
 
 

 برنامه درسی
 

  کارشناسی ارشد  :دوره
 علوم سیاسیرشته: 
 روابط بین المللگرایش: 

 
 

رسی ریزي دمه وزارتی تفویض اختیارات برنامهن نابر اساس آئیدرسی این برنامه 
ازنگري برنامه درسی نامه وزارتی تدوین و بها و در چارچوب آئینبه دانشگاه

ریزي ار گرفته و در جلسه شوراي برنامهمورد بازنگري قر، 16/3/94مصوب 
 به تصویب رسیده است.                درسی دانشگاه یزد مورخ 

  



 

 

 برنامه درسی
 دوره: کارشناسی ارشد

 رشته: علوم سیاسی
 گرایش: روابط بین الملل

 

2 
 

 

 صفحه                                                                                            مطالب فهرست

 مشخصات کلی دروس: فصل اول 
 4....................................................................................................................................................تعریف

 4...............................................هدف.......................................................................................................
 4................................................................................................................................  اهمیت و ضرورت

 4.........................................................................نقش و توانایی فارغ التحصیالن .................................
 5.......................................................................................................................طول دوره و شکل نظام 

 5.........................................................................................................ضوابط پذیرش دانشجو و شرایط
 5..............................................................................................................مواد و ضرایب امتحانی ..........

 5......................................................................................................واحدهاي درسی ..................تعداد 
 6...........ش هاي تخصصی رشته روابط بین الملل...........................................................................گرای

 کارشناسی ارشد فصل دوم: جداول دروس دوره

 8........................................................................................................................... جبرانی دروس-الف

 9............................................................................................................................تخصصی دروس -ب
 11.........اختیاري................................................................................................................... دروس -پ

 کارشناسی ارشد سرفصل دروس دوره سوم: فصل
 19................................................................................................................................... جبرانی دروس

 28........تخصصی........................................................................................................................ روسد
 45....................اختیاري............................................................................................................ دروس

 104...............................................................ها سالپیوست: برنامه پیشنهادي نیم

 
  



 

 

 برنامه درسی
 دوره: کارشناسی ارشد

 رشته: علوم سیاسی
 گرایش: روابط بین الملل

 

3 
 

 
 
 

 فصل اول :
 کارشناسی ارشد مشخصات کلی دروس دوره

 روابط بین الملل 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 برنامه درسی
 دوره: کارشناسی ارشد

 رشته: علوم سیاسی
 گرایش: روابط بین الملل

 

4 
 

 :تعریف
هاي گوناگون، اهمیت شناخت رشد سریع ارتباطات بین المللی در حوزه هاي مختلف و تاثیرگذاري آن در عرصه

علمی این حوزه از زندگی اجتماعی و تنظیم رفتارها بر اساس یافته هاي پژوهشی جدید و روزآمد را بیش از هر زمان 
المللی براي حصول رقابت روزافزون بازیگران بین دیگري افزایش داده است. روشن است که در جهان کنونی که عرصه

اهداف متعارض است، براي دستیابی به موفقیت، استفاده از روش هاي سنتی و تکیه بر تجربیات شخصی کفایت الزم را 
ندارد و بررسی سیستماتیک تحوالت جهانی ضرورتی اساسی است. آموزش و پژوهش روابط بین الملل در سطوح کارشناسی 

 هاي معتبر جهان تالشی روشمند در همین خصوص است. و دکتري تخصصی در دانشگاهارشد 

 هدف:
اي تهرشاي از علم سیاست که در عین حال جنبه میانالملل به عنوان زیرمجموعهکارشناسی ارشد رشته روابط بین

هاي آن در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، حقوقی، الملل و زیرنظامنیز دارد، معطوف به شناخت و مطالعه علمی نظام بین
فرهنگی، تحوالت و عوامل موثر بر آن و همچنین شناخت مبانی سیاست خارجی کشورها و رابطه  –اقتصادي، اجتماعی 

الملل و تحوالت آن ل به شناخت علمی و در عین حال مفید از نظام بینالملل است. هدف از این رشته نیآن با نظام بین
است و هدف از ارائه آن در مقطع کارشناسی ارشد به طور خاص تربیت پژوهشگران و محققان، تحلیلگران، و مربیانی براي 

  این حوزه مطالعاتی است.

 اهمیت و ضرورت:
الملل شناخت این حوزه فعالیت انسانی را اهمیتی گذاري در نظام بیناهمیت فزاینده روابط خارجی و تاثیرپذیري و تاثیر

تواند سرچشمه سیاست و روابط خارجی مناسب و زمینه روزافزون بخشیده است. شناخت تخصصی و علمی در این حوزه می
 ساز تامین اهداف و آرمان هاي ملی باشد.

 نقش و توانایی فارغ التحصیالن:
وانند تشوند و میالملل برخوردار میتوانایی پژوهشگري و تحلیل و تدریس در حوزه علمی روابط بیندانش آموختگان از 

 در موسسات دولتی و اجرایی، موسسات پژوهشی، آموزشی، رسانه هاي جمعی و... مشغول به کار شوند.

 طول دوره و شکل نظام:
عمدتاً جنبه آموزشی داشته و هدف از آن عالوه بر دوره کارشناسی ارشد شامل چهار نیمسال است. سه نیمسال نخست 

افزایش دانش دانشجویان، آشنا ساختن آنها با پژوهشگري و نگرش علمی و قدرت نقد و ارزیابی است. نیمسال چهارم به 
هفته آموزش کامل است. مدت هر  16طور خاص پژوهشی و معطوف به تهیه و ارائه یک رساله علمی است. طول هر ترم 

 ساعت در نظر گرفته شده است. طول دوره کارشناسی ارشد روابط بین الملل حداکثر سه سال است.  16درس نظري واحد 
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 دانشجو: پذیرش ضوابط و شرایط
 پذیرش دانشجویان مطابق با ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري صورت می گیرد.

