
 نام خدابه
، افزون 9911گانه رشته علوم سیاسی در شهریور های سهمنابع اصلی آزمون جامع گرایش

 :های دروس مربوطه، به شرح زیر استشده در کالسبر مباحث مطرح

 گرایش اندیشه سیاسی
 اندیشه سیاسی اندیشمندان کشورهای اسالمی

 انتشارات سمت.، گانهآزادی در الگوهای سه(، 9919برزگر، ابراهیم )

 .، ترجمة علی اردستانی، نشر قومسهای میانهاندیشه سیاسی اسالم در سده(، 9931)روین ا روزنتال،

 کویر.  انتشارات ،درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران  (،9911سیدجواد ) طباطبائی،

 .کتاب اختران انتشارات، مهدی آل ترجمه، خسروانی سنت تاثیر و عربی اخالقی عقالنیت، (9911) محمد ،ابدالجابریع

 .نی ، نشر۲ و9. ج ،معاصر ایران در سیاست و فقه ،(991۱) داود فیرحی

 .انتشارات سخن،  ترجمه جعفری،  تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم ،(9931) پاتریشیاکرون، 

 .حکمت انتشارات، فراهانی سیاوش ترجمه ،باستان ایران و متقدم یونانی فلسفه ،(9919) نیکوالیونا مارینا ،ولف

 

 اندیشه سیاسی در غرب
 ، ترجمه پرهام، انتشارات آگه.حقوق طبیعی و تاریخ(، 9919اشتراوس، لئو )

 ، نشر نی.تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم(، 993۱بشیریه، حسین )

 ، ترجمه فیروزمند، نشر نی.)دو جلد( مارکسانسان و جامعه نظریه سیاسی و اجتماعی از ماکیاولی تا  (،9931پالمناتز، جان )

 ، ترجمه نوری، نشر مرکز.ای در باب عدالتنظریه(، 9919رالز، جان )

 ، ترجمه دیهیمی، نشر نی.تاریخ فلسفه سیاسی(، 9911کلوسکو، جرج )

 ، ترجمه اسعدی، انتشارات الهدی.فلسفه سیاسی(، 9919کوئینتن، آنتونی )

 ، ترجمه معینی، نشر نی.اندیشه های سیاسی در غربتاریخ (، 9919مکللند، جان )

 ، ترجمه سرخوش و جهاندیده، نشر نی.سوژه استیال و قدرت در نگاه هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس و فوکو(، 993۲میلر، پیتر )
 

 تعلم سیاسدر شناسی روش
 دانشگاه عالمه طباطبایی.، انتشارات سازی علوم سیاسیرهیافت بومی(، 9911برزگر، ابراهیم )

 ، ترجمه چاوشیان، نشر نی. های اجتماعیطراحی پژوهش(، 9931)، نورمن بلیکی

 ، انتشارات سمت.در علوم انسانی روش تحقیقای بر مقدمه (،9911) نیا، محمدرضاحافظ
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 .آگه، انتشارات فاضلی محمد ترجمه، کیفی و کمی راهبردهای فراسوی تطبیقی: روش ،(9911)چارلز، رنگین

 اسالمی. انقالب ، انتشاراتروشمند  تحلیل سیاسی، (9919رهبر،عباسعلی )

 .سمت ، انتشاراتاجتماعی علوم در تحقیق روش، (9911)علی، ساعی

 .و فرهنگی علمی ، انتشاراتراهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی(، 9911سالدانا، جانی )

 .، ترجمه  سازگار، مرکز نشر دانشگاهیهای تحقیق در علوم سیاسیروش، (9911) و ریچارد ریچ ، یارولمانهایم

 

 سیاسی ایرانشناسی جامعه
 ، ترجمه ترابی فارسانی، نشر شیرازه.شناسی سیاسی ایرانمقاالتی در جامعه(، 9911آبراهامیان، یرواند )

 ه، انتشارات ققنوس.خواترجمه حقیقت تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضاشاه،(، 9931)، تورج اتابکی

 ، نشر نگاه معاصر.ای بر جامعه شناسی سیاسی ایراندیباچه(، 9939بشیریه، حسین )

