
 

 

 منابع تخصصی کارشناسی ارشذ رشته پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه سراسری

 

: نظریه های جامعه شناسی

سًسگی ٍ اًسیؾِ ثشرگبى جبهعِ ؽٌبعیِِ،لَئیظ کَسر،تزجوِ هحغي ثالثی 

ًظزیِ ّبی جبهعِ ؽٌبعی،جَرج ریتزس،تزجوِ هحغي ثالثی یب احوس غزٍی ساز 

آًبتَهی جبهعِ،فزاهزس رفیع پَر 

تَععِ ٍتضبز،فزاهزس رفیع پَر 

 

: روش تحقیق 

کٌسٍکبٍّب ٍ پٌساؽتِ ّب،فزاهزس رفیع پَر 

عٌجؼ ٍ گزایؼ رٍعتبئیبى ثِ جْبز عبسًسگی،فزاهزس رفیع پَر 

همبلِ تحلیل هحتَا،فزاهزس رفیع پَر 

جشٍُ زرعی تکٌیکْبی ذبؿ تحمیك،زکتزّوب سًجبًی سازُ 

 

: آمار 

آهبر کبرثززی، هبریَا تزیَا، تزجوِ صبزق تْزاًیبى 

جشٍُ آهبر زر علَم اجتوبعی زکتز چلجی 

 ، علی عبعی SPSSآهبر زر علَم اجتوبعی ثب اعتفبزُ اس ًزم افشار

 ، علی ذزاعبًی SPSSراٌّوبی 

 

: زبان تخصصی 

،ضویوِ کتبة زرآهسی ثِ جبهعِ زکتز حغیي ثْزٍاى 1ٍ2جشٍُ ّبی سثبى ترصصی

ایي هٌجع ثیؾتز   (sociology _Horton &huntذالصِ ّب ٍ زایزُ الوعبرف کتبة      )

.  یک هٌجع تکویلی اعت

 

 



 

 

 

  منابع تخصصی کارشناسی ارشذ رشته جامعه شناسی دانشگاه سراسری 

 

: نظریه های جامعه شناسی 

سًسگی ٍ اًسیؾِ ثشرگبى جبهعِ ؽٌبعی ،لَئیظ کَسر،تزجوِ هحغي ثالثی 

ًظزیِ ّبی جبهعِ ؽٌبعی ،جَرج ریتشر ،تزجوِ هحغي ثالثی 

ًظزیِ ّبی جبهعِ ؽٌبعی ،غالم عجبط تَعلی 

: روش تحقیق 

کٌسٍکبٍّب ٍ پٌساؽتِ ّب ،فزاهزس رفیع پَر 

عٌجؼ گزایؼ رٍعتبئیبى ثِ جْبز عبسًسگی ،فزاهزس رفیع پَر 

 1ٍ2رٍػ تحمیك زر علَم اجتوبعی ،ثبلز عبرٍذبًی ،جلس

: حَسُ ّبی جبهعِ ؽٌبعی 

جبهعِ ؽٌبعی،آًتًَی گیسًش 

جبهعِ ؽٌبعی تَععِ یبفتگی، هصطفی اسکیب 

جبهعِ ؽٌبعی تغییزات،گی رٍؽِ 

جبهعِ ؽٌبعی ارتجبطبت، ثبلز عبرٍذبًی 

جبهعِ ؽٌبعی رٍعتبیی، هٌصَر ٍثَلی 

جبهعِ ؽٌبعی صٌعتی، فزیبر 

جبهعِ ؽٌبعی ؽْزی، افزٍغ 

جبهعِ ؽٌبعی ؽْزی،زکتز حغیي ثْزٍاى 

سهیٌِ فزٌّگ ؽٌبعی، رٍح االهیٌی 

جغزافیبی اًغبًی، صفی ًضاز 

 : زبان تخصصی

،ضویوِ کتبة زرآهسی ثِ جبهعِ زکتز حغیي ثْزٍاى 1ٍ2جشٍُ ّبی سثبى ترصصی

ایي هٌجع ثیؾتز   (Sociology Horton & huntذالصِ ّب ٍ زایزُ الوعبرف کتبة  )

