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  فصل اول 

  کلیات
  ]تر مطالعه شود با دقت هرچه تماملطفاً                                                                                    [ 

  
ظـام  هـای ورودی متعـددی اسـت کـه همـه سـاله در گـستره ن        ازنتایج نوعیت  سیستم آموزشی منتج از ماهیت نظـام کـشور ، آزمـون     

هـایی   جدای از اینکه چنـین آزمـون  . شود   برگزار میی بعضاً دکتر وآموزشی کشور و در مقاطع مختلف ، از جمله کارشناسی ارشد            
 طرح چنـد مهـم    ،در کلیت خود تا چه میزان با معیارهای یک نظام آموزشی قانونمند منطبق و پیامد چه نوع اهداف و نیازهایی است       

  :مطرح است 
یک آموزش اصولی . بی شک در هر جامعه و اجتماعی ، تعلیم و آموزش ، مهمترین وبادی امر است . بحث آموزشی است     ، اولین مهم 

  :کند  و قانونمند دو مرحله را سپری می
   .آموزش آموختن ، یعنی آموزش آموختن دانشهای عمیق و بنیادی ، انطباق زمان ، مفیدِ واقع .1
تمـام ابـداعات ، اختراعـات و    . شـود    هایی که سـبب خالقیـت و نـوع آوری مـی        آموزش نوعیت   ازآموزش اندیشیدن ، یعنی تمتع       .2

. کنـد  اکتشافات عصاره و ماحصل این مرحله و کلیت چنین سیستم آموزشی است که انسان را قادر و محاط بـر محـیط پیرامـون مـی                        
  .عدم تمتع از چنین اصول آموزشی اسباب بیراهه و تسلیم به جبر است 

ریـزی درسـی ،    های آمادگی متعددی تحت عناوین کالسهای آموزشی ، کالسهای نکته و تست ،  برنامه  کشور ما همه ساله دوره   در
این امر سبب شده است     . شود   کنکورهای آزمایشی و مسایلی از این قبیل به وفور در شهرهای بزرگ ، به خصوص تهران برگزار می                 

چـرا  . اند ، به نوعی دچـار خـالء شـوند      از چنین مسایلی به دور هستند یا آن را تجربه نکرده   یانحایکه حجم وسیعی از کسانی که به        
هـای دانـشگاهی بـه عللـی بـدان           هایی را که طی چند سال حـضور در کـالس           که ، هنوز بسیاری بر این باورند که دریافتها و آموزش          

ر از مـشتبه معـانی و خلـط مبحـث           بسیاری نیز دچار نـوعی دیگـ      . ند  توانند فقط با چند جلسه کالس موردی بدان برس         اند ، می   نرسیده
ها و اطالعات خویش به صورت  دریافتهای موضـوعی و عمیـق بـرای همیـشه فکـر                    ، به جای آنکه به جمع آوری و تکمیل داده         شده

  .برند  کنند ، به نکته و تست پناه می
های ورودی ، صرفاً منـابع و جزواتـی بـود کـه اسـاتید       ع طرح سوال آزمون از مناباریبسیزمانی . بحث منابع آموزشی است       ، دومین مهم 

کردنـد کـه بـه تبـع دسترسـی بـدان بـرای               طرح سؤال دانشگاههای تهران و شهید بهشتی بـرای کالسـهای آموزشـی خـود ارائـه مـی                  
ضاً وجود دارد ، اما بـسیاری از  هر چند چنین معضلی بع. دانشجویان دیگر دانشگاهها ، به خصوص دانشجویان شهرستانی میسور نبود        

با وجود این ، بسیاری از این تالیفـات در          . اند   این منابع و جزوات اکنون در قالب کتابهای دانشگاهی ، تالیف و تصنیف و منتشر شده               
بنـدی منـابع آموزشـی، عـدم      عـدم سـطح  . هدف ، نوعیت و سبک نگارش ، فاقد سیـستم کـارا و قواعـد همـه جانبـه نگـارش اسـت                    

، اری که از ویژگیهای محیط ما  است       عالوه نثر مصنوع و متکلف چنین آث      ه  ، تقسیم و تفکیک موضوعی و دقیق مطالب ، ب         بندی النپ
در نهایـت   . کنـد    است ، در بدو راه رنجور و مشمئز می         سبب صعب فهم و هضم ، در نتیجه ، خواننده را که به امیدی بدان وارد شده                  

  .لیت کمتر اقناع نیازهای تألیف رعایت شده باشد شود که در ک چنین تداعی می
عدم آگاهی از طبع و نشرهای جدید و منابع روز آموزشـی ، ارائـه بـسیار                 . بحث موازعه و دسترسی به منابع آموزشی است           ، سومین مهم 

لی سبب شـده اسـت کـه    ضعیف تا عدم ارائه منابع مذکور در سراسر کشور ، به خصوص در شهرستانهای دور افتاده و عدم تمکن ما                 
   :بنابراین . حجم وسیعی از داوطلبان و دانشجویان از دسترسی به منابع مذکور غافل یا محروم بمانند 

  های آموزشی های آموزشی با توجه به ماهیت سیستم آموزشی و فلسفه کالس عدم نتیجه از کالس امکان - الف
  زشی با توجه به پراکندگی منابع و بافت ناهمگن ، ثقیل وسنگین منابع آموزشیعدم استفاده بهینه داوطلبان از منابع آمو امکان - ب
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سـبب تفکـر     عدم دسترسی همگانی از کتابها و منابع جدید آموزشی در سراسر کشور با توجه به عدم آگاهی و وسع مالی                   امکان   - ج
بـدین سـبب در     . نیـاز کنـد      ز هر کالس و کتابی بـی      تهیه و تدوین جزواتی شد که بتواند دانشجویان و داوطلبان را در سراسر کشور ا              

ذیـل   هـا و خـصوصیات     ویژگـی   جزوات جامع دپارتمان حقوق و علوم سیاسی با تفکر و دیدگاه فوق  ، با               1378نخستین روزهای پاییز سال     
  :گرفت  نهادینه و نضج

 و احتمالی سؤال، حتی منابع تکمیلی آموزشی برای هـر درس  ، منابع فرعی جمع آوری جمیع منابع، اعم از کتابها و جزوات اساتید طرح سؤال          .1
ریـزی   های وزارت فرهنگ و شورای عالی برنامه در یکجا ، در قالب یک جزوه ، بر پایه جدیدترین منابع طرح سؤال و بر اساس آخرین سرفصل       

  . درسی دانشگاهها
  . موضوعی و طبقه بندی شده در پایان هر بحث آموزشی ، به صورت تفکیک های گذشته آوری و ذکر مجموعه سؤاالت آزمون جمع .2

  

   : به شرح ذیل است دپارتمان حقوق و علوم سیاسی بنابراین شیوه آرایش و ترکیب نگارش جزوات جامع
هر جزوه در مجلد خود ، بر اساس پالنی که در ابتدای آن آمده ، به پنج قسمت تقسیم شده .  1هر درس دارای یک جلد جزوه است

   . شرح دروس ، تست و آزمون: هر قسمت از جزوه خود شامل است از، به ترتیب  . است
  

   .است جزوهارائه که مبنا و هدف  هر قسمت از جزوه ابتدا به توضیح و شرح درس می پردازد  -الف
 منـابع   :برای تدوین شـرح دروس کـه بـه صـورت موضـوعی و تخصـصی انجـام شـده ، از جمیـع منـابع موجـود در کـشور ، شـامل                                   

 البتـه در سـطحی جلـوتر و بـسیار وسـیع تـر از        دانشگاههای تهران ، شهید بهشتی ، منابع موضوعی ، منابع مکمل و کمک آموزشـی ،          
سطح تمام آزمونهای علوم سیاسی استفاده شده است ، به گونه ای که با یک مطالعه مفید بتوان تقریبا به همه سواالت امتحانی پاسـخ                         

تی که برای به دست آوردن رتبه های برتر در هر امتحانی در سطح کشور پاسـخگویی میـانگین حـدود هـشتاد                     صحیح داد ، در صور    
بر این اساس نه تنها به هیچ منبعی آموزشی نیاز نخواهیم داشت ، بلکه اگر بهینه و درسـت        .  کند    درصدبه سواالت معموال کفایت می    

 خواننده  را به قدری ارتقاء خواهـد داد کـه  موفقیـت بـرای هـر آزمـون و امتحـان        از آن استفاده شود ،  سطح داده ها و اطالعات هر    
  . ورودی یک امر آسانی خواهد شد 

چرا که ، شما زمانی می توانید به پرسشهای پیرامون یک موضـوع پاسـخ   .  توضیح و شرح درس اهم مبنا و هدف ارائۀ جزوات است       
چنین خاصیتی مـی توانـد ایـن توانـایی را نیـز      . ه ها و اطالعات اشراف داشته باشید صحیح دهید که پیرامون آن موضوع از لحاظ داد       

البته این مسبوق به این است  . برایتان داشته باشد که به پرسشهای مفهومی و ایهام در جواب نیز در نهایت آخرین پاسخ را داشته باشید                  
بر ایـن اسـاس توصـیه مـی شـود کـه اهـم فعالیـت مطالعـۀ جـزوات           . که موضوعات مورد مطالعه ، با تدقین و تعمق وارد حافظه شود       

  . مصروف یادگیری عمیق و دقیق توضیح درسها شود و از پرداختن به امور حاشیه ای خودداری گردد 
  

  . هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس  به تست و آزمون می پردازد    -ب 
 گذشته کارشناسی ارشد مربوط به درس مورد بحث از اولـین آزمـون تـا آخـرین                  در بحث تست و آزمون ، تمام سواالت آزمونهای        

در انتهای جزوات نیز ، تحت عنوان پیوست ، نمونـه سـؤاالت آزمـون هـای گذشـتۀ           . آزمون به هنگام ارائه جزوات آورده شده است       
  :  هر قسمت صرفا جهت دو منظور است هدف از ارائه مجموعه سواالت آزمونها در پایان. امتحانات دکتری نیز آورده شده است 

  

  های گذشته آشنایی با نمونه سؤاالت آزمون. 1 
  .تمرین و ممارست با نمونه سؤاالت با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر  .2 

  

 حافظـه ی ضـعیف   بحث تست و آزمونها برای آنانی در نظر گرفته شده است که در دریافتها و فهم و هضم موضوعات از جمـع بنـدی و قـدرت                
بنابراین اگر از قدرت حافظه ی باالیی  برخوردار هستید و می توانید شرح دروس را به بهترین نحو وارد حافظـه نماییـد ،                       . تری برخوردار هستند    

ای قـوی و عمیقـی   هـ  ، بی شک آنانی که دریافت و اصولی مطالعات علمی پروسهدر  چرا که   . خواهید بود   ] ج  [ بی نیاز از موارد مطروحه در بند        
 و به موضوع مورد بحث از نظر فراگیری اشراف پیدا می کنند ، خواهند توانست به هر پرداخـت و پرسـشی در اطـراف آن موضـوع پاسـخ                 دارند

                                                           
  .می ، که به دلیل حجم باال در دو جلد تنظیم شده است غیر از درس حقوق بین الملل عمو. 1
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تی صحیح دهند ، دراین صورت نه تنها تست توصیه نمی شود ، بل نوعی بدآموزی تلقی و سببی برای انحراف و اشتباهات در پاسخ به تستهای آ                          
شما تست مشابهی را در آزمون آتی مشاهده می کنید ، در صورتی که طراح سوال ممکـن اسـت اساسـاً پاسـخ دیگـری را خواسـته                             . خواهد بود   

  .   ها باشد که شما متوجه آن نباشیدباشد ، یا تغییر جزئی در گزینه
وصیه می شود حتی االمکان پاسخ هر تست با توجه به متن  در مجموع و در نهایت آنانی که از پرسشنامه ها استفاده می کنند ، ت               –توجه  

 بعـضاً مـوارد اشـتباه هـم      پاسخهایی که در پاسخنامه ها آمده است ، چون از پاسخهای مرسوم و رایج استفاده شده ،   . درس داده شود    
اساً طراح سوال پاسخ دیگـری را       دارند ، این اشتباه ممکن است ناشی از عدم دریافت منظور طراح سوال باشد یا تست مشابهی که اس                  

چـون  . پس پاسخ هر تست جهت اطمینان با شرح درس تطبیق و کنترل شـود      . خواسته باشد یا اشتباه در ارائه باشد و به هر دلیل دیگر             
ده ها ، بعضاً تستی باشد که در متن درس به آن اشاره نش              وانگهی اگر در فهرست تست    . شرح درس متن آخر برای آزمون آتی است         

باشد ، چنین تستی به هر دلیلی ، اعم از اینکه موضوع آن امروزه عمال منتفی شده باشد یـا موضـوعی ایهـام و انحرافـی بـوده ، دیگـر                          
  . موضوعیت نداشته ، آن را کنار بگذارید 

  

تهـران و   های  شگاهدر دپارتمان حقوق و علوم سیاسی توسط گروههای آموزشی هـر گـرایش و درس، مرکـب از کـادر دانـ                       نگارش جزوات 
 تقریبـاً   80 ،   79 ،   78طـی اعـالن عمـومی دپارتمـان در سـالهای            . شهید بهشتی به صورت موضوعی و تخصصی تهیه و تدوین شده اسـت              

  . شدند  اکثریت قریب به اتفاق تخصصهای مربوط در سطح تهران ، به خصوص دانشگاه تهران و شهید بهشتی دعوت به همکاری و جمع
های فرهنگی ، سـبب   حتی در حریم و حوزه) ای را تحت الشعاع خود قرار داده است  که امروزه هر مسئله   (های شدید اقتصادی    روحیات و گرایش  

این مهم به عالوه افزایش تـصاعدی برخـی         . تأخیر در چیدن کادری مطلوب و تأخیر در تهیه و تدوین جزوات در شکل جامع و کامل خود شد                    
الوصف رجاء و امیـدواری اسـت کـه بـه      مع. های فعلی است  تصادی در محاط آموزشی باعث ارائه جزوات با شهریه های منتج از ساختار اق     هزینه

   .برای داوطلبان در سراسر کشور ارائه کنیم  های متفاوت از ثبت فعلی ، بتوانیم جزوات را با شهریه های مصروف محض معاودت هزینه
جزوات این مرکز از لحاظ شکل . و دارید بر اساس شکل ظاهری جزوات تنظیم شده است   دفترچه راهنمایی که پیش ر       ـشکل جزوات     

روجلد و پشت جلد ، همچنین صفحات داخلی چه از لحاظ  نوع واندازه فونت و قلم و صفحه و کیفیت و چه از لحـاظ کـادری کـه         
 صفحه ای که مطالعـه مـی فرماییـد ، در واقـع اشـل و      بدین معنی. پیرامون نوشته ها ترسیم شده است ، مشابه دفترچه راهنما می باشد   

از این رو آن دسته از داوطلبان گرامی که برایشان        .  است   نمونه کامل و دقیق  یک صفحه از جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی             
  . ببرند رویت جزوات مقدور و میسور نیست ، با مشاهده دفترچه راهنما  می توانند پی به شکل ظاهری جزوات نیز 

  

بـه  . برای مطالعه جزوات باید از عیوب مطالعه یعنی از هر گونه تقیدات و خودمحدودیتی در قالب برنامه مطالعه پرهیز شـود   ـمطالعۀ جزوات   
    :عبارتی پس از آنکه وقت برای مطالعه مناسب تشخیص شد ، رها و عاری از هرگونه برنامه  با رعایت موارد ذیل مطالعه شروع شود 

  

 .  خودداری شود اینکه از قبل مشخص نمایید که در روز چند ساعت باید مطالعه نمایید ،. برای مطالعه تایم مشخصی درنظر گرفته نشود  

 . اینکه از قبل مشخص نمایید که در روز چند صفحه باید  مطالعه نمایید ، خودداری شود . برای مطالعه پیش فرض تعداد صفحات  نشود  

  .شوید  به عبارتی اگر ذهنتان مشغول ومشوش موضوعی است ،آنرا حل کنید ، سپس وارد مطالعه.ونه مشغله فکری وارد مطالعه شوید عاری از هرگ 

 بـه  ، خمیازه مـی کـشید و خوابتـان مـی آیـد          هر زمان که احساس کردید فراگیری مطلوبی ندارید ، خسته هستید             .با انگیزه و عالقه مطالعه نمایید        
 . تمه دهید مطالعه خا

 .از موضوعی که مورد مطالعه شما است به گونه ای عمیق وارد شوید که می خواهید عیبی از آن استخراج کنید. مطالعه باید عمیق و دقیق باشد  

 . د به عبارتی آنچه را که به دقت خوانده اید در صورت امکان برای خود یا دیگران توضیح دهی.  به مطالعاتتان حالت کاربردی دهید  

با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتان  
 . را در دراز مدت بیشتر کنید 

ابراین اگر درکلیت یادگیری توانا نیستید پس اساساً با توجه به اینکه موضوعات مورد مطالعه ی ما در زمره محفوظات است نه معادالت ریاضی ، بن 
و ...... پس این واقعیت را بپذیریـد کـه       . تست ، کنکور آزمایشی ،کالس آموزشی نیز راه وکمکی نخواهد بود            . توانایی چنین کاری وجود ندارد      

 .به امور دیگری بپردازید 
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  ] بعدی جزوهبه طور کامل مطالعه شود ، سپس  جزوه منظور از ترتیب یعنی  اینکه ابتدا یک[  :ه ترتیب ذیل توصیه می شود علوم سیاسی بدکتری مطالعه جزوات آزمونهای مختلف مجموعۀ 
  

  ] گرایش ها کلیه [  علوم سیاسی دانشگاههای سراسری مجموعۀ   دکتری -الف

، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی و نظریه ها ، روش شناسـی ،  جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، نظام سیاسی تطبیقی        مبانی علم سیاست ،     
  عمومی انگلیسی  هر شب یک ساعت

  
  

   علوم سیاسی دانشگاههای آزاد مجموعۀ دکتری   -ب 
  ]  با گرایش علوم سیاسی  [علوم سیاسی  . 1

    انگلیسی متون هرشب یک ساعتجهان سوم ، تاریخ سیاست خارجی ، ،  ، جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، تحوالت سیاسی اصول روابط بین الملل
  

  ]   با گرایش اندیشه های سیاسی [علوم سیاسی  . 2
   انگلیسیمتون جهان سوم ،  هرشب یک ساعت تاریخ سیاست خارجی ،  ، جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، تحوالت سیاسی ، اصول روابط بین الملل

  

  ]   با گرایش جامعه شناسی سیاسی [اسی  علوم سی. 3
    انگلیسی  متونجهان سوم ،  هرشب یک ساعتتاریخ سیاست خارجی ،  ، جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، تحوالت سیاسی ، اصول روابط بین الملل

  

  ]   با گرایش سیاستگذاری عمومی [علوم سیاسی  . 4
   انگلیسی متونجهان سوم ،  هرشب یک ساعتتاریخ سیاست خارجی ، ی سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، تحوالت سیاسی ،  ، جامعه شناساصول روابط بین الملل

  

  ]   با گرایش مسائل ایران [علوم سیاسی  . 5
   انگلیسی  متون شب یک ساعتجهان سوم ،  هرتاریخ سیاست خارجی ،  ، جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، تحوالت سیاسی ، اصول روابط بین الملل