 و اندیشه اسالمی. ، نشر پژوهشگاه فرهنگشناسی سیاسی در ایرانجریان(، 9913دارابی، علی )

 .، انتشارات پژوهشکده امام خمینی)س( 991۲جامعه شناسی تحوالت ایران از انقالب مشروطه تا قیام خرداد (، 991۱دالوری، ابوالفضل )

 . انتشارات سرو اندیشه ،ه شناسی سیاسی ایرانجامع در جستاری، (9913)  فاطمه حیدری و عباسعلیرهبر، 

 ، انتشارات اسناد انقالب اسالمی.شدن انقالب اسالمی و پایان تاریخجهانی(، 9911رهبر، عباسعلی )

 ، ترجمه تدین، نشر رسا.مقاومت شکننده(، 9911فوران، جان )

 ، ترجمه طیب، نشر مرکز.جامعه و دولت در ایران(، 9913کاتوزیان، همایون )

 

 مسائل توسعه سیاسی ایران
 .ون امگ ، انتشاراترانای در یاسیس هعوست عوانم(، 993۱) نیس، حهرییشب

 ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و معارف.مردمساالری دینی(، 9931خرمشاد، محمدباقر )

 ، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی. رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی ایران(، 993۲سروی، غالمرضا )خواجه

 .روزنه ، انتشاراتشیرازی بهشتی و خیرخواهان ترجمه ،آزادی باریک راه ،(9913) اوغلودارن عجم و جیمز ،رابینسون

 ، ترجمه مهدوی و نوذری، انتشارات قطره.بحران دموکراسی در ایران(، 9913عظیمی، فخرالدین )

 ، انتشارات  گام نو.نظم گفتار دموکراتیک در ایران(، 9931غالمرضا کاشی، محمدجواد )

 ، ترجمه نفیسی، نشر مرکز.اقتصاد سیاسی ایران(، 9911کاتوزیان، همایون )

 ، نشر پازینه.ساالری در ایرانموانع مردم(، 9931کواکبیان، مصطفی )

Azimi, Fakhreddin (8002), The Quest for Democracy in Iran, Harvard University Press. 

Gheissari, Ali and Vali Nasr (9002), Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty, Oxford 
University Press.  
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 سیاسیشناسی امعهگرایش ج
 شناسی سیاسیهای مختلف در جامعهنقد و بررسی نظریه

 ، انتشارات سمت.شناسی سیاسیای بر جامعهجامعه و سیاست: مقدمه(، 9919راش، مایکل )

 . ترجمه جلیلی، نشرنی.کشاکش آراء در جامعه شناسی(، 9931سیدمن، استیون )

 ، ترجمه احمدی و قادرزاده، انتشارات کویر.چشم اندازهای جامعه شناسی(، 9933کاف، ای. سی و دیگران )

 ترجمه شهناز مسمی پرست. تهران: آگاه. نظریه اجتماعی کالسیک.(، 993۲کرایب، یان )

 ، ترجمه مخبر. انتشارات آگاه.مدرن: از پارسونز تا هابرماسنظریه اجتماعی (،  9931کرایب، یان )

 ، ترجمه صبوری، نشر نی.شناسی و نظریه اجتماعیسیاست، جامعه(، 9919گیدنز، آنتونی )

 ، ترجمه چاوشیان. نشر مرکز.مدرنیسمجامعه شناسی پست(، 9933لش، اسکات )

 ، ترجمه نصری و قاسمی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.شناسی سیاسیراهنمای جامعه(، 9933نش، کیت و آلن اسکات )

  

 شناسی سیاسیمتون کالسیک جامعه
 ، ترجمه صدرا، انتشارات چشمه.ایدئولوژی و سازوبرگ ایدئولوژیک دولت(، 9911آلتوسر، لوئی )

 ، ترجمه مرتضوی، نشر ثالث،تبارهای  دولت استبدادی(، 991۱اندرسون، پری )

 ای، انتشارات علمی فرهنگی.، ترجمه مقدم مراغهتحلیل دموکراسی در آمریکا(، 9911دوتوکویل، الکسی )

