگ و میر ـ جدول بقا و مدل

6  
هاي مختلف  مفاهیم حوزه

  شناسی جامعه
   جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی انقالب،جامعه شناسی توسعه

7  
 ریاضی و آمار

  

ي دیفرانـسیل ـ     ـ تغییـر متغیـر ـ معادلـه   فرمولهاي مهم انتگرال ـ انتگرال نامعین(انتگرال وکاربرد انتگرال 

ي حاصلـضرب دو  هـا   انتگرالمحاسبه  ـ   با توان زوجcos,sin يها انتگرال ـ   با توان فردcos,sinي ها انتگرال

 ـ  گیـري بـه کمـک تـشکیل جـدول      انتگـرال  ـ  گیري جزء به جزء روش انتگرال ـ جمله سینوسی و کسینوسی

محاسـبه   ـ  ي معـین هـا  انتگـرال نکـات مهـم     ـ انتگـرال معـین   ـ  گیـري بـه روش تجزیـه کـسرها      روش انتگرال

 ـ  مـشتق گیـري از انتگـرال    ـ  ي شامل قدر مطلـق ها انتگرالمحاسبه  ـ )جزء صحیح(ي شامل براکت ها انتگرال

محاسبه طول  ـ  محاسبه حجم ـ  سطح محصور ـ  محاسبه مقادیر متوسط توابع ـ  )ناسره(ي غیرعادي ها  انتگرال

 ـ  هاي هـم مرتبـه   ماتریس ـ هاي مساوي ماتریس ـ  ماتریس همانی ـ طريماتریس ق(ماتریس  ـ ) قوس منحنی

 ـ  حاصل جمع و تفاضل دو ماتریس ـ  ها و خواص مربوط به آن جمع ماتریس ـ  قرینۀ ماتریس ـ  ماتریس صفر

خواص ضرب  ـ  ضرب ماتریسها ـ  )ضرب اسکالر( ضرب یک عدد در یک ماتریس  ـ خواص جمع ماتریسها

ویژگیهـاي عمـل ترانهـاده کـردن در      ـ  مـاتریس ترانهـاده   ـ   رساندن یک مـاتریس مربعـی  به توان ـ  ماتریسها

دترمینان  ـ  دترمینان ـ  ماتریس پاد متقارن ـ  ماتریس متقارن ـ  هاي باال مثلثی و پائین مثلثی ماتریس ـ  ها ماتریس

3هاي  ماتریس 3ماتریس  ـ خواص دترمینان ـ 3  هاي مرتبه تریسدستور ساروس براي محاسبه دترمینان ما  ـ

یـک  ) معکـوس (مـاتریس وارون   ـ   کهاد، مـاتریس همـسازه و مـاتریس الحـاقی     و الحاقی ـ ماتریس همسازه

2دستور عملی براي محاسبه وارون مـاتریس ـ  nماتریس مرتبه   2  چنـد   ـ  خـواص وارون یـک مـاتریس   ــ

دستگاه معادالت همگـن و غیـر    ـ  استفاده از معکوس ماتریس ـ  ستگاه معادالت خطیحل د ـ ماتریس خاص

کمیت ( بردار ـ) ماتریس معین مثبت و معین منفی ـ رتبه یک ماتریس ـ مقـادیر ویژه و معادله مفسر ـ همگن

1فاصـله بـین دو نقطـه    ـ  دستگاه مختـصات قـائم   ـ کمیت برداري ـ اسکالر 1 1A(x , y , z 2 و ( 2 2B(x , y , z ) 

ABاندازه بردار(


حاصلـضرب داخلـی دو بـردار     ـ  حاصل جمع دو بـردار  ـ  ضرب اسکالر در بردار ـ  بردار ـ  )

 ـ  شـرط مـوازي بـودن دو بـردار     ـ  خواص ضرب داخلی ـ  شرط عمود بودن دو بردار ـ  )حاصلضرب اسکالر(

