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 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

 

 :رشته علوم اجتماعی شامل گرایش های زیر می باشد

 مردم شناسی     (۱

 جمعیت شناسی     (۲

 جامعه شناسی     (۳

 توسعه روستا     (۴

 برنامه ریزی رفاه اجتماعی     (۵

 جامعه شناسی انقالب اسالمی     (۶

 مطالعات فرهنگی     (۷

 مطالعات جوانان      (۸

 برنامه ریزی توسعه منطقه ای     (۹

 برنامه ریزی گردشگری    (۱۱

 دانش اجتماعی مسلمین    (۱۱

 فلسفه علوم اجتماعی    (۱۲

  

 .دقیقه است ۱۱۱سوال و زمان پاسخگویی به آنها  ۳۱۵تعداد سواالت آزمون ارشد علوم اجتماعی 

 :جموعه شاملدروس این م
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 جمعیت –مکاتب مردم شناسی  اصول و مفاهیم – شناسی جامعه های نظریه – تحقیق روش –زبان عمومی و تخصصی

 مطالعات های حوزه مفاهیم –حوزه های مختلف جامعه شناسی  مفاهیم – شناسی جمعیت انسانی مفاهیم و شناسی

 –روستایی  توسعه اساسی مفاهیم و ها حوزه – جوانان مطالعات های نظریه –فرهنگی  شناسی مردم – فرهنگی

برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک  و ریزی برنامه های تئوری – اجتماعی رفاه اساسی مفاهیم و ها حوزه

 مسلمین اجتماعی دانش –اساسی برنامه ریزی توریسم  مفاهیم و ها حوزه –ها و روش ها 

 :رایب دروس در جدول زیر آورده شده استض

 مردم شناسی فرهنگی: 

 ، انسان شناسی فرهنگی، انتشارات ابجد(۱۳۹۱قرایی مقدم، امان اهلل، )

و اصول مکاتب مردم شناسی: مردم شناسی فرهنگی، انتشارات  ، مفاهیم(۱۳۸۸برغمندی، الهام؛ اکرمی، اعظم، )

 ارشد

 ، مردم شناسی: روش، بینش، تجربه، انتشارات علم(۱۳۹۱عسکری خانقاه، اصغر، )

 ، درآمدی خانواده و نظام خویشاوندی، انتشارات دانژه(۱۳۸۷فربد، محمدصادق، )

 ان شناسی زیستی، انتشارات سمت، مبانی انس(۱۳۹۱کمالی، محمدشریف؛ عسکری خانقاه، اصغر، )

 ، مبانی انسان شناسی، انتشارات نشر نی(۱۳۹۱فکوهی، ناصر، )

  

 حوزه ها و مفاهیم اساسی توسعه روستایی: 

 ، جامعه شناسی ده در ایران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی(۱۳۸۵خسروی، خسرو، )

 گاه تهران، مدیریت روستایی در ایران، انتشارات دانش(۱۳۹۲طالب، مهدی، )

 ، جامعه شناسی روستایی، انتشارات کیهان(۱۳۹۱وثوقی، منصور، )

 ، جامعه شناسی توسعه، انتشارات کیهان(۱۳۸۸ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غالمرضا، )

 ، مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، انتشارات اطالعات(۱۳۹۱ازکیا، مصطفی، )

 ه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، انتشارات اطالعات، جامعه شناسی توسع(۱۳۸۸ازکیا، مصطفی، )

  

 زبان عمومی و تخصصی: 
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 های انتهای کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ، ترجمه منوچهر صبوری واژه نامه

 انتشارات جهاددانشگاهی ،، زبان تخصصی علوم اجتماعی(۱۳۹۱جمشیدی ها، غالمرضا؛ علی آبادی، یحیی، )

 ، راهنمای جامعه انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی، انتشارات اتحاد(۱۳۹۱ربیعی، بهناز، )

  

 روش تحقیق: 

 ، روش های تحقیق در علوم اجتماعی: روش های کمی آمار پیشرفته، انتشارات دیدار(۱۳۹۱ساروخانی، باقر، )

 پنداشته ها، انتشارات شرکت سهامی انتشار، کندوکاوها و (۱۳۹۱رفیع پور، فرامرز، )

 ، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات سمت(۱۳۹۱ببی، ارل؛ فاضل، رضا، )

 ، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، انتشارات نشر نی(۱۳۹۲داوس؛ نایبی، هوشنگ، )

 ، روش های آماری، انتشارات دانشگاه تهران(۱۳۸۹منصور فر، کریم، )

 ، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، انتشارات نشر نی(۱۳۹۲یی، هوشنگ، )ترزال؛ نایب