 ، ترجمه باقر پرهام، نشر مرکز.هجدهم برومر لوئی بناپارت ،(9911مارکس، کارل )

 .مرکزنشر  پرهام،، ترجمه نبردهای طبقاتی در فرانسه (،9919مارکس، کارل )

 زاده، انتشارات قومس. ، ترجمه نقیبشناسی احزاب سیاسیجامعه(، 991۲میشلس، روبرت )

 ، ترجمه صدارتی، نشر مرکز.شناسیمفاهیم اساسی جامعه(، 9913وبر، ماکس )

 ، ترجمه عمادزاده، انتشارات سمت.اقتصاد و جامعه(، 9911وبر، ماکس )

 

 تعلم سیاسدر شناسی روش
 ، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.سازی علوم سیاسیرهیافت بومی(، 9911برزگر، ابراهیم )

 ، ترجمه چاوشیان، نشر نی. های اجتماعیطراحی پژوهش(، 9931)، نورمن بلیکی

 ، انتشارات سمت.در علوم انسانی روش تحقیقای بر مقدمه (،9911) نیا، محمدرضاحافظ

 .آگه، انتشارات فاضلی محمد ترجمه، کیفی و کمی راهبردهای فراسوی تطبیقی: روش ،(9911)چارلز، رنگین

 اسالمی. انقالب ، انتشاراتروشمند  تحلیل سیاسی، (9919رهبر،عباسعلی )

 .سمت ، انتشاراتاجتماعی علوم در تحقیق روش، (9911)علی، ساعی

 .علمی و فرهنگی ، انتشاراتراهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی(، 9911سالدانا، جانی )
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 ..، ترجمه  سازگار، مرکز نشر دانشگاهیسیاسیهای تحقیق در علوم روش، (9911) و ریچارد ریچ ، یارولمانهایم
 

 سیاسی ایرانشناسی جامعه
 ، ترجمه ترابی فارسانی، نشر شیرازه.شناسی سیاسی ایرانمقاالتی در جامعه(، 9911آبراهامیان، یرواند )

 ه، انتشارات ققنوس.خواترجمه حقیقت تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضاشاه،(، 9931)، تورج اتابکی

 ، نشر نگاه معاصر.ای بر جامعه شناسی سیاسی ایراندیباچه(، 9939بشیریه، حسین )

 ، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.شناسی سیاسی در ایرانجریان(، 9913دارابی، علی )

 .، انتشارات پژوهشکده امام خمینی)س( 991۲جامعه شناسی تحوالت ایران از انقالب مشروطه تا قیام خرداد (، 991۱دالوری، ابوالفضل )

 . انتشارات سرو اندیشه ،ه شناسی سیاسی ایرانجامع در جستاری، (9913)  فاطمه حیدری و عباسعلیرهبر، 

 انتشارات اسناد انقالب اسالمی.، شدن انقالب اسالمی و پایان تاریخجهانی(، 9911رهبر، عباسعلی )

 ، ترجمه تدین، نشر رسا.مقاومت شکننده(، 9911فوران، جان )

 ، ترجمه طیب، نشر مرکز.جامعه و دولت در ایران(، 9913کاتوزیان، همایون )

 

 مسائل توسعه سیاسی ایران
 .ون امگ انتشارات، رانای در یاسیس هعوست عوانم(، 993۱) نیس، حهرییشب

 ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و معارف.مردمساالری دینی(، 9931خرمشاد، محمدباقر )

 ، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی. رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی ایران(، 993۲سروی، غالمرضا )خواجه

 ترجمه مهدوی و نوذری، انتشارات قطره. ،بحران دموکراسی در ایران(، 9913عظیمی، فخرالدین )

 ، انتشارات  گام نو.نظم گفتار دموکراتیک در ایران(، 9931غالمرضا کاشی، محمد جواد )

 ، ترجمه نفیسی، نشر مرکز.اقتصاد سیاسی ایران(، 9911کاتوزیان، همایون )

 ، نشر پازینه.ساالری در ایرانموانع مردم(، 9931کواکبیان، مصطفی )

Azimi, Fakhreddin (8002), The Quest for Democracy in Iran, Harvard University Press. 

