
مقطع کارشناسی-عناوین و کد دروس رشته علوم اجتماعی، گرایش پژوهشگري

توضیحاتپیش نیاز واحدنام درس کد درس

)واحد  22( دروس عمومی و معارف اسالمی  –الف 

واحد از بین دروس اعالم شده در جدول دروس معارف  12گذراندن   12 دروس عمومی معارف اسالمی  ---

 .باشد اسالمی اجباري می

  ـــ 3 فارسی  907
  زبان پیش دانشگاهی 3 زبان خارجی 908
  ــــ 1 1تربیت بدنی  909
  ــــ 1 2تربیت بدنی  910
      2  دانش خانواده  905

)واحد  39( دروس پایه  –ب 

   3 1جامعه شناسی مبانی  122101
  1مبانی جامعه شناسی  2 2مبانی جامعه شناسی  122102
   2 مبانی جمعیت شناسی  122103
   2 مبانی مردم شناسی   122104
   2  1مبانی فلسفه  122105
   3 مبانی روان شناسی  122106
   2 تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم  122107
      2  ایران مبانی تاریخ اجتماعی  122108

  دانشگاهی ریاضیات پیش 3 ریاضیات پایه  101
    ریاضیات پایه  2  آمار مقدماتی   122110

    آمار مقدماتی  2  آمار در علوم اجتماعی   122111

    زبان خارجی  2   1 یزبان تخصص  122112

    1 یزبان تخصص  2   2زبان تخصصی   122113

      3  اصول علم اقتصاد   122114

    مبانی روان شناسی  3  شناسی اجتماعی  روان  122115

    مبانی جمعیت شناسی  2  هاي مقدماتی تحلیل جمعیت  روش  122116

      2  اصول علم سیاست   122117

)واحد  21( دروس اصلی  –ب 

    2مبانی جامعه شناسی   2  1هاي جامعه شناسی  نظریه  122118

   آمار در علوم اجتماعی 3 روش تحقیق نظري   122119

  آمار در علوم اجتماعی 2 روش تحقیق عملی  122120
  2نظریه هاي جامعه شناسی 2 جامعه شناسی انقالب  122121



  2نظریه هاي جامعه شناسی 2 جامعه شناسی قشرها   122122
  2نظریه هاي جامعه شناسی  2  جامعه شناسی جنگ   122123
   2جامعه شناسینظریه هاي   3  بررسی مسائل اجتماعی ایران   122124

   1هاي جامعه شناسی  نظریه  3  2نظریه هاي جامعه شناسی  122125

   2نظریه هاي جامعه شناسی  2  جامعه شناسی درادبیات فارسی   122126

)واحد  34( دروس تخصصی  –پ 

  2مبانی جامعه شناسی  3 جامعه شناسی روستایی 122127
  2شناسی مبانی جامعه  3 جامعه شناسی شهري 122128
   2مبانی جامعه شناسی   3 ها جامعه شناسی سازمان  122129

  2مبانی جامعه شناسی  3 جامعه شناسی صنعتی 122130
  2مبانی جامعه شناسی  2 جامعه شناسی خانواده 122131
  2مبانی جامعه شناسی  2 جامعه شناسی انحرافات  122132
  2جامعه شناسی  مبانی 2 جامعه شناسی ارتباطات جمعی 122133
  2مبانی جامعه شناسی  2 جامعه شناسی توسعه 122134
  و2مبانی جامعه شناسی  2 جامعه شناسی ایالت وعشایر  122135

 مبانی مردم شناسی
 

   روش تحقیق نظري  3  تکنیک هاي خاص تحقیق 122136
    روش تحقیق نظري  3  کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی  122137

    هاي مقدماتی تحلیل جمعیت روش  2  کاربرد جمعیت شناسی  122138

    ترم آخر  4  کار تحقیقی  122139

  )واحد 21(دروس اختیاري - ج

   2مبانی جامعه شناسی   3  جامعه شناسی پزشکی   122140

   2مبانی جامعه شناسی   3  جامعه شناسی کار و مشاغل   122141

   2شناسی مبانی جامعه   2  جامعه شناسی سیاسی   122142

  و2مبانی جامعه شناسی   3  جامعه شناسی کشور هاي اسالمی   122143

  تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم

  

    2نظریه هاي جامعه شناسی  2  بررسی آثار صاحبنظران    122144

   هاي مقدماتی تحلیل جمعیت روش  3  جمعیت شناسی اقتصادي اجتماعی   122145

   هاي مقدماتی تحلیل جمعیت روش  2  جمعیت شناسی ایران   122146

    2مبانی جامعه شناسی   2  جامعه شناسی آموزش و پرورش   122147

    اصول علم اقتصاد  2  اقتصاد ایران   122148

    اقتصاد ایران  2  کلیات برنامه ریزي اجتماعی   122149

    بررسی مسائل اجتماعی ایران  2  نیاز هاي انسانی   122150



    2مبانی جامعه شناسی   2  جامعه شناسی جهان سوم   122151

    تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم  2  نهضت هاي اسالمی صد ساله اخیر   122152

      2  محیط شناسی انسانی   122153

      2  جغرافیاي انسانی ایران   122154

      2  کلیات حقوق   122155

    مبانی مردم شناسی  2  انسان شناسی زیستی   122156

      2  مبانی تعاون   122157

    2مبانی جامعه شناسی   3  تغییرات اجتماعی   122158

   مبانی مردم شناسی  2  مردم شناسی ایران   122159

   مبانی مردم شناسی  2  مردم شناسی فرهنگی   122160

      2  خدمات اجتماعی و تعاون در اسالم   122161

      2  پویایی گروهی  122162

      2  اي  مددکاري جامعه  122163

      2  سرپرستی و مشاوره در خدمات اجتماعی   122164

    1مبانی فلسفه   2   2مبانی فلسفه   122165

      2  انسان از دیدگاه اسالم و سایر مکاتب  122166

  اصول علم اقتصاد و  3  ریزي هاي مقدماتی برنامه تکنیک  122167

  هاي مقدماتی تحلیل جمعیت روش

  

    2مبانی جامعه شناسی   2  شناسی جوانان  جامعه  122168

      2  ارزش هاي دفاع مقدس  927

 

- پیش زبان ،) 100001با کدکامپیوتري ( دانشگاهی  دانشجویان رشته علوم اجتماعی موظف به گذراندن درس ریاضیات پیش �

 . باشد می )100003با کد کامپیوتري   (و آزمایشگاه کامپیوتر )  100002 کامپیوتريبا کد( دانشگاهی 
   

 
 
 



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


