
(پژوهشگری اجتماعی)درسهای دوره کارشناسی علوم اجتماعی   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 جاهعِ شٌاسی سازهاًْا . 52

 جاهعِ شٌاسی در ادبیات فارسی  .51

 جاهعِ شٌاسی تَسعِ. 50

 جاهعِ شٌاسی جٌگ. 48

 جاهعِ شٌاسی ارتباط جوعی. 47

 جاهعِ شٌاسی آهَزش ٍ پرٍرش . 44

 جاهعِ شٌاسی طٌعتی . 43

 جاهعِ شٌاسی خاًَادُ. 38

 جاهعِ شٌاسی اًحرافات اجتواعی . 37

 تغییرات اجتواعی. 35

 جاهعِ شٌاسی شْری . 31

 جاهعِ شٌاسی رٍستایی. 27

 جاهعِ شٌاسی کار ٍ هشاغل . 19

  1ًظریِ ّای جاهعِ شٌاسی . 16

 

  

 هردم شٌاسی فرٌّگی. 42

 

 جاهعِ شٌاسی ایالت ٍ عشایر. 33

 

 2هباًی جاهعِ شٌاسی . 11

 

 1ًظریِ ّای جاهعِ شٌاسی . 16

 

 هباًی هردم شٌاسی. 9

 

 1هباًی جاهعِ شٌاسی . 5

 

 2ًظریِ ّای جاهعِ شٌاسی . 24

 

 جاهعِ شٌاسی لشرّا ٍ ًابرابریْا. 36

 

 تاریخ تفکر اجتواعی در اسالم.1 جاهعِ شٌاسی کشَر ّای اسالهی. 29

 زباى عوَهی . 8 

 

 1زباى تخظظی  . 17

 

 2زباى تخظظی . 28

 
 اطَل علن التظاد . 12

 

 التظاد ایراى. 22

 هباًی رٍاًشٌاسی . 2

 

 رٍاًشٌاسی اجتواعی . 21

 رٍش تحمیك ًظری . 25

 آشٌایی با کاهپیَ تر  . 26 

 

 رٍش تحمیك عولی  . 32
 

 کاربرد کاهپیَتر در علَم اجتواعی . 40

 ریاضیات پایِ.4

 1ًظریِ ّای جاهعِ شٌاسی . 16 

 

 تکٌیک ّای خاص تحمیك . 41 رٍش تحمیك ًظری . 25

 

 رٍشْای همذهاتی تحلیل جوعیت . 14 هباًی جوعیت شٌاسی . 7

 جوعیت شٌاسی ایراى . 30

 

 کاربرد جوعیت شٌاسی . 34

 

 

 ریاضیات پایِ . 4ا طَل علن سیاست                                                      . 23بررسی هسا یل اجتوا عی ایراى                                  . 49    

 هباًی فلسفِ  . 3هبا ًی تاریخ اجتوا عی ایراى                                         . 20جا هعِ شٌاسی اًمالب                                               . 46     

 هباًی رٍاًشٌاسی . 2هبا ًی تعاٍى                  . 18تٌظین خا ًَادُ                      . 39     

  تاریخ تفکر اجتوا عی در اسالم. 1               1هبا ًی جاهعِ شٌاسی . 5آشٌایی با کا هپیَتر                    . 26     

درسهـــــای بــــدون پیش نیاز 

 آهار همذهاتی. 10

 

 آهار در علَم اجتواعی. 15

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشٌیاز عولی ًظری ًام درس ردیف

 ــــ ــــ 2 تاریخ تفکر اجتواعی در اسالم 1

 ــــ ــــ 3 هباًی رٍا ًشٌاسی 2

 ــــ ــــ 2 هباًی فلسفِ 3

 ــــ ــــ 3 ریاضیات پایِ 4

 ــــ ــــ 3 هباًی جاهعِ شٌاسی 5

 

پیشٌیاز عولی ًظری ًام درس ردیف 

ــــ ــــ  3فارسی عوَهی   6

ــــ ــــ  2هباًی جوعیت شٌاسی  7

ــــ ــــ  3زباى عوَهی  8

ــــ ــــ  2هباًی هردم شٌاسی  9

 4ــــ  2آهار همذهاتی  10

 5ــــ  2 2هباًی جاهعِ شٌاسی   11

ــــ ــــ  3اطَل علن التظاد  12

ــــ ــــ  3عوَهی  13

 

 پیشٌیاز عولی ًظری ًام درس ردیف

 7 ــــ 2 رٍشْای همذهاتی تحلیل جوعیت  14

 10 ــــ 2 آهار در علَم اجتواعی  15

 11 ــــ 2 1ًظریِ ّای جاهعِ شٌاسی  16

 8 ــــ 2 1زباى تخظظی  17

 ــــ ــــ 2 *هباًی تعاٍى  18

 11 1 2 *جاهعِ شٌاسی کار ٍ هشاغل  19

 ــــ ــــ 2 هباًی تاریخ اجتواعی ایراى  20

 2 ــــ 3 رٍاًشٌاسی اجتواعی 21

 12 ــــ 2 *التظاد ایراى  22

 

