
 بسمه تعالی

 دکتری مواد درسی و منابع امتحان جامع

 

 درس جامعه شناسی سیاسی ایرانامتحان جامع منابع 

 درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران، نشر قومس.، (5831) ازغندی، علیرضا -

 .نشر نی ،41چ تهران،، در زندگی سیاسی ؛ نقش نیروهای اجتماعیسیاسی شناسی جامعه ،(5831)بشیریه حسین -

ترجمه سهیال ترابی فارسانی،  ،ایران در انقالب و دولت اجتماعی، طبقات ،(5831)یزبنوعزی علی و اشرف احمد -

  نشر نیلوفر.تهران، 

 ، تهران، روزنه.5811-5841اجتماعی ایران  –، تحوالت سیاسی (5831)مقصودی، مجتبی) به اهتمام( -

های مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران، پژوهشنامه علوم  ، گونه شناسی روش(5831)حاجی یوسفی، امیر محمد -

 5831، 5سیاسی، سال اول، شماره 

ضرورت گونه شناختی روش های مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران، پژوهشنامه علوم ، (5831)مقصودی، مجتبی -

 .1سیاسی، سال دوم، شماره 

د  م احه  م رج الب، ت ق ا ان الدی ت ی م 5111ال  ران از س ی ای اع م ت والت اج ح خ ت اری ت : ، مقاومت شکننده(5811) فوران، جان -

 تهران: رسا، ،ن دی ت

ل پیدایش انقالب اسالمی و مسایل اجتماعی کوششی در جهت تحلیل عل، توسعه و تضاد، (5813)رفیع پور، فرامرز -

 .ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار

  ترجمه سهیال ترابی فارسانی، شیرازه. ،، مقاالتی در جامعه شناسی سیاسی ایران(5811)آبراهامیان، یرواند -

تهران، پژوهشکده امام ، ایران از انقالب مشروطه تا قیام خرداد تحوالتجامعه شناسی (، 5831دالوری، ابوالفضل ) -

 خمینی و انقالب اسالمی.

 

 منابع امتحان جامع درس روش شناسی در علم سیاست

 جامعه جدید هاي برنظریه  شناسانه معرفت و شناسانه روش هاي پارادایم تاثیر و ، نقش(5833)توحیدفام،محمد -

 .٥٥-43،صص(53)4،شماره٥سیاسي،دوره علوم شناسي،پژوهشنامه

 .نشرني: پرست،تهران مسمي شهناز اجتماعي،ترجمه علم ، فهم(583٥)تریك،راجر -

 .فرهنگي و علمي: تهران كالم، زیبا سعید علم،ترجمه ، چیستي(583١)چالمرز،الن -

 صادق)ع(. امام دانشگاه:سیاسي،تهران علوم در ، پژوهش(5835)سیدامامي،كاووس -

 تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.(، روش و نظریه در علوم سیاسی، 5838مارش، دیوید و جری استوکر) -

 (، روش شناسی علوم سیاسی، قم، دانشگاه مفید.5833حقیقت، سید صادق )  -

 ، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران، سمت.(5831)منوچهری، عباس -

 

 منابع امتحان جامع درس جامعه شناسی توسعه

 . نشر كلمه موسسه  :  تهران،  جامعه شناسي توسعه(، 5813) ازكیا، مصطفي -

(، توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، تهران، 5834)اوانز، پیتر -

 طرح نو.

 انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم، جامعه شناسی توسعه (،5838) هسایی زاده ، عبدالعلیل -

     نشز ً پژًىش فزساى رًس ، تيزاى،، جاهعو شناسي ً تٌسعو ( 0831) نزاقي ، يٌسف -
، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ترجمه درک توسعه سیاسی(، 5834)هانتینگتون، ساموئل، و دیگران -

 .پژوهشکده مطالعات راهبردی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%86


 .دانشگاه تهران، تهران، وحید محمودیآزادی، ترجمه  به مثابه(، توسعه 5831) سن، آمارتیا  -

 بر جامعه شناسی توسعه، ترجمه امیر حسین اصغری، تهران، کوهسار.(، درآمدی 5835)وبستر، اندرو -

 (، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیت، تهران، طرح نو.5834)خاتمی، سید محمد  -

  .اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه یوسف نراقی، نشر فرزان، تهران ریشه های (،5834مور، برینگتون ) -

ترجمه سهیال ترابی فارسانی،  ،ایران در انقالب و دولت اجتماعی، ، طبقات(5831)یزبنوعزی علی و اشرف احمد -