 امتحانی: ضرایب و مواد
 )1 زبان عمومی و تخصصی (ضریب -
 )2اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (ضریب  -
 )1اندیشه هاي سیاسی غرب و اسالم (ضریب  -
 )1جهان سوم و مسایل آن (ضریب  -
 )1حقوق بین الملل عمومی (ضریب  -
 )1سازمان هاي بین المللی (ضریب  -
 ).1تاریخ روابط بین الملل ( ضریب  -

 درسی: واحدهاي تعداد
واحد و دروس تخصصی اختیاري به تعداد  18شامل دروس تخصصی الزامی به تعداد مطابق با جدول زیر واحدهاي درسی 

شود. پایان نامه واحد است که از جداول دروس تخصصی اختیاري و با توجه به عالئق پژوهشی دانشجو انتخاب می 10
 ست.واحد ا 32واحد درسی است. مجموع واحدهاي این دوره  4تحصیلی نیز معادل 

شوراي عالی برنامه ریزي  25/9/1375این برنامه از سرفصل برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد روابط بین الملل مصوب 
وزارت علوم تحقیقات و فناوري اقتباس شده و بر اساس آیین نامه وزارتی تفویض اختیارات برنامه ریزي درسی به دانشگاه 

  مورد بازنگري قرار گرفته است. 16/3/1394و بازنگري برنامه درسی مصوب  ها و در چهارچوب آیین نامه وزارتی تدوین
 

دوره 
 تحصیلی

 نوع واحد هاي درسی
جمع کل واحد 

 پایه عمومی جبرانی هاي درسی
تخصصی 

 الزامی
تخصصی 
 اختیاري

 پایان نامه

کارشناسی 
 ارشد

9 - - 18 10 4 32 
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 روابط بین الملل قبل و بعد از بازنگريمقایسه برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد 

 برنامه درسی بعد از بازنگري برنامه درسی قبل از بازنگري 

 18 16 تعداد واحدهاي تخصصی (الزامی)

 10 12 تعداد واحدهاي اختیاري

 4 4 تحقیق در رساله تحصیلی(پایان نامه)

 32 32 جمع

 

 گرایش هاي تخصصی رشته روابط بین الملل:
هاي  الملل، حقوق وسازمانالملل در سطح کارشناسی ارشد به سه حوزه تخصصی سیاست و امنیت بینروابط بینرشته 

 الملل تقسیم شده است.المللی و اقتصاد سیاسی بینبین
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 :دوّم فصل

 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دوره دروس جداول
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 جبرانی دروس  -الف

براي دانش آموختگان دوره کارشناسی که تحصیالتشان غیر از رشته علوم سیاسی بوده است گذراندن دروس پیش نیاز زیر 
 معدل دوره تاثیري ندارد.ضروري است که البته در 

 
  ارشد روابط بین المللجبرانی کارشناسی  دروس مشخصات و عنوان

ف
دی

ر
 

 )نیاز(همنیازپیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس
 کارگاهی عملی ظرين کارگاهی عملی ظرين التین فارسی

 Principles of اصول روابط بین الملل الف 1
International Relations 

 ندارد   32   2

 Principles of اصول روابط بین الملل ب 2
International Relations 

اصول روابط بین    32   2
 الملل الف

 Principles of Political سیاستمبانی علم  3
Science 

 ندارد   48   3

 Research Methods in روش تحقیق در علوم سیاسی 4
Political Science 

 ندارد   32   2

    144   9 جمع
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 تخصصی دروس  -ب

 
 روابط بین الملل کارشناسی ارشد تخصصی دروس مشخصات و عنوان

  (بعد از بازنگري)

ف
دی

ر
 

 )نیاز(همنیازپیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس
 کارگاهی عملی ظرين کارگاهی عملی ظرين التین فارسی

 Method and Research الملل روش و پژوهش در روابط بین 1
in IR 

 ندارد   32   2

 Theories of الملل نظریه هاي روابط بین 2
International Relations 

 ندارد   48   3

 ندارد   International Politics 3   48 المللسیاست بین 3

 International المللیسازمان هاي بین 4
Organizations 

 ندارد   32   2

 International Political المللاقتصاد سیاسی بین 5
Economy 

 ندارد   32   2

-بازتاب انقالب اسالمی درروابط بین 6

 الملل

International 
Implications of Islamic 

Revolution 

 ندارد   32   2

 ندارد   Regional Studies 2   32 مطالعات منطقه اي 7

 Specialty English  زبان تخصصی 8
Language 

 

 ندارد   32   2

    288   18 جمع
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 عنوان و مشخصات دروس تخصصی کارشناسی ارشد روابط بین الملل
 از بازنگري)(قبل  

 پیشنیاز/همنیاز تعداد ساعات تعداد واحد نام درس ردیف

 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

روش و پژوهش در روابط  1

 الملل بین

 ندارد 34  34 2  2

 " 51  51 3  3 الملل نظریه هاي روابط بین 2

 " 51  51 3  3 المللسیاست بین 3

 " 51  51 3  3 المللیسازمان هاي بین 4

بازتاب انقالب اسالمی درروابط  6

 المللبین

3  3 51  51 " 

 ندارد 34  34 2  2 مطالعات منطقه اي 7

  272  272 16  16  جمع
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 اختیاري دروس  -پ
، للالمسیاست و امنیت بینالملل در سطح کارشناسی ارشد به سه حوزه تخصصی دروس اختیاري رشته روابط بین

تقسیم شده است. دانشجویان این رشته از مجموع  المللاقتصاد سیاسی بینو  المللیهاي بین وسازمانحقوق 
هاي تخصصی زیر که هر یک ناظر بر یکی از حوزه هاي تخصصی فوق الذکر است، ملزم به انتخاب واحدهاي مندرج در بسته

 واحد درسی هستند. 10و گذراندن تعداد 

 
روابط بین الملل گرایش  کارشناسی ارشد یارياخت دروس مشخصات و عنوان

 سیاست و امنیت بین الملل (بعد از بازنگري)

ف
دی

ر
 

 )نیاز(همنیازپیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس
 کارگاهی عملی ظرين کارگاهی عملی ظرين التین فارسی

تحلیل و پیش بینی در عرصه سیاست  1

 بین الملل

Analysis and 
Prediction in World 

Politics 

 ندارد   32   2

 The Theories of نظریه هاي تحلیل سیاست خارجی 2
Foreign Policy 

Analysis 

 ندارد   32   2

 

3 

مطالعه تطبیقی نظام هاي سیاسی 

 بین المللی

Comparative Int’l 
Political Systems 

Study 

 ندارد   32   2

4 

 

نظریه هاي استراتژي و امنیت بین 

 الملل

Theories of 
International 
Security and 

Strategy 

 ندارد   32   2

5 

 

 The Role of Ideology نقش ایدئولوژي در سیاست بین الملل
in International 

Politics 

 ندارد   32   2

6 

 