 پیشٌیاز عولی ًظری ًام درس ردیف
 11 1 2 جاهعِ شٌاسی شْری  31

 25 2 ــــ رٍش تحمیك عولی 32

 9-11 ــــ 2 جاهعِ شٌاسی ایالت ٍ عشایر 33

 14 ــــ 2 کاربرد جوعیت شٌاسی  34

 11 ــــ 3 *تغییرات اجتواعی  35

 16 ــــ 2 جاهعِ شٌاسی لشرّا ٍ ًابرابریْا 36

 11 ــــ 2 جاهعِ شٌاسی اًحرافات اجتواعی 37

 12 ــــ 2 جاهعِ شٌاسی خاًَادُ  38

 ــــ ــــ 2 تٌظین خاًَادُ 39

 

 پیشٌیاز عولی ًظری ًام درس ردیف

 ــــ ــــ 2 جاهعِ شٌاسی اًمالب 46

 11 ــــ 2 جاهعِ شٌاسی ارتباط جوعی 47

 11 ــــ 2 جاهعِ شٌاسی جٌگ ًٍیرٍّای ًظاهی 48

 ًیوسال آخر ــــ 3 بررسی هسایل اجتواعی ایراى  49

 11 ــــ 2 جاهعِ شٌاسی تَسعِ 50

 11 ــــ 2 جاهعِ شٌاسی در ادبیات فارسی 51

 11 1 2 جاهعِ شٌاسی سازهاًْا 52

 ــــ ــــ ــــ عوَهی 53

 

 ًظری ًام درس  ردیف ًظری ًام درس  ردیف

1 

2 

3 

4 

   1اًذیشِ اسالهی 

 ( ٍاحذ 4    )2اًذیشِ اسالهی 

 اًساى در اسالم 

 حمَق اجتواعی ٍ سیاسی در اسالم 

2 

2 

2 

2 

9 

10 

11 

 اًمالب اسالهی ایراى

 آشٌایی با لاًَى اساسی جوَْری

 ( ٍاحذ 2) اسالهی ایراى             

 (رُ)اًذیشِ سیاسی اهام خویٌی 

2 

2 

2 

5 

6 

7 

8 

 فلسفِ اخالق

 ( ٍاحذ 2)اخالق اسالهی          

 آییي زًذگی

 عرفاى عولی اسالم

2 

2 

2 

2 

12 

13 

14 

 تاریخ فرٌّگ ٍ توذى اسالهی

 تاریخ تحلیلی طذر اسالم

 ( ٍاحذ 2)تاریخ اهاهت              

2 

2 

2 

15 

16 

 

 ( احذ 2)تفسیر هَضَعی لرآى   

 تفسیر هَضَعی ًْج ابالغِ

2 

2 

 

 ترم اٍل

 ترم دٍم

 ترم سَم

 ترم چْارم

 ترم پٌجن

 ترم ششن

 ترم ّفتن

 درٍس عوَهی 

 .هشخض شذُ اًذ از درٍس اختیاری هی باشذ   ( *)تَضیح درٍسی کِ با 
 

 1386 هْر گرٍُ علَم اجتواعی داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ لَچاى

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان

 ًظری ًام درس ردیف ًظری ًام درس ردیف

 2 تٌظین خاًَادُ ٍ جوعیت 5 3 زباى عوَهی 1

 1 (رُ)ٍطایای اهام  6 3 فارسی عوَهی 2

 0.5 هعارف لرآى کرین  7 1 1تربیت بذًی  3

 0.5 لرائت ٍ رٍ خَاًی لرآى کرین 8 1 2تربییت بذًی  4

 

 درٍس عوَهی 

 پیشٌیاز عولی ًظری ًام درس ردیف

 ــــ ــــ 2 اطَل علن سیاست   23

 16 ــــ 3 2ًظریِ ّای جاهعِ شٌاسی  24

 15 – 16 ــــ 3 رٍش تحمیك ًظری  25

 ــــ 1 1 *آشٌایی با کاهپیَتر  26

 ــــ 1 2 جاهعِ شٌاسی رٍستایی 27

 17 ــــ 2 2زباى تخظظی 28

 1 ــــ 3 *جاهعِ شٌاسی کشَرّای اسالهی 29

 14 ــــ 2 *جوعیت شٌاسی ایراى  30

 

 پیشٌیاز عولی ًظری ًام درس ردیف

 26-32 2 1 کاربرد کاهپیَتردرعلَم اجتواعی 40

 25 1 2 تکٌیک ّای خاص تحمیك 41

 9 ــــ 2 *هردم شٌاسی فرٌّگی 42

 11 1 2 جاهعِ شٌاسی طٌعتی 43

 11 ــــ 2 *جاهعِ شٌاسی آهَزش ٍ پرٍرش 44

 11 4 ــــ (پایاى ًاهِ)کار تحمیمی  45

 


