اطالعات ارزیابی جامع گروههای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
نوبت دوم سال تحصیلی 1400-01
گروه آموزشی :علوم اجتماعی رشته-گرایش :جامعه شناسی – اقتصادی و توسعه
دانشکده. :ادبیات و علوم انسانی
نام درس

ارزیابی کتبی

اسامی کمیته ارزیابی جامع به

فهرست کامل منابع ارزیابی

تفکیک درس

لینک برگزاری
جلسه

زمان(تاریخ و ساعت)

ارزیابی شفاهی
لینک برگزاری جلسه

زمان(تاریخ
و ساعت)

 -1مسعود چلبی ( .)1393تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه شناسی .تهران نشر نی .بخش
اول تحلیل نظری شامل مباحث یک برنامه پژوهش نظری در جامعه شناسی نظری ،و علل و
موانع اجتماعی تولید پایدارعلم :یک الگوی سه سطحی ،صص.17-65 :
-2نظریههای جامعهشناسی مدرن ،تالیف جورج ریتزر و داگالس گودمن؛ ترجمه خلیل

نظریه های جامعه
شناسی

دکتر علی یوسفی

میرزایی و عباس لطفی زاده ،تهران نشر نی.1394،

دکتر حسین اکبری

 -3جاناتان ترنز(.)1397اصول نظری جامعه شناسی جلد 1پویایی های کالن .ترجمه عادل

حضوری

 29و  30خرداد 1401

حضوری

ابراهیمی لویه و همکاران .تهران .نشرلویه .فصول اول تا چهارم ،صص  11-166 :و فصل

 31خرداد
1401

هشتم ،صص.335-356 :
 -4ژانت چافتز( .)1394درآمدی بر نظریه سازی و نظریه آزمائی در جامعه شناسی .ترجمه
اسفندیار غفاری نسب ،تهران انتشارات بهمن برنا.
-1جامعه بازار ،نویسنده :دن اسلیتر و فرن تونکیس ،مترجم :حسن قاضیان ،نشر نی.
-2جامعه شناسی اقتصادی ،ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی ،نویسنده :ریچارد سوئد برگ

دکتر محمد مظلوم خراسانی
حوزه های جامعه
شناسی

دکتر غالمرضا حسنی درمیان
دکتر حسین میرزایی

ترجمه :علی اصغر سعیدی انتشارات تیسا.1395 ،
 -3جمعیت شناسی مصرف کننده و رفتار مصرفی،نوشته چ مارتینز ،فرحت یوسفو دیوید
سوانسون ،ترجمه محمد سید میرزائی ،تهران ،موسسه مطالعات و مدیریت جامع تخصصی
جمعیت کشور.

حضوری

 29و  30خرداد 1401

حضوری

 31خرداد
1401

-4مطالعات توسعه ،جفری هینز ترجمه گالبی
-5جامعه شناسی توسعه  ،مصطفی ازکیا و غالمرضا غفاری

دکتر علی اکبر مجدی

روش تحقیق

 -1کتاب روش تطبیقی فراسوی راهبردهای کمی وکیفی چارلز ریگین ترجمه محمد فاضلی،
نشر آگاه پنج فصل اول کتاب.

دکتر محسن نوغانی

-2روش های تحقیق در علوم اجتماعی ،ارل ببی ،ترجمه رضا فاضل ،جلد دوم.

دکتر احمدرضا اصغرپور

 -3مبانی پژوهش کیفی :فنون و مراحل تولید نظریه های زمینه ای تالیف اشتروس و کربین.

دکتر مهدی کرمانی

 -4مقاله تصریح روش شناسی ساختارگرایی تکوینی پیر بوردیو فردین محمدی مطالعات و
تحقیقات اجتماعی در ایران زمستان , 1398دوره  , 9شماره  ; 4از صفحه  873تا صفحه
.897

حضوری

 29و  30خرداد 1401

حضوری

 31خرداد
1401