سیاست خارجی قدرت هاي بزرگ 

 پس از پایان جنگ سرد

Foreign Policy of 
Great Power after the 

Post-Cold War era 

 ندارد   32   2

 ندارد   Regional Conflicts 2   32 ايتعارضات منطقه 7

 ندارد   US Foreign Policy 2   32 سیاست خارجی امریکا 8
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 Seminar on IR of سمینار سیاست خارجی ج. ا. ایران 9
Iran’s Foreign Policy 

 ندارد   32   2

 وسمینار موضوعات جدید در سیاست  10

 المللامنیت بین

Seminar on Current 
Issues in 

International Politics 
and Security 

 ندارد   32   2

    320   20 جمع

 
کارشناسی ارشد روابط بین الملل گرایش  اختیاري دروس مشخصات و عنوان

 سیاست و امنیت بین الملل (قبل از بازنگري)
 ردیف

 

 نیازپیش نیاز یا هم تعداد ساعات تعداد واحد نام درس

 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

استراتژي نظامی  1

ابرقدرت ها و قدرت 

 هاي بزرگ

 ندارد 34   34 2  2

سیاست خارجی   2

 شوروي

"  "  "  " " 

 

3 

مطالعه تطبیقی نظام 

هاي سیاسی بین 

 المللی

"  " "  " " 

4 

 

سوم در سمینار جهان 

 سیاست بین الملل

"  " "  " " 

5 

 

سمینار روابط خارجی 

 ایران

"  " "  " " 

6 

 

نقش ایدئولوژي در 

 سیاست بین الملل

"  " "  " " 
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مدیریت بحران هاي  7

 بین المللی

"  " "  " " 

 " "  " "  " سیاست خارجی امریکا 8

سیاست خارجی  9

 تطبیقی

"  " "  " " 

  306  306 18  18 جمع 

 
کارشناسی ارشد روابط بین الملل گرایش  اختیاري دروس مشخصات و عنوان

 حقوق و سازمان هاي بین المللی (بعد از بازنگري)

ف
دی

ر
 

 )نیاز(همنیازپیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس
 کارگاهی عملی ظرين کارگاهی عملی ظرين التین فارسی

 Recent المللتحوالت جدبد در حقوق بین 1
Developments in 
International Law 

 ندارد   32   2

 فرهنگی-سازمانهاي اجتماعی 2

 المللیبین

International Socio-
Cultural 

Organizations 

 ندارد   32   2

 

3 

 Peaceful Settlement آمیز اختالفات و فصل مسالمتحل
of Disputes 

 ندارد   32   2

4 

 

 & Islam الملل اسالم و حقوق بین
International Law 

 ندارد   32   2

5 

 

 United Nations نظام ملل متحد
System 

 ندارد   32   2

6 

 

اي سازوکارهاي جهانی و منطقه

 حمایت از حقوق بشر 

Int’l & Regional 
Mechanisms for 
Human Rights 

Protection 

 ندارد   32   2

 International المللیبینهاي رژیم 7
Regimes  

 ندارد   32   2
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 Common Human عالئق مشترك بشري 8
Interests 

 ندارد   32   2

 ندارد   Law of Treaties 2   32 حقوق معاهدات 9

 International Law of الملل محیط زیستحقوق بین 10
Environment 

 ندارد   32   2

    320   20 جمع

 

 

کارشناسی ارشد روابط بین الملل گرایش  اختیاري دروس مشخصات و عنوان
 حقوق و سازمان هاي بین المللی (قبل از بازنگري)

 ردیف

 

 نیازپیش نیاز یا هم تعداد ساعات تعداد واحد نام درس

 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

حل و فصل مسالمت  1

 آمیز دعاوي

 ندارد 34   34 2  2

الملل حقوق بین  2

 توسعه

"  "  "  " " 

 

3 

حقوق بازرگانی بین 

 المللی

"  " "  " " 

4 

 

حقوق دیپلماتیک و 

 کنسولی

"  " "  " " 

5 

 

 " "  " "  " حقوق ملت ها

6 

 

اسالم و حقوق بین 

 الملل

"  " "  " " 
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 " "  " "  " حقوق معاهدات 7

 " "  " "  " حقوق دریاها 8

حقوق جنگ و  9

 بیطرفی

"  " "  " " 

 " "  " "  " حقوق فضا و هوا 10

تحول جامعه بین  11

الملل و حقوق بین 

 الملل

"  " "  " " 

  374  374 22  22 جمع 
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کارشناسی ارشد روابط بین الملل گرایش  اختیاري دروس مشخصات و عنوان

 اقتصاد سیاسی بین الملل (بعد از بازنگري)

ف
دی

ر
 

 )نیاز(همنیازپیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس
 کارگاهی عملی ظرين کارگاهی عملی ظرين التین فارسی

 Energy and الملل انرژي و سیاست بین 1
International Politics 

 ندارد   32   2

 Comparative اي نظامهاي اقتصادي بررسی مقایسه 2
Economic Systems 

 ندارد   32   2

 

3 

 Economic اقتصاديجهانی شدن 
Globalization 

 ندارد   32   2

4 

 

 Theories of نظریه هاي توسعه اقتصادي 
Economic 

Development 

 ندارد   32   2

5 

 

 International المللی نهادهاي اقتصادي بین
Economic 
Institutions 

 ندارد   32   2

6 

 

 Regional Economic اينهادهاي اقتصادي منطقه
Institutions 

 ندارد   32   2

سمینارموضوعات جدیددر اقتصاد  7

 المللسیاسی بین

Seminar on Current 
Issues in IPE 

 ندارد   32   2

    226   14 جمع
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کارشناسی ارشد روابط بین الملل گرایش  اختیاري دروس مشخصات و عنوان
 اقتصاد سیاسی بین الملل (قبل از بازنگري)

 ردیف

 

پیش نیاز یا  تعداد ساعات تعداد واحد درس نام

 نیازهم
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

 ندارد 34  34 2  2 انرژي و سیاست جهان 1

 " "  " "  " نظم نوین اقتصادي 2

بررسی تطبیقی نظام  3

 هاي اقتصادي

"  " "  " " 

روابط اقتصادي ایران با  4

جهان خارج از جنگ 

اسالمی دوم تا انقالب 

 الف

"  " "  " " 

روابط اقتصادي ایران با  5

جهان خارج از جنگ 

دوم تا انقالب اسالمی 

 ب

"  " "  " " 

مسایل پولی و بانکی  6

 بین المللی 

"  " "  " " 

تئوري هاي توسعه  7

 نیافتگی اقتصادي

"  " "  " " 

شرکت هاي چندملیتی  8

 و اقتصاد بین الملل

"  " "  " " 