  

   انگلیسی  متون ، هر شب یک ساعتسیاست خارجی ، حقوق سازمانهای بین المللی ، تاریخ اصول روابط بین الملل  : روابط بین الملل.  6
  

  :1روش مطالعه موفق
 نـام دارد کـه    »SQ3R   »SQRRRایـن روش  .  ابـداع شـد   1941مطالعه فعال توسط یک روانشناس به نام فرانسیس رابینسون در سال       

  : شامل پنج گام می باشد 
  

   .بدون یادگیری وحفظ مطالب...  مطالعه اجمالی به عناوین رئوس مطالب ، اهداف ، مقدمه و  ←   Survey گام اول
واقـع مطالعـه     ودتـان و در     با توجه به رئوس مطالب سواالتی بسازید که کنجکاوی شما را برای یافتن پاسخ سـواالت خ                   ← Question   گام دوم 

  . کتاب افزایش دهد 
خواندن مطالب به صورت آهسته و بدون در نظر گرفتن یک زمان مشخص ، نگران  نباشید یک فصل خوانده ایـد یـا  دو               ← Reading  گام سوم 

                                                . بار بخوانید 3 الی2حتی شده مطلبی را . فصل 
  .توضیح دادن آنچه خوانده اید برای خودتان برای کمک به درک بیشتر مطلب ونمایان شدن نقاط ضعفتان   ← Reating  م چهارمگا 
     . 2 مشخص timeدوره مطالب باز هم بدون در نظر گرفتن   ← Reviewing  گام پنجم 
  

توجـه دقیـق بـه مطالـب و         « تمرکـز حـواس یعنـی        . مطالعه موفق زمانی صورت می گیرد که شما کامال تمرکز حواس داشـته باشـید              
توجه کنید تمرکز حواس امری  ذاتی نیست بلکه بایـد آن را بـه مـرور کـسب کـرده ، پـرورش                    . » موضوع  مورد نظر هنگام مطالعه         

قطه مقابل حواس   تمرکز حواس اکتسابی و ن    . هر مقدار توجه و تمرکز بیشتر باشد فراگیری موضوع بهتر و سریعتر خواهد بود               . دهید  
خارج شدن از روند مطالعه و فرو رفتن در افکـار و تخـیالت یـا انجـام کـار                    « در تعریف حواس پرتی آورده شده است        . پرتی است   

  .» دیگر در حین مطالعه 
   :روشهای مقابله با حواس پرتی و ایجاد تمرکز حواس 

  

  عالقه مندی به موضوع مورد مطالعه  
  کسب اطالعات اولیه  
  د تصویر ذهنی مثبت و باالبردن اعتماد به نفس ایجا 
  تعیین هدف  

                                                           
  الیتوسباستین ، اینگونه باید آموخت ، انتشارات طالیه. 1
 . گام های سوم و چهارم و پنجم به شدت مورد تأیید و تاکید ما است . 2
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  تغییر دادن موضوعات مورد مطالعه  
  . به محض منحرف شدن فکرتان ، توقف کرده و پس  از لحظاتی باز مطالعه را ادامه دهید ، به مرور زمان فاصله بین توقفهایتان کم می شود :  stop تکنیک  
  و مسائل روزانه  مشخص به نگرانیها timeاختصاص  
بـه طـور    ...   دقیقه ذهن خسته می شود و باید با نوشیدن ، گوش دادن بـه موسـیقی و                    45تورودا معتقد است بعد از      : استراحت برای آمادگی ذهنی      

  . کوتاهی به مغز استراحت داد 
  باال بردن تمرکز حواس و یادگیری = استراحت قبل از مطالعه  
   بخشیدن به آموخته های قبلی و وارد شدن آموخته ها به سطوح عمیق ذهن نظم= استراحت بعد از مطالعه  
   می باشد 18 ـ 20تنظیم حرارت مکان مطالعه که غالبا بین  
  داشتن جا و مکان مخصوص و ثابت برای مطالعه اعم از میز ، صندلی و اتاق  
  حذف محرکهای صوتی ، حتی زنگ تلفن  
های چرب، سرخ شده و شور که مستقیما اثر منفی بر روی ذهـن مـی گـذارد و اسـتفاده از بـادام زمینـی ،                     عدم استفاده ازغذا  (رژیم غذایی مناسب     

 )سیب زمینی ، گوشت و مرغ آب پز و کلیه حبوبات 
  

    برای موفقیت در امتحانات تستی الزم تاکتیکهایی
  

  .ان روشن است اول سئول را به دقت بخوانید و مطمئن شوید منظور سئوال به اندازه کافی برایت 
  .دقت کنید ... به لغات کلیدی مانند همیشه ، هرگز و  
  . اول خودتان جواب صحیح را بدهید بعد به گزینه ها نگاه کنید  
  .همه گزینه ها را بخوانید بعد جواب را انتخاب کنید  
  .شما موثر است این نکته در افزایش اعتماد به نفس . سئوالتی را که به نظر آسان می رسند اول پاسخ دهید  
   . اگر جواب سئوالی را نمی دانید آن را رها کنید و به بقیه سئوالت پاسخ دهید  

  

  :در اینجا ذکر نکات ذیل بسیار ضروری و اساسی است 
   فرق جزوات با کتاب ها- الف

الی سـوال ، حتـی منـابع تکمیلـی آموزشـی      اعم از کتابها و جزوات اساتید طرح سوال ، منابع فرعی واحتمـ             جمع آوری و تلفیق جمیع منابع ،       . 1
، ندنمای  در دانشگاههای مطرح تدریس میبرای هردرس در یکجا ، به گونه ای که به هیچ کتاب یاحتی جزوات کالسی اساتیدی که              

ه ، تمام سواالت آزمونهای سالهای گذشته مربوط به هردرس نیز به صورت تفکیـک موضـوعی آورده شـد            همچنین  . نیاز پیدا نکنیم    
  .کند  می نیاز است ، به گونه ای که خواننده را از داشتن هرنوع کتاب تست نیز بی

  :به عنوان مثال  
بدین .  است ، ابتدا به صورت آموزشی یا شرح درس می آید اندیشه های سیاسیکه اولین موضوع از جزوه  اندیشه های سیاسی در قرون قدیم     

 بـا تلفیقـی از همـه        کنار هم قرار داده مـی شـود ،        ندیشه های سیاسی در قرون قدیم       زمینه ا گونه که ، همه کتابها و جزوات اساتید در          
ندیشه هـای  ا  در زمینه که سوالی  هر ای که حتی االمکان     به طور جامع و کامل توضیح داده می شود ، به گونه           ین موضوع   اآنها ، ابتدا    

 تقریبا اهـم سـواالت آزمـون هـای گذشـته       ، پس از توضیح درس.توانیم پاسخگوی آن باشیم بشود می   طرح   سیاسی در قرون قدیم   
ارشد ، از اولین آزمون تا آخرین آزمون آورده شده است تا در صـورت ضـرورت    کارشناسیشده در امتحانات طرح  ،   آنمربوط به   

  .  ب تست بنابراین در واقع هرجزوه خود عبارت است از کتاب توضیح ، کتا. از آن برای خودآزمایی استفاده شود 
به گونه و منظوری که خواننده با کمترین گسست ذهنـی ، بتوانـد مطالـب و موضـوعات را بـه                       پالن بندی و تفکیک و تقسیم جدید از موضوعات ،          . 2 

بحـث تفکیـک و تقـسیم بـه دو صـورت      . بهترین نحو وارد حافظه کرده ، مرتب و برای طوالنی مـدت محفـوظ و نگهـداری نمایـد                    
تفکیک ماهوی یا ساختاری مربوط می شـود بـه دسـته بنـدی دقیـق و جدیـد از مـتن توضـیحات                  . انجام شده است    ماهوی و صوری    

شود به فهرست کردن دقیق و جدید از رئوس مطالب که در تمام جزوات دپارتمان بـه   دروس و تفکیک صوری یا شکلی مربوط می    
بدین معنـی کـه مـثالً در زیـر مجموعـه بنـد یـا الـف ،                 . ، بدون تکرار     1  ،  الف ، بند ، گفتار   ، فصل   ،قسمت   :  ترتیب عبارت است از   

   . که باعث خلط مبحث خواننده در یادگیری شود نیامده است االمکان بند یا الف دیگری  حتی
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تر ، موضـوعات مـورد     کمتـر و بـا کیفیتـی بـاال         یبه گونه و منظوری که خواننده بتواند در زمـان         حذف حواشی ، اطناب و زیاده پردازی کتاب ها ،            . 3
بـا توجـه بـه کثـرت منـابع و موضـوعات و جهـت حفـظ ماهیـت          البته در تدوین جزوات ،  . مطالعه را وارد حافظه و نگهداری نماید       

آوری منـابع و تقـسیم و تفکیـک موضـوعات اعمـال شـده ، کمتـر                    جمـع      بیـشترجنبه   و پاسخگویی به اهم سواالت ،      ی نگارش سیاس
  . تتلخیص و تصرف شده اس

در تدوین جزوات دپارتمان در دو زمینه بس مهم و اساسی ، یعنی تخصص و تعهد از بهترین های ممکن اسـتفاده شـده اسـت ،              : توجه  
چون آنانی که در این قلمرو ، فعالیت دارند ، معموال فاقد تحصیالت دانـشگاهی و                . اما در تایپ جزوات هرگز این مهم حاصل نشد          

ماحصل این موضـوع ، پـیش بینـی بعـضاً مـوارد تـایپی               . حساسیت های الزم پیرامون موضوع فعالیتشان هستند        به تبع و به نسبت فاقد       
چراکه در هر حال نیـروی      . است که می تواند تنها نقطه منفی جزوات دپارتمان محسوب شود و به نظرنیز به طور مطلق الینحل باشد                    

تمل ، بعضاًً و اندک بوده ، با کمی التفات و دقـت قابـل رفـع  و مـی توانـد  در      البته این موضوع مح. تایپ آخرین انجام دهنده است      
  .مقابل چنین کار عظیمی قابل اغماض باشد 

  

   سطح جزوات-ب 
های دانـشگاهی، صـورتی متمـایز و     ، در بین کلیت رشته  با توجه به جایگاه خویش در جامعه    علوم سیاسی ، همچون حقوق ،      رشته   .1

 منـوط بـه اسـتعداد و توانـایی و            و انتفـاع از آن      ادامـه  ،، خاصـه اسـتمرار       موفقیـت در آن اعـم از ورود       . کند ا می نقش حساسی را ایف   
 را از آموختن بـه      سیاسی، در عین حال عمیق و دقیق که فرد         داشتن اطالعات جامع و مکمل    . کارکردی کامالً علمی خاص آن است     

  بر این اساس و .  و موفقیت مستمر در این رشته اساسی است ، جهت انتفاع بهینه اندیشیدن و استدالل برساند
 ، برای آنکـه داوطلبـان دپارتمـان حقـوق و            علوم سیاسی های کارشناسی ارشد     با توجه به حجم باالی شرکت کنندگان در آزمون          .2

   وعلوم سیاسی حضوری قدرتمند در جلسات آزمون جهت انتفاع نتایج داشته باشند ،
 علـوم سیاسـی  هـای ورودی کارشناسـی ارشـد     هـای دیگـر ، در آزمـون    ینکه همه ساله داوطلبان نسبتاً زیادی ، از رشـته       با توجه به ا    .3

که این داوطلبان نیز با یک پروسه کارکرد موضوعی ، مفهومی و دقیق بدون آنکه به کالس یا کتابی نیاز                    آن  برای نمایند ،  شرکت می 
  ، و منتج به نتیجه شوند  بتوانند در آزمون مربوطه ،داشته باشند

با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان جزوات دپارتمان ، همه ساله دانشجویان ترم های مختلف دوره کارشناسی هـستند  کـه از قبـل بـه                         .4
     ند وکن فکر شرکت در آزمون های بعد از دوره کارشناسی هستند و نیز برای پاس کردن دروس طول ترم خویش از جزوات استفاده می

با توجه به اینکه برخی استفاده کنندگان جزوات ممکـن اسـت بعـضا متقاضـیانی باشـند کـه جـزوات خـود را در سـالی کـه تهیـه                                 . 5
  اند، بنا بر دالیلی موفق به استفاده از آن نشده باشند و بخواهند در آزمون های سالهای آتی شرکت داشته باشند و کرده

مطالعه ( که ، حجم وسیعی از دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهها به دلیل ماهیت سیستم آموزشی      با توجه به این موضوع مهم       .6
  فاقد پایه علمی و اطالعات کارشناسی هستند ، با عنایت به موارد ششگانه فوق ؛) محفوظ کتب و جزوات در برهه امتحانات 

بـه  . آورده شـده اسـت    علوم سیاسی وسیع تر از سطح تمام آزمونجزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی در سطحی جلوتر و بسیار    
ه برای به دست آوردن باالترین با یک مطالعه مفید بتوان تقریبا به همه سواالت امتحانی پاسخ صحیح داد ، در صورتی ک          ای که     گونه
بـر ایـن اسـاس نـه        .  کند  کفایت می  پاسخگویی میانگین حدود هشتاد درصدبه سواالت معموال         ،در هر امتحانی در سطح کشور     رتبه  

تنها به هیچ منبعی آموزشی نیاز نخواهیم داشت ، بلکه اگر بهینه و درست از آن استفاده شود ،  سطح داده ها و اطالعات هر خواننده                             
   .را به قدری ارتقاء خواهد داد که  موفقیت برای هر آزمون و امتحان ورودی یک امر آسانی خواهد شد 

 با توجه به آنچه که در فوق آمد ، انتظار می رود که دیگر ازطرح پرسشهای سطحی و غیر کارشناسی چون درصد یا آمـار       بنابراین و 
پیرامون این موضـوع و بـا    قبولی ، مواجه نباشیم ، اما متاسفانه حجم وسیعی از داوطلبان همچنان  از طرح یک سوال اساسی و اصولی             

  : به عبارتی و به عنوان مثال . زمی مانند همه اوصاف ارائه شده ، معموال عاج



 
   
   

  

8

 
 تری مجموعه علوم سیاسی ه راهنمای آزمون های ورودی دکدفترچ 

www.departeman.com          66912180   ـ 09123787199         .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

در درسی چون اندیشه های سیاسی ، جزوه ای از دپارتمان حقوق و علوم سیاسی در آبان ماه ارائه می شود ، امتحان ارشد سراسـری                          
زوه اندیـشه هـای     در تطبیق سواالت با جـ     . در بهمن ماه برگزار می شود ، تعداد سواالت درس اندیشه های سیاسی پانزده مورد است                 

سیاسی ، تمام پانزده سوال طرح شده در جزوه مشخص و رفرنس داده می شـود ، یعنـی مـشخص مـی شـود کـه هرسـوال در کـدام                                
این دیگر بستگی به توانـایی هـر فـرد در اسـتفاده از آن دارد ، فـردی شـرایط و توانـایی ضـعیفی در                           . صفحه و حتی سطر بوده است       

کس فردی دارای شرایط و توانایی باالیی است  و به گونه ای از آن اسـتفاده مـی کنـد کـه تقریبـا بـه همـه                             استفاده از آن دارد و بالع     
. حال ، همه این توضیحات به یک مخاطبی که پیرامون جزوات تماس گرفته اسـت ارائـه مـی شـود                      . دهد    سواالت پاسخ صحیح می   

  .طرح می شود این است که آمار قبولی شما چقدر است پرسش عجیبی که پس از ارائه این همه توضیحات از طرف مخاطب 
  .بنابراین انتظار می رود که در این عصر فراست و تخیل ، از پرداخت های سطحی اجتناب نموده ، مسائل و موضوعات را با تعمق بیشتری ببینیم 

  

   استفاده از جزوات-ج 
 اسـت کـه بـه     نـیم دیگـر از موضـوع      ستفاده بهینه و مطلـوب از آن         و ا  نیمی از موضوع  بی شک  داشتن منابعی جامع ، کامل و قوی ،            

هرکدام از این دوموضوع اگـر معیـوب        . پشتکار و مطالعه عمیق و دقیق هر فرد بستگی دارد           شرایط موجود اعم از استعداد ، انگیزه ،         
منبع کامل داشته باشیم باید به بهترین نحو ممکن      بنابراین برای آنکه بتوانیم بهترین نتیجه را از یک          . باشد ، منتج به نتیجه نخواهد بود        

  :برای استفاده از جزوات رعایت موارد ذیل به شدت تاکید و توصیه می شود . از آن استفاده نماییم 
در تفکـر   .  از موارد و مبادی بسیار مهم برای یک مطالعه مفید ، ابتدا نوعیت تفکر مطالعه و سـپس شـرایط و محـیط مطالعـه اسـت                             .1

در این نوعیت تفکرحتی بـاالترین آزمـون هـا          . لعه ، همیشه باید تفکر و اندیشه این باشد که می خواهید باالترین و بهترین باشید                 مطا
به عبارتی با اعتماد به نفس بس باال و اینکه می خواهید واقعـاً متفـاوت              . نیز پایه مطالعه قرار می گیرد و به باالتر از آن تفکر می شود               

. همچنین و سپس شرایط و محـیط مطالعـه را مناسـب سـازید              . نش باالیی داشته باشید مطالعه کنید ، نه صرف جبر امتحان            باشید و دا  
. حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه سروصدا و عاری از هرگونه مشغله فکری وارد مطالعه شوید                       

بـا انگیـزه و عالقـه مطالعـه نماییـد و            . ست آن را حل کنید ، سپس وارد مطالعـه شـوید             اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده ا       
  .هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتان می آید به مطالعه خاتمه دهید 

فرض سقف مطالعـه یـا تعـداد        همچنین از قبل پیش     .  حتی االمکان برای مطالعه تایم مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید               .2
 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز              5یعنی نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز           . صفحات نیز نشود    

وقتی که چنین پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به                    .  صفحه مطالعه داشته باشید      100
آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طـرف دیگـر،                            

ر اتفاقات روزمـره کـه در زنـدگی هـای امـروز بـسیار محتمـل و        تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که به خاط هرگونه  
به عبارتی بـرای آنکـه      . اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد               عادی است ، حادث شود ، می تواند         

  . باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم 
ریـد و در نهایـت دسـت بـه اولویـت بنـدی و انتخـاب اهـداف                   وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلـی مـی نگ              

گیرید که در آزمون یا امتحانی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را     زنید، اینکه تصمیم می     می
سطوح تحصیالت عالیه ، دچار     در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی در           . به مطالعه اختصاص دهید ، این یک برنامه است          

  .  مشتبه معانی و خلط مبحث شده ، درگیر کردن خویش به ساعت یا سقف مطالعه را به برنامه تعبیر می نمایند 
منظور از انتقادی این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشـد ،                .  حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود           .3

 که می خواهیم از موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از کـاربردی آن اسـت کـه موضـوعات مـورد                       ایبه گونه 
  . وارد حافظه شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود ] نه نکته ای [ مطالعه ، مفهومی و به طور کلی 
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  ]  توصیه ها [   دیگر موارد  -د
ت پیشرفته ای اند کـه  بـه صـورت دائـرۀ المعـارف و بـرای مدرسـین ، دانـشجویان ، فـارغ التحـصیالن  و دیگـر                جزوات دپارتمان ، جزوا   