. یک هٌجع تکویلی اعت



 

 

 

 

: منابع تخصصی کارشناسی ارشذ رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی 

 

تغییزات اجتوبعی، تزجوِ زکتزهٌصَر ٍثَلی، ًؾز ًی 

جبهعِ ؽٌبعی عیبعی، زکتزحغیي ثؾیزیِ، ًؾز ًی 

جبهعِ ؽٌبعی تَععِ، زکتز هصطفی اسکیب، ًؾزکلوِ 

جبهعِ ؽٌبعی اًمالة، اعتبًفَرز کَّي، تزجوِ علیزضب طیت، ًؾز لَهظ 

جشٍُ جبهعِ ؽٌبعی اًمالة، زکتز هحوس حغیي پٌبّی، زاًؾکسُ علَم اجتوبعی زاًؾگبُ عالهِ طجبطجبیی 

جبهعِ ؽٌبعی ؽْز، زکتز فزیسُ هوتبس 

جبهعِ ؽٌبعی ؽْزی، جشٍُ زکتزصسیك عزٍعتبًی، زاًؾکسُ علَم اجتوبعی زاًؾگبُ تْزاى 

جبهعِ ؽٌبعی ؽْزی، زکتز غالًعجبط تَعلی، اًتؾبرات زاًؾگبُ پیبم ًَر 

جبهعِ ؽٌبعی صٌعتی، جشٍُ زکتزصسیك عزٍعتبًی، زاًؾکسُ علَم اجتوبعی زاًؾگبُ تْزاى 

ًبثزاثزی اجتوبعی، ازٍارز گزة، تزجوِ هحوس عیبّپَػ 

جبهعِ ؽٌبعی رٍعتبیی، زکتز هٌصَر ٍثَلی، اًتؾبرات کیْبى 

جبهعِ ؽٌبعی تَععِ ٍ تَععِ ًیبفتگی رٍعتبیی ایزاى، زکتز هصطفی اسکیب،اًتؾبرات اطالعبت 

جبهعِ ؽٌبعی پشؽکی، زکتز هحوس تَکل،اًتؾبرات زاًؾگبُ صٌعتی ؽزیف 

جبهعِ ؽٌبعی کبر ٍ ؽغل، زکتز غالهعجبط تَعلی، اًتؾبرات عوت 

جبهعِ ؽٌبعی عبسهبًْب، زکتز هٌَچْز صجَری، ًؾز ؽت تبة 

جبهعِ ؽٌبعی اًحزافبت، زکتز جعفز عربٍت، اًتؾبرات زاًؾگبُ پیبم ًَر 

جبهعِ ؽٌبعی اًحزافبت، زکتز صسیك عزٍعتبًی، زاًؾکسُ علَم اجتوبعی زاًؾگبُ تْزاى 

جبهعِ ؽٌبعی ارتجبطبت، زکتز ثبلز عبرٍذبًی، اًتؾبرات اطالعبت 

جبهعِ ؽٌبعی ذبًَازُ، زکتز ثبلز عبرٍذبًی، زاًؾگبُ اًتؾبرات عزٍػ 

جبهعِ ؽٌبعی ازثیبت، رٍثزاعکبرپیت، تزجوِ زکتز هزتضی کتجی، اًتؾبرات عوت 

جبهعِ ؽٌبعی آهَسػ ٍ پزٍرػ، جشٍُ زکتز غالهعجبط تَعلی زاًؾکسُ علَم اجتوبعی زاًؾگبُ تْزاى 

جبهعِ ؽٌبعی آهَسػ ٍ پزٍرػ، زکتز علی عاللجٌس 

رٍاًؾٌبعی اجتوبعی، جشٍُ زکتز هحغي تجزیشی زاًؾکسُ علَم اجتوبعی زاًؾگبُ تْزاى 

جبهعِ ؽٌبعی،آًتًَی گیسًش، تزجوِ هٌَچْز صجَری، ًؾز ًی 

رٍیکززّبی ًظزی ّفتگبًِ زر ثزرعی هغبئل اجتوبعی، تزجوِ زکتز صسیك عزٍعتبًی، اًتؾبرات زاًؾگبُ تْزاى 