  نشر نیلوفر.تهران، 

 .انتشارات چاپخش، تهران، شناسی توسعه فرهنگی جامعه(، 5834راد، فیروز و امیر رضایی) -

تهران، پژوهشکده  (، توسعه اجتماعی، جمعی از مترجمان)مسعود آریای فر و دیگران(5831جمعی از نویسندگان ) -

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 .قومس شرن میرترابی، سعید ترجمه اقتدارگرایی، شبه یا دموکراسی به گذار ،(5831)مارینا اوتاوی، -

 ماهی، نشر فوالدوند، هللا عزت تهران، موانع، و عوامل مراحل، سیاسی؛ رشد ،(5831)دیگران و ایچ. سی داد، -

 

 جمعی ارتباط وسایل شناسی جامعه  درس جامع امتحان منابع

 جهاد انتشارات: تهران پنجم، چاپ رسانه، و فرهنگ ارتباطات، شناسی جامعه بر درآمدی ،(5831)دارابی، علی      -
 دانشگاهی

 طباطبایی عالمه دانشگاه انتشارات: تهران پنجم، چاپ جمعی، ارتباط وسایل ،(5831)نژاد، کاظم  معتمد      -

 اطالعات انتشارات: تهران ، ششم چاپ ارتباطات، شناسی جامعه ،(5831)ساروخانی، باقر      -

 انتشارات: تهران محسنی، منوچهر و ساروخانی باقر ترجمه جمعی، ارتباط وسایل شناسی جامعه ،(5818)کازنو، ژان      -
 اطالعات

 .4 چ سروش، تهران، مرادی، سیروس ترجمه جمعی، ارتباط شناخت ،(5831)دنیس. ای اورت و الرنس ملوین دفلور،      -

 .کویر تهران، ارتباطات، شناسی جامعه ها، رسانه نظریه ،(5833)کمیل بهرامی،       -

 

 درس سیاستگذاری عمومیامتحان جامع منابع 

مرکز تهران، گذاری عمومی در ایران، ، فرایند سیاست(0838)ً ابزاىین غالم پٌر آىنگز قلی پور، رحمت ا... -

  پژوهش های مجلس.

 . دفتر نشر فرهنگ اسالمی ، تهران،، مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی(5831)کاظمی، علی اصغر -

 ، تهران، حمید رضا ملک محمدیمه ترج، و تحلیل سیاست ها گذاری عمومی مبانی سیاست ،(5831) ، واینپارسونز -

 .پژوهشکده مطالعات راهبردی

 ، تيزاى، انتشارات سوت.گذاری عوٌهی  هبانی ً اصٌل سیاست، (0831)هلک هحودی، حوید رضا -

، تزجوو  حوید رضا هلک هحودی، تيزاى، پژًىشکده ای هقايسو عوٌهی سیاستگذاری(، 0831رس، ريچارد ) -

 هطالعات راىبزدی.

 

 

 

 منابع امتحان جامع درس اقتصاد و سیاستگذاری عمومی

  سمت انتشارات ، تهران، عمومی گذاری سیاست، (5838)ملک محمدی  -

، تهران، متحده ایاالت در عمومی گذاری سیاست مبانی، (5831)شافریتز . ام.جی و .ی کریستوفرپ، بوریک  -

  )ع(صادق امام دانشگاه انتشارات



 .نو رخداد، تهران، )مدل ،روش و فرایند ( سیاست گذاری اقتصادی(، 5835مصلی نژاد، عباس)  -

-   Murat Yülek (2014) . Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy: 

Concepts, Experience and Prospects   

 

 درس اندیشه سیاسی در غرب امتحان جامع منابع

 .روزنه انتشارات :تهران شدن، جهاني عصر در دموكراسي و دولت ،(5833)محمد توحیدفام، -

 .روزنه انتشارات :تهران لیبرالیسم، چرخشهاي ،(5838)محمد توحیدفام، -

 .باز انتشارات :تهران ایدئولوژي، چرخشهاي محمد، توحیدفام، -

 مطالعات دفتر :تهران مهرابادي، رفیعي محمد ترجمه سیاسي، برایدئولوژیهاي درامدي ،(5833)اندرو وود، هي -

 .خارجه انور وزارت المللي بین و سیاسي

 .ني نشر :تهران ج،8دیهیمي، خشایار ترجمه یاسي،س هفلسف تاریخ ،(5831)كلوسكو،جورج -

 نشر آوای نور،  تاریخی اندیشه های سیاسی در غرب)از افالطون تا نیچه(،سیر  احمد، (،5831)،اردستانی بخشایشی -