  :متقاضیان در سراسر کشور ارائه می شود تا در موارد ذیل و  به بهترین نحو ممکن مورد استفاده قرار گیرد  
 ] ترین رتبه ممکن البته برای به دست آوردن  باال[ آزمون های کارشناسی ارشد ، دکتری  

 تدریس در سطوح مختلف دانشگاهی  

  رفرنس کتابخانه های دانشگاهها  
  . همیشه داده ها و اطالعات جامعی را داشته باشند  رفرنس شخصی دانشجویان و فارغ التحصیالنی که می خواهند عالوه بر آزمونها ، 

  

 و با عنایت به موارد استفاده از جـزوات کـه در فـوق بـدان اشـاره شـد،                     گفته شد ] ب  [ با توجه به آنچه که در مورد سطح جزوات در بند            
ای مستمر ، فراگیر و همه جانبه داشته ، به تبع ، هزینه پیرامون آن در واقع یک سرمایه محـسوب خواهـد   بدیهی است که جزوات ، استفاده  

  :بنابراین توصیه می شود .  شد 
ر داخل جزوات و به طور کلی هرگونه اقدامی که سبب استهالک و فرسودن جزوات شود ، به                  از انتقال ، واگذاری ، یادداشت نویسی د       . 1

به دالیل اینکه ، تفکری که در نظم بخشی و احساسی که در اثربخشی جـزوات دخیـل بـوده ، تردیـدی نـشود کـه                           . جد خودداری گردد    
 که ، چنین جزواتی فقط می تواند از همین مرکز ارائه شود ، معنی این سخن آن خواهد بود. دومی برای آن در کشور متصور نخواهد بود 

آتیه ارائه چنین جزوات پیشرفته و بـه روزی دیگـر     برای این مرکز نیز در  لیک ، به نظر می رسد ، با توجه به روند جاری جامعه ، محتمل ،          
جب و بـرای داوطلبـانی نیـز کـه آن را در اختیـار دارنـد ،                  بنابراین داشتن چنین جزواتی را برای هر فرد حقوقی وا         . مقدور و  میسور نباشد      

  . حفظ و نگهداری آن را شدیداً  توصیه و تأکید می نمائیم
در صورتی که جزوات را خیلی مناسب و عالی تشخیص دادید ، در صورتی که به رتبه های فوق العاده و برتری دست یافتید ، نیازی به       . 2

بسیاری .  تبلیغی و اعالمی نیست ، اما ، لطفاً به رسم نوعدوستی ، استفاده از آن را به دیگران سفارش نمایید اعالم آن  به دپارتمان به جهت
هـای خـویش را در    کنند و حجم وسیعی ، ناشـناخته و بـه حکـم تبلیغـات ، اندوختـه          و به زحمت هزینه های آموزشی خویش را فراهم می         

ف هزینه  است و هم اتالف زمان و از دست رفتن فرصت ها که این بی شک  بـرای هـر واقعـاً                  کنند که هم برایشان اتال    مراکزی هزینه می  
  . هم نوعی می تواند آزار دهنده باشد 

  
  

  

  
               

  
  
  
  
  
  

اینک در ادامه ، ضمن خوش آمد گویی ، جزوات جامع دپارتمان حقوق و علوم سیاسـی در کامـل تـرین شـکل      
 مجموعـۀ علـوم سیاسـی     دکتـری    ،  دانـشگاههای سراسـری    موعـۀ علـوم سیاسـی     مجدکتـری   :  فایـل    سـه خود در   

بـه    دانشگاههای سراسری و آزاد مجموعۀ علوم سیاسیدکتری ، همچنین یک فایل ترکیبی از      دانشگاههای آزاد 
  :شرح و تاویل ذیل ارائه می شود 

  
  
  
  
  
  

  : توجه 
بنابراین هر گونه تغییرات احتمالی     . تمام داده ها و اطالعات این دفترچه بر اساس آخرین آزمونهای برگزار شده تهیه و تنظیم شده است                   . 1

  . ، محتمل و قابل پیش بینی است .......  و اعم از تغییر در زمان و نحوه برگزاری این آزمونها ، مواد درسی ، ضرایب
  

 شب بـا تلفـن هـای        7 صبح الی    10جهت هر گونه ابهام ، سؤال یا اطالعات بیشتر، دانشجویان و داوطلبان می توانند همه روزه از ساعت                   . 2
  . باشند  داشتهتماس    66912180 - 66910642  - 09123787199مشاوره دپارتمان حقوق و علوم سیاسی به شماره های   
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  فصل دوم

   ]Ph.D[   دانشگاههای سراسریعلوم سیاسی دکتری
  

  : است گرایش های ذیل  دارای، در دانشگاههای سراسری  دکتری در مقطع سیاسیعلوم رشته 
  

  

  
  

               

  
  

یعنـی ، داوطلبـان در قالـب مجموعـۀ          . این گرایش ها در زمان ثبت نام  و در زمان آزمون در قالب مجموعۀ علوم سیاسی خواهد بود                    
پـس از  ]  صفحه بعـد    1مطابق جدول شماره     [ .ه مجموعۀ سؤاالت ارائه شده پاسخ می دهند         علوم سیاسی ثبت نام می نمایند و در جلسۀ آزمون نیز ب           

در این هنگام داوطلبان می توانند از یک گرایش تا تمام گرایش های فوق را . نتایج اولیه آزمون اعالم می شود  ]معموالً یک ماه بعد   [  مدتی
پـس از آن بایـد در گـرایش یـا گـرایش هـای انتخـابی خـود در                  . اینـد   به عنوان گرایش یـا گـرایش هـای دکتـری خـود انتخـاب نم               

  .دانشگاههای مورد پذیرش مصاحبه شوند 
  

  
  
  

  
   

  
  
  

در  به صورت اینترنتی و پس از انتـشار دفترچـه راهنمـای آن              )Ph.D(  ثبت نام آزمون دکتری تخصصی دانشگاههای سراسری      
   1.انجام می شود  org.sanjesh.www سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی

  
  : می پردازیم  در دانشگاههای سراسری  به شرح مجموعۀ علوم سیاسی5 الی 1 مطابق جدول های شمارۀ ادامه ، ر د

  
  

                                                           
     1394 دی ماه 15  الی 6روزهای :    ]نوبت اول [  1395 سال  دانشگاههای سراسری ثبت نام آزمون ورودی دورۀ دکتری تخصصی. 1

  1394 اسفند ماه 14روز :   ] نوبت اول [  1395 سال  دانشگاههای سراسری دورۀ دکتری تخصصیورودی تاریخ برگزاری آزمون     
  1395اواخر فروردین  : 1395  تاریخ اولیه اعالم نتایج آزمون ورودی دورۀ دکتری تخصصی دانشگاههای سراسری سال   
 1395شهریور ماه  : 1395اریخ نهایی اعالم نتایج آزمون ورودی دورۀ دکتری تخصصی دانشگاههای سراسری سال   ت  

    1395  مرداد ماه 30 الی 24روزهای :    ]دوم نوبت [  1395 سال  دانشگاههای سراسری ثبت نام آزمون ورودی دورۀ دکتری تخصصی    
 1395  آبان ماه 7روز :    ]  دومنوبت[  1395 سال  دانشگاههای سراسری ری تخصصیدورۀ دکتورودی تاریخ برگزاری آزمون     

 

  اندیشه سیاسی ، جامعه شناسی سیاسی ، مسائل ایران ، سیاستگذاری عمومی : با گرایش های  ،علوم سیاسی . 1
  روابط بین الملل  . 2
  خاورمیانه ، آسیای مرکزی و قفقاز ، اروپا ، آمریکای شمالی : با گرایش های  مطالعات منطقه ای ،. 3
    اسالمی  اسی رهبران انقالب اسالمی ، بازتاب انقالب اندیشه سی: با گرایش های  مطالعات سیاسی انقالب اسالمی ،. 4

        در جهان اسالم ، جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ایران ، آینده پژوهی انقالب اسالمی 
  مطالعات آمریکای شمالی  . 5

 

کلیه گرایش های مجموعۀ علوم سیاسـی و روابـط بـین الملـل ،                ارشد کلیه فارغ التحصیالن و دانشجویان سال آخر کارشناسی       
 ، مطالعات   ]تمامی گرایش ها    [ جامعه شناسی ، جغرافیای سیاسی ، اقتصاد بین الملل ، کلیۀ گرایش های مجموعۀ مطالعات جهان                 

علـوم تربیتـی ، مـدیریت ،          شمالی ، زبان انگلیسی ، زبان آلمانی و زبان روسـی ، علـوم اجتمـاعی ، علـوم ارتباطـات ،                     آمریکای  
 ، )ره (معارف اسالمی و علوم سیاسی ، جامعه شناسی انقالب اسالمی ، مطالعات منطقه ای ، شناخت اندیشه هـای امـام خمینـی                       

 ، اطالعات استراتژیک ، تمـامی گـرایش هـای حقـوق بـین الملـل ، الهیـات و                ]گرایش انقالب اسالمی    [ مدرسی معارف اسالمی    
 می توانند در آزمون دورۀ دکتری تخصصی مجموعۀ علوم سیاسی در دانشگاههای سراسری ]تمامی گرایش ها [ معارف اسالمی 
  . شرکت نمایند 
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   دانشگاههای سراسریسی  علوم سیامجموعۀ دکتری   مواد درسی  - 1جدول شماره                                                      

  

  
  

  

  مبانی علم سیاست. 1
  

  

  جامعه شناسی سیاسی . 2
  

  

  اندیشه های سیاسی. 3
  دروس تخصصی 

  

 یک ، جدید و اقتصاد سیاسی بین المللکالس :و  نظریه ها و  سیاست خارجی اصول روابط بین الملل . 4
  

  
  

  

  

4  
  
  

  

  زبان عمومی . 1
  

      

1  
    دروس عمومی   

  . این درس نیازی به مطالعه و جزوه نداشته ، به هوش هر فرد بستگی دارد  :هوش و استعداد تحصیلی . 2
  

           

1  
                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

   دانشگاههای سراسری  علوم سیاسیمجوعۀ دکتری   تعداد و سرفصلهای جزوات  - 2جدول شماره                                              
  

  
  

  مبانی علم سیاست

  

  کلیات علم سیاست .1
  مکاتب و مفاهیم سیاسی. 2
  دولت در علم سیاست. 3
  عوامل مؤثر بر حاکمیت در علم سیاست. 4
  تصمیمات و تصمیم گیران سیاسی. 5

  

  جامعه شناسی سیاسی

  

  کلیات جامعه شناسی سیاسی.1
  چارچوب های نظری در جامعه شناسی سیاسی. 2
  نیروهای اجتماعی. 3
  دولت و جوامع سیاسی. 4
  از تضاد تا همگونی. 5

  

  اندیشه های سیاسی

  

  اندیشه های سیاسی در قرون قدیم .1
  قرون وسطی و جدیداندیشه های سیاسی در . 2
   ]19 -18[ اندیشه های سیاسی در قرن معاصر . 3
   ] 20[ اندیشه های سیاسی در قرون معاصر . 4
  اندیشه های سیاسی در اسالم.  5

  

  اصول روابط بین الملل

  

  کلیات در اصول روابط بین الملل.1
  بررسی نظام ها در روابط بین الملل. 2
  بازیگران در روابط بین الملل. 3
  سیاست گذاری خارجی. 4
  همگرایی و تعارض در روابط بین الملل. 5

  

  زبان عمومی
  

   گرامر. 1
  لغات و اصطالحات. 2

  

  
  
  
  
  
  
  

  :، شامل مجموعۀ علوم سیاسی
  مومی اندیشه سیاسی ، جامعه شناسی سیاسی ، مسائل ایران ، سیاستگذاری ع: با گرایش های  علوم سیاسی ،. 1
  روابط بین الملل  . 2
  خاورمیانه ، آسیای مرکزی و قفقاز ، اروپا ، آمریکای شمالی : با گرایش های  مطالعات منطقه ای ،. 3
    اسالمی  اندیشه سیاسی رهبران انقالب اسالمی ، بازتاب انقالب : با گرایش های  مطالعات سیاسی انقالب اسالمی ،. 4

    شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ایران ، آینده پژوهی انقالب اسالمی      در جهان اسالم ، جامعه
  مطالعات آمریکای شمالی  . 5

              نام درس                                                                    سرفصل

                                                مواد درسی                                                                   ضریب   ردیف                    
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   دانشگاههای سراسری  علوم سیاسیمجموعۀ دکتری منابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

  مبانی علم سیاست

دکتـر  . 4دکتر حسین بشیریه ، آموزش دانـش سیاسـی     . 3دکتر عبدالرحمن عالم ، بنیادهای علم سیاست          . 2 ، مبانی علم سیاست        دکتر عبدالحمید ابوالمحمد  . 1
پروفسور ویلفرد روریش ، سیاست بـه مثابـه علـم     . 6دکتر حسین سیف زاده ، مدرنیته و نظریه های جدید علم سیاست               . 5موریس دوورژه ، اصول علم سیاست         

مـوریس دوورژه،  . 10دکتر قادری ، اندیشه های سیاسی در اسالم و ایران  . 9دکتر بشیریه ، جامعه شناسی سیاسی   .8تنسی ، مبانی علم سیاست     . دی  . فان  است. 7
دکتـر صـالحی ، جـزوه    . 13آلـوین اسـتانفورد کـوهن ، تئوریهـای انقـالب        . 12دکتر عبدالعلی قوام ، توسعه سیاسی و تحول اداری            . 11جامعه شناسی سیاسی      

سـاموئل هـانتینگتون ، سـامان سیاسـی در جوامـع دسـتخوش              .15دکتر عبدالعلی قوام ، اصـول سیاسـت خـارجی بـین الملـل               . 14کالسی ، دانشگاه شهید بهشتی        
    دکتر ازغندی ، ارتش و سیاست . 17دکتر ابولحسنی ، جزوه مبانی علم سیاست ، دانشگاه تهران  . 16دگرگونی  

  

  معه شناسی سیاسیجا

  

دکتر احمد قریب زاده ، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسـی   . 3موریس دوورژه ، جامعه شناسی سیاسی . 2موریس دوورژه ، بایسته های جامعه شناسی سیاسی   . 1 
آلـوین اسـتانفورد   . 7ندیـشه هـای سیاسـی     دکتر حاتم قـادری ، ا . 6دکتر حسین بشریه ، آموزش دانش سیاسی  . 5دکتر حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی      . 4

دیویـد  . 11اندرووینـست ، نظریـه هـای دولـت        .  10پروفسور برتران بـدیع ، توسـعه سیاسـی            . 9دکتر ازغندی ، ارتش و سیاست         . 8کوهن ، تئوریهای انقالب       
کیت نش و آلن اسـکات ، راهنمـای      . 13انشگاه شهید بهشتی      دکتر حاج یوسفی ، جزوه کالسی ، د           .12مارش و جری استوکر ، روش و نظریه در علوم سیاسی              

دکتر ملک یحیی صالحی ، اندیـشه هـای     . 15 دلفروز ، جامعه شناسی سیاسی معاصر           کیت نش و محمد تقی    .  14جامعه شناسی سیاسی ، جلد اول و جلد دوم              
پیتـر  . 18دکتـر احمـد سـاعی ، توسـعه در مکاتـب متعـارض             .17اسـی سیاسـی       حمید رضا جالئی پور ، نظریه های متأخر جامعه شن         . 16سیاسی غرب در اسالم       

  تدا اسکاچ پل ، دولتها و انقالبهای اجتماعی . 19کیویستور ، اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی   
  

  اندیشه های سیاسی

  

دکتـر  .  4  در قـرن بیـستم   غربهای سیاسی  تاریخ اندیشهدکتر صالحی ،. 3غرب تاریخ فلسفه سیاسی    ،  دکتر عالم   . 2های سیاسی در غرب      ، تاریخ اندیشه   دکتر طاهری . 1
،  دکتر حسین بـشریه  .  7دکتر قادری ، بیستم های سیاسی در قرن اندیشه.  6 در غربهای سیاسی اندیشهدکتر علی بیگدلی ؛  .  5های سیاسی در اسالم و ایران،   قادری اندیشه 

حمیـد عنایـت ،    . 10داود فیرحی ،  نظام سیاسـی دولـت در اسـالم    . 9)  مارکسیسم  ( تر حسین بشیریه ، تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم            دک  . 8لیبرالیسم و محافظه کاری     
 فاستر ، خداوندان اندیشه سیاسی  . ب . مایکل . 12  داوود فیرحی ، قدرت و دانش و مشروعیت. 11 بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب 

  

  لمللاصول روابط بین ا

  

دکتر سیف زاده ، نظریه هـا و تئوریهـای   .  3دکتر سیف زاده ، نظریه پردازی در روابط بین الملل             . 2]   الف و ب    [ دکتر سیف زاده ، اصول روابط بین الملل         . 1
ول سیاست خارجی و سیاست بین الملل   دکتر قوام ، اص   . 5دکتر سیف زاده ، ماهیت سیاستگذاری خارجی          . 4  جهانی شده       -الملل فردی     مختلف در روابط بین   

دکتر قوام ، جـزوه کالسـی اصـول    . 8دکتر قوام ، روابط بین المللل      . 7دکتر قوام  و دکتر افشین زرگر ، دولت سازی ، ملت سازی و نظریه روابط بین الملل                     . 6
دکتـر هوشـنگ   . 11داریوش آشـوری ، دانـشنامه سیاسـی     .  10ن الملل  دکتر محمود سریع القلم ، روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بی  . 9روابط بین الملل      

جـان  . 14دکتر حمیرا مـشیرزاده ، تحـول در نظریـه هـای روابـط بـین الملـل          .13غالمرضا بابائی ، فرهنگ روابط بین الملل       .12عامری ، اصول روابط بین الملل       
  ل در عصر نوین   روابط بین المل: بیلیس و استیو اسمیت ، جهانی شدن سیاست 

  

   دوره کارشناسی دانشگاه 2و1 زبان. 3 پیش دانشگاهی زبان. 2 دوره دبیرستان زبان. 1  زبان عمومی
  

  
  
  
  
  

   دانشگاههای سراسری  علوم سیاسیمجموعۀ دکتری  سایر موارد جزوات   -4جدول شماره   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  37  103  366  506  140  مبانی علم سیاست
  21  91  522  634  160  ناسی سیاسیجامعه ش

  31  130  601  762  180  اندیشه های سیاسی
  34  132  582  748  180  اصول روابط بین الملل

  6  14  70  90  20  زبان عمومی
  ـــ  18  ـــ  18  ـــ  ]دفترچه سوال [  هوش و استعداد تحصیلی

  

  
  
  

  

  

          منابع                                                                                                                       دروس                  

 توضیح درس                 پرسشنامه                       دیگر صفحات                       تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     

  

 129 دیگر صفحات   ، 488پرسشنامه    ،  2141  توضیح درس   = 3758  دکتری مجموعۀ علوم سیاسیکل صفحات جزوات  

 
  

   تومان 680/ 000       دکتری مجموعۀ علوم سیاسی  کل قیمت جزوات 
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    اههای سراسریدانشگ  علوم سیاسیمجموعۀ   دکتری  ظرفیت پذیرش- 5جدول شماره 
  