  272  272 16  16 جمع 
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 فصل سوم :
 روابط بین الملل سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد
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 جبرانی دروس
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 عنوان درس (فارسی): اصول روابط بین الملل الف
Lesson Title (English): Principles of International Relations 

 
 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی
*   2   32   

                    √ □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     √ □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                   √  □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                   √   □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 درس:هدف 

هدف از ارائه و آموزش این درس آشنا ساختن دانشجویان با مهم ترین مفاهیم، اصول و مفروضه هاي سیاست بین الملل و 
روابط بین الملل به عنوان مقدمه اي براي فهم سایر بنیادهاي نظري این رشته می باشد. در واقع این درس گام اول جهت 

 سائل موجود در آن محسوب می شود. ورود به دنیاي روابط بین الملل و فهم م
 :رئوس مطالب

 مبحث ردیف
 آشنایی با مفاهیم روابط بین الملل و سیاست بین الملل 1

 آشنایی با مفهوم کنشگران دولتی و غیردولتی 2

 آشنایی با مفاهیم قدرت و امنیت و انواع مفهومی آن 3

 آشنایی با انواع تعاریف مربوط به دولت 4

 مفهوم سیاست خارجی و نظریه هاي مربوط به آنآشنایی با  5
 آشنایی با مفهوم منافع ملی  6
 آشنایی با مفهوم نظام بیم الملل و انواع توزیع قدرت در آن 7
 طبقه بندي قدرت هاي بزرگ در نظام بین المللآشنایی با  8
 انواع بازي در نظام بین المللآشنایی با  9

 فرهنگ در تعامالت بین المللیآشنایی با نقش اقتصاد و  10
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
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 منابع اصلی:
 

 1391قاسمی، فرهاد، اصول روابط بین الملل. تهران: میزان:  -

 .1386قوام، علی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: سمت:  -
 .1367شیوه هاي تصمیم گیري در سیاست خارجی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی:  آلیسون، گراهام، -
 .1388بوزان، بري، ایاالت متحده و قدرت هاي بزرگ، مترجم: رحمن قهرمان پور. تهران: مطالعات راهبردي:  -
 قومس.و وحید بزرگی. تهران:  دوئرتی، جیمز و رابرتفالتزگراف، نظریه هاي متعارض در روابط بین الملل، مترجم: علی رضا طیب -

 .1393رسولی ثانی /ابادي، الهام، درآمدي بر مهم ترین مفاهیم و اصطالحات روابط بین الملل. تهران: تیسا:  -
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 عنوان درس (فارسی): اصول روابط بین الملل ب

Lesson Title (English): Principles of International Relations 
 

 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت واحدتعداد  نوع واحد
 اصول روابط بین الملل الف کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی

*   2   32   
                    √ □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     √ □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                   √  □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                   √   □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

هدف از ارائه و آموزش اهداف این درس در راستاي همان اهداف مشخص شده درس اصول روابط بین الملل الف می باشد. 
این درس آشنا ساختن دانشجویان با مهم ترین مفاهیم، اصول و مفروضه هاي سیاست بین الملل و روابط بین الملل به 
عنوان مقدمه اي براي فهم سایر بنیادهاي نظري این رشته می باشد. در واقع این درس گام دوم جهت ورود به دنیاي روابط 

 موجود در آن محسوب می شود. بین الملل و فهم مسائل 
 

 :رئوس مطالب
 مبحث ردیف

 آشنایی با نظریه هاي روابط بین الملل 1

 آشنایی با مفهوم جهانی شدن و تاثیر آن بر تعامالت بین المللی 2
 آشنایی با منطقه گرایی و مفهوم منطقه و تاثیر مناطق در سیاست بین الملل 3
 بین الملل و نظریه هاي مربوط به آنآشنایی با مفهوم اقتصاد سیاسی  4
 آشنایی با مسائل و مفاهیم نظامی و استراتژیک روابط بین الملل 5
 آشنایی با نقش دین در روابط بین الملل 6
 آشنایی با مفاهیم جدید در ادبیات روابط بین الملل 7
 آشنایی با مفهوم سطح تحلیل و انواع آن در روابط بین الملل 8
 با مفهوم رژیم هاي بین المللی و انواع آنآشنایی  9

 آشنایی با مفهوم قدرت هاي نوظهور در روابط بین الملل 10
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪

 
 منابع اصلی:

 
 1391قاسمی، فرهاد، اصول روابط بین الملل. تهران: میزان:  -

 .1386اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: سمت: قوام، علی،  -
 .1367آلیسون، گراهام، شیوه هاي تصمیم گیري در سیاست خارجی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی:  -
 .1388بوزان، بري، ایاالت متحده و قدرت هاي بزرگ، مترجم: رحمن قهرمان پور. تهران: مطالعات راهبردي:  -
 برتفالتزگراف، نظریه هاي متعارض در روابط بین الملل، مترجم: علی رضا طیب و وحید بزرگی. تهران: قومس.دوئرتی، جیمز و را -

 .1393رسولی ثانی /ابادي، الهام، درآمدي بر مهم ترین مفاهیم و اصطالحات روابط بین الملل. تهران: تیسا:  -
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 عنوان درس (فارسی): مبانی علم سیاست

Lesson Title (English): Principles of Political Science 
 

 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی

*   3   48   
                    √ □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     √ □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                   √  □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                   √   □ندارد           □دارد                           کارگاه:      

 
 هدف درس:

هدف از ارائه و آموزش این درس آشنا ساختن دانشجویان با مهم ترین مفاهیم رشته علوم سیاسی می باشد. در این درس 
و عملکرد دانش سیاسی آشنا خواهند شد و  دانشجویان در کنار یادگیري مفاهیم با مقوله ها، ماهیت، قلمرو، نظریه ها

 همچنین ارتباط این رشته از دانش بشري با سایر رشته هاي هم پیوند را می آموزند.
 :رئوس مطالب

 مبحث ردیف
 تعریف، موضوع و ماهیت علم سیاست 1

 نسبت علم سیاست با رشته هاي هم پیوند 2
 دولت و انواع تعاریف مربوط به آن 3
 انواع نگرش ها و نظریه ها در علم سیاست آشنایی با 4
 آشنایی با انواع نظریه هاي مربوط به پیدایی دولت 5
 احزاب سیاسی و گروه هاي ذي نفوذ 6
 آشنایی با انواع نظام هاي سیاسی 7
 مفهوم ایدئولژي سیاسی  8
 آشنایی با انواع مشارکت سیاسی 9