Gheissari, Ali and Vali Nasr (9002), Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty, Oxford 
University Press.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 گرایش مسایل ایران
 سیاسی ایرانشناسی جامعه

 ، ترجمه ترابی فارسانی، نشر شیرازه.شناسی سیاسی ایرانمقاالتی در جامعه(، 9911آبراهامیان، یرواند )

 ه، انتشارات ققنوس.خواترجمه حقیقت تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضاشاه،(، 9931)، تورج اتابکی

 ، نشر نگاه معاصر.ای بر جامعه شناسی سیاسی ایراندیباچه(، 9939بشیریه، حسین )

 ، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.شناسی سیاسی در ایرانجریان(، 9913دارابی، علی )

 .، انتشارات پژوهشکده امام خمینی)س( 991۲جامعه شناسی تحوالت ایران از انقالب مشروطه تا قیام خرداد (، 991۱دالوری، ابوالفضل )

 . انتشارات سرو اندیشه ،ه شناسی سیاسی ایرانجامع در جستاری، (9913)  فاطمه حیدری و عباسعلیرهبر، 

 ، انتشارات اسناد انقالب اسالمی.شدن انقالب اسالمی و پایان تاریخجهانی(، 9911رهبر، عباسعلی )

 ترجمه تدین، نشر رسا.، مقاومت شکننده(، 9911فوران، جان )

 ، ترجمه طیب، نشر مرکز.جامعه و دولت در ایران(، 9913کاتوزیان، همایون )

 

 های سیاسی در ایرانتاریخ اندیشه
 .سمت انتشارات  ،دوم چاپ ،باستان ایران در سیاسی اندیشه ،(9911) اسالمیاهلل روح و شجاع ،احمدوند

 .دانش پردیس: تهران ،تاریخ بازاندیشی و بومی تجدد ،(9911) محمد ،طرقی توکلی

 .نی نشر: تهران. احمدی حمید ترجمه ،پهلوی پایان تا باستان دوران از ملی هویت ،(9911) احمد، اشرف

 .معاصر نگاه موسسه: تهران. هفتم چاپ ،ایران انحطاط نظریه بر ای دیباچه ایران؛ باره در تاملی، (9931)جواد ،طباطبائی

 .هرمس ، نشردهقانی محمد ترجمه ،بیستم قرن در ایران روشنفکران ،(9939) علی ،قیصری

 .نی ، نشر۲ و9. ج ،معاصر ایران در سیاست و فقه ،(991۱)داود ،فیرحی

 .باستان ایران فرهنگ انجمن: تهران. باستان ایران در آرمانی شاهی و افالطون زیبای شهر(. 991۲)اهلل فتح مجتبایی

 .ثالث نشر ،توکلیان ترجمه، ایرانی مدرنیته در تاملی، (9919)  علی ،میرسپاسی
 

 شناسی در علم سیاستروش
 ، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.سازی علوم سیاسیرهیافت بومی(، 9911برزگر، ابراهیم )

 ، ترجمه چاوشیان، نشر نی. های اجتماعیطراحی پژوهش(، 9931)، نورمن بلیکی

 ، انتشارات سمت.در علوم انسانی روش تحقیقای بر مقدمه (،9911) نیا، محمدرضاحافظ

 اسالمی. انقالب ، انتشاراتروشمند  تحلیل سیاسی، (9919رهبر،عباسعلی )

 ، ترجمه حاج یوسفی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.روش و نظریه در علوم سیاسی(، 9911مارش، دیوید و همکاران )

 .، ترجمه  سازگار، مرکز نشر دانشگاهیهای تحقیق در علوم سیاسیروش، (9911) و ریچارد ریچ ، یارولمانهایم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82
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 .علمی و فرهنگی ، تهران: انتشاراتپژوهشگران کیفیراهنمای کدگذاری برای (، 9911سالدانا، جانی )

Robert Goodin and Charles Tilly, The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, 
Oxford University Press, 8002. 

 

 بررسی سیاست خارجی ایران در قرن نوزده و بیست
 (.ع)صادق امام دانشگاه انتشارات ،گراییاصول دوران در ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست( 9919) نوری وحید و سیدجالل دهقانی،
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