  
  
  

  رایش اندیشه سیاسیگ  4  ) ع ( دانشگاه امام صادق   روزانه 
  گرایش اندیشه سیاسی   3   دانشگاه تربیت مدرس   روزانه

  دانشکده حقوق و علوم سیاسی   -گرایش اندیشه سیاسی   2  دانشگاه تهران  روزانه

  ی گرایش اندیشه سیاس  5   تهران-شهید بهشتی دانشگاه   روزانه 

   پژوهش محور -گرایش اندیشه سیاسی   1   تهران-عالمه طباطبایی دانشگاه   روزانه

  گرایش اندیشه سیاسی   4    تهران -عالمه طباطبایی دانشگاه   روزانه

  گرایش اندیشه سیاسی   2  فردوسی مشهده دانشگا  روزانه 

  سی گرایش اندیشه سیا  4  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   روزانه

   سیاسیگرایش جامعه شناسی   3  اصفهاندانشگاه   روزانه

    دانشکده حقوق و علوم سیاسی - سیاسیجامعه شناسی گرایش   2  تهران دانشگاه  روزانه 

   جامعه شناسی سیاسی گرایش   2   کرمانشاه-رازیدانشگاه   روزانه

  گرایش جامعه شناسی سیاسی  4   تهران- عالمه طباطبایی دانشگاه  روزانه

    پژوهش محور-جامه شناسی سیاسی گرایش   1   تهران-عالمه طباطباییدانشگاه   روزانه 

   گرایش جامعه شناسی سیاسی   3  یاسوجدانشگاه   روزانه

   دانشکده حقوق و علوم سیاسی -گرایش مسائل ایران  3   تهراندانشگاه  روزانه

    پژوهش محور-انمسائل ایرگرایش   1   تهران-عالمه طباطبایی دانشگاه   روزانه 

   مسائل ایرانگرایش   4   تهران-عالمه طباطبایی دانشگاه  روزانه

   مسائل ایرانگرایش   2   مشهدفردوسی دانشگاه   روزانه

    دانشکده حقوق و علوم سیاسی -سیاستگذاری عمومی گرایش   2  تهراندانشگاه   روزانه 

   روابط بین الملل  2  اصفهاندانشگاه   روزانه

  روابط بین الملل  3  تربیت مدرسشگاه دان  روزانه

    دانشکده حقوق و علوم سیاسی -روابط بین الملل   8   تهران دانشگاه  روزانه 

   روابط بین الملل  5    تهران-شهید بهشتی دانشگاه  روزانه

  روابط بین الملل  5    تهران-عالمه طباطبایی  دانشگاه  روزانه

    پژوهش محور-روابط بین الملل  1   تهران-عالمه طباطباییدانشگاه   روزانه

  روابط بین الملل  3   رشت-گیالندانشگاه   روزانه

   دانکشده حقوق و علوم سیاسی- گرایش خاورمیانه-مطالعات منطقه ای   2  تهراندانشگاه   روزانه

    گرایش خاورمیانه-مطالعات منطقه ای   5   تهران -) ع ( جامع امام حسین دانشگاه   روزانه

    دانشکده حقوق و علوم سیاسی - گرایش آسیای مرکزی و قفقاز-مطالعات منطقه ای   2  تهراننشگاه دا  روزانه

   دانشکده حقوق و علوم سیاسی - گرایش اروپا-مطالعات منطقه ای   2  تهراندانشگاه   روزانه

   دانشکده حقوق و علوم سیاسی- آمریکای شمالی -مطالعات منطقه ای   2  تهراندانشگاه   روزانه

   گرایش اندیشه سیاسی رهبران انقالب اسالمی -مطالعات سیاسی انقالب اسالمی  1   تهران-شاهددانشگاه   روزانه

  گرایش اندیشه سیاسی رهبران انقالب اسالمی -مطالعات سیاسی انقالب اسالمی  5  و انقالب اسالمی ) س(پژوهشکده امام خمینی   روزانه

  گرایش بازتاب انقالب اسالمی در جهان اسالم -ت سیاسی انقالب اسالمیمطالعا  1   تهران-شاهددانشگاه   روزانه

  گریاش جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ایران  -مطالعات سیاسی انقالب اسالمی  1   تهران-شاهددانشگاه  روزانه

  می  گرایش آینده پژوهی انقالب اسال-مطالعات سیاسی انقالب اسالمی   1   تهران-شاهددانشگاه   روزانه

    دانشکده مطالعات جهان-مطالعات امریکای شمالی   2  تهراندانشگاه   روزانه

  گرایش اندیشه سیاسی   1  دانشگاه تربیت مدرس  نوبت دوم

   دانشکده حقوق و علوم سیاسی -گرایش اندیشه سیاسی   2  دانشگاه تهران  نوبت دوم

   اندیشه سیاسی گرایش   1  فردوسی مشهددانشگاه   نوبت دوم

   جامعه شناسی سیاسی گرایش   2  اصفهاندانشگاه   ت دومنوب

   داانشکده حقوق وعلوم سیاسی -گرایش جامعه شناسی سیاسی   2  دانشگاه تهران  نوبت دوم

   گرایش جامعه شناسی سیاسی  1   یاسوجدانشگاه  نوبت دوم

    دانشکده حقوق و علوم سیاسی -گرایش مسائل ایران  2  دانشگاه تهران  نوبت دوم

   مسائل ایرانگرایش   1  فردوسی مشهددانشگاه   ت دومنوب

    دانشکده حقوق و علوم سیاسی - سیاستگذاری عمومیگرایش   2  دانشگاه تهران  نوبت دوم

   روابط بین الملل  2  اصفهاندانشگاه   نوبت دوم

 

     مالحظات                 ظرفیت پذیرش                                                                 دانشگاه محل تحصیل                                                                         دوره
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   روابط بین الملل  1  تربیت مدرسدانشگاه   نوبت دوم

   دانشکده حقوق و علوم سیاسی -مللروابط بین ال  4  دانشگاه تهران  نوبت دوم

  روابط بین الملل  1   رشت-دانشگاه گیالن  نوبت دوم

   دانشکده حقوق و علوم سیاسی - گرایش خاورمیانه-مطالعات منطقه ای   2  دانشگاه تهران  نوبت دوم

   علوم سیاسیدانشکده حقوق و  - گرایش آسیای مرکزی و فقفاز -مطالعات منطقه ای   2  دانشگاه تهران  نوبت دوم

   دانشکده حقوق و علوم سیاسی - گرایش اروپا-مطالعات منطقه ای   2  دانشگاه تهران  نوبت دوم

   دانشکده حقوق و علوم سیاسی - گرایش آمریکای شمالی -مطالعات منطقه ای   2  دانشگاه تهران  نوبت دوم

   یش اندیشه سیاسی رهبران انقالب اسالمیگرا -مطالعات سیاسی انقالب اسالمی   1   تهران-دانشگاه شاهد  نوبت دوم

  گرایش بازتاب انقالب اسالمی در جهان اسالم  -مطالعات سیاسی انقالب اسالمی   1   تهران-دانشگاه شاهد  نوبت دوم

  گرایش جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ایران -مطالعات سیاسی انقالب اسالمی   1   تهران-دانشگاه شاهد  نوبت دوم

   دانشکده مطالعات جهان-مطالعات آمریکای شمالی   2  دانشگاه تهران  منوبت دو

  گرایش اندیشه سیاسی  -انیمسال دوم     5   قم - ) ع ( باقرالعلوم  غیرانتفاعی دانشگاه   غیرانتفاعی

  گرایش مسائل ایران   5   قم-غیرانتفاعی مفیددانشگاه   غیرانتفاعی

   پردیس خودگردان دانشگاه- گرایش اندیشه های سیاسی 0نیمسال دوم  4    تهران-عالمه طباطبایی دانشگاه   خودگردانپردیس 

   پردیس خودگردان دانشگاه- گرایش جامعه شناسی سیاسی -نیمسال دوم  4   تهران-عالمه طباباییدانشگاه   خودگردانپردیس 

   رانگرایش مسائل ای  -نیمسال دوم   4   تهران-دانشگاه عالمه طباطبایی   خودگردانپردیس 

   پردیس خودگردان دانشگاه-روابط بین الملل  3   تهران-دانشگاه شهید بهشتی  خودگردانپردیس 

  روابط بین الملل  5   تهران-دانشگاه عالمه طباطبایی  خودگردانپردیس 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 20   پردیس خودگردان ،   10  غیرانتفاعی  ، 35   نوبت دوم  ، 103   روزانه   = 168  پذیرش دکتری مجموعۀ علوم سیاسی  کل  
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  سومفصل 

   ]Ph.D[   آزادهای دانشگاهعلوم سیاسیدکتری  
  

  

  : است  ذیل گرایش های  دارای، در دانشگاههای آزاد  دکتریطع  در مقعلوم سیاسیرشته 
  
  

               
  

  
  
   
   

کلیه فارغ التحصیالن و دانشجویان سال آخر کارشناسـی ارشـد کلیـه  رشـته هـای دانـشگاهی مـی تواتنـد در آزمـون دورۀ دکتـری                              
  .علوم سیاسی در دانشگاههای آزاد شرکت نمایند مجموعۀ تخصصی 
 به صورت اینترنتی و  پس از انتشار دفترچه راهنمای آن در سـایت ایـن      )Ph.D( زمون دکتری تخصصی دانشگاههای آزاد      ثبت نام آ  

   1.  انجام می شودorg.azmoon.wwwدانشگاه ، به نشانی 
  

  
  : دانشگاههای آزاد می پردازیم  درعلوم سیاسیاینک در ادامه به تفکیک به شرح گرایش های دکتری 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
    1394 دی ماه 2 آذر  الی 16روزهای  : 1395ثبت نام آزمون ورودی  دوره دکتری تخصصی  دانشگاههای آزاد سال . 1

  1394 بهمن ماه  9وز ر  : 1395    تاریخ برگزاری آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی دانشگاههای آزاد سال 
 1395شهریور ماه  : 1395   تاریخ اعالم نتایج آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی دانشگاههای آزاد سال 

 

  

   ]علوم سیاسی [ علوم سیاسی  . 1                                                                   

  ]اندیشه های سیاسی [  علوم سیاسی .2                                                                  
  ]جامعه شناسی سیاسی [ علوم سیاسی . 3                                                                  

   ]سیاستگذاری عمومی[ علوم سیاسی . 4                                                                  
   ]مسائل ایران[ علوم سیاسی  . 5                                                                   
  ین الملل   روابط ب . 6                                                                   
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                  های آزاددانشگاه ، با گرایش علوم سیاسی   دکتری علوم سیاسیمواد درسی   - 1جدول شماره                                            

  

  
  

1  
  

  اصول روابط بین الملل
  

1  

2  
  

  جامعه شناسی سیاسی 
  

1  

3  
  

  اندیشه های سیاسی 
  

1  

4  
  

  اجتماعیتحوالت سیاسی ، 
  

1  

5  
  

  ]روابط خارجی [ تاریخ سیاست خارجی ایران 
  

1  

6  
  

  جهان سوم 
  

1  

7  
  

  ] این درس فاقد جزوه است[ سیاستگذاری عمومی 
  

1  

8  
  

  تخصصی : متون انگلیسی
  

1  
     

                                                              
  

  دانشگاههای آزاد ،با گرایش علوم سیاسی   علوم سیاسیدکتری  تعداد و سرفصلهای جزوات   - 2جدول شماره                                
  

  
  

  اصول روابط بین الملل

  

   اصول روابط بین المللدرکلیات .1
  بررسی نظام ها در روابط بین الملل. 2
  بازیگران در روابط بین الملل. 3
  سیاست گذاری خارجی. 4
  همگرایی و تعارض در روابط بین الملل. 5

  

  جامعه شناسی سیاسی

  

  کلیات جامعه شناسی سیاسی.1
  چارچوب های نظری در جامعه شناسی سیاسی. 2
  نیروهای اجتماعی. 3
   دولت و جوامع سیاسی.4
  از تضاد تا همگونی. 5

  

  اندیشه های سیاسی

  

  اندیشه های سیاسی در قرون قدیم .1
  اندیشه های سیاسی در قرون وسطی و جدید. 2
   ]19 -18[ اندیشه های سیاسی در قرن معاصر . 3
    ]20[ اندیشه های سیاسی در قرون معاصر . 4
  اندیشه های سیاسی در اسالم.  5

  

    اجتماعی ،ت سیاسی تحوال

  

  تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در آغاز سلسله صفویه.1
  تحوالت ایران از شکل گیری انقالب مشروطه تا شکست مشروطه. 2
  تحوالت دوران ظهور تا سقوط رضاشاه . 3
  تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در دوران محمدرضا پهلوی . 4
  سالمی ایران سقوط پهلوی و پیروزی انقالب ا. 5

  

  تاریخ سیاست خارجی

  

  سیاست خارجی ایران در دوران صفویه.1
  سیاست خارجی ایران در دوران قاجاریه . 2
   سیاست خارجی ایران از پایان جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم. 3
  42از سالهای جنگ سرد تا خرداد . 4
   42  -57سیاست خارجی ایران از سال . 5

  

   جهان سوم

  

  توسعه و جایگاه آن در ایران. 1
  مدلها و مبانی توسعه. 2
  نگرش های سیاسی و فرهنگی در جهان سوم. 3
  جهان سوم و نظام بین الملل. 4
  امپریالیسم و نظام بین الملل. 5

  

  متون انگلیسی

  

 

1. BASIC OF POLITICAL SCIENCE                                                        
2. POLITICAL IDEOLOGIES                                                                                      
3. POLITICAL INSTITUTION                                                                                     
4. INTERNATIONAL RELATIONS                                                                            
5. INTERNATIONAL LAW 
Annex - GENERAL ENGLISH                                                                          

  

              نام درس                                                                    سرفصل

  یف                                              مواد درسی                                                         ضریبرد

1

 علوم سیاسی
   ]               با گرایش علوم سیاسی [ 
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    دانشگاههای آزاد، با گرایش علوم سیاسی   علوم سیاسیدکتری  منابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

  اصول روابط بین الملل

  

ف زاده ، نظریه هـا و تئوریهـای   دکتر سی.  3دکتر سیف زاده ، نظریه پردازی در روابط بین الملل             . 2]   الف و ب    [ دکتر سیف زاده ، اصول روابط بین الملل         . 1
دکتر قوام ، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل      . 5دکتر سیف زاده ، ماهیت سیاستگذاری خارجی          . 4  جهانی شده       -الملل فردی     مختلف در روابط بین   

دکتر قوام ، جـزوه کالسـی اصـول    . 8وام ، روابط بین المللل     دکتر ق . 7دکتر قوام  و دکتر افشین زرگر ، دولت سازی ، ملت سازی و نظریه روابط بین الملل                     . 6
دکتـر هوشـنگ   . 11داریوش آشـوری ، دانـشنامه سیاسـی     .  10دکتر محمود سریع القلم ، روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل    . 9روابط بین الملل      

جـان  . 14دکتر حمیرا مـشیرزاده ، تحـول در نظریـه هـای روابـط بـین الملـل          .13ین الملل  غالمرضا بابائی ، فرهنگ روابط ب     .12عامری ، اصول روابط بین الملل       
  روابط بین الملل در عصر نوین   : بیلیس و استیو اسمیت ، جهانی شدن سیاست 

  

  جامعه شناسی سیاسی

  

دکتر احمد قریب زاده ، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسـی   . 3موریس دوورژه ، جامعه شناسی سیاسی . 2موریس دوورژه ، بایسته های جامعه شناسی سیاسی      . 1 
آلـوین اسـتانفورد   . 7دکتر حاتم قـادری ، اندیـشه هـای سیاسـی      . 6دکتر حسین بشریه ، آموزش دانش سیاسی  . 5دکتر حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی      . 4

دیویـد  . 11اندرووینـست ، نظریـه هـای دولـت        .  10برتران بـدیع ، توسـعه سیاسـی           پروفسور  . 9دکتر ازغندی ، ارتش و سیاست         . 8کوهن ، تئوریهای انقالب       
کیت نش و آلن اسـکات ، راهنمـای      . 13دکتر حاج یوسفی ، جزوه کالسی ، دانشگاه شهید بهشتی                 .12مارش و جری استوکر ، روش و نظریه در علوم سیاسی              

دکتر ملک یحیی صالحی ، اندیـشه هـای     . 15 دلفروز ، جامعه شناسی سیاسی معاصر           ش و محمد تقی   کیت ن .  14جامعه شناسی سیاسی ، جلد اول و جلد دوم              
پیتـر  . 18دکتـر احمـد سـاعی ، توسـعه در مکاتـب متعـارض             .17حمید رضا جالئی پور ، نظریه های متأخر جامعه شناسـی سیاسـی                . 16سیاسی غرب در اسالم       

  تدا اسکاچ پل ، دولتها و انقالبهای اجتماعی . 19شناسی   کیویستور ، اندیشه های بنیادی در جامعه 
  

  اندیشه های سیاسی

  

دکتـر  .  4  در قـرن بیـستم   غربهای سیاسی  تاریخ اندیشهدکتر صالحی ،. 3تاریخ فلسفه سیاسی غرب    ،  دکتر عالم   . 2های سیاسی در غرب      ، تاریخ اندیشه   دکتر طاهری . 1
،  دکتر حسین بـشریه  .  7، دکتر قادری بیستم های سیاسی در قرن اندیشه.  6 در غربهای سیاسی اندیشهدکتر علی بیگدلی ؛  .  5 ایران، های سیاسی در اسالم و  قادری اندیشه 

حمیـد عنایـت ،    . 10م داود فیرحی ،  نظام سیاسـی دولـت در اسـال   . 9)  مارکسیسم  (  دکتر حسین بشیریه ، تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم             . 8لیبرالیسم و محافظه کاری     
 فاستر ، خداوندان اندیشه سیاسی  . ب . مایکل . 12  داوود فیرحی ، قدرت و دانش و مشروعیت. 11 بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب 

 
  

    اجتماعی ،تحوالت سیاسی 

ادق  زیبـا کـالم ، مقدمـه ای بـر انقـالب اسـالمی ایـران         دکتـر صـ  . 3دکتر صادق زیبا کالم ، ما چگونه ما شـدیم     . 2دکتر صادق زیبا کالم ، سنت و مدرنیته         .  1
دکتر منـوچهر محمـدی ، سیاسـت    . 6جان فوران ، تاریخ تحوالت اجتماعی ایران  . 5دکتر علیرضا ازغندی ، ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقالب    .4

   1320  - 1357دکتـر ازغنـدی ، روابـط خـارجی ایـران      . 8 دوران پهلـوی   دکتر هوشنگ مهدوی ، سیاسـت خـارجی ایـران   . 7خارجی جمهوری اسالمی ایران    
احمـد اشـرف ، موانـع رشـد سـرمایه داری در ایـران          . 11جالل الدین مدنی ، تاریخ سیاسی اجتماعی ایـران            . 10مهدی ملک زاده ، تاریخ انقالب مشروطیت           .9

    جان فوران ، مقاومت شکننده  .14ازغندی ، جامعه شناسی سیاسی  دکتر علیرضا . 13داریوش آشوری ، دانشنامه سیاسی    .  12
  

  تاریخ سیاست خارجی

  