 سیاست آشنایی با انواع نظریه هاي موجود در علم 10
 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
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 منابع اصلی:
 

 .1373عالم، عبدالرحمن، بنیادهاي علم سیاست، تهران: نی،  -
 .1386بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران: نشر نی،  -
 .1389قوام، علی، سیاست شناسی، تهران: سمت،  -
 .1386موریس، اصول علم سیاست، مترجم: ابوالفضل قاضی، تهران: میزان، دوورژه،  -
 .1389هیوود، اندرو، سیاست، مترجم: عبدالرحمن عالم، تهران: نشرنی،  -
 .1384بال، آلن و گاي پیتر، سیاست و حکومت جدید، مترجم: عبدالرحمن عالم، تهران: قومس،  -
 .1390، تهران: نشرنی، سیف زاده، حسین، مبانی دانش سیاست در نظم نوین -
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 عنوان درس (فارسی): روش تحقیق در علوم سیاسی
Lesson Title (English): Research Methods in Political Science 

 
 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی
*   2   32   

                    √ □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     √ □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                   √  □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                   √   □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

شجویان با روش شناسی کمی با توجه به اهمیت مسایل روش شناختی در علوم سیاسی، هدف از این درس آشنا ساختن دان
وند و شدر این درس هدف آن است  دانشجویان با چگونگی طراحی پژوهش کمی و کیفی آشنا  و کیفی ومبانی آنها است .
هدف نهائی درس عبارتست گیرند. ه کار ب یل سیاست خارجی و شناخت پدیده هاي علوم سیاسیآن را در عمل در حوزه تحل

پژوهشگران در کاربست روش علمی در طراحی پژوهش پدیده هاي اجتماعی به توجه به ویژگیها و از توانمند ساختن 
 الملل.هابا تاکید بر پدیده هاي سیاسی و روابط بینظرافت هاي این پدیده

 
 :رئوس مطالب

 مبحث ردیف
 آشنایی با مفهوم روش و روش شناسی در علوم انسانی 1

 سیاسیآشنایی با روش شناسی در علوم  2
 آشنایی با انواع روش هاي پژوهش در علوم سیاسی 3
 آشنایی با روش هاي کمی 4
 آشنایی با روش هاي کیفی  5
 آشنایی با مراحل طراحی پژوهش علمی 6
 آشنایی با عوامل مهم در طراحی پژوهش 7
 آشنایی با مکتب آینده پژوهی و روش سناریو نویسی  8

 
 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم مستمرارزشیابی 

25٪ 25٪ 25٪ 25٪ 



 

 

 برنامه درسی
 دوره: کارشناسی ارشد

 رشته: علوم سیاسی
 گرایش: روابط بین الملل

 

27 
 

 
 منابع اصلی:

 . 1390برنهم، پ. روش تحقیق در علوم سیاسی. ترجمه میترا راه نجات. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،  -
 بلیکی، نورمن. پارادایمهاي تحقیق در علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  -
 . 1394پیکمن، ل. روشهاي کاربردي پژوهشهاي اجتماعی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات،  -
 . 1394جهان بین، ف. روش تحقیق در علوم سیاسی. تهران: افق آینده،  -
 .1380سفیري، خ. روشهاي پژوهش کیفی در علوم اجتماعی. تهران: برایند پویش،  -
 . 1394م اجتماعی:روشهاي کمی آمار پیشرفته. تهران: ساروخانی، ب. روشهاي تحقیق در علو -
 .1392سریع القلم،م. روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل. تهران: فرزان،  -
 . 1390طاهري، ابوالقاسم. روش تحقیق در علوم سیاسی. تهران: چاییزه فردا،  -
 . 1393منوچهري، ع. و دیگران. رهیافت و روش در علوم سیاسی. تهران: سمت،  -
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 تخصصی دروس
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 المللدر روابط بینو پژوهش  روش: درس (فارسی)عنوان 
Lesson Title (English): Method and Research in IR 

 
 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی
 *  2   32   

                   √  □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                    √  □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                   √  □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                  √    □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                    √  □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 درس:هدف 

المللی، هدف از این درس آشنا ساختن دانشجویان با روش شناسی با توجه به اهمیت مسایل روش شناختی درروابط بین
 هاو تکامل روش هاي پژوهشالملل با پیگیري دگرگونیدر روابط بین و پژوهشدرس روش  کمی و کیفی ومبانی آنها است .
علوم تجربی در پژوهش پدیده هاي اجتماعی، دشواریهاي مربوطه و راه شود. کاربست روش پدیده هاي اجتماعی شروع می

وند و شمورد بررسی قرار می گیرند وسپس دانشجویان با چگونگی طراحی پژوهش کیفی آشنا می حل هاي این دشواریها
ت از توانمند هدف نهائی درس عبارتسگیرند. الملل بکار میآن را در عمل در حوزه تحلیل سیاست خارجی و روابط بین

ساختن پژوهشگران در کاربست روش علمی در طراحی پژوهش پدیده هاي اجتماعی به توجه به ویژگیها و ظرافت هاي 
 الملل.هابا تاکید بر پدیده هاي سیاسی و روابط بیناین پدیده

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 کاربرد روش هاي علمی در پژوهش هاي سیاسی 1
 فرق میان روش هاي سنتی و روش علمی پژوهش سیاسی  2
 مراحل روش پژوهش علمی پدیده سیاسی 3
 طراحی پژوهش 4
 عوامل مهم در طراحی پژوهش 5
 آشنایی با مبانی مفهومی و جایگاه روش شناسی کیفی در مطالعات اجتماعی  6
 فلسفه و معرفت شناسی روش هاي کیفی 7
 انواع پژوهشهاي کیفی  8
 مطالعه موردي 9

 قوم نگاري 10
 مشاهدة همراه با مشارکت  11
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 شناختیمطالعات پدیدار 12
 )ethno-methodologyشناسی مردمی (روش 13
 )grounded theoryنظریه زمینه مند ( 14
 تحلیل گفتمان 15
 آشنایی با مکتب آینده پژوهی و روش سناریو نویسی  16

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم مستمرارزشیابی 

25٪ 25٪ 25٪ 25٪ 
 

 منابع اصلی:
 . 1390برنهم، پ. روش تحقیق در علوم سیاسی. ترجمه میترا راه نجات. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،  -
 بلیکی، نورمن. پارادایمهاي تحقیق در علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  -
 . 1394پیکمن، ل. روشهاي کاربردي پژوهشهاي اجتماعی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات،  -
 . 1394جهان بین، ف. روش تحقیق در علوم سیاسی. تهران: افق آینده،  -
 .1380سفیري، خ. روشهاي پژوهش کیفی در علوم اجتماعی. تهران: برایند پویش،  -
 . 1394م اجتماعی:روشهاي کمی آمار پیشرفته. تهران: ساروخانی، ب. روشهاي تحقیق در علو -
 .1392سریع القلم،م. روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل. تهران: فرزان،  -
 . 1390طاهري، ابوالقاسم. روش تحقیق در علوم سیاسی. تهران: چاییزه فردا،  -
 . 1393، منوچهري، ع. و دیگران. رهیافت و روش در علوم سیاسی. تهران: سمت -

- Della Porta, Donatella and Keating, Michael (eds.) Approaches and Methodologies in the 
Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press: 240-62.  

