برنامه ترمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم سیاسی

زاًطگاُ آساز اسالهیٍ ،احس ًیطاتَر

نیمسال اول (برای دانشجویان دارای مدرک کارشناسی غیرمرتبط)
ًام زرس
هثاًی ػلن سیاست

تؼساز ٍاحس
3

تحَالت سیاسی ٍ اجتواػی ایزاى اس
( 1320تا )1357
اصَل رٍاتظ تیي الولل

2

ًَع زرس
جثزاًی(پیص ًیاس زرس ًظزیِ ّای
جسیس زر ػلن سیاست)
جثزاًی

2

جثزاًی(پیص ًیاس زرس ًظزیِ ّای
هرتلف زر رٍاتظ تیي الولل)
جثزاًی
اذتیاری -جثزاًی( تِ جای زرس پیص
ًیاس تارید اًسیطِ ّای سیاسی زر
غزب)
جثزاًی(پیص ًیاس زرس رٍش تحقیق)

ستاى ترصصی
سویٌار افکار سیاسی غزب تا ًیوِ اٍل
قزى 19

2
2

رٍش تحقیق زر ػلَم سیاسی

2

نیمسال اول
ًام زرس
ًظزیِ ّای جسیس زر ػلن سیاست

تؼساز ٍاحس
2

ًَع زرس
ترصصی-اجثاری

سویٌار جٌثص ّای اسالهی قزى
تیستن ٍ تأثیز اًقالب اسالهی تز آًْا
رٍش تحقیق زر ػلَم سیاسی
ستاى ترصصی
زرس اذتیاری

3

ترصصی-اجثاری

پیص ًیاس
هثاًی ػلن
سیاست
ًسارز

2
2
2

ترصصی-اجثاری
جثزاًی
اذتیاری

رٍش تحقیق
ًسارز
ًسارز

نیمسال دوم
ًام زرس
جاهؼِ ضٌاسی سیاسی
سویٌار اًقالب اسالهی ایزاى ٍ تاستاب
آى تزهسائل استزاتژی هٌغقِ ٍ جْاى
سویٌار هسائل کطَرّای جْاى سَم
زرس اذتیاری

تؼساز ٍاحس
2
2

ًَع زرس
ترصصی-اجثاری
ترصصی-اجثاری

پیص ًیاس
ًسارز
ًسارز

3
2

ترصصی-اجثاری
اذتیاری

ًسارز
ًسارز

نیمسال سوم
ًام زرس
ًظزیِ ّای هرتلف زر رٍاتظ تیي الولل

3

ًَع زرس
ترصصی-اجثاری

تؼساز ٍاحس

فقِ سیاسی
زرس اذتیاری

3
2

ترصصی-اجثاری
اذتیاری

پیص ًیاس
اصَل رٍاتظ
تیي الولل
ًسارز
ًسارز

نکات قابل توجه
 .1تزًاهِ تزهی تزای سَْلت زر اًتراب ٍاحس ٍ پیطگیزی اس تساذل ساػات زرسی ٍ اهتحاًی زر عَل تحصیل
زاًطجَیاى تْیِ ضسُ است ٍ تسیْی است زرصَرت اذذ ٍاحس تِ تزتیثی زیگز تَسظ زاًطجَ ،گزٍُ پاسرگَ
هطکالت آهَسضی هتؼاقة ًرَاّستَز.
 .2زاًطجَیاى زارای هسرک کارضٌاسی غیزهزتثظ تایستی زر ًیوسال اٍل عثق تزًاهِ ارائِ ضسُ زرٍس جثزاًی را اذذ
ًوایٌس .اس ًیوسال زٍم هی تَاًٌس عثق تزًاهِ تزهی پیص تیٌی ضسُ اًتراب ٍاحس ًوایٌس .تسیْی است زر صَرت
اذذ ٍاحس تِ تزتیثی زیگز تَسظ زاًطجَ ،گزٍُ پاسرگَ هطکالت آهَسضی هتؼاقة ًرَاّس تَز.

 .3زاًطجَیاى زر ذصَظ اذذ ٍاحس اذتیاری هی تَاًٌس تا هزاجؼِ تِ تزًاهِ ارائِ ضسُ ًیوسال جاری اس زرٍس
اذتیاری ارائِ ضسُ ،تِ زلرَاُ زرس یا زرٍسی را اًتراب ًوایٌس.
 .4تَصیِ هی ضَز تؼلت سٌگیٌی زرٍس زر هقغغ کارضٌاسی ارضس ،زاًطجَیاى زر ّز ًیوسال تیطتز اس ٍ 12احس اذذ
ًٌوایٌس.
 .5زاًطجَیاًی کِ زر هقغغ کارضٌاسی زرس ٍصایای اهام ذویٌی(رُ) را ًگذراًسُ اًس ،تایستی ایي زرس را ًیش زر
عَل سِ ًیوسال آهَسضی تؼٌَاى زرس ػوَهی اذذ ًوایٌس.
 .6اذذ ٍاحس پایاى ًاهِ زر ًیوسال چْارم (ًیوسال پٌجن تزای زاًطجَیاى غیزهزتثظ) ،تؼس اس اتوام ٍاحسّای آهَسضی
ٍ کسة حسًصاب هؼسل  14اهکاًپذیز هی تاضس.
 .7تا تَجِ تِ هصَتِ ضَرای آهَسضی گزٍُ زر هَرخ  ،94/09/18زاًطجَیاى اس تسٍ ٍرٍز تِ هقغغ کارضٌاسی ارضس
تایستی زر پٌج جلسِ زفاػیِ ضزکت ًوایٌس .تسیْی است ارائِ تائیسیِ حضَر زر جلسات زفاػیِ زر سهاى اذذ هجَس
زفاع الشاهی است .ایي هصَتِ اس ًیوسال زٍم سال تحصیلی  95-94تزای تواهی زاًطجَیاًی کِ قصس زفاع زارًس
السماالجزا ذَاّستَز( فزم هزتَط تِ تائیسیِ حضَر زر جلسات زفاػیِ ،زر چاج ٍ تکثیز زاًطگاُ هَجَز است).
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