داوطلبان گرامی
معرفی منابع مورد نیاز جهت مطالعه در آزمون دکتری پس از ثبت نام در آزمون ،به داوطلبان ارائه خواهد شد.

آزمونهای آزمایشی دکتری گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل
کد 1015
عناوین درسی
 )1سیاستشناسی (مبانی علم سیاست ،جامعهشناسی سیاسی ،اندیشههای سیاسی ،سیاستهای تطبیقی)
 )2سیاست خارجی جمهوری اسالمی
 )3اندیشههای سیاسی غرب ،اسالم و ایران
 )4جامعهشناسی سیاسی (غرب و ایران)
 )5اصول و نظریههای روابط بینالملل (نظریههای کالسیک ،جدید و اقتصاد سیاسی بینالملل)
 )6روششناسی (سیاسی ،بینالملل و منطقهای)
 )7استعداد تحصیلی
 )8زبان انگلیسی

تاریخ برگزاری آزمونهای آنالین:
شماره آزمون
تاریخ برگزاری

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

آزمون چهارم

( %05اول)

( %05دوم)

(- %055جامع اول)

(- %055جامع دوم)

0050/50/00

0050/05/50

0050/05/05

0050/00/10

آزمون اول %05 -اول
فهرست مباحث

ردیف

عنوان درس

1

سیاستشناسی (مبانی علم سیاست ،جامعهشناسی
سیاسی ،اندیشههای سیاسی ،سیاستهای تطبیقی)

کتاب ماهان ،جلد 0

2

سیاست خارجی جمهوری اسالمی

سیاست خارجی جمهوری اسالمی (فیروزآبادی) :فصل اول ،تا صفحه 205

3

اندیشههای سیاسی غرب ،اسالم و ایران

اندیشه سیاسی غرب :کتاب ماهان ،از ص  7تا  / 125اندیشه سیاسی اسالم :کتاب ماهان ،از ص  5تا 35

4

جامعهشناسی سیاسی (غرب و ایران)

جامعهشناسی سیاسی معاصر (کیت نش) :فصل یکم (سنت مارکسیستی ،سنت وبری ،نظریه گفتمان ،عرصه سیاست

5

اصول و نظریههای روابط بینالملل (نظریههای
کالسیک ،جدید و اقتصاد سیاسی بینالملل)

کتاب ماهان بخش اول و دوم

6

روششناسی (سیاسی ،بینالملل و منطقهای)

کتاب ماهان بخش اول و دوم از ص  00تا 21

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران (چارچوبها و جهتگیریها)( ،علیرضا ازغندی) :فصل 1و2و3
چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران (روح اهلل رمضانی) :فصل 1و2و3و4

فرهنگی و جامعهشناسی جدید) و فصل دوم (جنبههای مختلف جهانی شدن ،جهانی شدن ،مدرنیته و پسامدرنیته ،فرهنگ
جهانی ،عرصه سیاست فرهنگی و گسستهایی در چشم انداز جهانی) و فصل سوم (سیاسی شدن جامعه تا آخر فصل(
جامعهشناسی سیاسی (بشیریه) :گفتار نخست و گفتار دوم (کل فصل چهارچوب نظری در جامعهشناسی سیاسی ،در
اندیشه مارکس ،در اندیشه وبر ،پلورالیسم ،الیتیسم ،اصالت کارکرد) و گفتار سوم (شکافهای اجتماعی ،نیروهای اجتماعی) و
گفتار چهارم (نقش نیروهای اجتماعی در زنذگی سیاسی ،طبقه سرمایهداران خرده بورژوازی ،جنبشهای کارگری(
درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی (نقیبزاده) :فصل اول (جامعهشناسی چیست ،جامعه چیست ،سیاست چیست ،نسبت
جامعه و سیاست) و فصل دوم (عوامل تاثیرگذار بر زندگی سیاسی)
درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی ایران (ازغندی) :فصل اول (گونهشناسی دولت ایران ،شیوه تولید آسیایی ،نظریه دولت
پاتریمونیال ،دولت مطلقه ،دولت تحصیلدار) و فصل دوم (مدرنیته ،جامعه مدنی و خلقیات ما ایرانیان) و فصل سوم (ساختار
طبقهبندی و قشر اجتماعی(

