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منابع رشته مطالعات زنان (کد :)1137
الف) زبان عمومی و تخصصی (با ضریب :)2
منابع زبان عمومی:
الف) در مورد نکات گرامری:
1- Baron's TOEFL Test Preparation Manual
)2- English Grammar in Use (Intermediate Level
3- Common Mistakes in English
ب) در مورد اصطالحات عمومی و افعال دوکلمهای:
1- Essential Idioms in English
(فقط قسمتهای  Elementaryو  Intermediateمطالعه شود)
ج) در مورد لغات عمومی:
1- Essential Words for TOEFL
2- Baron's TOEFL Test Preparation Manual
منابع زبان تخصصی:
 -1زبان تخصصی علوم اجتماعی .مرتضی نوربخش گلپایگانی .انتشارات بهینه.
 -2متون تخصصی هورتون ،گیدنز ،ریتزر و ...
 -3مفاهیم و اصطالحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای «زمینهه جامعههشناسهی» (آریهانپور)« ،جامعههشناسهی» (گیهدنز)« ،نظریهه
جامعهشناسی در دوران معاصر» (ریتزر) و ...
 -4زبان تخصصی علوم اجتماعی .جمشیدیها و علیبابایی .انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
منبع کمکی و مکمل :خالصه مباحث اساسی در زبان تخصصی علوم اجتماعی .تدوین با همکاری رتبههای اول کنکور ارشد.
انتشارات روانشناسی و هنر.
ب) مبانی و نظریههای جامعهشناسی (با ضریب :)3
منابع:
 -1مبانی جامعهشناسی .بروس کوئن؛ ترجمه غالمعباس توسلی .انتشارات سمت.
 -2نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر .جورج ریتزر؛ ترجمه محسن ثالثی .نشر علمی.
 -3زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی .لوئیس کوزر؛ ترجمه محسن ثالثی .نشر علمی.
 -4جامعهشناسی .آنتونی گیدنز؛ ترجمه حسن چاوشیان .نشر نی.
منابع کمکی و مکمل:
 -1خالصه مباحث اساسی در نظریههای جامعهشناسی .تدوین با همکاری رتبههای اول کنکور ارشد .انتشارات روانشناسی و هنر.
 -2بانک سؤال نظریههای جامعهشناسی .حسین صنعتی .انتشارات کتابخانه فرهنگ.
ج) روش تحقیق (با ضریب :)2
منابع:
اولویت اول:
 -1پیمایش در تحقیقات اجتماعی .دی .ای .دواس؛ ترجمه هوشنگ نایبی .نشر نی.
 -2نحوه انجام تحقیقات اجتماعی .ترز .ال .بیکر ،ترجمه هوشنگ نایبی ،انتشارات روش.
 -3طراحی پژوهشهای اجتماعی .نورمن بلیکی؛ ترجمه حسن چاوشیان .نشر نی.
 -4درآمدی بر تحقیق کیفی .اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی .نشر نی.
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 -5راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی (بخشهای دوم تا پنجم) .دلبرت میلر؛ ترجمه هوشنگ نایبی .نشر نی.
 -6روش تحقیق در علوم اجتماعی (جلد  1و  .)2ارل ببی؛ ترجمه رضا فاضل .انتشارات سمت.
 -7روش در روش (درباره ساخت معرفت در علوم انسانی) .احمد محمدپور .انتشارات جامعهشناسان.
 -8روش تحقیق کیفی (ضدّروش  1و  .)2احمد محمدپور .انتشارات جامعهشناسان.
منابع کمکی و مکمل:
 -1خالصه مباحث اساسی در روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی .تدوین با همکاری رتبههای اول کنکور ارشد .انتشارات
روانشناسی و هنر.
 -2بانک سؤال روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی .حسین صنعتی .انتشارات کتابخانه فرهنگ.
اولویت دوم:
 -9استدالل آماری در جامعهشناسی .مولر و دیگران؛ ترجمه هوشنگ نایبی .نشر نی.
 -10روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) .باقر ساروخانی .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 -11روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقالنیت انتقادی .علی ساعی ،انتشارات سمت؛ بخش اول.
 -12تکنیکهای خاص تحقیق (بخش  .)1محمود قاضی طباطبایی .انتشارات دانشگاه پیامنور.
 -13کندوکاوها و پنداشتهها (بخش  .)6فرامرز رفیعپور ،شرکت سهامی انتشار.
 -14روشهای کاربردی تحقیق .مصطفی ازکیا .انتشارات کیهان.
د) حقوق زن در اسالم (با ضریب :)3
 -1نظام حقوق زن در اسالم .شهید مرتضی مطهری .انتشارات صدرا.
 -2بررسی حقوق فقهی خانواده :نکاح و انحالل آن ،مواد  1034تا  1157قانون مدنی .مصطفی محقق داماد .نشر علوم اسالمی.
 -3حقوق مدنی :خانواده .ناصر کاتوزیان .انتشارات دانشگاه تهران.
 -4مختصر حقوق خانواده .اسداهلل امامی و حسین صفائی .نشر دادگستر.
 -5تفسی سورههای مبارکه «نور» و «نساء»
ه) مبانی روانشناسی (با ضریب :)1
 -1زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد ( 2جلد) .ترجمه حسن رفیعی و محسن ارجمند و حسن حمیدپور .انتشارات ارجمند.