 

 

 

: منابع تخصصی کارشناسی ارشذ رشته مردم شناسی
 

زکتز هحوَز رٍح االهیٌی (گززؽْز ثبچزاغ)هجبًی اًغبى ؽٌبعی

سهیٌِ فزٌّگ ؽٌبعی، زکتز هحوَز رٍح االهیٌی 

اًغبى ؽٌبعی فزٌّگی، زاًیل ثتیظ، تزجوِ هحغي ثالثی 

اًغبى ؽٌبعی عوَهی، زکتز اصغز عغگزی ذبًمبُ 

تبرید اًسیؾِ ٍ ًظزیِ ّبی اًغبى ؽٌبعی، زکتز ًبصز فکَّی 

تبرید هززم ؽٌبعی، ّیظ،تزجوِ اثَالمبعن طبّزی 

زرآهسی ثز اًغبى ؽٌبعی عیبعی،کلَزریَر، تزجوِ ًبصز فکَّی 

زکتز عغکزی ذبًمبُ (رٍػ، ثیٌؼ، تجزثِ)هززم ؽٌبعی 

اًغبى ؽٌبعی سیغتی، زکتز عغکزی ذبًمبُ 

ًظزیِ ّبی هززم ؽٌبعی، هزٍیي کبر ثبریٌَ، تزجوِ عجبط هحوسی اصل 

جشٍُ اًغبى ؽٌبعی ثبعتبى ؽٌبذتی، زکتز رفیع فز 

جشٍُ اًغبى ؽٌبعی سثبى ؽٌبذتی، زکتز هسرعی ٍ ذبًن اهیلیب ًزعیغیبًظ 

جشٍُ هززم ؽٌبعی هبلجل تبرید، زکتز رفیع فز 

جشٍُ جبهعِ ؽٌبعی ایالت ٍ عؾبیز، زکتز رفیع فز 

هٌؾب عبلن، حیبت، اًغبى ٍ سثبى، زکتز رفیع فزر، ًؾز آگِ 

فزٌّگ هززم ؽٌبعی، هیؾل پبًَف، زکتز عغکزی ذبًمبُ 

جشٍُ ًظبم ذَیؾبًٍسی، زکتز همصَزی 

تبهلی ثز ذبعتگبُ جبهعِ رٍعتبیی، زکتز رفیع فز، هجلِ زاًؾٌبهِ جْبى اعالم 

فزٌّگ ثزازٍعتی، زکتز رفیع فز، هجلِ زاًؾٌبهِ جْبى اعالم 

رٍؽْبی تحمیك زر اًغبى ؽٌبعی، تزجوِ هحغي ثالثی 

رٍؽْبی تحمیك تطجیمی زر اًغبى ؽٌبعی، تزجوِ فزخ ًیب 



 

 

 

 

 

 