7

استعداد تحصیلی

8

زبان انگلیسی

بخش حل مساله و مقایسه های کمی:
مباحث هوش(رابطه اعدا د،رابطه حروف،دنباله اعداد،شمارش مربع،مثلث و )...؛ عبارت های جبری؛ مسایل کار؛ سرعت_مسافت ،تقسیم به
سهم ،تشکیل معادله ،نسبت و درصد
بخش استدالل منطقی:
ادامه متن ،نتیجه گیری،پیش فرض استدالل،توجیه تناقض،تضعیف استدالل،تقویت استدالل،ارزیابی استدالل

کلیه مطالب

آزمون دوم %05 -دوم
ردیف

فهرست مباحث

عنوان درس

1

سیاستشناسی (مبانی علم سیاست ،جامعهشناسی
سیاسی ،اندیشههای سیاسی ،سیاستهای تطبیقی)

کتاب ماهان ،جلد 1

2

سیاست خارجی جمهوری اسالمی

سیاست خارجی جمهوری اسالمی (فیروزآبادی) :از صفحه  205تا پایان کتاب

3

اندیشههای سیاسی غرب ،اسالم و ایران

اندیشه سیاسی غرب :کتاب ماهان ،از ص  121تا  / 547اندیشه سیاسی اسالم :کتاب ماهان ،از ص  61تا 107

4

جامعهشناسی سیاسی (غرب و ایران)

جامعهشناسی سیاسی معاصر (کیت نش) :فصل چهارم (چالش میان حقوق جهان شمول تا حقوق خاص تا آخر

5

اصول و نظریههای روابط بینالملل (نظریههای کالسیک،
جدید و اقتصاد سیاسی بینالملل)

کتاب ماهان بخش سوم

6

روششناسی (سیاسی ،بینالملل و منطقهای)

کتاب ماهان بخش سوم و چهارم از ص  20تا 050

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران (چارچوبها و جهتگیریها)( ،علیرضا ازغندی) :فصل 4و5
چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران (روح اهلل رمضانی) :فصل 5و6و7

فصل) و فصل پنجم (دموکراسی و فرآیند دمکراتیک شدن تا آخر کتاب(
جامعهشناسی سیاسی (بشیریه) :گفتار چهارم (نقش اشرافیت و زمیندار ،نقش دهقانان ،روحانیون ،مذهب و
سیاست ،روشنفکران ،ارتش و سیاست ،اقوام و اقلیتها ،نقش زنان) و گفتار پنجم (پایگاه اجتماعی دولتها و انواع رژیم-
های سیاسی تا آخر کتاب(
درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی (نقیبزاده) :فصل سوم (قدرت ،سلطه ،مشروعیت سیاسی) و فصل چهارم (تا
نیمه اول فصل) و فصل چهارم (نیمه دوم فصل) و فصل پنجم (بازیگران و نیروهای سیاسی تا آخر کتاب(
درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی ایران (ازغندی) :فصل چهارم (نمایندگان مجلس جمهوری اسالمی در شش
دوره قانونگذاری) و فصل پنجم (تا انتهای کتاب)

7

استعداد تحصیلی

8

زبان انگلیسی

بخش حل مساله:
مباحث هوش(رابطه اعداد،رابطه حروف،دنباله اعداد،شمارش مربع،مثلث و  )...؛ عبارت های جبری؛ مسایل کار؛ سرعت_مسافت،
تقسیم به سهم ،تشکیل معادله،نسبت و درصد،هندسه ،بخش پذیری ،آنالیز ترکیبی
بخش استدالل منطقی:
ادامه متن ،نتیجه گیری ،پیش فرض استدالل،توجیه تناقض،تضعیف استدالل،تقویت استدالل،ارزیابی استدالل،استدالل مشابه،نقش
عبارت ،نقص استدالل،گزاره های منطقی
بخش درك مطلب
کل مباحث
بخش تحلیلی
کل مباحث