خـواص ضـرب    ـ  ضرب مختلط سه بـردار  ـ  خواص ضرب خارجی دو بردار ـ  دارحاصلضرب خارجی دو بر

  )فاصله یک نقطه از یک صفحه ـ معادله صفحه ـ معادله خط ـ استقالل و وابستگی خطی ـ مختلط

 کوواریـانس،  ریاضـی،  امیـد  توزیـع،  پیوسته، قوانین و گسسته تصادفی، متغیر(تصادفی متغیرهاي

  ضریب همبستگی و کوواریانس ، )گشتاور مولد تابع

4آزمون   



  

  

  
 

  

  )»شناسی جامعهشناسی، جمعیتشناسی، مردم«علوم اجتماعی (مباحث   نام دروس  ردیف

  زبان عمومی و تخصصی  1
، اي جمله پیچیده، کاربرد فعل دوم، عبارت وصفی، حـروف اضـافه، افعـال دو کلمـه     

 )درك مطلب(لغت، واژگان تخصصی 

 SPSS کاربرد ،ار در علوم اجتماعی آم،ها پردازش و تحلیل داده  روش تحقیق  2

  شناسی هاي جامعه نظریه  3
 سـطوح خـرد و       پیونـد  ،شناسـی   جامعـه حوالت اخیر در نظریه      ت ،فمینیسم معاصر 

  شناسی   فرانظریه و مباحث جدید در جامعه،شناسی کالن در جامعه

  شناسی مفاهیم و اصول مکاتب مردم  4

 انسان هاي نظریه در اندازها چشم و تحوالت آخرین شناسی انسان هاي نظریه

   .جنسیت شناسی انسان شناسی

 .شهر به سیاسی رویکرد شهر، دهآین شهر، در فرهنگ خرده شهري شناسی انسان

 .ایران عشایر و ایالت شناسی انسان

   اقتصادي شناسی انسان متفکران اقتصادي شناسی انسان

 .ایران در زبانی و قومی تنوع ایرانی، هاي زبان اقوام و ها زبان

5  
شناسی و مفاهیم انسانی  جمعیت

  شناسی جمعیت
 ـ مهاجرت و پیشبینی جمعیتهاي جمعیتی  شاخصهاي غیرمستقیم برآورد  روش

6  
هاي مختلف  مفاهیم حوزه

  شناسی جامعه
   روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی آموزش و پرورش، جامعه شناسی خانواده،تغییرات اجتماعی

7  
 ریاضی و آمار

  

 ـ  درجـه یـک دنبالـه    ـ  )تعریف(همگرائی دنبالهها ـ   هاي محاسبه حد دنباله روش (دنباله و سري

هـائی بـه فـرم     سـري  ـ  سـري هندسـی   ـ  سريP ـ  همگرائی سري ـ سري
n

k k 1
k 1

[(f ) (f )]


  

: اسـتفاده از رابطـه    بـا  ـ  اي سـري تلـسکوپی بـه صـورت مجمـوع دو جملـه       ـ  )سـري تلـسکوپی  (

n
x

n

x
e

n!





 


ها با اسـتفاده از   بررسی همگرائی سري ـ  ها را حساب کرد توان بعضی همگرائی  می

 ـ  وشـی آزمون ک ـ  آزمون داالمبرـ ) مقایسه حدي(آزمون خارج قسمت  ـ  آزمون مقایسه ـ  آزمون

تعریـف   ـ  تعریـف همگرائـی مطلـق    ـ  آزمون الیـب نیتـز   ـ  تعریف سري متناوب ـ  آزمون انتگرال

هـاي   بسط ـ  فاصله همگرائی ـ  (R)محاسبه فاصله همگرائی و شعاع همگرائی  ـ  همگرائی مشروط

معرفـی دسـتگاه مختـصات    (دستگاه مختصات قطبی و اعداد مخـتلط  ـ ) لورن تیلور و مک  

اعمال حـسابی در اعـداد    ـ  اعداد مختلط ـ  تگاه مختصات قائم به قطبی و بالعکستبدیل دس ـ قطبی