دکتـر عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوی ، روابـط خـارجی ایـران از ابتـدای دوران         . 2دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی ، سیاست خارجی ایران در دوران پهلـوی               . 1
دکتر ازعندی ، سیاست خـارجی جمهـوری اسـالمی ایـران      . 4   1320 -1357ازغندی ، روابط خارجی ایران دکتر علیرضا  . 3صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم         

دکتـر حـسین   . 8داریـوش اسـتواری ، دانـشنامه سیاسـی       . 7دکتر محمدی ،  سیاست خارجه جمهوری اسـالمی ایـران     . 6محمود طلوعی ، فرهنگ سیاسی     .  5
دکتـر سـید حـسین    . 10فسور روح اهللا رمضانی ، چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایـران    پرو. 9بشیریه ، جامعه شناسی سیاسی     

  سیف زاده ، سیاست خارجی ایران 
  

  جهان سوم

  

ساعی ، درآمـدی بـر شـناخت    دکتر احمد   . 3دکتر احمد ساعی ، نظریه توسعه و توسعه یافتگی            . 2دکتر احمد ساعی ، مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم             . 1
دکتـر احمـد سـاعی ، توسـعه در مکاتـب متعـارض        . 5دکتر محمد سریع القلم ، عقالنیت و آینده توسعه یافتگی ایران              . 4 سیاسی جهان سوم       –مسائل اقتصادی   

دکتـر  .  9ی ، نظریه های توسعه و توسـعه یـافتگی    دکتر احمد ساع  . 8دکتر احمد ساعی ، جهانی شدن جنوب            . 7دکتر احمد ساعی ، نظریه های امپریالیسم           ..6
 دکتر محمود سریع القلم ، جهان سوم ، توسعه و نظام بین الملل . 10موثقی ، نوسازی و توسعه  

  

  متون انگلیسی
 

1.The international relations  " plano "     2.Dictionary of politics  " oxford "    3. Political texts 1,2       " Dr . Hormoz  Davarpanah "   
 

  
  
  

   آزاددانشگاههای ، با گرایش علوم سیاسی  علوم سیاسی دکتری  سایر موارد جزوات   -4جدول شماره   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  34  132  582  748  180  صول روابط بین المللا
  21  91  522  634  160  جامعه شناسی سیاسی
  31  130  601  762  180  اندیشه های سیاسی

  41  95  618  754  180    اجتماعی ،تاریخ تحوالت سیاسی 
  32  43  335  410  120  تاریخ سیاست خارجی

  34  133  363  530  160  جهان سوم 
  20  110  182  312  100  متون انگلیسی

  

  
  

  

          منابع                                               دروس                                                                                          

  

 213 دیگر صفحات   ، 734پرسشنامه    ،  3203  توضیح درس   = 4150   با گرایش علوم سیاسی کل صفحات جزوات دکتری علوم سیاسی  

  
  

   تومان 080/1/ 000            با گرایش علوم سیاسیدکتری علوم سیاسی کل قیمت جزوات 

 توضیح درس                 پرسشنامه                       دیگر صفحات                       تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     
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                   دانشگاههای آزاد ، سیاسی اندیشه های با گرایش   دکتری علوم سیاسیمواد درسی   - 1جدول شماره                                        

  

  
  

1  
  

  اصول روابط بین الملل
  

1  

2  
  

  جامعه شناسی سیاسی 
  

1  

3  
  

  اندیشه های سیاسی 
  

2  

4  
  

  اعیتحوالت سیاسی ، اجتم
  

1  

5  
  

  ]روابط خارجی [ تاریخ سیاست خارجی ایران 
  

1  

6  
  

  جهان سوم 
  

1  

7  
  

  تخصصی : متون انگلیسی
  

1  
     

                                                              
  

  دانشگاههای آزاد ،سیاسی اندیشه های رایش با گ  دکتری علوم سیاسی تعداد و سرفصلهای جزوات   - 2جدول شماره                             
  

  
  

  اصول روابط بین الملل

  

  در اصول روابط بین المللکلیات .1
  بررسی نظام ها در روابط بین الملل. 2
  بازیگران در روابط بین الملل. 3
  سیاست گذاری خارجی. 4
  همگرایی و تعارض در روابط بین الملل. 5

  

  جامعه شناسی سیاسی

  

  معه شناسی سیاسیکلیات جا.1
  چارچوب های نظری در جامعه شناسی سیاسی. 2
  نیروهای اجتماعی. 3
  دولت و جوامع سیاسی. 4
  از تضاد تا همگونی. 5

  

  اندیشه های سیاسی

  

  اندیشه های سیاسی در قرون قدیم .1
  اندیشه های سیاسی در قرون وسطی و جدید. 2
   ]19 -18[ اندیشه های سیاسی در قرن معاصر . 3
    ]20[ اندیشه های سیاسی در قرون معاصر . 4
  اندیشه های سیاسی در اسالم.  5

  

  تحوالت سیاسی  ،  اجتماعی

  

  تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در آغاز سلسله صفویه.1
  تحوالت ایران از شکل گیری انقالب مشروطه تا شکست مشروطه. 2
  تحوالت دوران ظهور تا سقوط رضاشاه . 3
  ت سیاسی اجتماعی ایران در دوران محمدرضا پهلوی تحوال. 4
  سقوط پهلوی و پیروزی انقالب اسالمی ایران . 5

  

  تاریخ سیاست خارجی

  

  سیاست خارجی ایران در دوران صفویه.1
  سیاست خارجی ایران در دوران قاجاریه . 2
   سیاست خارجی ایران از پایان جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم. 3
  42از سالهای جنگ سرد تا خرداد . 4
   42  -57سیاست خارجی ایران از سال . 5

  

  جهان سوم 

  

  توسعه و جایگاه آن در ایران. 1
  مدلها و مبانی توسعه. 2
  نگرش های سیاسی و فرهنگی در جهان سوم. 3
  جهان سوم و نظام بین الملل. 4
  امپریالیسم و نظام بین الملل. 5

  

  متون انگلیسی

  

 

1. BASIC OF POLITICAL SCIENCE                                                        
2. POLITICAL IDEOLOGIES                                                                                      
3. POLITICAL INSTITUTION                                                                                     
4. INTERNATIONAL RELATIONS                                                                            
5. INTERNATIONAL LAW 
Annex - GENERAL ENGLISH                                                                          

  

  

                                                       سرفصل            نام درس               

  ردیف                                              مواد درسی                                                            ضریب

2

 علوم سیاسی
                 ]با گرایش اندیشه های سیاسی  [ 
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    دانشگاههای آزاد،  اندیشه های سیاسیبا گرایش    دکتری علوم سیاسیمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

  اصول روابط بین الملل

  

دکتر سیف زاده ، نظریه هـا و تئوریهـای    .  3 دکتر سیف زاده ، نظریه پردازی در روابط بین الملل           . 2]   الف و ب    [ دکتر سیف زاده ، اصول روابط بین الملل         . 1
دکتر قوام ، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل      . 5دکتر سیف زاده ، ماهیت سیاستگذاری خارجی          . 4  جهانی شده       -الملل فردی     مختلف در روابط بین   

دکتر قوام ، جـزوه کالسـی اصـول    . 8دکتر قوام ، روابط بین المللل      . 7ل    دکتر قوام  و دکتر افشین زرگر ، دولت سازی ، ملت سازی و نظریه روابط بین المل                 . 6
دکتـر هوشـنگ   . 11داریوش آشـوری ، دانـشنامه سیاسـی     .  10دکتر محمود سریع القلم ، روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل    . 9روابط بین الملل      

جـان  . 14دکتر حمیرا مـشیرزاده ، تحـول در نظریـه هـای روابـط بـین الملـل          .13رهنگ روابط بین الملل  غالمرضا بابائی ، ف     .12عامری ، اصول روابط بین الملل       
  روابط بین الملل در عصر نوین   : بیلیس و استیو اسمیت ، جهانی شدن سیاست 

  

  جامعه شناسی سیاسی

  

دکتر احمد قریب زاده ، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسـی   . 3ناسی سیاسی موریس دوورژه ، جامعه ش. 2موریس دوورژه ، بایسته های جامعه شناسی سیاسی      . 1 
آلـوین اسـتانفورد   . 7دکتر حاتم قـادری ، اندیـشه هـای سیاسـی      . 6دکتر حسین بشریه ، آموزش دانش سیاسی  . 5دکتر حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی      . 4

دیویـد  . 11اندرووینـست ، نظریـه هـای دولـت         .  10پروفسور برتران بـدیع ، توسـعه سیاسـی            . 9 دکتر ازغندی ، ارتش و سیاست       . 8کوهن ، تئوریهای انقالب       
کیت نش و آلن اسـکات ، راهنمـای      . 13دکتر حاج یوسفی ، جزوه کالسی ، دانشگاه شهید بهشتی                 .12مارش و جری استوکر ، روش و نظریه در علوم سیاسی              

دکتر ملک یحیی صالحی ، اندیـشه هـای       . 15 دلفروز ، جامعه شناسی سیاسی معاصر           کیت نش و محمد تقی    .  14  جامعه شناسی سیاسی ، جلد اول و جلد دوم          
پیتـر  . 18دکتـر احمـد سـاعی ، توسـعه در مکاتـب متعـارض             .17حمید رضا جالئی پور ، نظریه های متأخر جامعه شناسـی سیاسـی                . 16سیاسی غرب در اسالم       

  تدا اسکاچ پل ، دولتها و انقالبهای اجتماعی . 19دی در جامعه شناسی   کیویستور ، اندیشه های بنیا
  

  اندیشه های سیاسی

  

دکتـر  .  4  در قـرن بیـستم   غربهای سیاسی  تاریخ اندیشهدکتر صالحی ،. 3تاریخ فلسفه سیاسی غرب    ،  دکتر عالم   . 2های سیاسی در غرب      ، تاریخ اندیشه   دکتر طاهری . 1
،  دکتر حسین بـشریه  .  7، دکتر قادری بیستم های سیاسی در قرن اندیشه.  6 در غربهای سیاسی اندیشهدکتر علی بیگدلی ؛  .  5ی در اسالم و ایران، های سیاس  قادری اندیشه 

حمیـد عنایـت ،    . 10 دولـت در اسـالم   داود فیرحی ،  نظام سیاسـی . 9)  مارکسیسم  (  دکتر حسین بشیریه ، تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم             . 8لیبرالیسم و محافظه کاری     
 فاستر ، خداوندان اندیشه سیاسی  . ب . مایکل . 12  داوود فیرحی ، قدرت و دانش و مشروعیت. 11 بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب 

 
  

    اجتماعی ،تحوالت سیاسی 

دکتـر صـادق  زیبـا کـالم ، مقدمـه ای بـر انقـالب اسـالمی ایـران           . 3م  دکتر صادق زیبا کالم ، ما چگونه ما شـدی   . 2دکتر صادق زیبا کالم ، سنت و مدرنیته         .  1
دکتر منـوچهر محمـدی ، سیاسـت    . 6جان فوران ، تاریخ تحوالت اجتماعی ایران  . 5دکتر علیرضا ازغندی ، ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقالب    .4

   1320  - 1357دکتـر ازغنـدی ، روابـط خـارجی ایـران      . 8 خـارجی ایـران دوران پهلـوی     دکتر هوشنگ مهدوی ، سیاسـت . 7خارجی جمهوری اسالمی ایران    
احمـد اشـرف ، موانـع رشـد سـرمایه داری در ایـران          . 11جالل الدین مدنی ، تاریخ سیاسی اجتماعی ایـران            . 10مهدی ملک زاده ، تاریخ انقالب مشروطیت           .9

    جان فوران ، مقاومت شکننده  .14دکتر علیرضا ازغندی ، جامعه شناسی سیاسی  . 13داریوش آشوری ، دانشنامه سیاسی    .  12
  

  تاریخ سیاست خارجی

  

دکتـر عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوی ، روابـط خـارجی ایـران از ابتـدای دوران         . 2دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی ، سیاست خارجی ایران در دوران پهلـوی               . 1
دکتر ازعندی ، سیاست خـارجی جمهـوری اسـالمی ایـران      . 4   1320 -1357دکتر علیرضا ازغندی ، روابط خارجی ایران  . 3صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم         

دکتـر حـسین   . 8داریـوش اسـتواری ، دانـشنامه سیاسـی       . 7دکتر محمدی ،  سیاست خارجه جمهوری اسـالمی ایـران     . 6محمود طلوعی ، فرهنگ سیاسی     .  5
دکتـر سـید حـسین    . 10پروفسور روح اهللا رمضانی ، چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایـران    . 9یاسی  بشیریه ، جامعه شناسی س   

  سیف زاده ، سیاست خارجی ایران 
  

  جهان سوم

  

دکتر احمد ساعی ، درآمـدی بـر شـناخت      . 3دکتر احمد ساعی ، نظریه توسعه و توسعه یافتگی            . 2دکتر احمد ساعی ، مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم             . 1
دکتـر احمـد سـاعی ، توسـعه در مکاتـب متعـارض        . 5دکتر محمد سریع القلم ، عقالنیت و آینده توسعه یافتگی ایران              . 4 سیاسی جهان سوم       –مسائل اقتصادی   

دکتـر  .  9کتر احمد ساعی ، نظریه های توسعه و توسـعه یـافتگی      د. 8دکتر احمد ساعی ، جهانی شدن جنوب            . 7دکتر احمد ساعی ، نظریه های امپریالیسم           ..6
 دکتر محمود سریع القلم ، جهان سوم ، توسعه و نظام بین الملل . 10موثقی ، نوسازی و توسعه  

  

  متون انگلیسی
 

1.The international relations  " plano "     2.Dictionary of politics  " oxford "    3. Political texts 1,2       " Dr . Hormoz  Davarpanah "   
 

  
  
  

   آزاددانشگاههای ، سیاسی اندیشه های با گرایش  دکتری علوم سیاسی  سایر موارد جزوات   -4جدول شماره   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  34  132  582  748  180  اصول روابط بین الملل
  21  91  522  634  160  جامعه شناسی سیاسی

  31  130  601  762  180  یاسیاندیشه های س
  41  95  618  754  180  تاریخ تحوالت سیاسی  ،  اجتماعی

  32  43  335  410  120  تاریخ سیاست خارجی
  34  133  363  530  160  جهان سوم 

  20  110  182  312  100  متون انگلیسی
  

  
  

  

          منابع                                               دروس                                                                                          

  

 213 دیگر صفحات   ، 734پرسشنامه      ،3203توضیح درس     = 4150   سیاسیاندیشه های با گرایش  ات جزوات دکتری علوم سیاسیکل صفح  

 
  

   تومان 080/1/ 000             سیاسی اندیشهبا گرایشدکتری علوم سیاسی کل قیمت جزوات 

       پرسشنامه                       دیگر صفحات         توضیح درس                         تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     
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  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد تبریز  102
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران جنوب   141
  زن ومرد   استان تهران-واحد تهران مرکزی   101
  زن و مرد   استان مازندران-واحد چالوس   158

  زن و مرد   استان اصفهان-واحد شهرضا   197 
  زن و مرد   استان  تهران- و تحقیقات واحد علوم  123

  

                                                                                                                                      جنس پذیرش                                    کد                                     عنوان محل دانشگاهی 
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                   دانشگاههای آزاد ، سیاسی  امعه شناسیجبا گرایش   دکتری علوم سیاسیمواد درسی   - 1جدول شماره                                        

  

  
  

1  
  

  اصول روابط بین الملل
  

1  

2  
  

  جامعه شناسی سیاسی 
  

2  

3  
  

  اندیشه های سیاسی 
  

1  

4  
  

  تحوالت سیاسی ، اجتماعی
  

1  

5  
  

  ]روابط خارجی [ تاریخ سیاست خارجی ایران 
  

1  

6  
  

  جهان سوم 
  

1  

8  
  

  تخصصی : متون انگلیسی
  

1  
     

                                                              
  

  دانشگاههای آزاد  سیاسی ،جامعه شناسیبا گرایش   دکتری علوم سیاسی تعداد و سرفصلهای جزوات   - 2جدول شماره                            
  

  
  

  اصول روابط بین الملل

  

  للدر اصول روابط بین المکلیات .1
  بررسی نظام ها در روابط بین الملل. 2
  بازیگران در روابط بین الملل. 3
  سیاست گذاری خارجی. 4
  همگرایی و تعارض در روابط بین الملل. 5

  

  جامعه شناسی سیاسی

  

  کلیات جامعه شناسی سیاسی.1
  چارچوب های نظری در جامعه شناسی سیاسی. 2
  نیروهای اجتماعی. 3
  دولت و جوامع سیاسی. 4
  از تضاد تا همگونی. 5

  

  اندیشه های سیاسی

  

  اندیشه های سیاسی در قرون قدیم .1
  اندیشه های سیاسی در قرون وسطی و جدید. 2
   ]19 -18[ اندیشه های سیاسی در قرن معاصر . 3
    ]20[ اندیشه های سیاسی در قرون معاصر . 4
  اندیشه های سیاسی در اسالم.  5

  

  یتحوالت سیاسی  ،  اجتماع

  

  تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در آغاز سلسله صفویه.1
  تحوالت ایران از شکل گیری انقالب مشروطه تا شکست مشروطه. 2
  تحوالت دوران ظهور تا سقوط رضاشاه . 3
  تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در دوران محمدرضا پهلوی . 4
  سقوط پهلوی و پیروزی انقالب اسالمی ایران . 5

  

  تاریخ سیاست خارجی

  

  سیاست خارجی ایران در دوران صفویه.1
  سیاست خارجی ایران در دوران قاجاریه . 2
   سیاست خارجی ایران از پایان جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم. 3
  42از سالهای جنگ سرد تا خرداد . 4
   42  -57سیاست خارجی ایران از سال . 5

  

  جهان سوم 

  

  ایگاه آن در ایرانتوسعه و ج. 1
  مدلها و مبانی توسعه. 2
  نگرش های سیاسی و فرهنگی در جهان سوم. 3
  جهان سوم و نظام بین الملل. 4
  امپریالیسم و نظام بین الملل. 5

  

  متون انگلیسی

  

 

1. BASIC OF POLITICAL SCIENCE                                                        
2. POLITICAL IDEOLOGIES                                                                                      
3. POLITICAL INSTITUTION                                                                                     
4. INTERNATIONAL RELATIONS                                                                            
5. INTERNATIONAL LAW 
Annex - GENERAL ENGLISH                                                                          

  

  

      سرفصل            نام درس                                                                

  ردیف                                              مواد درسی                                                            ضریب

3

 علوم سیاسی
                 ]با گرایش جامعه شناسی سیاسی  [ 
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    دانشگاههای آزاد،   سیاسیناسیجامعه شبا گرایش    دکتری علوم سیاسیمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

  اصول روابط بین الملل

  

دکتر سیف زاده ، نظریه هـا و تئوریهـای   .  3دکتر سیف زاده ، نظریه پردازی در روابط بین الملل             . 2]   الف و ب    [ دکتر سیف زاده ، اصول روابط بین الملل         . 1
دکتر قوام ، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل      . 5ر سیف زاده ، ماهیت سیاستگذاری خارجی          دکت. 4  جهانی شده       -الملل فردی     مختلف در روابط بین   

