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 استعداد تحصيلي:

  .، انتشارات مدرسان شريفها به جز فني و مهندسي)استعداد تحصيلي (ويژه تمام گروه - 1

 :كارشناسي سطح در دروس مجموعه
  شناسي:سياست

  شريف مدرسان ـ كتاب1
  مباني علم سياست:

  شريف مدرسان ـ كتاب1
  ـ سياست شناسي (دكتر قوام)2
  بنيادهاي علم سياست (دكتر عبدالرحمن عالم)  - 3
  بخش اول (مباني نظري علم سياست) آموزش دانش سياسي (دكتر حسين بشيريه) - 4
  جديد (دكتر عبدالرحمن عالم) سياست و حكومت - 5

  شناسي سياسي:جامعه
  شريف مدرسان ـ كتاب1
  ر حسين بشيريه) شناسي سياسي (دكتجامعه - 2
  زاده) شناسي سياسي (دكتر احمد  نقيبدرآمدي بر جامعه - 3
  شناسي سياسي (ترجمه دكتر ابوالحسني ) نگرش بر جامعه - 4
  شناسي سياسي معاصر (كيت نش، ترجمه محمد تقي دلفروز)جامعه - 5
  ي)شناسي سياسي ( ترجمه دكتر منوچهر صبوراي بر جامعهجامعه و سياست، مقدمه - 6
  شناسي جديد ( دكتر سردارنيا)درآمدي بر جامعه - 7
  روش و نظريه در علوم سياسي ( بخش سوم) ( اميرمحمد حاجي يوسفي)  - 8
  فصل رفتار انتخاباتي مباني جامعه شناسي سياسي (ترجمه نيك گوهر) - 9

  ايران بين دو انقالب (دكتر آبراهاميان) -10
  سردارنيا)شناسي سياسي ايران (دكتر جامعه -11

  هاي سياسي:انديشه
  شريف مدرسان ـ كتاب1
  تاريخ انديشه سياسي در غرب (الف و ب) (عالم) - 2



  تاريخ انديشه سياسي در غرب (دكتر طاهري) - 3
  سياسي در غرب، قرن بيستم (دكتر صالحي) انديشه - 4
  انديشه سياسي در قرن بيستم دكتر قادري - 5
    كسيسم) رهاي سياسي در قرن بيستم دكتر بشيريه دو جلدي (ليبراليسم و محافظه كاري و ماانديشه - 6
  تاريخ انديشه سياسي در ايران و اسالم (قادري)  - 7
  مباني انديشه سياسي در اسالم (دكتر سيد صادق حقيقت)  - 8
  نظام سياسي و دولت در اسالم (فيرحي) - 9

  در اسالمـ قدرت، دانش و مشروعيت  10
  )2و  1(دكتر فيرحي) (جلد در ايران معاصر  و سياستفقه  -11

  هاي تطبيقي:سياست
  شريف مدرسان ـ كتاب1
  چارچوبي تحليل براي بررسي سياست تطبيقي (آلموند، عليرضا طيب)  - 2
  اي (سيد عبدالعلي قوام) هاي مقايسهسياست - 3
  هاي توسعه سياسي (سيد عبدالعلي قوام)چالش - 4
  مباني سياست تطبيقي (پاتريك اونيل ترجمه سعيد ميرترابي) - 5
 طيب) عليرضا بزرگي، چيلكوت، مترجمين: وحيد (رونالد ايهاي سياست مقايسهنظريه - 6
  

  الملل:بين روابط اصول
  شريف مدرسان ـ كتاب1
  الملل دكتر قاسمياصول روابط بين - 2
  قوامالملل (نظريه و رويكردها)، دكتر روابط بين - 3
  الملل دكتر فيروزآباديكليات روابط بين - 4
  الملل فيروزآباديهاي روابط بينجزوه درسي نظريه - 5
  الملل، دكتر قواماصول سياست خارجي و سياست بين - 6
  المللي، دكتر فيروزآباديهاي بيناي و رژيمهاي همگرايي منطقهكتاب نظريه - 7
  زادهب) دكتر سيف الملل (الف وكتاب اصول و روابط بين - 8
  المللهاي روابط بينتحول در نظريه - 9

  (دكتر فرهاد قاسمي) ايالمللي و منطقههاي بينهاي نظري رژيمالملل: بنيانهاي روابط بيننظريه -10
  (دكتر فرهاد قاسمي) ايالملل و مطالعات منطقههاي روابط بيننظريه -11
. ماتيو پترسن ،جك دانلي، اندرو لينكليتر، اسكات برچيل(نويسندگان:  المللهاي روابط بيننظريه -12

  )دكتر روح اهللا طالبي ،دكتر حميرا مشيرزادهمترجمين: 