ضرب و تقسیم اعـداد مخـتلط بـه     ـ  شکل نمایی عدد مختلط ـ  شکل قطبی اعداد مختلط ـ  مختلط

 ـ  لگاریتم یک عدد مخـتلط  ـ  ریشه یک عدد مختلط ـ  توان یک عدد مختلط ـ  فرم قطبی یا نمایی

  )دد مختلطضرب داخلی و خارجی دو ع

  گرسیونر گیري، نمونه آماري، نظریه هاي توزیع

 5آزمون 



  
  

  

  
  

  

  

  

  

  
  )»شناسی جامعهشناسی، جمعیتشناسی، مردم«علوم اجتماعی (مباحث 

 5 و 4هاي  مجموع مباحث آزمون

6آزمون   



 

 

 

 

 

  :زباى عووهي و تخصصي
کتبة اًگلیسی ثرای داًطجَیبى رضتِ جبهؼـِ ضٌبسـی دکتـر ه وـذ     ـ 3لغت  504 ـ2 کتبة ّبی هذرسبى ضریف ) ػوَهی ٍ تخصصی( ـ1

راٌّوـبی کبهـز زثـبى     -5 ّـب کتبة زثبى تخصصی ػلَم اجتوبػی تْیِ ٍ تٌظین ی یی ػلی ثبثبیی ٍ غالهرضب جوطـیذی  -4حسي کطبٍرز 

 ی ثرای داًطجَیبى جبهؼِ ضٌبسی ثٌْبز رثیؼیاًگلیس

 :روش تحقيق
ـ ً َُ اًجبم ت قیقبت اجتوبػی ترز 3ـ پیوبیص در ت قیقبت اجتوبػی، دی.ای،دٍاس، ترجوِ، َّضٌگ ًبیجی 2ـ کتبة هذرسبى ضریف 1

ّبی اٍل کٌکَر  ب ّوکبری رتجِخالصِ هجبحث اسبسی در رٍش ت قیق ٍ آهبر ػلَم اجتوبػی / تذٍیي ث -4ی َّضٌگ ًبیجی ثیکر، ترجوِ

دلجرت هیلر  راٌّوبی سٌجص ٍ ت قیقبت اجتوبػی -6ی حسي چبٍضیبى ّبی اجتوبػی، ًَرهي ثلیکی ترجوِـ طراحی پژٍّص5ارضذ 

ّبی ت قیق در  رٍش-8 ّبی ت قیق در ػلَم اجتوبػی جلذ اٍل ٍ دٍم تبلیف ارل ثجی ترجوِ دکتر رضب فبضز رٍش -7ترجوِ َّضٌگ ًبیجی 

ـ کتبة درآهذی ثر ت قیق کیفی 10کٌذٍکبٍّب ٍ پٌذاضتِ ّب دکتر فراهرز رفیغ پَر  -9ػلَم اجتوبػی جلذ اٍل تبلیف دکتر ثبقر سبرٍخبًی  

 اٍٍُ فلیک، ترجوِ ّبدی جلیلی

 : شناسي هاي جاهعه نظريه
خالصِ هجبحث اسبسـی در    -3ه سي ثالثی  ضٌبسی در دٍراى  هؼبصر / جَرج ریتسر، ترجوِ ّبی جبهؼًِظریِ -2ـ کتبة هذرسبى ضریف 1

ضٌبسی/ لـَیی  کـَزر، ترجوـِ    ثسرگبى جبهؼِ زًذگی ٍ اًذیطِ -4ّبی اٍل کٌکَر ارضذ  ضٌبسی / تذٍیي ثب ّوکبری رتجِ ّبی جبهؼِ ًظریِ

 ضٌبسی / ریوَى آرٍى؛ ترجوِ ثبقر پرّبم هراحز اسبسی سیر اًذیطِ در جبهؼِ -5ه سي ثالثی 