کلیه مطالب

آزمون سوم -جامع اول
ردیف

فهرست مباحث

عنوان درس

1

سیاستشناسی (مبانی علم سیاست ،جامعهشناسی سیاسی ،اندیشههای سیاسی ،سیاستهای تطبیقی)

کلیه مطالب

2

سیاست خارجی جمهوری اسالمی

کلیه مطالب

3

اندیشههای سیاسی غرب ،اسالم و ایران

کلیه مطالب

4

جامعهشناسی سیاسی (غرب و ایران)

کلیه مطالب

5

اصول و نظریههای روابط بینالملل (نظریههای کالسیک ،جدید و اقتصاد سیاسی بینالملل)

کلیه مطالب

6

روششناسی (سیاسی ،بینالملل و منطقهای)

کلیه مطالب

7

استعداد تحصیلی

کلیه مطالب

8

زبان انگلیسی

کلیه مطالب

آزمون چهارم -جامع دوم
عنوان درس

ردیف

فهرست مباحث

1

سیاستشناسی (مبانی علم سیاست ،جامعهشناسی سیاسی ،اندیشههای سیاسی ،سیاستهای تطبیقی)

کلیه مطالب

2

سیاست خارجی جمهوری اسالمی

کلیه مطالب

3

اندیشههای سیاسی غرب ،اسالم و ایران

کلیه مطالب

4

جامعهشناسی سیاسی (غرب و ایران)

کلیه مطالب

5

اصول و نظریههای روابط بینالملل (نظریههای کالسیک ،جدید و اقتصاد سیاسی بینالملل)

کلیه مطالب

6

روششناسی (سیاسی ،بینالملل و منطقهای)

کلیه مطالب

7

استعداد تحصیلی

کلیه مطالب

7

زبان انگلیسی

کلیه مطالب

منابع مطالعاتی پیشنهادی:
ردیف
1

عنوان درس
سیاستشناسی (مبانی علم سیاست ،جامعهشناسی سیاسی ،اندیشههای
سیاسی ،سیاستهای تطبیقی)

مشخصات منابع
مبانی علم سیاست:
بنیادهای علم سیاست ،عبدالرحمن عالم ،نشر نی
آموزش دانش سیاسی ،مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی ،حسین بشیریه ،انتشارات نگاه دانش
سیاستشناسی :مبانی علم سیاست ،عبدالعلی قوام ،انتشارات سمت
جامعهشناسی سیاسی:
درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی ،احمد نقیبزاده ،انتشارات سمت
درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی ایران ،علیرضا ازغندی ،نشر قومس
جامعهشناسی سیاسی معاصر :جهانی شدن ،سیاست و قدرت ،تالیف کیت نش ،ترجمه محمدتقی
دلفروز ،انتشارات کویر
جامعهشناسی سیاسی ،حسین بشیریه ،نشر نی
مقاومت شکننده :تاریخ تحوالت اجتماعی ایران ،جان فوران ،انتشارات رسا
اندیشههای سیاسی:
نظام سیاسی و دولت در اسالم ،داوود فیرحی ،انتشارات سمت
اندیشههای سیاسی در اسالم و ایران ،حاتم قادری ،نشر سمت
تاریخ فلسفه سیاسی غرب :از آغاز تا پایان سدههای میانه ،عبدالرحمان عالم ،موسسه چاپ و
انتشارات وزارت امور خارجه ایران
تاریخ فلسفه سیاسی غرب :عصر جدید و سده نوزدهم ،عبدالرحمان عالم ،موسسه چاپ و انتشارات
وزارت امور خارجه ایران
سیاستهای تطبیقی:
سیاستهای مقایسهای ،عبدالعلی قوام ،انتشارات سمت
مبانی سیاست تطبیقی (نظام های سیاسی تطبیقی) ،تالیف پاتریک اونیل ،ترجمه سعید میرترابی،
نشر قومس