 .و قومس طاهری، ابوالقاسم، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، تهران، پیام نور -

 غرب، ترجمه حسین بشیریه، جریان های بزرگ اندیشه سیاسی در (،5833) ، فرانکلین لوفانبومر -

 .، نشر نی.تاریخ فلسفه سیاسی، ترجمه دیهیمی، سه جلد ( ،5833جورج) کالسکو، -

 

 

 ایران در سیاسي اندیشه تاریخ  درس جامع امتحان منابع

 انتشارات:تهران ایراني، دیدگاه از شناسي غرب نظري مباني در جستارهایي:شناسي غرب(583١)محمد، توحیدفام، -

 .باز

 .كویر:ایران،تهران در سیاسي اندیشه تاریخ بر فلسفي ،درامدي(5838)جواد طباطبایي، -

 .فرهنگي و علمي انتشارات:سیاسي،تهران ،تفكر(583٥)گلن تیندر، -

 .خرد مینوي:  تهران نظري، مباني در مالحظاتي: ایران در سیاسي ي اندیشه تاریخ طباطبایي،جواد، -

 .مركز نشر:اسالم،تهران و ایران در سیاسي اندیشه تاریخ(5831)پوالدي،كمال -

 ، نهادها و اندیشه های سیاسی در ایران و اسالم، تهران، نشر روزنه.(5811) عنایت، حمید -

 از عهد باستان تا امروز، ترجمه حسین وقار، انتشارات اطالعات. :تاریخ اندیشه سیاسی (5835) ک، بروس،داه -

 ، تهران، انتشارات گیو.نظریه دولت در ایران، ترجمه چنگیز پهلوان (،5813)لمبتون، ک. اس، -

 ، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، تهران، نشر نی.، دین و دولت در سده های میانه(5814)لمبتون، ک. اس -

 

 

 سیاسي اندیشمندان کشورهای اسالمی اندیشه  درس جامع امتحان منابع

 .امه اطالعاتاندیشه سیاسی اسالم، ترجمه محمد حسین وقار، تهران، انتشارات روزن، تاریخ (5838)بلک، آنتونی -

 .انتشارات مینوی خردتاریخ فلسفه اسالمی، ترجمه سید جواد طباطبایی، تهران، ( 5834) کربن، هانری،  -

 جتماعی.متفکران مسلمان، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اسیاسی ، اندیشه (5831علی اکبر)علیخانی،  -

 ، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، انتشارات اسرا و کویر.(5811) طباطبایی، سید جواد -

 .،سخن، تهرانمسعود جعفری ، ترجمهتاریخ اندیشه سیاسی در اسالما، (5833)کرون، پاتریشی -

 تزجؤو علی اردستانی، ،ىای هیانو: طزحی هقدهاتی انديشٔو سیاسی اسالم در سده(، 5831روزنتال، آروین) -

 .نشز قٌهس تيزاى،

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-331045/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C/


 

 انقالب اسالمی ایران  درس جامع امتحان منابع

 ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، توس.، دین و دولت در ایران، ( 5811) الگار، حامد -

 تهران، نگاه معاصر. ترجمه علی اردستانی، ، زمینه های اجتماعی انقالب ایران،(5838) بشیریه، حسین -

 ، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی.، زمینه ها، چگونگی و چرایی انقالب اسالمی ایران(5831)حسینیان، روح ا... -

 ، والیت فقیه)س(امام خمینی -

 ، تهران، سمت.، بازتاب های انقالب اسالمی(5831)خرمشاد، محمد باقر -

مهوری اسالمی، ترجمه مجتبی عطارزاده، ؛ از سلطنت پهلوی تا ج، شکل گیری انقالب اسالمی(5831)میالنی، محسن -

 تهران، گام نو.

 ، تهران، نشر دانشگاهیشناسی(، ایران، سیاست، آینده 5831مقصودی، مجتبی) -

 روزنه.چاپ یازدهم، (، مقدمه ای بر انقالب اسالمی، تهران، 5831) ، صادقزیبا کالم -

 هرمس.، تهران، ؟دارند سر در رویایی چه ها ایرانی(، 5834فوکو، میشل) -

 دانشگاه انتشارات مؤسسه ، تهران، عنبري موسي و جمشیدیها غالمرضا(، هراس بنیادین، ترجمه 5813سعید، بابی) -

 .تهران

-  