دکتر قوام ، جـزوه کالسـی اصـول    . 8دکتر قوام ، روابط بین المللل      . 7دکتر قوام  و دکتر افشین زرگر ، دولت سازی ، ملت سازی و نظریه روابط بین الملل                     . 6
دکتـر هوشـنگ   . 11داریوش آشـوری ، دانـشنامه سیاسـی     .  10 محمود سریع القلم ، روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل    دکتر. 9روابط بین الملل      

جـان  . 14دکتر حمیرا مـشیرزاده ، تحـول در نظریـه هـای روابـط بـین الملـل          .13غالمرضا بابائی ، فرهنگ روابط بین الملل       .12عامری ، اصول روابط بین الملل       
  روابط بین الملل در عصر نوین   : بیلیس و استیو اسمیت ، جهانی شدن سیاست 

  

  جامعه شناسی سیاسی

  

دکتر احمد قریب زاده ، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسـی   . 3موریس دوورژه ، جامعه شناسی سیاسی . 2موریس دوورژه ، بایسته های جامعه شناسی سیاسی      . 1 
آلـوین اسـتانفورد   . 7دکتر حاتم قـادری ، اندیـشه هـای سیاسـی      . 6دکتر حسین بشریه ، آموزش دانش سیاسی  . 5 شناسی سیاسی   دکتر حسین بشیریه، جامعه   . 4

دیویـد  . 11اندرووینـست ، نظریـه هـای دولـت        .  10پروفسور برتران بـدیع ، توسـعه سیاسـی            . 9دکتر ازغندی ، ارتش و سیاست         . 8کوهن ، تئوریهای انقالب       
کیت نش و آلن اسـکات ، راهنمـای      . 13دکتر حاج یوسفی ، جزوه کالسی ، دانشگاه شهید بهشتی                 .12ری استوکر ، روش و نظریه در علوم سیاسی            مارش و ج  

ه هـای  دکتر ملک یحیی صالحی ، اندیـش   . 15 دلفروز ، جامعه شناسی سیاسی معاصر           کیت نش و محمد تقی    .  14جامعه شناسی سیاسی ، جلد اول و جلد دوم              
پیتـر  . 18دکتـر احمـد سـاعی ، توسـعه در مکاتـب متعـارض             .17حمید رضا جالئی پور ، نظریه های متأخر جامعه شناسـی سیاسـی                . 16سیاسی غرب در اسالم       

  تدا اسکاچ پل ، دولتها و انقالبهای اجتماعی . 19کیویستور ، اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی   
  

  اندیشه های سیاسی

  

دکتـر  .  4  در قـرن بیـستم   غربهای سیاسی  تاریخ اندیشهدکتر صالحی ،. 3تاریخ فلسفه سیاسی غرب    ،  دکتر عالم   . 2های سیاسی در غرب      ، تاریخ اندیشه   کتر طاهری د. 1
،  دکتر حسین بـشریه  .  7، دکتر قادری بیستم رنهای سیاسی در ق اندیشه.  6 در غربهای سیاسی اندیشهدکتر علی بیگدلی ؛  .  5های سیاسی در اسالم و ایران،   قادری اندیشه 

حمیـد عنایـت ،    . 10داود فیرحی ،  نظام سیاسـی دولـت در اسـالم    . 9)  مارکسیسم  (  دکتر حسین بشیریه ، تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم             . 8لیبرالیسم و محافظه کاری     
 فاستر ، خداوندان اندیشه سیاسی  . ب . مایکل . 12  مشروعیتداوود فیرحی ، قدرت و دانش و . 11 بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب 

 
  

    اجتماعی ،تحوالت سیاسی 

دکتـر صـادق  زیبـا کـالم ، مقدمـه ای بـر انقـالب اسـالمی ایـران           . 3دکتر صادق زیبا کالم ، ما چگونه ما شـدیم     . 2دکتر صادق زیبا کالم ، سنت و مدرنیته         .  1
دکتر منـوچهر محمـدی ، سیاسـت    . 6جان فوران ، تاریخ تحوالت اجتماعی ایران  . 5آمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقالب  دکتر علیرضا ازغندی ، ناکار  .4

   1320  - 1357دکتـر ازغنـدی ، روابـط خـارجی ایـران      . 8دکتر هوشنگ مهدوی ، سیاسـت خـارجی ایـران دوران پهلـوی      . 7خارجی جمهوری اسالمی ایران    
احمـد اشـرف ، موانـع رشـد سـرمایه داری در ایـران          . 11جالل الدین مدنی ، تاریخ سیاسی اجتماعی ایـران            . 10ه ، تاریخ انقالب مشروطیت        مهدی ملک زاد   .9

    جان فوران ، مقاومت شکننده  .14دکتر علیرضا ازغندی ، جامعه شناسی سیاسی  . 13داریوش آشوری ، دانشنامه سیاسی    .  12
  

  تاریخ سیاست خارجی

  

دکتـر عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوی ، روابـط خـارجی ایـران از ابتـدای دوران         . 2دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی ، سیاست خارجی ایران در دوران پهلـوی               . 1
می ایـران   دکتر ازعندی ، سیاست خـارجی جمهـوری اسـال   . 4   1320 -1357دکتر علیرضا ازغندی ، روابط خارجی ایران  . 3صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم         

دکتـر حـسین   . 8داریـوش اسـتواری ، دانـشنامه سیاسـی       . 7دکتر محمدی ،  سیاست خارجه جمهوری اسـالمی ایـران     . 6محمود طلوعی ، فرهنگ سیاسی     .  5
دکتـر سـید حـسین    . 10ن   پروفسور روح اهللا رمضانی ، چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایـرا . 9بشیریه ، جامعه شناسی سیاسی     

  سیف زاده ، سیاست خارجی ایران 
  

  جهان سوم

  

دکتر احمد ساعی ، درآمـدی بـر شـناخت      . 3دکتر احمد ساعی ، نظریه توسعه و توسعه یافتگی            . 2دکتر احمد ساعی ، مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم             . 1
دکتـر احمـد سـاعی ، توسـعه در مکاتـب متعـارض        . 5، عقالنیت و آینده توسعه یافتگی ایران          دکتر محمد سریع القلم     . 4 سیاسی جهان سوم       –مسائل اقتصادی   

دکتـر  .  9دکتر احمد ساعی ، نظریه های توسعه و توسـعه یـافتگی      . 8دکتر احمد ساعی ، جهانی شدن جنوب            . 7دکتر احمد ساعی ، نظریه های امپریالیسم           ..6
 حمود سریع القلم ، جهان سوم ، توسعه و نظام بین الملل دکتر م. 10موثقی ، نوسازی و توسعه  

  

  متون انگلیسی
 

1.The international relations  " plano "     2.Dictionary of politics  " oxford "    3. Political texts 1,2       " Dr . Hormoz  Davarpanah "   
 

  
  
  

   آزاددانشگاههای  ، سیاسی  جامعه شناسیبا گرایش ری علوم سیاسی   دکتسایر موارد جزوات   -4جدول شماره   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  34  132  582  748  180  اصول روابط بین الملل
  21  91  522  634  160  جامعه شناسی سیاسی
  31  130  601  762  180  اندیشه های سیاسی

  41  95  618  754  180  تاریخ تحوالت سیاسی  ،  اجتماعی
  32  43  335  410  120  رجیتاریخ سیاست خا

  34  133  363  530  160  جهان سوم 
  20  110  182  312  100  متون انگلیسی

  

  
  

  

          منابع                                               دروس                                                                                          

  

 213 دیگر صفحات   ، 734  پرسشنامه    ،3203توضیح درس     = 4150   سیاسیجامعه شناسی  گرایش با کل صفحات جزوات دکتری علوم سیاسی  

  
  

  تومان 080/1/ 000             سیاسی جامعه شناسیبا گرایشدکتری علوم سیاسی کل قیمت جزوات 

           دیگر صفحات         توضیح درس                 پرسشنامه                           تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     
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     دانشگاههای آزاد ، سیاسیجامعه شناسی با گرایش  دکتری  علوم سیاسی  پذیرش محل های  - 5جدول شماره 
  

  

    

  
  

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد تبریز  102
  زن و مرد   استان تهران-جنوب واحد تهران   141
  زن ومرد   استان تهران-واحد تهران مرکزی   101

  زن و مرد   استان اصفهان-واحد شهرضا   197 
  زن و مرد   استان  تهران-واحد علوم و تحقیقات   123
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                   دانشگاههای آزاد ،  سیاستگذاری عمومیبا گرایش   دکتری علوم سیاسیمواد درسی   - 1جدول شماره                                       

  

  
  

1  
  

  اصول روابط بین الملل
  

1  

2  
  

  جامعه شناسی سیاسی 
  

1  

3  
  

  یاسی اندیشه های س
  

1  

4  
  

  تحوالت سیاسی ، اجتماعی
  

1  

5  
  

  ]روابط خارجی [ تاریخ سیاست خارجی ایران 
  

1  

6  
  

  ] این درس فاقد جزوه است[ سیاستگذاری عمومی 
  

2  

7  
  

  جهان سوم 
  

1  

8  
  

  تخصصی : متون انگلیسی
  

1  
     

                                                              
  

  دانشگاههای آزاد  ،سیاستگذاری عمومیبا گرایش   دکتری علوم سیاسی تعداد و سرفصلهای جزوات   - 2جدول شماره                           
  

  
  

  اصول روابط بین الملل

  

  در اصول روابط بین المللکلیات .1
  بررسی نظام ها در روابط بین الملل. 2
  بازیگران در روابط بین الملل. 3
  ذاری خارجیسیاست گ. 4
  همگرایی و تعارض در روابط بین الملل. 5

  

  جامعه شناسی سیاسی

  

  کلیات جامعه شناسی سیاسی.1
  چارچوب های نظری در جامعه شناسی سیاسی. 2
  نیروهای اجتماعی. 3
  دولت و جوامع سیاسی. 4
  از تضاد تا همگونی. 5

  

  اندیشه های سیاسی

  

  اندیشه های سیاسی در قرون قدیم .1
  دیشه های سیاسی در قرون وسطی و جدیدان. 2
   ]19 -18[ اندیشه های سیاسی در قرن معاصر . 3
    ]20[ اندیشه های سیاسی در قرون معاصر . 4
  اندیشه های سیاسی در اسالم.  5

  

  تحوالت سیاسی  ،  اجتماعی

  

  تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در آغاز سلسله صفویه.1
   گیری انقالب مشروطه تا شکست مشروطهتحوالت ایران از شکل. 2
  تحوالت دوران ظهور تا سقوط رضاشاه . 3
  تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در دوران محمدرضا پهلوی . 4
  سقوط پهلوی و پیروزی انقالب اسالمی ایران . 5

  

  تاریخ سیاست خارجی

  

  سیاست خارجی ایران در دوران صفویه.1
  قاجاریه سیاست خارجی ایران در دوران . 2
   سیاست خارجی ایران از پایان جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم. 3
  42از سالهای جنگ سرد تا خرداد . 4
   42  -57سیاست خارجی ایران از سال . 5

  

  جهان سوم 

  

  توسعه و جایگاه آن در ایران. 1
  مدلها و مبانی توسعه. 2
  نگرش های سیاسی و فرهنگی در جهان سوم. 3
  هان سوم و نظام بین المللج. 4
  امپریالیسم و نظام بین الملل. 5

  

  متون انگلیسی

  

 

1. BASIC OF POLITICAL SCIENCE                                                        
2. POLITICAL IDEOLOGIES                                                                                      
3. POLITICAL INSTITUTION                                                                                     
4. INTERNATIONAL RELATIONS                                                                            
5. INTERNATIONAL LAW 
Annex - GENERAL ENGLISH                                                                          

  

   نام درس                                                                    سرفصل           

  ردیف                                              مواد درسی                                                            ضریب

4

 علوم سیاسی
                 ]با گرایش سیاستگذاری عمومی  [ 
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    دانشگاههای آزاد ،  سیاستگذاری عمومیبا گرایش    دکتری علوم سیاسیمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

  اصول روابط بین الملل

  

دکتر سیف زاده ، نظریه هـا و تئوریهـای   .  3دکتر سیف زاده ، نظریه پردازی در روابط بین الملل             . 2]   الف و ب    [ وابط بین الملل    دکتر سیف زاده ، اصول ر     . 1
ل  دکتر قوام ، اصول سیاست خارجی و سیاست بین المل    . 5دکتر سیف زاده ، ماهیت سیاستگذاری خارجی          . 4  جهانی شده       -الملل فردی     مختلف در روابط بین   

دکتر قوام ، جـزوه کالسـی اصـول    . 8دکتر قوام ، روابط بین المللل      . 7دکتر قوام  و دکتر افشین زرگر ، دولت سازی ، ملت سازی و نظریه روابط بین الملل                     . 6
دکتـر هوشـنگ   . 11نـشنامه سیاسـی    داریوش آشـوری ، دا .  10دکتر محمود سریع القلم ، روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل    . 9روابط بین الملل      

جـان  . 14دکتر حمیرا مـشیرزاده ، تحـول در نظریـه هـای روابـط بـین الملـل          .13غالمرضا بابائی ، فرهنگ روابط بین الملل       .12عامری ، اصول روابط بین الملل       
  روابط بین الملل در عصر نوین   : بیلیس و استیو اسمیت ، جهانی شدن سیاست 

  

  سیاسیجامعه شناسی 

  

دکتر احمد قریب زاده ، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسـی   . 3موریس دوورژه ، جامعه شناسی سیاسی . 2موریس دوورژه ، بایسته های جامعه شناسی سیاسی      . 1 
آلـوین اسـتانفورد   . 7سیاسـی   دکتر حاتم قـادری ، اندیـشه هـای    . 6دکتر حسین بشریه ، آموزش دانش سیاسی  . 5دکتر حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی      . 4

دیویـد  . 11اندرووینـست ، نظریـه هـای دولـت        .  10پروفسور برتران بـدیع ، توسـعه سیاسـی            . 9دکتر ازغندی ، ارتش و سیاست         . 8کوهن ، تئوریهای انقالب       
کیت نش و آلن اسـکات ، راهنمـای      . 13د بهشتی     دکتر حاج یوسفی ، جزوه کالسی ، دانشگاه شهی            .12مارش و جری استوکر ، روش و نظریه در علوم سیاسی              

دکتر ملک یحیی صالحی ، اندیـشه هـای     . 15 دلفروز ، جامعه شناسی سیاسی معاصر           کیت نش و محمد تقی    .  14جامعه شناسی سیاسی ، جلد اول و جلد دوم              
پیتـر  . 18دکتـر احمـد سـاعی ، توسـعه در مکاتـب متعـارض              .17 حمید رضا جالئی پور ، نظریه های متأخر جامعه شناسـی سیاسـی              . 16سیاسی غرب در اسالم       

  تدا اسکاچ پل ، دولتها و انقالبهای اجتماعی . 19کیویستور ، اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی   
  

  اندیشه های سیاسی

  

دکتـر  .  4  در قـرن بیـستم   غربهای سیاسی  تاریخ اندیشهر صالحی ،دکت. 3تاریخ فلسفه سیاسی غرب    ،  دکتر عالم   . 2های سیاسی در غرب      ، تاریخ اندیشه   دکتر طاهری . 1
،  دکتر حسین بـشریه  .  7، دکتر قادری بیستم های سیاسی در قرن اندیشه.  6 در غربهای سیاسی اندیشهدکتر علی بیگدلی ؛  .  5های سیاسی در اسالم و ایران،   قادری اندیشه 

حمیـد عنایـت ،    . 10داود فیرحی ،  نظام سیاسـی دولـت در اسـالم    . 9)  مارکسیسم  ( یریه ، تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم          دکتر حسین بش    . 8لیبرالیسم و محافظه کاری     
 فاستر ، خداوندان اندیشه سیاسی  . ب . مایکل . 12  داوود فیرحی ، قدرت و دانش و مشروعیت. 11 بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب 

 
  

    اجتماعی ،تحوالت سیاسی 

دکتـر صـادق  زیبـا کـالم ، مقدمـه ای بـر انقـالب اسـالمی ایـران           . 3دکتر صادق زیبا کالم ، ما چگونه ما شـدیم     . 2دکتر صادق زیبا کالم ، سنت و مدرنیته         .  1
دکتر منـوچهر محمـدی ، سیاسـت    . 6جان فوران ، تاریخ تحوالت اجتماعی ایران  . 5دکتر علیرضا ازغندی ، ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقالب    .4

   1320  - 1357دکتـر ازغنـدی ، روابـط خـارجی ایـران      . 8دکتر هوشنگ مهدوی ، سیاسـت خـارجی ایـران دوران پهلـوی      . 7خارجی جمهوری اسالمی ایران    
شـرف ، موانـع رشـد سـرمایه داری در ایـران        احمـد ا  . 11جالل الدین مدنی ، تاریخ سیاسی اجتماعی ایـران            . 10مهدی ملک زاده ، تاریخ انقالب مشروطیت           .9

    جان فوران ، مقاومت شکننده  .14دکتر علیرضا ازغندی ، جامعه شناسی سیاسی  . 13داریوش آشوری ، دانشنامه سیاسی    .  12
  

  تاریخ سیاست خارجی

  

وشـنگ مهـدوی ، روابـط خـارجی ایـران از ابتـدای دوران       دکتـر عبدالرضـا ه  . 2دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی ، سیاست خارجی ایران در دوران پهلـوی               . 1
دکتر ازعندی ، سیاست خـارجی جمهـوری اسـالمی ایـران      . 4   1320 -1357دکتر علیرضا ازغندی ، روابط خارجی ایران  . 3صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم         

دکتـر حـسین   . 8داریـوش اسـتواری ، دانـشنامه سیاسـی       . 7ایـران    دکتر محمدی ،  سیاست خارجه جمهوری اسـالمی  . 6محمود طلوعی ، فرهنگ سیاسی     .  5
دکتـر سـید حـسین    . 10پروفسور روح اهللا رمضانی ، چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایـران    . 9بشیریه ، جامعه شناسی سیاسی     

  سیف زاده ، سیاست خارجی ایران 
  

  جهان سوم

  

دکتر احمد ساعی ، درآمـدی بـر شـناخت      . 3دکتر احمد ساعی ، نظریه توسعه و توسعه یافتگی            . 2سائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم         دکتر احمد ساعی ، م    . 1
دکتـر احمـد سـاعی ، توسـعه در مکاتـب متعـارض        . 5دکتر محمد سریع القلم ، عقالنیت و آینده توسعه یافتگی ایران              . 4 سیاسی جهان سوم       –مسائل اقتصادی   

دکتـر  .  9دکتر احمد ساعی ، نظریه های توسعه و توسـعه یـافتگی      . 8دکتر احمد ساعی ، جهانی شدن جنوب            . 7دکتر احمد ساعی ، نظریه های امپریالیسم           ..6
 دکتر محمود سریع القلم ، جهان سوم ، توسعه و نظام بین الملل . 10موثقی ، نوسازی و توسعه  

  

  متون انگلیسی
 

1.The international relations  " plano "     2.Dictionary of politics  " oxford "    3. Political texts 1,2       " Dr . Hormoz  Davarpanah "   
 

  
  
  