2

سیاست خارجی جمهوری اسالمی

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ،جالل دهقانی فیروزآبادی ،انتشارات سمت
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران (چارچوبها و جهتگیریها) ،علیرضا ازغندی ،نشر
قومس
چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،روحاهلل رمضانی ،نشر نی

3

اندیشههای سیاسی غرب ،اسالم و ایران

تاریخ فلسفه سیاسی غرب :از آغاز تا پایان سدههای میانه ،عبدالرحمان عالم ،موسسه چاپ و
انتشارات وزارت امور خارجه ایران
تاریخ فلسفه سیاسی غرب :عصر جدید و سده نوزدهم ،عبدالرحمان عالم ،موسسه چاپ و انتشارات
وزارت امور خارجه ایران
تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم :اندیشههای مارکسیستی ،حسین بشیریه ،نشر نی
تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم :لیبرالیسم و محافظهکاری ،حسین بشیریه ،نشر نی
اندیشههای سیاسی در اسالم و ایران ،حاتم قادری ،نشر سمت
نظام سیاسی و دولت در اسالم ،داوود فیرحی ،انتشارات سمت

4

جامعهشناسی سیاسی (غرب و ایران)

جامعهشناسی سیاسی معاصر :جهانی شدن ،سیاست و قدرت ،تالیف کیت نش ،ترجمه محمدتقی
دلفروز ،انتشارات کویر
جامعهشناسی سیاسی ،حسین بشیریه ،نشر نی
درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی ،احمد نقیب زاده ،نشر سمت
درآمدی بر جامعهشناسی ایران ،علیرضا ازغندی ،نشر قومس

5

اصول و نظریههای روابط بینالملل (نظریههای کالسیک ،جدید و اقتصاد
سیاسی بینالملل)

تحول در نظریههای روابط بینالملل ،حمیرا مشیرزاده ،انتشارات سمت
روابط بینالملل :نظریه ها و رویکردها ،عبدالعلی قوام ،انتشارات سمت
اصول سیاست خارجی و سیاست بینالمللی ،عبدالعلی قوام ،انتشارات سمت
اصول روابط بین الملل ،فرهاد قاسمی ،نشر میزان
نظریههای روابط بینالملل و مطالعات منطقهای ،فرهاد قاسمی ،نشر میزان
اقتصاد سیاسی بینالملل :جهانبینیهای متعارض ،تالیف ریموند .سی .میلر ،ترجمه محمدعلی
شیرخانی ،احمد فاطمینژاد و علیرضا خسروی ،انتشارات سمت
اقتصاد سیاسی تطبیقی ،تالیف باری کالرک ،ترجمه عباس حاتمی ،انتشارات کویر

اقتصاد سیاسی جهانی نظریه های معاصر ،تالیف رونن پاالن ،ترجمه حسین پوراحمدی و ایوب
کریمی ،نشر مهاجر
جهانی شدن سیاست :روابط بین الملل در عصر نوین :موضوعات بین المللی جهانی شدن در
آینده ،تالیف جان بیلیس و استیو اسمیت ،ترجمه ابوالقاسم راه چمنی ،نشر موسسه مطالعات و
تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
6

روششناسی (سیاسی ،بینالملل و منطقهای)

روششناسی علوم سیاسی ،صادق حقیقت ،انتشارات دانشگاه مفید
پژوهش در علوم سیاسی (رویکردهای اثباتگرا ،تفسیری و انتقادی) ،کاووس سید امامی ،انتشارات
دانشگاه امام صادق
رهیافت و روش در علوم سیاسی ،عباس منوچهری ،انتشارات سمت
روششناسی نظریههای جدید در سیاست (اثبات گرایی و فرااثبات گرایی) ،جهانگیر معینی
علمداری ،موسسه چاپ و نشر دانشگاه تهران

توجه:
 -0دروس عمومی شامل "استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی" از مجموعه کتابهای عمومی انتشارات ماهان مطالعه شوند.
 -1سواالت درسهای عمومی شامل "استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی" در تمامی مراحل بصورت جامع خواهد بود.