 شناسي: هكاتب هردم هفاهين و اصول
ْ  4شَاسی عيِىی، دکتر عسکری خاٍقاّ ـ اٍسا3ًترجيْ ثالثی  شَاسی فرَٓگیـ اٍسا2ًـ کتبة هذرسبى ضریف1 ٓـای  ـ تاریخ اٍدیشـْ ُ ٍرریـ

ــ اٍسـاً   7 فری، دکتر رفیعختشَاشَاسی باستاًاٍساً  جزُّـ 6فر رفیع شَاسی ىاقبل تاریخ، دکتر اٍساًـ جزُّ 5شَاسی، دکتر فکِٓی اٍساً

تأىنی بر خاستگاّ جاىعـْ    ـ9 ٓای اٍساٍی، ترجيْ ىحسٌ ثالثی شَاسی کشف تفاُت ـ اٍسا8ً شَاسی خاٍِادّ ُخِیشاٍُدی، دکتر ىقصِدی

ً اساله رفیعفرَٓگ براُُتی، دکتر  ـ01داٍشَاىْ جٔاً اساله  فر، ىجنْرُستایی ترجيْ رفیع ٔا ْ ج َاى ـات، اٍ  00فر، دٍاش ـامو، یی شأ ع ً،   ـ َى ـا ُ بب  ً ـا س

ْ رفیع ْ فکِٓی ـ درآىدی بر ٍاسًا02فر ترجي ِیر، ترجي دری َاسی کِن ضٌبسـی ایـالت ٍ ػطـبیر،     ـ جسٍُ جبهؼ14ِشَاسی جَسیت ٍر سیساٍس  ـ ىرده03ش

ـ 17 فـر  ـ زًبى ایز ثْوئـی، ترجوـِ دکتـر رفیـغ    16فر  ضٌبسی ایالت ٍ ػطبیر ایراى، دکتر رفیغ ـ جسٍُ اًسبى15فر  دکتر رفیغ ضٌبسـی زیسـتی ٍ    ٍُ اًسـبى جـس  ـ

ضٌبسـی سیبسـی،    ـ درآهذی ثر اًسـبى 20ّب ٍ اقَام، دکتر هذرسی  ـ جسٍُ زثبى19ضٌبسی، دکتر ًرسسیبً      ـ جسٍُ زثبى18ضٌبسی پسضکی، دکتر ٍدادّیر  اًسبى

 ضٌبسی ضْری، دکتر فکَّی ـ اًسبى21ترجوِ دکتر فکَّی 

 :شناسي شناسي و هفاهين انساني جوعيت جوعيت
-ّـبی ت لیـز جوؼیـت   ـ رٍش4ضٌبسی جْبى، دکتر اهبًی ـ جوؼیت3ضٌبسی، دکتر اهبًی هجبًی جوؼیتـ 2کتبة ّبی هذرسبى ضریف ـ1

پـَر  ضٌبسی، دکتر کبظویّبی ت لیز جوؼیتـ رٍش6اهلل زًجبًی حجیت ضٌبسی، دکترّبی ت لیز جوؼیتـ رٍش5ضٌبسی، پَالر ٍ دیگراى 

هقبلـِ   10)جوؼیت ٍ تَسؼِ ثب تأییذ ثـر ایـراى  ـ کتبة 8ثبرٍری، دکتر ه وذ هیرزایی، دکتر زًجبًی ٍ دیگراى ـ جوؼیت، تَسؼِ ٍ ثْذاضت 7

ّـبی هقـذهبتی    رٍش-11جوؼیت ضٌبسی ایراى دکتر اهبًی  -10 ضٌبسی کبرثردی، دکتر هیرزاییـ گفتبری ثر جوؼیت9دکتر ه وذ هیرزایی( 

ـ ًظریبت هْـبجرت، دکتـر   14ـ ًظریبت جوؼیتی، دکتر کتبثی 13 یت ضٌبسی سؼیذ توٌبهجبًی جوؼ -12ت لیز جوؼیت دکتر حسي سرایی  