   آزاددانشگاههای ،  سیاستگذاریبا گرایش  دکتری علوم سیاسی  سایر موارد جزوات   -4جدول شماره   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  34  132  582  748  180  لمللاصول روابط بین ا
  21  91  522  634  160  جامعه شناسی سیاسی
  31  130  601  762  180  اندیشه های سیاسی

  41  95  618  754  180  تاریخ تحوالت سیاسی  ،  اجتماعی
  32  43  335  410  120  تاریخ سیاست خارجی

  34  133  363  530  160  جهان سوم 
  20  110  182  312  100  متون انگلیسی

  

  
  

  

          منابع                                               دروس                                                                                          

  

 213 دیگر صفحات   ، 734  پرسشنامه    ،3203توضیح درس     = 4150   سیاستگذاری عمومیبا گرایش  کل صفحات جزوات دکتری علوم سیاسی  

  
  

   تومان 080/1/ 000             سیاستگذاری عمومیبا گرایشدکتری علوم سیاسی کل قیمت جزوات 

س                 پرسشنامه                       دیگر صفحات         توضیح در               تعداد صفحات                        قیمت                   عنوان درس                                     
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     دانشگاههای آزاد ، سیاستگذاری عمومیبا گرایش  دکتری  علوم سیاسی  پذیرش محل های  - 5دول شماره ج
  

  

    

  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  زن و مرد   استان اصفهان -) خوراسگان ( واحد اصفهان   175
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد تبریز  102
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران جنوب   141
  زن ومرد   استان تهران-هران مرکزی واحد ت  101
  زن و مرد   استان زنجان-واحد زنجان   138

  زن و مرد   استان اصفهان-واحد شهرضا   197 
  زن و مرد   استان  تهران-واحد علوم و تحقیقات   123
  زن و مرد    استان قم-واحد قم   154

  

                                                                                         جنس پذیرش                                                                                 کد                                     عنوان محل دانشگاهی 



 
   
   

  

27

 
 تری مجموعه علوم سیاسی ه راهنمای آزمون های ورودی دکدفترچ 

www.departeman.com          66912180   ـ 09123787199         .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

  
   

  

                                                                                          
  
  

                   دانشگاههای آزاد ،  مسائل ایرانبا گرایش   دکتری علوم سیاسیمواد درسی   - 1جدول شماره                                            

  

  
  

1  
  

  اصول روابط بین الملل
  

1  

2  
  

  ناسی سیاسی جامعه ش
  

1  

3  
  

  اندیشه های سیاسی 
  

1  

4  
  

  تحوالت سیاسی ، اجتماعی
  

2  

5  
  

  ]روابط خارجی [ تاریخ سیاست خارجی ایران 
  

1  

6  
  

  جهان سوم 
  

1  

8  
  

  تخصصی : متون انگلیسی
  

1  
     

                                                              
  

  دانشگاههای آزاد  ،مسائل ایرانبا گرایش   دکتری علوم سیاسی تعداد و سرفصلهای جزوات   - 2جدول شماره                                
  

  
  

  اصول روابط بین الملل

  

  در اصول روابط بین المللکلیات .1
  بررسی نظام ها در روابط بین الملل. 2
  بازیگران در روابط بین الملل. 3
  سیاست گذاری خارجی. 4
  یی و تعارض در روابط بین المللهمگرا. 5

  

  جامعه شناسی سیاسی

  

  کلیات جامعه شناسی سیاسی.1
  چارچوب های نظری در جامعه شناسی سیاسی. 2
  نیروهای اجتماعی. 3
  دولت و جوامع سیاسی. 4
  از تضاد تا همگونی. 5

  

  اندیشه های سیاسی

  

  اندیشه های سیاسی در قرون قدیم .1
  رون وسطی و جدیداندیشه های سیاسی در ق. 2
   ]19 -18[ اندیشه های سیاسی در قرن معاصر . 3
    ]20[ اندیشه های سیاسی در قرون معاصر . 4
  اندیشه های سیاسی در اسالم.  5

  

  تحوالت سیاسی  ،  اجتماعی

  

  تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در آغاز سلسله صفویه.1
   تا شکست مشروطهتحوالت ایران از شکل گیری انقالب مشروطه. 2
  تحوالت دوران ظهور تا سقوط رضاشاه . 3
  تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در دوران محمدرضا پهلوی . 4
  سقوط پهلوی و پیروزی انقالب اسالمی ایران . 5

  

  تاریخ سیاست خارجی

  

  سیاست خارجی ایران در دوران صفویه.1
  سیاست خارجی ایران در دوران قاجاریه . 2
   ارجی ایران از پایان جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دومسیاست خ. 3
  42از سالهای جنگ سرد تا خرداد . 4
   42  -57سیاست خارجی ایران از سال . 5

  

  جهان سوم 

  

  توسعه و جایگاه آن در ایران. 1
  مدلها و مبانی توسعه. 2
  نگرش های سیاسی و فرهنگی در جهان سوم. 3
  المللجهان سوم و نظام بین . 4
  امپریالیسم و نظام بین الملل. 5

  

  متون انگلیسی

  

 

1. BASIC OF POLITICAL SCIENCE                                                        
2. POLITICAL IDEOLOGIES                                                                                      
3. POLITICAL INSTITUTION                                                                                     
4. INTERNATIONAL RELATIONS                                                                            
5. INTERNATIONAL LAW 
Annex - GENERAL ENGLISH                                                                          

  

  

              نام درس                                                                    سرفصل

                                                    ضریبردیف                                              مواد درسی          

5

 علوم سیاسی
                 ]با گرایش مسائل ایران  [ 
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    دانشگاههای آزاد،  مسائل ایرانبا گرایش    دکتری علوم سیاسیمنابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

  اصول روابط بین الملل

  

دکتر سیف زاده ، نظریه هـا و تئوریهـای    .  3دکتر سیف زاده ، نظریه پردازی در روابط بین الملل             . 2 ]   الف و ب  [ دکتر سیف زاده ، اصول روابط بین الملل         . 1
دکتر قوام ، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل      . 5دکتر سیف زاده ، ماهیت سیاستگذاری خارجی          . 4  جهانی شده       -الملل فردی     مختلف در روابط بین   

دکتر قوام ، جـزوه کالسـی اصـول    . 8دکتر قوام ، روابط بین المللل      . 7افشین زرگر ، دولت سازی ، ملت سازی و نظریه روابط بین الملل                دکتر قوام  و دکتر      . 6
وشـنگ  دکتـر ه . 11داریوش آشـوری ، دانـشنامه سیاسـی     .  10دکتر محمود سریع القلم ، روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل    . 9روابط بین الملل      

جـان  . 14دکتر حمیرا مـشیرزاده ، تحـول در نظریـه هـای روابـط بـین الملـل          .13غالمرضا بابائی ، فرهنگ روابط بین الملل       .12عامری ، اصول روابط بین الملل       
  روابط بین الملل در عصر نوین   : بیلیس و استیو اسمیت ، جهانی شدن سیاست 

  

  جامعه شناسی سیاسی

  

دکتر احمد قریب زاده ، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسـی   . 3موریس دوورژه ، جامعه شناسی سیاسی . 2، بایسته های جامعه شناسی سیاسی    موریس دوورژه   . 1 
د آلـوین اسـتانفور  . 7دکتر حاتم قـادری ، اندیـشه هـای سیاسـی      . 6دکتر حسین بشریه ، آموزش دانش سیاسی  . 5دکتر حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی      . 4

دیویـد  . 11اندرووینـست ، نظریـه هـای دولـت        .  10پروفسور برتران بـدیع ، توسـعه سیاسـی            . 9دکتر ازغندی ، ارتش و سیاست         . 8کوهن ، تئوریهای انقالب       
ن اسـکات ، راهنمـای   کیت نش و آل   . 13دکتر حاج یوسفی ، جزوه کالسی ، دانشگاه شهید بهشتی                 .12مارش و جری استوکر ، روش و نظریه در علوم سیاسی              

دکتر ملک یحیی صالحی ، اندیـشه هـای     . 15 دلفروز ، جامعه شناسی سیاسی معاصر           کیت نش و محمد تقی    .  14جامعه شناسی سیاسی ، جلد اول و جلد دوم              
پیتـر  . 18سـعه در مکاتـب متعـارض     دکتـر احمـد سـاعی ، تو        .17حمید رضا جالئی پور ، نظریه های متأخر جامعه شناسـی سیاسـی                . 16سیاسی غرب در اسالم       

  تدا اسکاچ پل ، دولتها و انقالبهای اجتماعی . 19کیویستور ، اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی   
  

  اندیشه های سیاسی

  

دکتـر  .  4  در قـرن بیـستم   غربای سیاسیه  تاریخ اندیشهدکتر صالحی ،. 3تاریخ فلسفه سیاسی غرب    ،  دکتر عالم   . 2های سیاسی در غرب      ، تاریخ اندیشه   دکتر طاهری . 1
،  دکتر حسین بـشریه  .  7، دکتر قادری بیستم های سیاسی در قرن اندیشه.  6 در غربهای سیاسی اندیشهدکتر علی بیگدلی ؛  .  5های سیاسی در اسالم و ایران،   قادری اندیشه 

حمیـد عنایـت ،    . 10داود فیرحی ،  نظام سیاسـی دولـت در اسـالم    . 9)  مارکسیسم  ( ی در قرن بیستم      دکتر حسین بشیریه ، تاریخ اندیشه سیاس        . 8لیبرالیسم و محافظه کاری     
 فاستر ، خداوندان اندیشه سیاسی  . ب . مایکل . 12  داوود فیرحی ، قدرت و دانش و مشروعیت. 11 بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب 

 
  

    اجتماعی ،تحوالت سیاسی 

دکتـر صـادق  زیبـا کـالم ، مقدمـه ای بـر انقـالب اسـالمی ایـران           . 3دکتر صادق زیبا کالم ، ما چگونه ما شـدیم     . 2، سنت و مدرنیته     دکتر صادق زیبا کالم     .  1
ت دکتر منـوچهر محمـدی ، سیاسـ   . 6جان فوران ، تاریخ تحوالت اجتماعی ایران  . 5دکتر علیرضا ازغندی ، ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقالب    .4

   1320  - 1357دکتـر ازغنـدی ، روابـط خـارجی ایـران      . 8دکتر هوشنگ مهدوی ، سیاسـت خـارجی ایـران دوران پهلـوی      . 7خارجی جمهوری اسالمی ایران    
اری در ایـران   احمـد اشـرف ، موانـع رشـد سـرمایه د       . 11جالل الدین مدنی ، تاریخ سیاسی اجتماعی ایـران            . 10مهدی ملک زاده ، تاریخ انقالب مشروطیت           .9

    جان فوران ، مقاومت شکننده  .14دکتر علیرضا ازغندی ، جامعه شناسی سیاسی  . 13داریوش آشوری ، دانشنامه سیاسی    .  12
  

  تاریخ سیاست خارجی

  

 ایـران از ابتـدای دوران   دکتـر عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوی ، روابـط خـارجی      . 2دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی ، سیاست خارجی ایران در دوران پهلـوی               . 1
دکتر ازعندی ، سیاست خـارجی جمهـوری اسـالمی ایـران      . 4   1320 -1357دکتر علیرضا ازغندی ، روابط خارجی ایران  . 3صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم         

دکتـر حـسین   . 8ی ، دانـشنامه سیاسـی     داریـوش اسـتوار  . 7دکتر محمدی ،  سیاست خارجه جمهوری اسـالمی ایـران     . 6محمود طلوعی ، فرهنگ سیاسی     .  5
دکتـر سـید حـسین    . 10پروفسور روح اهللا رمضانی ، چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایـران    . 9بشیریه ، جامعه شناسی سیاسی     

  سیف زاده ، سیاست خارجی ایران 
  

  جهان سوم

  

دکتر احمد ساعی ، درآمـدی بـر شـناخت      . 3دکتر احمد ساعی ، نظریه توسعه و توسعه یافتگی            . 2ن سوم     دکتر احمد ساعی ، مسائل سیاسی و اقتصادی جها        . 1
دکتـر احمـد سـاعی ، توسـعه در مکاتـب متعـارض        . 5دکتر محمد سریع القلم ، عقالنیت و آینده توسعه یافتگی ایران              . 4 سیاسی جهان سوم       –مسائل اقتصادی   

دکتـر  .  9دکتر احمد ساعی ، نظریه های توسعه و توسـعه یـافتگی      . 8دکتر احمد ساعی ، جهانی شدن جنوب            . 7ای امپریالیسم     دکتر احمد ساعی ، نظریه ه      ..6
 دکتر محمود سریع القلم ، جهان سوم ، توسعه و نظام بین الملل . 10موثقی ، نوسازی و توسعه  

  

  متون انگلیسی
 

1.The international relations  " plano "     2.Dictionary of politics  " oxford "    3. Political texts 1,2       " Dr . Hormoz  Davarpanah "   
 

  
  
  

   آزاددانشگاههای ،  مسائل ایرانبا گرایش  دکتری علوم سیاسی  سایر موارد جزوات   -4جدول شماره   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  34  132  582  748  180  اصول روابط بین الملل
  21  91  522  634  160  جامعه شناسی سیاسی
  31  130  601  762  180  اندیشه های سیاسی

  41  95  618  754  180  تاریخ تحوالت سیاسی  ،  اجتماعی
  32  43  335  410  120  تاریخ سیاست خارجی

  34  133  363  530  160  جهان سوم 
  20  110  182  312  100  متون انگلیسی

  

  
  

  

          منابع                                                                             دروس                                                            

  

 213 دیگر صفحات   ، 734پرسشنامه      ،3203توضیح درس     = 4150   مسائل ایرانبا گرایش  کل صفحات جزوات دکتری علوم سیاسی  

  
  

   تومان 080/1/ 000            گرایش مسائل ایرانبا دکتری علوم سیاسی کل قیمت جزوات 

 توضیح درس                 پرسشنامه                       دیگر صفحات                       تعداد صفحات                        قیمتوان درس                                                        عن
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     دانشگاههای آزاد ، مسائل ایرانبا گرایش  دکتری  علوم سیاسی پذیرش  محل های  - 5جدول شماره 
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زن و مرد   استان خوزستان -واحد اهواز   106
  زن و مرد   استان کرمان-واحد بافت   221
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-واحد تبریز  102
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران جنوب   141
  زن ومرد   استان تهران- مرکزی واحد تهران  101
  زن و مرد   استان سیستان و بلوچستان-واحد زاهدان   109
  زن و مرد   استان زنجان-واحد زنجان   138
  زن و مرد   استان سمنان-واحد سمنان   128
  زن و مرد   استان سمنان-واحد شاهرود  104

  زن و مرد   استان اصفهان-واحد شهرضا   197 
  زن و مرد   استان  تهران-تحقیقات واحد علوم و   123
  زن و مرد    استان قم-واحد قم   154
  زن و مرد   استان البرز -واحد کرج   115
  زن و مرد   استان کرمانشاه -واحد کرمانشاه   192
  زن و مرد   استان - واحد المرد   243
  زن و مرد   استان خراسان رضوی-واحد نیشابور   130
  زن و مرد  مدان  استان ه-واحد همدان   171

  

                                                 جنس پذیرش                                                                                                                         کد                                     عنوان محل دانشگاهی 
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           دانشگاههای آزادروابط بین الملل  دکتری  مواد درسی   - 1جدول شماره                                                       

  

  
  

1  
  

  اصول روابط بین الملل
  

2  

2  
  

   سازمانهای بین المللی  حقوق
  

2  

3  
  

  ]تاریخ سیاست خارجی  [  تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران
  

1  

4  
  

   .در جزوه روابط بین الملل و جهان سوم آمده است : اقتصاد سیاسی بین الملل 
  

1  

5  
  

  تخصصی : متون انگلیسی
  

2  

                                                                 
  

  
  دانشگاههای آزاد  روابط بین الملل  دکتری  تعداد و سرفصلهای جزوات  - 2جدول شماره                                           

  

  
  

  اصول روابط بین الملل

  

  در اصول روابط بین المللکلیات .1
  بررسی نظام ها در روابط بین الملل. 2
  لبازیگران در روابط بین المل. 3
  سیاست گذاری خارجی. 4
  همگرایی و تعارض در روابط بین الملل. 5

  

  سازمانهای بین المللی   
  

  سازمانهای جهانی .1
  سازمانهای غیرجهانی. 2

  

  تاریخ سیاست خارجی

  

  سیاست خارجی ایران در دوران صفویه .1
  سیاست خارجی ایران در دوران قاجاریه . 2
   نگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دومسیاست خارجی ایران از پایان ج. 3
  42از سالهای جنگ سرد تا خرداد . 4
   42  -57سیاست خارجی ایران از سال . 5

  

  متون انگلیسی

  

 

1. BASIC OF POLITICAL SCIENCE                                                        
2. POLITICAL IDEOLOGIES                                                                                      
3. POLITICAL INSTITUTION                                                                                     
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5. INTERNATIONAL LAW 
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روابط بین الملل           

              نام درس                                                                    سرفصل

  ردیف                                              مواد درسی                                              ضریب
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  دانشگاههای آزاد  روابط بین المللدکتری  منابع  استفاده شده جهت تدوین جزوات   - 3دول شماره ج
  

  

  

  
  

  بین المللاصول روابط 

  

دکتر سیف زاده ، نظریه هـا و تئوریهـای   .  3دکتر سیف زاده ، نظریه پردازی در روابط بین الملل             . 2]   الف و ب    [ دکتر سیف زاده ، اصول روابط بین الملل         . 1
 ، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل     دکتر قوام . 5دکتر سیف زاده ، ماهیت سیاستگذاری خارجی          . 4  جهانی شده       -الملل فردی     مختلف در روابط بین   

دکتر قوام ، جـزوه کالسـی اصـول    . 8دکتر قوام ، روابط بین المللل      . 7دکتر قوام  و دکتر افشین زرگر ، دولت سازی ، ملت سازی و نظریه روابط بین الملل                     . 6
دکتـر هوشـنگ   . 11داریوش آشـوری ، دانـشنامه سیاسـی     .  10بط بین الملل  دکتر محمود سریع القلم ، روش تحقیق در علوم سیاسی و روا  . 9روابط بین الملل      

جـان  . 14دکتر حمیرا مـشیرزاده ، تحـول در نظریـه هـای روابـط بـین الملـل          .13غالمرضا بابائی ، فرهنگ روابط بین الملل       .12عامری ، اصول روابط بین الملل       
   الملل در عصر نوین   روابط بین: بیلیس و استیو اسمیت ، جهانی شدن سیاست 

  

  سازمانهای بین المللی

  

سـازمانهای بـین المللـی ،    . 3نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی ، دکتر سـید داوود آقـایی       . 2سازمانهای بین المللی ،  دکتر سید داوود آقایی            . 1
  حقوق بین الملل عمومی ، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی   . 5 زاده    ، دکتر ابراهیم بیگ2جزوه بین الملل عمومی .  4دکتر رضا موسی زاده  

  
  

  تاریخ سیاست خارجی

  

دکتـر عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوی ، روابـط خـارجی ایـران از ابتـدای دوران         . 2دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی ، سیاست خارجی ایران در دوران پهلـوی               . 1
دکتر ازعندی ، سیاست خـارجی جمهـوری اسـالمی ایـران      . 4   1320 -1357رضا ازغندی ، روابط خارجی ایران دکتر علی . 3صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم         