- Klotz and D. Prakash, eds., Qualitative Methods in International Relations. Houndmills: 
Palgrave Macmillan. 

- McNabb, David (2004) Research Methods for Political Science. New York: Sharpe: 
Chapters 10, 11, 12 (134-186). 
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 نظریه هاي روابط بین المللعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): Theories of International Relations 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی
 *  3   48   

                   √  □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                    √  □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                   √  □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                  √    □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                    √  □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

الملل است. دانشجویان هدف از ارائه این درس، آشنا ساختن دانشجویان با مهمترین دستاوردهاي نظري در حوزه روابط بین
الملل آشنایی خواهند یافت تا بتوانند از طریق مفروضات و دیدگاه در طول ترم با مناظرات مختلف نظري در روابط بین

مسایل و تحوالت دنیاي بین الملل را تبیین و تحلیل نمایند. در واقع نظریه و شناخت آن می تواند پنجره هاي هاي نظري 
 جدیدي براي دانشجویان جهت تحلیل و فهم مسایل روابط بین الملل بگشاید. 

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 آشنایی با مفهوم نظریه روابط بین الملل و انواع آن  1
 مبانی فرانظري نظریه روابط بین الملل آشنایی با 2
 ارتباط میان نظریه روابط بین الملل و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی 3
 بررسی ویژگی هاي تمایزبخش نظریه هاي روابط بین الملل 4
 بررسی مناظره هاي چهارگانه در روابط بین الملل 5
 مکتب انگلیسی 6
 ظهور رهیافتهاي جدید نظريالملل و گرایی در روابط بینعلم 7
 ظهور دیدگاههاي پسااثباتگرا  8
 شناسی تاریخی جامعه 9

 مکتب انتقادي  10
 پساساختارگرایی، پساتجددگرایی و تفسیرگرایی  11
 فمینیسم  12
 انگاريسازه  13
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 پسااستعمارگرایی  14
 الملل هاي اسالمی در روابط بیندیدگاه 15
 الملل هنجاري در روابط بیننظریه سیاسی و  16
 الملل پردازي در روابط بینارزیابی وضعیت نظریه 17
 مروري بر نظریه هاي غیرغربی روابط بین الملل  18

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
 

 منابع اصلی:
 .1394، نی نشر: تهران. المللبینجدید در روابط  دیدگاههايبزرگی، وحید.  -
 . 1394دهقانی فیروزآبادي، سید جالل. فرانظریه اسالمی روابط بین الملل. تهران:  -
 .1394ها در روابط بین الملل. تهران: ها و فرانظریهدهقانی فیروزآبادي، سید جالل. نظریه -
ملل. ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی. تهران: هاي متعارض در روابط بین الدوئرتی،جیمز و رابرت فالتزگراف. نظریه -

 . 1391قومس 
 . 1394قاسمی، فرهاد. نظریه هاي روابط بین الملل، سایبرنتیک و سیاست خارجی. تهران:  -
 . 1393قوام، ع. کاربرد نظریه هاي روابط بین الملل. تهران:  -
 . 1390شینه و چشم انداز. تهران: قومس، قوام، ع. و ا. فاطمی نژاد و سعید شکوهی، نظریه روابط بین الملل: پی -
 . 1394گریفیتس، م. نظریه روابط بین الملل براي سده بیست و یکم. ترجمه علیرضا طیب. تهران:  -
 . 1395الملل. ترجمه عبدالمجید سیفی. تهران: مخاطب، هاي روابط بینالوسون، استفانی. نظریه -
 . 1391الملل. ترجمه روح ا... طالبی ارانی و حمیرا مشیرزاده، تهران: میزان، نهاي روابط بیلینکلیتر، اندرو و دیگران. نظریه -
 . 1393مشیرزاده، ح. تحول در نظریه هاي روابط بین الملل. تهران: سمت،  -

- T. Dunne, M. Kurki and S. Smith, eds., International Relations Theories. Oxford: Oxford 
University Press, 2015.  

- James Der Derian, Critical Practices of International Theory. New York: Routledge, 
2009. 

- S. Schidler and M. Spindler, Theories of International Relations. London and New York: 
Routledge, 2014.  

- Viotti, P.R. and Kauppi, M.V., International Relations Theory: Realism, Pluralism and 
Beyond. Boston: Allyn and Bacon, 1999. 

 



 

 

 برنامه درسی
 دوره: کارشناسی ارشد

 رشته: علوم سیاسی
 گرایش: روابط بین الملل

 

33 
 

 سیاست بین المللعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): International Politics 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی
 *  3   48   

                   √  □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                    √  □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                   √  □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                  √    □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                    √  □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

الملل و عوامل دیگر که در رفتار سیاسی کشورها اثر نظام سیاسی بینقادر ساختن دانشجو به شناخت اصولی و سیستماتیک ساختار و کارکرد 
آید. براي این منظور شرح و توصیف هدفهاي سیاسی کننده، دارند و درك درست رویدادهاي سیاسی جهانی بدون توجه به آنها بدست نمیتعیین
هاي همساز و المللی بعنوان صحنه کنششورها و نظام سیاسی بینمرزي کشورها، چگونگی پیگیري و ابزار دستیابی به آنها، رقابت میان کبرون

 مرزي مورد بررسی قرار خواهد گرفت.هاي سیاسی برونناهمساز کشورها و عامل بسیار موثر در کامیابی یا ناکامی آنها در دستیابی به هدف
 