: منابع تخصصی کارشناسی ارشذ رشته علوم و ارتباطات اجتماعی
 

رٍسًبهِ ًگبری ًَیي، ًعین ثسیعی ٍ حغیي لٌسی 

ذجز، یًَظ ؽکزذَاُ 

پَؽؼ ذجزی، هحوس علطبًی فز،  ؽٌْبس ّبؽوی 

تئَریْبی جبهعِ اطالعبتی، فزاًک ٍثغتز، زاٍٍزی 

ًظزیبت ٍ هفبّین ارتجبطبت جوعی، زکتز ّزهش هْززاز 

جبهعِ ؽٌبعی ٍعبیل ارتجبطبت جوعی، تزجوِ زکتز ثبلز عبرٍذبًی 

هجبًی ارتجبط جوعی، زکتز زازگزاى 

ارتجبط ؽٌبعی، زکتز هحغٌیبى را ز 

ؽیَُ ًگبرػ فبرعی زر هطجَعبت، حغیي عوبز افؾبر 

همبلِ ًَیغی حغیي لٌسی 

ارتجبطبت اًغبًی، زکتز علی اکجز فزٌّگی 

 ثِ ثعس 1380همبالت فصلٌبهِ پضٍّؼ ٍ عٌجؼ، اس عبل 

هجبًی ًظزی ٍ علوی پضٍّؼ زر علَم اًغبًی ٍ اجتوبعی، زکتز علی زالٍر 

احتوبالت ٍ آهبر کبرثززی زر رٍاًؾٌبعی ٍ علَم تزثیتی، زکتز علی زالٍر 

تبرید هعبصز ایزاى ٍ جْبى 

رٍیسازّبی ثیي الوللی هٌعکظ ؽسُ زر ذجزگذاریْب ٍ کبًبلْبی رازیَیی ٍ تلَیشیًَی زاذلی ٍ ثیي الوللی 

 

 

 



 

 

 

 

: منابع عمومی کارشناسی ارشذ برای تمام گرایش های علوم اجتماعی 

 

: زبان تخصصی - الف

زکتز هحوس تَکل، زاًؾگبُ تْزاى (2)جشٍُ سثبى ترصصی (Horton)چکیسُ کتبة 

ٍاصُ ًبهِ ّبی اًتْبی کتبة جبهعِ ؽٌبعی آًتًَی گیسًش، تزجوِ هٌَچْز صجَری 

، ا ًتؾبرات عوت (زٍکتبة)اًگلیغی ثزای زاًؾجَیبى جبهعِ ؽٌبعی ٍ علَم اجتوبعی

سثبى ترصصی هتَى علَم اجتوبعی، زکتزجعفزعربٍت، اًتؾبرات زاًؾگبُ پیبم ًَر،جلساٍل ٍ زٍم 

: روش تحقیق-ب

اًتؾبرات پضٍّؾگبُ علَم اًغبًی  (جلساٍل)رٍؽْبی تحمیك زر علَم اجتوبعی، زکتز ثبلز عبرٍذبًی 

کٌسٍکبٍّب ٍ پٌساؽتِ ّب، زکتز فزاهزس رفیع پَر، ؽزکت عْبهی اًتؾبر 

ارل ثجی،رٍؽْبی تحمیك زر علَم اجتوبعی تزجوِ رضب فبضل، اًتؾبرات عوت، جلس اٍل 

زٍاط، تزجوِ َّؽٌگ ًبیجی، ًؾز ًی .ای.پیوبیؼ زر تحمیمبت اجتوبعی،زی

رٍػ ّبی آهبری، زکتز کزین هٌصَرفز، اًتؾبرات زاًؾگبُ تْزاى 

جشٍُ رٍػ تحمیك ًظزی زکتز هصطفی اسکیب، زاًؾکسُ علَم اجتوبعی زاًؾگبُ تْزاى 

 جشٍُ رٍػ تحمیك ًظزی زکتز رحوت الِ صسیك، زاًؾکسُ علَم اجتوبعی زاًؾگبُ تْزاى

: نظریه ها ی جا معه شنا سی - پ

ًظزیِ ّبی جبهعِ ؽٌبعی زر زٍراى هعبصز، جَرج ریتشر، تزجوِ هحغي ثالثی، ًؾز علوی، چبح آذز 

ًظزیِ ّبی جبهعِ ؽٌبعی، زکتز تمی آساز ارهکی، اًتؾبرات عزٍػ 

هزاحل اعبعی اًسیؾِ زر جبهعِ ؽٌبعی، ریوَى آرٍى، ثبلز پزّبم، اًتؾبرات علوی فزٌّگی 

سًسگی ٍ اًسیؾِ ثشرگبى جبهعِ ؽٌبعی، لَئیظ کَسر، تزجوِ هحغي ثالثی، ًؾزعلوی 

ًظزیِ ّبی جبهعِ ؽٌبعی، زکتز غالهعجبط تَعلی، اًتؾبرات عوت 

جشٍُ ًظزیِ ّبی جبهعِ ؽٌبعی، زکتز هحوس عجساللْی، زاًؾکسُ علَم اجتوبعی زاًؾگبُ عالهِ طجبطجبئی 

 جبهعِ ؽٌبعی، آًتًَی گیسًش، هٌَچْز صجَری، ًؾز ًی