دکتـر حـسین   . 8داریـوش اسـتواری ، دانـشنامه سیاسـی       . 7دکتر محمدی ،  سیاست خارجه جمهوری اسـالمی ایـران     . 6محمود طلوعی ، فرهنگ سیاسی     .  5
دکتـر سـید حـسین    . 10 پروفسور روح اهللا رمضانی ، چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایـران    .9بشیریه ، جامعه شناسی سیاسی     

  سیف زاده ، سیاست خارجی ایران 
  

  متون انگلیسی
 

1.The international relations  " plano "     2.Dictionary of politics  " oxford "    3. Political texts 1,2       " Dr . Hormoz  Davarpanah "   
 

  
  

  

  دانشگاههای آزاد  روابط بین الملل دکتری سایر موارد جزوات   -4جدول شماره   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  34  132  582  748  180   روابط بین المللاصول
  47  37  236  320  80  سازمانهای بین المللی 
  32  43  335  410  120  تاریخ سیاست خارجی

  20  110  182  312  100   انگلیسیمتون
  

  
  
  

  
  
  
  
  

   ]20810کد [    دانشگاههای آزاددکتری  روابط بین الملل  پذیرش محل های   - 5جدول شماره                   
  

    

  
  

  

  زن و مرد   استان اصفهان -) خوراسگان ( واحد اصفهان   175
  زن و مرد   استان خوزستان -واحد اهواز   106
  زن و مرد   استان آذربایجان شرقی-یزواحد تبر  102
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران جنوب   141
  زن و مرد   استان تهران-واحد تهران شمال   157
  زن ومرد   استان تهران-واحد تهران مرکزی   101
  زن و مرد   استان کرمان-واحد رفسنجان   194
  زن و مرد   استان زنجان-واحد زنجان   138
  زن و مرد   استان سمنان-اهرود واحدش  104
  زن و مرد   استان  تهران-واحد علوم و تحقیقات   123
  زن و مرد    استان قم-واحد قم   154
  زن و مرد   استان همدان -واحد همدان   171

   منابع                                                      دروس                                                                                          

  

 133 دیگر صفحات   ، 322پرسشنامه    ، 1335  توضیح درس   = 1790  دکتری روابط بین المللکل صفحات جزوات     

 
  

   تومان 480/ 000      دکتری روابط بین الملل  ات کل قیمت جزو

 توضیح درس                 پرسشنامه                       دیگر صفحات                       حاتتعداد صف                        قیمت                   عنوان درس                                     

  

                                                                                                                                      جنس پذیرش                                                                      عنوان محل دانشگاهی کد   
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  چهارمفصل 

  دریافت جزواتنحوه 
  
  

 دپارتمان را با دقـت مطالعـه نمایـد تـا جهـت              ات جزو دفترچه راهنمای ابتدا   ،   جهت دریافت جزوات  ،  داوطلب   هرتوصیه می شود ،     
دریافـت جـزوات   های جزوات اطالعات الزم را بـه دسـت آورد و پـس از رفـع هرگونـه ابهـام اقـدام بـه                قیمت ونیز کیفیت   ،کمیت  
  .1نمایید

بـرای داوطلبـان در       ] بـه آدرس ذیـل    [  ، بر اساس تغییرات جدید منطبق و فقط از طریق دفتـر همـاهنگی             از دپارتمان   جزوات ارائه شده    
   :شود سراسر کشور ارائه می

  تهران   :دریافت حضوری جزوات  

داوطلبان ساکن در تهران و حومه که به هر دلیلی نتوانند مراجعه حضوری داشته باشند ، می توانند جزوات این آزمون را  اعـم از مجموعـه      :دریافت پیکی جزوات      
  . یند یا تکدرس ، از طریق پیک دریافت نما

جزوات مورد نظر خویش را  می توانند قیمت جزوه یا      داوطلبان ساکن در سراسر کشور که مایل به دریافت جزوات از طریق پست هستند ،                  :دریافت پستی جزوات    
  تراب محمدی بانک سپه ،  به نام سید   5892101021528514 :  ، به شمار کـارت  35یا پیشتاز مندرج درصفحه  34سفارشی مندرج در صفحه  ، اعم از  کردن هزینه پستی آن   با اضافه   

تماس گرفته ، آدرس دقیـق        ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :به شماره های      واریز نمایند ، سپس با دفتر هماهنگی دپارتمان حقوق و علوم سیاسی           
نمایند ، پس از آن جزوات به گونه ای که داوطلب یا متقاضی خواسـته اسـت    ] sms[پیامک  فوقیا به شماره همراه     ،  اعالم  پستی و کدپستی خویش را تلفنی       

 ، لزومـاً بایـد بـا    زبـان عمـومی   و روش شناسـی  ،  نظام های سیاسی تطبیقی   در دریافت پستی جزوات ، جزوات کم حجمی چون ،           . بالفاصله پست خواهد شد     
  . پستی درآیند جزوه یا جزوات دیگری همراه شوند تا به صورت یک محموله 

∗∗∗ 
  

    :صورت مجموعه اقدام نمایند ه یا ب» 2از یک تا چند جزوه « صورت تک درس ه توانند جهت دریافت جزوات ب وطلبان میدا
  دریافت جزوات به صورت تکدرس   -بند اول 

  : فهرست و قیمت جزوات به صورت تک درس به شرح ذیل می باشد 
  

  180              تحوالت سیاسی        180          اندیشه های سیاسی               160     جامعه شناسی سیاسی        140                                  مبانی علم سیاست
  80       سازمانهای بین المللی         180          اصول روابط بین الملل         160                          جهان سوم   100                نظام های سیاسی ، تطبیقی 

  20                             زبان عمومی            100                        متون انگلیسی          120                     روش شناسی       120                      تاریخ سیاست خارجی
  

   صورت مجموعه جزوات بهدریافت  -بند دوم
  :فهرست و قیمت جزوات به صورت مجموعه به شرح ذیل می باشد 

  ]کلیه گرایش ها [    دانشگاههای سراسری علوم سیاسی   مجموعۀ دکتریفهرست و قیمت جزوات   -الف 
  

  تومان  000/680قیمت  ومی                                                       زبان عم،جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، اصول روابط بین الملل مبانی علم سیاست ،          
  

   دانشگاههای آزاد علوم سیاسی  مجموعۀ جزوات دکتری فهرست و قیمت    -ب
  

   تومان 000/080/1قیمت                         ی ، تحوالت سیاسی ، روابط بین الملل ، جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه های سیاساصول      :  ]با گرایش علوم سیاسی     [      علوم سیاسی .  1        
                      ، متون انگلیسیجهان سوم  ،  سیاست خارجیتاریخ                                                        

    تومان  000/080/1قیمت                 لل ، جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، تحوالت سیاسی ،اصول روابط بین الم    :      ]اندیشه های سیاسی  با گرایش   [  علوم سیاسی     .  2        
                      جهان سوم ، متون انگلیسیتاریخ  سیاست خارجی ،                                                                

   تومان000/080/1قیمت             اصول روابط بین الملل ، جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، تحوالت سیاسی ،  :   ]جامعه شناسی سیاسیبا گرایش [ علوم سیاسی  . 3        
                      جهان سوم ، متون انگلیسی   تاریخ سیاست خارجی ،                                                                

                                                           
  .خواهد بودمسموع ن ] کپی  [   یا تعویض یا تغییر عنوان ، جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از جزوات فرض انصرافدریافت جزوات پس از . 1

 . لزوماً باید با جزوه یا جزوات دیگری همراه شوند تا به صورت یک مجموعه پستی درآید   ،روش شناسی و زبان عمومی  نظام های سیاسی تطبیقی ،: در دریافت پستی جزوات ، جزوات کم حجمی چون ه که ذکر شد ، همان گون. 2
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   تومان000/080/1قیمت             اصول روابط بین الملل ، جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، تحوالت سیاسی ،  :   ]سیاستگذاری عمومیبا گرایش [ علوم سیاسی  . 4        
                      جهان سوم ، متون انگلیسی ،تاریخ سیاست خارجی                                                                  

    تومان  000/080/1قیمت                        اصول روابط بین الملل ، جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، تحوالت سیاسی ،    :      ]مسائل ایران با گرایش   [  علوم سیاسی     .    5        
                      جهان سوم ، متون انگلیسی تاریخ سیاست خارجی ،                                                         

  تومان 480 /000 قیمت                                               سیاست خارجی ، متون انگلیسی روابط بین الملل ، سازمانهای بین المللی ، تاریخ اصول : روابط بین الملل .  6  
                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   
   

  

34

 
 تری مجموعه علوم سیاسی ه راهنمای آزمون های ورودی دکدفترچ 

www.departeman.com          66912180   ـ 09123787199         .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

  هزینه های پست سفارشی جزوات
  

  

  دانشگاههای سراسری دکتری  هزینه های پست سفارسی   -1جدول شماره                
  
  

  
  

  ]کلیه گرایش ها [ مجموعه علوم سیاسی  
  

000/680  25  000/705  
  
  

  .هزار تومان می باشد  پنج  صفحه 500جزوات باالی  و  هزارتومانچهار   صفحه باشد 500سفارشی  جزوات تکدرسی که زیر هزینه پست    :توجه 
  
  

   

  دانشگاههای  آزاد دکتری هزینه های پست سفارشسی    -2جدول شماره              
  

  
  

   ] با گرایش علوم سیاسی  [ مجموعۀ علوم سیاسی  
  

000/080/1  25  000/105/1  
  

   ] با گرایش اندیشه های سیاسی[  مجموعۀ علوم سیاسی  
  

000/080/1  25  000/105/1  
  

  ] با گرایش جامعه شناسی سیاسی[ مجموعۀ علوم سیاسی  
  

000/080/1  25  000/105/1  
  

   ] با گرایش سیاستگذاری عمومی[  مجموعۀ علوم سیاسی  
  

000/080/1  25  000/105/1  
  

   ] با گرایش مسائل ایران [ ی  مجموعۀ علوم سیاس
  

000/080/1  25  000/105/1  
  

  روابط بین الملل  
  

000/480  15  000/495  
  
  

  .هزار تومان می باشد  پنج  صفحه 500جزوات باالی  و  هزارتومانچهار   صفحه باشد 500هزینه پست سفارشی  جزوات تکدرسی که زیر    :توجه 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             هزینه پست  سفارشی               مجموع قیمت با احتساب   هزینه پستی  قیمت            عنوان                                                                  

                             هزینه پست  سفارشی              مجموع قیمت با احتساب   هزینه پستی  قیمت                         عنوان                                                      
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  هزینه های پست پیشتاز جزوات
  

  

   دانشگاههای سراسری دکتری    هزینه های پست پیشتاز-1جدول شماره               
  
  

  
  

   ]کلیه گرایش ها [  مجموعه علوم سیاسی 
  

000/680  65  000/745  
  
  

  .هزار تومان می باشد  پنج  صفحه 500جزوات باالی  و  هزارتومانچهار   صفحه باشد 500هزینه پست سفارشی  جزوات تکدرسی که زیر    :توجه 
  
  
  

  

   دانشگاههای  آزاد دکتری   هزینه های پست پیشتاز-2جدول شماره              
  

  
  

   ]  با گرایش علوم سیاسی [ مجموعۀ علوم سیاسی  
  

000/080/1  65  000/145/1  
  

  ] با گرایش اندیشه های سیاسی [  مجموعۀ علوم سیاسی  
  

000/080/1  65  000/145/1  
  

  ] با گرایش جامعه شناسی سیاسی[ مجموعۀ علوم سیاسی  
  

000/080/1  65  000/145/1  
  

  ] با گرایش سیاستگذاری عمومی [  مجموعۀ علوم سیاسی  
  

000/080/1  65  000/145/1  
  

   ]  با گرایش مسائل ایران[ مجموعۀ علوم سیاسی  
  

000/080/1  65  000/145/1  
  

  بین الملل  روابط 
  

000/480  45  000/525  
  
  

  .هزار تومان می باشد  پنج  صفحه 500جزوات باالی  و  هزارتومانچهار   صفحه باشد 500هزینه پست سفارشی  جزوات تکدرسی که زیر    :توجه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             هزینه پست  پیشتاز                 مجموع قیمت با احتساب   هزینه پستی  قیمت                                                 عنوان                             

                             هزینه پست  پیشتاز                مجموع قیمت با احتساب   هزینه پستی  قیمت                         عنوان                                                      
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  پیوست

  نکاتی در مورد مصاحبه دکتری
  

  :مون های دکتری عطف و رعایت گردد توصیه می شود نکات ذیل در مورد مصاحبه آز
  سوابق تحصیلی گذشته 
  پایان نامه 
  زمینه کاری مورد عالقه 
  پایان نامه] استاد راهنمای [ توصیه نامه علمی  
  عالقمندی به زبان انگلیسی 
  نظر مثبت داشتن به همه دانشگاهها 
  عدم اشتغال  
  صداقت در گفتار 

 معرفی کرده و به طور مختصر در مورد گذشته تحصیلی خود توضیح دهد ، به عنـوان مثـال نـام دانـشگاه محـل      در ابتدا از دانشجو خواسته می شود که خود را     
تحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پرسیده شده و در مورد پایین بودن بعضی نمرات توضیح خواسته می شود ، این نکته را به خاطر داشته باشید که 

نمرات پایین کسب کرده باشد که پاسخ صادقانه در    ..... ود ممکن است به دالیل مختلف از قبیل بیماری  ، مشکالت شخصی و               هر دانشجو در طول تحصیل خ     
در مرحله دوم از شما خواسـته مـی شـود کـه در مـورد پایـان نامـه خـود                 . مورد علت این امر می تواند سبب جلب اعتماد اساتید حاضر در جلسه مصاحبه شود                

الزم نیـست شـما در   .  در این مرحله الزم است موضوع پایان نامه خود را به صورت واضح و در یک یا چند جمله با بیانی روشـن معرفـی کنیـد           .توضیح دهید   
نه کاری  سوال دیگری که روز مصاحبه از شما پرسیده می شود ، زمی           . مورد جزئیات کار خود توضیحی ارائه کنید ولی باید به کل پایان نامه خود مسلط باشید                 

بهتر است با پاسخ خود نشان دهید که هر چند روی چند زمینه کاری مسلط         . در پاسخ به این سوال هرگز نباید روی موضوعی کار کنید            . مورد عالقه شماست    
ا و مطالعـه پروفایـل اسـاتید ،    بـا مراجعـه بـه سـایت دانـشگاهه     ) . یعنی انعطاف پذیر هـستید   (هستید ولی توانایی کار کردن روی موضوعات دیگر را هم دارید           

به خاطر داشته باشید که داشتن انگیزه ، کلید اصلی . را مورد بررسی قرار دهید ) به ویژه مقاالت جدید ( موضوعات مورد عالقه و مقاله های پذیرفته شده آنان  
   .د دلیل مناسبی برای ادامه تحصیل شما در مقطع دکتری باشد صرفاً قبولی در مرحله اول این آزمون نمی توان. موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری می باشد 

نکته بسیار مهم در مورد مصاحبه این است که شما توانایی عوض کردن عقیده اساتید را دارید و این امر میسر نمی شود مگر در صورتی که شما عالقه مندی و 
می توانید یک پرونده مختصر از اطالعـات مقـاطع مختلـف تحـصیلیتان ، سـوابق کـاری و                 . و در پاسخ به سواالت صادق باشید        پیگیر بودن خود را نشان دهید       

به همراه داشتن توصیه نامه عملی که از طرف استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشدتان نوشـته                 . توانایی های خود تهیه کنید تا در صورت لزوم ارائه نمایید            
  . شده است می تواند کمک بسیار زیادی به شما بکند شده و در پاکت سربسته ای قرار داده 

با توجـه  . اما همانطور که اشاره شده باید روی پایان نامه خود تسلط داشته باشید . آید که از شما سوال درسی پرسیده شود  در جلسه مصاحبه به ندرت پیش می      
 تـسلط بـه زبـان         شوند و شما برای پیشبرد پایان نامـه خـود بایـد از آنهـا اسـتفاده کنیـد ،                    به اینکه بسیاری از مقاالت و کتابهای مرجع به زبان انگلیسی نوشته می            

ایـد حتمـاً مـدرک خـود را بـه      در صورتی که در یکی از آزمونهای مورد قبول دانشگاهها موفق به کسب مدرک زبان شـده        . انگلیسی حائز اهمیت خواهد بود      
ر در درس زبان ضعیف هستید می توانید خود را در یادگیری آن مشتاق نشان دهید ، به عنوان مثال در صورتی         همراه داشته باشید ، در غیر این صورت حتی اگ         

الزم اسـت  . ممکن است از شما خواسته شود که به زبان انگلیسی مختصری در مورد خـود توضـیح دهیـد    . که به کالس زبان می روید حتماً به آن اشاره کنید    
توجه داشته باشید که برای یک استاد خیلی مهم است که دانشجوی دکتری به صورت تمام وقت روی . مورد این مسئله هم فکر کنید قبل از انجام مصاحبه در 

ریس ای غیـر از تـد  پایان نامه خود کار کند و اشتغال به کار می تواند تأثیر منفی بر روی نظر اساتید داشته باشد ، البته در صورتی که کـار فعلـی شـما در زمینـه     
مـی توانیـد قبـل از انجـام     . داشتن سابقه تدریس ، نوشتن و یا ترجمه کتاب و از این قبیل کارهای تحصیلی می تواند به روند مصاحبه شما کمـک کنـد                        . است  

 به توانایی آنها توجه کنید ، حتی در مورد انتخاب اساتید بیشتر.  با مراجعه به دانشگاهها و صحبت با بعضی اساتید نظر آنها را در مورد خود جویا شوید مصاحبه
 پایین تر از دانشگاه دیگری است ، بیشتر می تواند به شما کمک کند و در طول تحـصیل  لمیکنید استادی در یک دانشگاه که از نظر رتبه بندی ع  اگر فکر می  

  . همراه شما باشد حتماً او را انتخاب کنید 
آیا خودتان سرکار می روید ؟ شخص یا اشخاص دیگـری هزینـه زنـدگی شـما را           . ه تحصیل شما خواهد بود      یکی از سؤاالتی که مطرح می شود ، تأمین هزین         

 و xممکن است از شما پرسیده شود که بین دانشگاه . کنند ؟ هر یک از افراد احتماالً در دانشگاههای دیگر نیز برای انجام مصاحبه دعوت شده است تأمین می
ح می دهید و به چه دلیل ؟ در صورتی که سوالی از شما پرسیده شود که جواب آن را نمی دانید ، صادقانه بگوییـد کـه در حـال                        کدام یک را ترجی    yدانشگاه  

   . 1کنندبه خاطر داشته باشید که اساتید در صورت شنیدن دروغ و یا اغراق ، ذهنیت منفی پیدا می. حاضر حضور ذهن ندارم 

                                                           
   net.phdAzmoon.wwwسایت آزمون دکتری  . 1           


	doktori siasi 95.pdf
	منوي شماره 4 علوم سياسي - دفترچه راهنماي آزمون هاي ورودي دكتري مجموعه علوم سياسي.pdf