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 المللمفاهیم اصلی در سیاست بین 1
 المللتجزیه و تحلیل سیاست بینچهارچوب کلی  2
 نظریه هاي سیاست بین الملل 3
 الملل کشورهاهاي رفتار بینانگیزه 4
 تعامالت میان کشورها 5
 المللی هاي سیاسی بیننظام 6
 المللی تحول تاریخی نظامهاي سیاسی بین 7
 سیاست بین الملل و مسایل اصلی آن در دوران پس از جنگ سرد 8
 توزیع قدرت در نظام بین الملل کنونینحوه  9

 آشنایی با طبقه بندي قدرت هاي در نظام بین الملل 10
 آشنایی با الگوي رفتاري ابرقدرت و قدرت هاي بزرگ در نظام بین الملل 11
 آشنایی با چگونگی تاثیرگذاري سطوح مختلف جهانی، منطقه و ملی بر یکدیگر  12
 ها، مدل ها و چهارچوب هاي تحلیلی، ظهور مفهوم امنیت جهانی.امنیت بین الملل، نظریه  13
 جهانی شدن و سیاست بین الملل 14
 سازمان هاي بین المللی و سیاست بین الملل 15
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 بازیگران غیردولتی و سیاست بین الملل 16
 محیط زیست و سیاست بین الملل 17
 الملایران و سیاست بین 18

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم مستمر ارزشیابی

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
 

 منابع اصلی:
 .1382. تهران: 21آیکنبري، جان، هژمونی آمریکا در قرن  -
 . 1386استار، ه. و راست، ب. سیاست جهانی. تهران:  -
 .1390بوزان، بري. ایاالت متحده و قدرت هاي بزرگ. تهران:  -
 .1383شدن سیاست، روابط بین الملل در عصر نوین. تهران: بیلیس، جان و استیو اسمیت. جهانی  -
 . 1393تري، جی و کاربو، ج. سیاست جهانی. تهران،  -
 .1393جهان پیش رو: مناظره در باب جهان پس از آمریکا. تهران:  -
 . 1394قاسمی، فرهاد. نظریه هاي روابط بین الملل، سایبرنتیک و سیاست خارجی. تهران:  -
 . 1394سیاست بین الملل. تهران:  والتس، کنت. نظریه -

 .1386ونت، الکساندر. نظریه اجتماعی سیاست بین الملل. تهران:  -
D. Skidmore, Contested Social Orders and International Politics. Nashville, Vanderbilt University 
Press, 1997. 
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 سازمان هاي بین المللیعنوان درس (فارسی): 

Lesson Title (English): International Organizations 
 

 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی

 *  2   32   
                   √  □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                    √  □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                   √  □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                  √    □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                    √  □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

 و شناخت و درك جایگاه و روندهاي موجود در  بین المللی آشنایی با اصول و موضوعات مهم حقوق با توجه به اهمیت
، آگاهی بیشتر د. هدف از این درسشوارایه می المللی حقوق و سازمان هاي بینسازمانهاي بین المللی دو واحددرس 

ل المللی با عنایت به اهمیت تدوین موازین، شکدانشجویان از ارتباط تنگاتنگ و متقابل حقوق بین الملل و سازمان هاي بین
 گیري هنجارها و اجراي آنهادر عرصه بین المللی و تحوالت آنهاست.

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 مقدمه وزمینه جویی 1
تاریخ تحوالت روابط بین الملل و زمینه هاي شکل گیري حقوق بین الملل معاصر و تشکیل سازمانهاي بین المللی،  2

 بین حکومتی و غیردولتی
 سازمان هاي بین المللی در بستر نظریات روابط بین المللی  3
 نظریه رژیم هاي بین المللی 4
 سیستمی از سازمان هاي بین المللیدرك  5
 نقش سازمان هاي بین المللی در تنظیم و اجراي موازین بین المللی 6
 تحلیل فرایندهاي جاري در سازمان هاي بین المللی، موارد مطالعه  7
 چالش هاي پیش روي سازمان هاي بین المللی 8
 رویکرد تصمیم گیري در مطالعه سازمان هاي بین المللی 9

 دیدگاه هاي جهان سومی نسبت به سازمان هاي بین المللی 10
 جهانی شدن و عملکرد سازمان هاي بین المللی 11
 آینده سازمان هاي بین المللی 12
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 ایران و سازمان هاي بین المللی 13
 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
 

 منابع اصلی:
 . 1393بارکین، ساموئل جی. سازمان هاي بین المللی (تئوري ها و نهادها). تهران:  -
 ). سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل. تهران: نشر نو1396فلسفی، هدایت اهللا ( -
  1368. تهران: نشر نو ، اهللا فلسفیرجمه و تحقیق از هدایت. تالمللنهادهاي روابط بین). 1368کلییار، کلود آلبر ( -
 1397بیگ زاده ابراهیم. حقوق سازمان هاي بین المللی. چاپ ششم. تهران: مجد،  -
تا امروز. ترجمه نسرین مصفا، عبدالرحمان عالم و بهرام  1815المللی از ). تاریخ سازمانهاي بین1397باب رینالداز ( -

 مستقیمی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 1392تهران:  غفوري، محمد. سازمان هاي بین المللی. -

 1390رضایی، علی رضا. ایران و سازمان هاي بین المللی در ابتداي هزاره سوم. تهران:  -
- James Crawford, Abdul Koroma, Said Mahmoudiand Alain Pellet (ed. 2016). The 

International Legal Order: Current Needs and Possible Responses. Brill 
- Margaret P.Karns, International Organizations: The Politics and Processes of Global 

Governance. London, Lynne Rienner, 2000. 
- -Jan Huro, International Organizations, Politics Law, Practice.New York. Routledge, 

2014. 
- -Volker Rittberger, International Organizations, London, Palgrave, 2013. 
- -Bob Reinalda , Routledge History of International Organization, New York. 

Routledge,2009. 
 

