رشته امتحاني
رفاه اجتماعي

دروس مربوطه

نام مراجع معرفي شده

موءلفين و مترجمين

نظريههاي جامعه
شناسي

نظريههاي جامعه شناسي در دوران
معاصر
نظريههاي جامعه شناسي
بنيادهاي نظريه اجتماعي
نظريههاي بنيادين جامعه شناختي

جورج ريتزر ،ترجمه محسن ثالثي ،تهران :انتشاراتعلمي و فرهنگي،
4331
غالمعباس توسلي ،تهران :انتشارات سمت4331 ،
جيمز كلمن ،ترجمه منوچهرصبوري
لوئيس كوزر و برنارد روزنبرگ ،ترجمه فرهنگ ارشاد

آمار و روش تحقيق

روش تحقيق در علوم اجتماعي

ارل ببی  ،ترجمه رضا فاضل  ،تهران  ،انتشارات سمت (آ جلد)

ضزيب3

مقدمهاي بر آمار در علوم اجتماعي
احتماالت و آمار كاربردي در احتماالت
و علوم تربيتي
پيمايش در تحقيقات اجتماعی

نورمن .ای.کوتز ،حبيب هللا تيموری  ،تهران  ،نشر ری

سازمان و مديريت

سازمان و مديريت  :از تئوری تا عمل
مباني مديريت

ضريب 3

علی دالوری  ،تهران  ،نشر رشد
ای .بی دواس  ،ترجمه هوشنگ نايينی  ،تهران  ،نشر نی
دکتر مهدی ايران نژاد پاريزی و پرويز ساسان گهر  ،تهران  ،انتشارات
موسسه علوم بانکداری  ،چاپ نهم 4331،

ضريب 2

اقتصاد خرد و كالن

نظريه اقتصاد خرد

ضريب2

اقتصاد كالن

تامين و رفاه اجتماعي

تامين اجتماعي

ضريب2

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين
اجتماعی

استيفن رابينزو ديويد دی ستزو ،ترجمه دکتر سيد محمد اعرابی و
همکاران انتشارات پژوهشهای فرهنگی 4311،
چارلز فرگوسن ،جلد اول چاپ پنجم و جلد دوم چاپ چهارم4333 ،
روديگردورنباخ و استانلي فيشر()Fisher.S&Dornbusch, R
ترجمه محمد حسين تيزهوش تابان ،تهران :انتشارات سروش4331 ،

مهدي طالب ،مشهد :بنياد فرهنگي رضوي4331 ،
دفتر حقوقی و مقررات وزارت رفاه اجتماعی  ،نشر موسسه فرهنگی-
هنری آهنگ آتيه شورای برنامه ريزی سازمان بهزيستی کشور،
انتشارات سازمان بهزيستی و دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی
روانشناسي اجتماعي

روانشناسي اجتماعي

ضريب2

روانشناسي اجتماعي
روانشناسي اجتماعي
شناخت اجتماعي(روانشناسي
اجتماعي)

اليوت آرونسون ،ترجمه حسين شكركن ،تهران :رشد4334 ،
علي پور مقدس ،اصفهان :مشعل4333 ،
آن ماري روش بال ،ترجمه سيد محمد دادگران،تهران :مرواريد4331 ،
ترجمه و تاليف :دكتر محمودايرواني -دكتر فاطمه باقريان4313 ،

