
 

 گروه جامعه شناسی -دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 مقطع کارشناسی بر حسب نیمسال تحصیلی -عناوین و دروس رشته جامعه شناسی

 نام درس کد درس  ردیف نیمسال
 واحد

 پیش نیازهم نیاز/  نوع درس
 عملی نظری

 اول

 *** پایه 6 0 1مفاهیم اساسی آن -شناسی جامعه مبانی 10092661 1

 *** پایه 6 9 شناسی جمعیت مبانی   10092660 9

 *** پایه 6 9 1  فلسفه مبانی 10092660 0

 *** پایه 6 9 شناسی دممر مبانی 10092664 4

 *** پایه 6 0 مفاهیم اساسی آن -شناسی نارو مبانی   10092665 5

 *** عمومی 6 9 انسان در اسالم 1944 0

 *** پایه 6 9 سیاست علم لاصو 10092612 7

 *** پایه 6 0  اقتصادعلم  لاصو 10092615 8

 واحد91 جمع

 دوم

 1شناسی جامعه مبانی پایه 6 0 9مفاهیم اساسی آن  -شناسی جامعه مبانی 10092669 2

 *** انتخابی 6 9 مبانی مددکاری اجتماعی 10092659 16

 *** پایه 6 9 نایرا اجتماعی یخرتا مبانی     10092662 11

 1 فلسفه مبانی پایه 6 9 9فلسفه مبانی  10092667 19

 *** عمومی 6 1 1تربیت بدنی  1962 10

 شناسی نارو مبانی   پایه 6 0 روانشناسی اجتماعی 10092610 14

 مبانی جمعیت شناسی پایه 6 9 روش های مقدماتی تحلیل جمعیت 10092617 15

 *** عمومی 6 9 در اسالم حقوق سیاسی و اجتماعی 1945 10

 *** پایه 6 9 ماسالدر  اجتماعی تفکر یخرتا 10092668 17

 واحد91 جمع

 

 

 ومس

 9مبانی جامعه شناسی انتخابی 6 0 تغییرات اجتماعی 10092642 18

 *** عمومی 6 0 )انگلیسی(زبان عمومی 1968 12

 *** پایه 6 0  پایه تیاضیار 10092616 96

 9مبانی جامعه شناسی  الزامی 6 9 1نظریه های جامعه شناسی  10092696 91

 *** الزامی 6 0 )کمی(روش تحقیق نظری 10092691 99



 مبانی مردم شناسی انتخابی 6 9 مردم شناسی فرهنگی 10092651 90

 *** عمومی 6 9 عرفان عملی در اسالم 1942 94

 های مقدماتی تحلیل جمعیتروش  تخصصی 6 9 کاربرد جمعیت شناسی 10092607 95

 واحد   02 جمع

 چهارم

 1نظریه های جامعه شناسی  الزامی 6 9 و نابرابری های اجتماعی قشرها شناسیجامعه   10092694 90

 ریاضیات پایه پایه 6 9 مقدماتی  رماآ     10092611 97

 1شناسی  نظریه های جامعه الزامی 6 0  9نظریه های جامعه شناسی  10092697 98

 روش تحقیق نظری تخصصی 1 9 )کیفی(تکنیک های خاص تحقیق 10092608 92

 *** الزامی 6 9 شناسی در ادبیات فارسیجامعه 10092698 06

 *** عمومی 6 9 تارخ فرهنگ و تمدن اسالمی 1950 01

 9مبانی جامعه شناسی انتخابی 6 9 اقتصادیشناسی جامعه 10092648 09

 زبان عمومی)انگلیسی( پایه 6 9 1مطالعه متون علوم اجتماعی  -زبان تخصصی 10092610 00

  عمومی 6 9 آشنایی با قانون اساسی 1905 04

 واحد 02 جمع

 پنجم

 تکنیک های خاص تحقیق الزامی 9 6 روش تحقیق عملی 10092699 05

 9جامعه شناسیمبانی  تخصصی 6 9 شناسی انحرافات اجتماعیجامعه 10092609 00

 9مبانی جامعه شناسی انتخابی 6 9 شناسی آموزش و پرورشجامعه 10092600 07

 9مبانی جامعه شناسی تخصصی 1 9 شناسی روستاییجامعه 10092658 08

 1زبان تخصصی  پایه 6 9  9مطالعه متون علوم اجتماعی  -زبان تخصصی 10092614 02

 *** عمومی 6 9 تفسیر موضوعی قران 1950 46

 *** عمومی 6 0 فارسی عمومی 1991 41

 آمار مقدماتی پایه 6 9 آمار در علوم اجتماعی 10092619 49

 9مبانی جامعه شناسی تخصصی 6 9 شناسی توسعهجامعه 10092604 40

 واحد 02 

 

 

 

 

 ششم

 تخصصی 6 9 شناسی ایالت و عشایر ایرانجامعه 10092600 44
 9مبانی جامعه شناسی

 مبانی مردم شناسی

 9مبانی جامعه شناسی تخصصی 1 9 شناسی شهریجامعه 10092652 45

 *** انتخابی 6 9 سیاست اجتماعی)برنامه ریزی اجتماعی اقتصادی( 10092608 40

 9مبانی جامعه شناسی تخصصی 1 9 صنعتی جامعه شناسی 10092606 47

 9مبانی جامعه شناسی تخصصی 6 9 جامعه شناسی خانواده 10092601 48



 *** انتخابی 6 9 اقتصاد ایران 10092607 42

 9مبانی جامعه شناسی انتخابی 6 9 جامعه شناسی سیاسی 10092601 56

 9مبانی جامعه شناسی تخصصی 6 9 جامعه شناسی ارتباط جمعی و اجتماعی 10092600 51

 روش تحقیق عملی تخصصی SPSS 6 9کاربردکامپیوتر در علوم اجتماعی  10092602 59

 واحد 02 جمع

 هفتم

 9مبانی جامعه شناسی تخصصی 1 9 جامعه شناسی سازمان ها 10092605 50

 9مبانی جامعه شناسی الزامی 6 9 جامعه شناسی انقالب 10092690 54

  عمومی 6 9 دانش خانواده و جمعیت 1904 55

 پروژه / پایان نامه کارشناسی تخصصی 4 6 کار تحقیقی 10092676 50

 ارائه در ترم آخر الزامی 6 0 رانیا یمسائل اجتماع یبررس 10092690 57

 9مبانی جامعه شناسی انتخابی 1 9 جامعه شناسی پزشکی و سالمت 10092692 58

  الزامی 6 9 جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی 10092695 52

 1تربیت بدنی  عمومی 1 6 9تربیت بدنی  1916 06

 واحد 02 جمع  

 واحد 918 کل واحدها جمع

و  واحد  11دروس تخصصی واحد؛    09دروس الزامی ؛ واحد  20دروس پایه  ؛واحد 00دروس عمومی 

 واحد 02دروس انتخابی 