 ـ درآهذی ثر هطبلؼبت جوؼیتی، دکتر حسیي ه وَدیبى15زادُ  لْسبیی

 هاي مدرسان شريف منابع آزمون
 



 

 شناسي: هاي هختلف جاهعه هفاهين حوزه

ُ  خالصِ هجبح -3ضٌبسی / آًتًَی گیذًس؛ ترجوِ حسي چبٍضیبى  جبهؼِ -2ـ کتبة ّبی هذرسبى ضریف1 ّـبی   ث اسبسی در هفـبّین حـَز

ضٌبسی صـٌؼتی /  جبهؼِ -5ضٌبسی ضْری / دکتر ضبرع پَر جبهؼِ -4ّبی اٍل کٌکَر ارضذ  ضٌبسی / تذٍیي ثب ّوکبری رتجِ هختلف جبهؼِ

سؼِ / هصطفی ضٌبسی تَجبهؼِ-8ضٌبسی ارتجبطبت / ثبقر سبرٍخبًی جبهؼِ -7ضٌبسی خبًَادُ / ثبقر سبرٍخبًی جبهؼِ -6خبًن ًیرُ تَکلی

رٍاًطٌبسـی اجتوـبػی /    -11ضٌبسی رٍستبیی / هْذی طبلت جبهؼِ -10ضٌبسی رٍستبیی / هٌصَر ٍثَقی جبهؼِ -9ازکیب ٍ غالهرضب غفبری

 -13ًظریِ ّب در رٍاًطٌبسی اجتوبػی / هَرتَى دٍچ ٍ رٍثرت کراٍس؛ ترجوِ هرتضـی کتجـی    -12الیَت ارًٍسَى؛ ترجوِ حسیي ضکرکي 

ِ  -15تئَری ّبی اًقالة / استبًفَرد کَّي؛ ترجوِ ػلیرضب طیت -14بسی اجتوبػی / ػلیرضب ه سٌی تجریسی جسٍُ رٍاًطٌ ضٌبسـی  جبهؼـ

ّـب / آریـي    ضٌبسی سـبزهبى جبهؼِ -17ضٌبسی تغییرات اجتوبػی / غالهرضب غفبری ٍ ػبدل اثراّیوی لَیِ  جبهؼِ -16اًقالة / دکتر پٌبّی 

اًذیطـِ ّـبی   جسٍُ  -20ضٌبسی سیبسی / حسیي ثطیریِ جبهؼِ -19پَر  ٍ پرٍرش / دکتر ه وَد ضبرع ضٌبسی آهَزشجبهؼِ -18پَر  قلی

ّبی اجتوبػی / حسي هلک ـ اًتطبرات داًطـگبُ پیـبم     ضٌبسی قطرّب ٍ ًبثراثریجبهؼِ -21 دکتر ه سٌی تجریسی / سیبسی در قرى ثیستن

 -24جسٍُ جبهؼِ ضٌبسی ادثیبت دکتـر جـَادی یگبًـِ     -23کتر ی یی ػلی ثبثبییّبی اجتوبػی / د ضٌبسی قطرّب ٍ ًبثراثری جبهؼِ -22ًَر

ضٌبسی پسضکی  ه وذ جبهؼِ -25ضٌبسی اً رافبت اجتوبػی(/ رحوت اهلل صذیق سرٍستبًی ـ اًتطبرات آى ضٌبسی اجتوبػی )جبهؼِآسیت

 تَسلی  ضٌبسی کبر ٍ ضغز / غالهؼجبسجبهؼِ -26تَکز ـ اًتطبرات داًطگبُ صٌؼتی ضریف 
 

 

 :آهار و رياضي
 ـ ریبضیبت ثرای داًطجَیبى ػلَم اجتوبػی، دکتر کرین هٌصَر فر 3ّبی آهبری، دکتر کرین هٌصَر فر  رٍشـ 2ـ کتبة ّبی هذرسبى ضریف 1

 4ـ جسٍُ آهبر هقذهبتی ٍ آهبر ثرای ػلَم اجتوبػی، دکتر هسؼَد چلجی 4
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