 ، طراحی پژوهش های اجتماعی، انتشارات نشر نی(۱۳۹۲بلیکی، نورمن؛ چاوشیان، حسن، )

 ، راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی، انتشارات نشر نی(۱۳۸۷میلر، دلبرت چارلز؛ نایبیی، هوشنگ، )

  

 نظریه های جامعه شناسی: 

 یتزر، جورج؛ ثالثی، محسن، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، انتشارات علمیر

 ، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، انتشارات علمی(۱۳۹۲کوزر، لوئیس آلفرد؛ ثالثی، محسن، )

 ی، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، انتشارات علمی و فرهنگ(۱۳۹۱آرون، ریمون؛ پرهام، باقر، )

  

 مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی: 

 ، انسان شناسی عمومی، انتشارات سمت(۱۳۹۱عسکری خانقاه، اصغر؛ کمالی، محمدشریف، )

 ، تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی، انتشارات نشر نی(۱۳۹۲فکوهی، ناصر، )

 ، زمینه فرهنگ شناسی، انتشارات عطار(۱۳۸۸روح االمینی، محمود، )
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به تحوالت جسمانی، فرهنگی و  ، انسان شناسی )نگاهی نو(۱۳۹۱ژان فرانسوا؛ رفیع فر، جالل الدین، ) دورتیه،

 روانشناختی انسان(، انتشارات خجسته

، علوم انسانی گستره شناخت (۱۳۹۱دورتیه، ژان فرانسوا؛ رفیع فر، جالل الدین؛ متبی، مرتضی؛ فکوهی، ناصر، )

 ها، انتشارات نشر نی

  

 اسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسیجمعیت شن : 

 ، مبانی جمعیت شناسی، انتشارات سمت(۱۳۹۲امانی، سید مهدی، )

 ، جمعیت شناسی جهان، انتشارات سمت(۱۳۹۱امانی، سید مهدی، )

 ، تحلیل جمعیت شناختی، انتشارات سمت(۱۳۹۱زنجانی، حبیب اهلل، )

 عیت، انتشارات دانشگاه پیام نور، روش های مقدماتی تحلیل جم(۱۳۹۲کاظمی پور، شهال، )

، جمعیت، توسعه و بهداشت (۱۳۸۹میرزایی، محمد؛ زنجانی، حبیب اهلل؛ شادپور، کامل؛ مهریار، امیر هوشنگ، )

 باروری، نشر و تبلیغ بشری

 ، گفتاری در باب جمعیت شناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران(۱۳۹۱میرزایی، محمد، )

 ، جمعیت شناسی عمومی ایران، انتشارات سمت(۱۳۹۱امانی، سید مهدی، )

 ، روش های مقدماتی تحلیل جمعیت، انتشارات دانشگاه تهران(۱۳۹۱سرایی، حسن، )

 ، مبانی جمعیت شناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور(۱۳۹۱تمنا، سعید، )

  

 مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی: 

 شناسی، انتشارات سروش، نظریه های جامعه (۱۳۸۶آزادارمکی، تقی، )

 ، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، انتشارات علمی فرهنگی(۱۳۹۱آرون، ریمون؛ پرهام باقر، )

 ، تغییرات اجتماعی، انتشارات نشر نی(۱۳۹۱روشه، گی؛ وثوقی، منصور، )

 ، نظریه های جامعه شناسی، انتشارات سمت(۱۳۸۹توسلی، غالمعباس، )

 ، جامعه شناسی توسعه، انتشارات کیهان(۱۳۸۸اری، غالمرضا، )ازکیا، مصطفی؛ غف

 انتشارات شرکت سهامی انتشار ،، جامعه شناسی شهر(۱۳۹۱ممتاز، فریده، )

 ، جامعه شناسی روستایی، انتشارات کیهان(۱۳۹۱وثوقی، منصور، )
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 وسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، انتشارات اطالعات، جامعه شناسی ت(۱۳۸۸ازکیا، مصطفی، )

 ، جامعه شناسی، انتشارات نشرنی(۱۳۹۱گیندنز، آنتونی؛ چاوشیان، حسن، )

 ، جامعه شناسی شهری، انتشارات سمت(۱۳۹۱شارع پور، محمود، )

 ، جامعه شناسی صنعتی، انتشارات دانشگاه پیام نور(۱۳۹۱توکلی، نیره، )

 ، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، انتشارات سروش(۱۳۹۱) ساروخانی، باقر،

 ، جامعه شناسی ارتباطات، انتشارات اطالعات(۱۳۹۱ساروخانی، باقر، )
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