  
  اسالمي: جمهوري خارجي سياست

  شريف مدرسان ـ كتاب1
  ها (دكتر ازغندي) گيريها و جهتـ سياست خارجي ايران، چارچوب2
  ـ سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران (دكتر فيروزآبادي)3
  سياست خارجي ايران (دكتر رمضاني)  - 4
    سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران (دكتر ازغندي) - 5
(سيد جالل  ز دولت بازرگان تا دولت روحانيچرخه گفتماني در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران ا - 6

  فيروزآبادي)دهقاني 
  

  :ارشد كارشناسي سطح در دروس مجموعه
  ايران: و غرب، اسالم سياسي هايانديشه

  شريف مدرسان كتابـ 1
  تاريخ انديشه سياسي در غرب (الف و ب) (عالم) - 2
  ـ تاريخ انديشه سياسي در غرب (دكتر طاهري)3
  در غرب، قرن بيستم (دكتر صالحي) سياسي ـ انديشه4
  ـ انديشه سياسي در قرن بيستم دكتر قادري5
    كسيسم) رهاي سياسي در قرن بيستم دكتر بشيريه دو جلدي (ليبراليسم و محافظه كاري و ماـ انديشه6
  ـ تاريخ انديشه سياسي در ايران و اسالم (قادري) 7
  ق حقيقت) ـ مباني انديشه سياسي در اسالم (دكتر سيد صاد8
  ـ نظام سياسي و دولت در اسالم (فيرحي)9

  ـ قدرت، دانش و مشروعيت در اسالم 10
  

  سياسي: شناسي جامعه
  شريف مدرسان ـ كتاب1
  شناسي سياسي (دكتر حسين بشيريه)ـ جامعه2
  زاده) شناسي سياسي (دكتر احمد  نقيبـ درآمدي بر جامعه3
  شناسي سياسي (ترجمه دكتر ابوالحسني ) ـ نگرش بر جامعه4
  شناسي سياسي معاصر (كيت نش، ترجمه محمد تقي دلفروز) ـ جامعه5
  ترجمه دكتر منوچهر صبوري)شناسي سياسي (اي بر جامعهمقدمهـ جامعه و سياست، 6



   دكتر سردارنيا)شناسي جديد (ـ درآمدي بر جامعه7
  اميرمحمد حاجي يوسفي)لوم سياسي (بخش سوم) (ع ـ روش و نظريه در 8
  آموزش دانش سياسي (دكتر بشيريه) - 9

  الملل:بين روابط هاينظريه
  شريف مدرسان ـ كتاب1
  الملل دكتر قاسمياصول روابط بين - 2
  الملل (نظريه و رويكردها)، دكتر قوامروابط بين - 3
  الملل دكتر فيروزآباديكليات روابط بين - 4
  الملل فيروزآباديهاي روابط بيندرسي نظريهجزوه  - 5
  الملل، دكتر قواماصول سياست خارجي و سياست بين - 6
  المللي، دكتر فيروزآباديهاي بيناي و رژيمهاي همگرايي منطقهكتاب نظريه - 7
  زادهالملل (الف و ب) دكتر سيفكتاب اصول و روابط بين - 8
  المللهاي روابط بينتحول در نظريه - 9

  (دكتر فرهاد قاسمي) ايالمللي و منطقههاي بينهاي نظري رژيمالملل: بنيانهاي روابط بيننظريه -10
  (دكتر فرهاد قاسمي) ايالملل و مطالعات منطقههاي روابط بيننظريه -11
. ماتيو پترسن ،جك دانلي، اندرو لينكليتر، اسكات برچيل(نويسندگان:  المللهاي روابط بيننظريه -12

  )دكتر روح اهللا طالبي ،دكتر حميرا مشيرزادهمترجمين: 
  الملل (دكتر احمد ساعي)اقتصاد سياسي بين -13
  الملل (دكتر احمد ساعي)سياسي بينمباني اقتصاد  -14
  هاي متعارض (دكتر شيرخاني)بينيجهان-المللاقتصاد سياسي بين -15
  

  شناسي:روش
  شريف مدرسان ـ كتاب1
  )انگير معيني علمداريجه(هاي جديد در سياست شناسي نظريهروش - 2
  پژوهش در علوم سياسي (دكتر سيد امامي)  - 3
  ـ روش تحقيق در علوم سياسي (دكتر ابوالقاسم طاهري)4
  الملل (دكتر سريع القلم)ـ روش تحقيق در علوم سياسي و روابط بين5
  )ديويد مارش و جري استوكرترجمه امير محمد حاجي يوسفي( نظريه و روش در علوم سياسي - 6
  شناسي در علم سياست و روابط بين الملل (دكتر سنجابي)روش - 7
  


