اولویت های موضوعات مصاحبه داوطلبان کارشناسی ارشد  98دانشگاه باقرالعلوم(ع)
رشته ها  -1 :علوم سیاسی  -2اندیشه سیاسی در اسالم

 - 3مطالعات منطقه ای – خاورمیانه و شمال آفریقا
منابع پیشنهادی

موضوع
آیات سیاسی 

قرآن

 .1والیت فقیه ،امام خمینی
 .2اندیشه سیاسی امام خمینی ،نجف لک زایی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
.3نظام سیاسی دولت در اسالم ،داود فیرحی ،سمت

اندیشه سیاسی
اسالم و ایران

 ...4
.1درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ،احمد نقیب زاده ،سمت

جامعهشناسی سیاسی

 2جامعه وسیاست :مقدمهای بر جامعهشناسی سیاسی ،مایکل راش ،مترجم منوچهر صبوری 

تحوالت سیاسی اجتماعی ایران
( ازمشروطیت تا کنون)

زبان انگلیسی

.تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران (1321-1331سیاست و حکومت) سیدعلیرضا ازغندی

.2تحوالت سیاسی و اجتماعی بعد از انقالب اسالمی ایران ،یحیی فوزی ،موسسه نشرآثار امام

.3فرهنگ سیاسی ایران ،سریع القلم 
*در حد کارشناسی

رشته  :فقه سیاسی
موضوع
فلسفه سیاست
نظریه سیاسی اسالم
قواعد فقه سیاسی

منابع پیشنهادی
فلسفه سیاست محمدجواد نوروزی ،مؤسسه امام خمینی 
نظریه سیاسی اسالم  ،آیت اهلل مصباح یزدی ،مؤسسه امام خمینی 
قواعد فقه سیاسی ،روح اهلل شریعتی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی



فقه سیاسی

.1فقه سیاسی ج ،2عمید زنجانی
.2والیت فقیه ،امام خمینی
.3احکام حکومتی ،اسماعیل پرور  ،کتاب فردا
.4مصلحت در فقه سیاسی شیعه ،سجاد ایزدهی،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

زبان انگلیسی

در حد کارشناسی

رشته ها -1 :تاریخ اسالم  -2تاریخ ایران اسالمی
موضوع
عربی
تاریخ ایران باستان
تاریخ اسالم
تاریخ ایران دوره اسالمی
زبان انگلیسی

منابع پیشنهادی
*در حد آثاری مانند :تاریخ یعقوبی ،مروج الذهب ،االخبارالطوال ،الکامل فی التاریخ.

.1تاریخ ایران از آغاز تا اسالم ،گیریشمن

. 2ایران در زمان ساسانیان ،کریستین سن

.تاریخ تحلیلی اسالم ،جعفر شهیدی
.2دولت امویان و دولت عباسیان ،سهیل طقوش .3کارنامه اسالم ،عبدالحسین زرین کوب 

ایران در قرون نخستین اسالمی ،برتولد اشپولر
*در حد کارشناسی
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رشته ها -1 :فلسفه و کالم اسالمی  -2فلسفه دین
موضوع

منابع پیشنهادی

فلسفه اسالمی

.1بدایه الحکمه عالمه طباطبایی
.2آموزش فلسفه جلد  1و  2آیت اهلل مصباح یزدی

کالم جدید
کالم قدیم

.1کالم جدید ،حسن یوسفیان ،سمت
.2جستارهایی در کالم جدید ،محمد رضایی و دیگران،سمت

فلسفه غرب

دکارت ،الک ،هیوم ،کانت ،ویتگنشتاین و فلسفه اگزیستانس
از تاریخ فلسفه کاپلستون و سایر کتاب های مرتبط
تسلط بر ادبیات عرب (روخوانی متن فلسفی)

زبان انگلیسی

در حد کارشناسی

زبان عربی

رشته ها -1 :دانش اجتماعی مسلمین

موضوع

 -2جامعه شناسی

 -3مطالعات زنان

منابع پیشنهادی
*روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(ج )1باقر ساروخانی

روش تحقیق

نظریههای جامعه شناسی

* روش تحقیق در علوم اجتماعی،ریمون کیوی و لوک وانکامپنهود ،ترجمه عبدالحسین
نیکگهر
*زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی ،لوئیس کوزر ،ترجمه محسن ثالثی

* جهانهای اجتماعی ،حمید پارسانیا

فلسفه علم

*چیستی علم ،آلن فرانسیس چالمرز ،ترجمه سعید زیباکالم
* علم و فلسفه ،حمید پارسانیا

زبان انگلیسی

*در حد کارشناسی

اندیشه اجتماعی مسلمین

اختصاصی داوطلبان دانش اجتماعی مسلمین

مسایل و حقوق زن در اسالم

اختصاصی داوطلبان مطالعات زنان
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رشته ها -1 :مدیریت راهبردی فرهنگ  -2ارتباطات اجتماعی

موضوع

 -3مدیریت رسانه

منابع پیشنهادی
*روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(ج )1باقر ساروخانی

روش تحقیق

* روش تحقیق در علوم اجتماعی،ریمون کیوی و لوک وانکامپنهود ،ترجمه عبدالحسین
نیکگهر

نظریههای فرهنگ

مفاهیم و نظریه های

ارتباطات

زبان انگلیسی
نظریه های مدیریت و سیاست گذاری

*نظریههای رسانه :اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی ،سید مهدی مهدی زاده
*درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی ،دنیس مک کوایل ،ترجمه پرویز اجاللی
*در حد کارشناسی