 
 
 
 

https://brill.com/search?f_0=author&q_0=James+Crawford
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Abdul+Koroma
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Said+Mahmoudi
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Alain+Pellet
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 اقتصاد سیاسی بین المللعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): International Political Economy 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی
 *  2   32   

                   √  □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                    √  □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                   √  □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                  √    □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                    √  □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

هاي مختلف اقتصادي در هاي الزم براي درك چگونگی عملکرد نظامها و مهارتهدف از ارائه این درس ایجاد توانایی
هاي تحلیلی اقتصاد سیاسی براي درك و توضیح ارتباط میان نهادهاي کشورهاي مختلف و نیز نحوه استفاده از چارچوب

اي ههاي بنیادي مرتبط با انواع نظامتاریخ و فرهنگ در کشورهاي مختلف است. در این درس نظریهسیاسی اقتصادي با 
عامل در داخل و نیز در ت هاآناقتصادهاي مبتنی، غیرمبتنی و شبه مبتنی بر بازارِ آزاد فراگرفته شده و نقاط ضعف و قدرت 

شنهاد ید این که استفاده از تمام کتب و منابع پیتأکگیرد. شایسته اي مورد بحث و بررسی قرار میبا یکدیگر به طور مقایسه
 انتقادي (و نه اثباتی) خواهد بود. -شده براي این درس به صورت تحلیلی

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 الملل (رابطه دولت و بازار)چیستی اقتصاد سیاسی بین 1
 مکاتب مختلف فکري نسبت به اقتصاد سیاسی بین الملل 2
 المللانقالب صنعتی و آغاز دوره استیالي بریتانیا بر اقتصاد و سیاست بین 3
 المللجنگ جهانی اول و افول دوران استیالي بریتانیا بر اقتصاد و سیاست بین 4
 الملل در دوره بین دو جنگ جهانی اول و دوماقتصاد و سیاست بین 5
 ن وودزگیري نهادهاي برتوپایان جنگ جهانی دوم و شکل 6
 المللبین در اقتصادمفهوم قدرت  7
 اقتصاد سیاسی بین الملل و جهانی شدن 8
 المللیها، کاالهاي عمومی و نظام تجاري بینهژمون 9

 ايهاي تجاري منطقهتوافق 10
 ايهاي تجاري فرامنطقهتوافق 11
 سازمان هاي اقتصادي بین المللی 12



 

 

 برنامه درسی
 دوره: کارشناسی ارشد

 رشته: علوم سیاسی
 گرایش: روابط بین الملل
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 بین المللیایران و سازمان هاي اقتصادي  13
 یتی و اقتصاد جهانیچندملهاي شرکت 14
 یتیچندملهاي هاي شرکتدالیل اقتصادي براي تداوم فعالیت 15
 یتیچندملهاي وضعیت سیاسی اقتصادي کشور میزبان و شرکت 16
 المللی تا اقتصاد سیاسی جهانیاز اقتصاد سیاسی بین 17
 یتی در جهانچندملهاي هاي شرکتکردن فعالیتالمللی براي قانونمند وضع مقررات بین 18
 پولشویی و مفهوم آن در اقتصاد سیاسی بین الملل (آِشنایی با گروه ویژه اقدام مالی) 19
 المللجمهوري اسالمی ایران و اقنصاد سیاسی بین 20

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
 

 منابع اصلی:
 .1392باالم، دیوید. درآمدي بر اقتصاد سیاسی بین الملل. تهران:  -
 .1384روزنا، جیمز. اقتصاد سیاسی بین الملل و جهانی شدن. تهران:  -
 .1395. تهران: مخاطب 21، اقتصاد سیاسی بین الملل در سده اسمیت عماد االنیس و کریستوفر فاراندس -
 .1393، اقتصاد سیاسی بین الملل تالش براي کسب قدرت و ثروت. تهران: تامس الرسون ،دیوید اسکیدمور -

- Arestis, Philip and Malcolm Sawyer, 21st Century Keynesian Economics. New York: 
Palgrave Macmillan, 2010. 

-  Fiscal and Debt Policies for the Future. Ed. Philip Arestis and Malcolm Sawyer. New 
York: Palgrave Macmillan, 2014. 

- Atasoy, Yildiz. Global Economic Crisis and the Politics of Diversity. New York: 
Palgrave Macmillan, 2014. 

- Basu, Dipak and Victoria Miroshnik. International Business and Political Economy. New 
York: Palgrave Macmillan, 2015. 

- Beard, Jennifer L. The Political Economy of Desire: International Law, Development and 
the Nation State. New York: Routledge-Cavendish, 2007. 

- Belyi, Andrei V. and Kim Talus, States and Markets in Hydrocarbon Sectors. New York: 
Palgrave Macmillan, 2015. 

- Bishop, Matthew Louis. The Political Economy of Caribbean Development. Palgrave 
Macmillan: New York, 2013. 

- Cohen, Benjamin J. International Political Economy: An Intellectual History. Princeton: 
Princeton University Press, 2008. 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3+%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3+%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86&select-author=author-exact
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 بازتاب انقالب اسالمیعنوان درس (فارسی): 

Lesson Title (English): Int’l Implications of Islamic Revolution 
 

 نیاز)نیاز(همدروس پیش ساعتتعداد  تعداد واحد نوع واحد
 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی

 *  2   32   
                   √  □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                    √  □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                   √  □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                  √    □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                    √  □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

به اعتقاد بسیاري از ناظران، انقالب اسالمی ایران به عنوان یکی از مهمترین رویدادهاي اجتماعی و سیاسی سده بیستم، 
اجتماعی منطقه خاورمیانه به جا گذاشته است. این  –تأثیرات چشمگیر مختلفی در روابط سیاسی و تحوالت سیاسی 

منطقه در سایر نقاط جهان نیز محسوس بوده است. احیاگري اسالمی و شکل گیري جنبشهاي اسالم  تأثیرات فراتر از
الملل، تغییرات در الگوهاي تعامالت گرایانه، سیاستهاي متخذه در قبال این جنبشها، طرح مفاهیم جدید در روابط بین

شود. هدف از ارائه این درس، تجهیز دانشجویان می المللی انقالب اسالمی محسوباز جمله آثار بین …منطقه اي و جهانی و 
 هاي مختلف است. به ابزار علمی الزم براي درك این تأثیرات و نیل به شناختی اجمالی از این تأثیرات در حوزه

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 روابط بین الملل، سیاست بین الملل و سیاست خارجی 1
 مفهومی)مفهوم شناسی انقالب(تعاریف  2
 انقالب اسالمی و ماهیت آن 3
 انقالب اسالمی و جمهوري اسالمی ایران 4
 گفتمان انقالب اسالمی و مکتب امام خمینی 5
 دال ها یا اصول و مبانی انقالب اسالمی 6
 انقالب اسالمی و تأثیر بر تئوري هاي انقالب  7
 انقالب اسالمی و بازگشت دین به روابط بین الملل  8
 گفتمان انقالب اسالمی و مفاهیم نظریات روابط بین الملل 9

 انقالب اسالمی و سیاست خاجی(چالش واقع گرایی و ارمانگرایی) 10
 اانقالب اسالمی و اهداف سیاست خارجی 11
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 انقالب اسالمی و صدور انقالب         12
 انقالب اسالمی ،اسالم سیاسی و بیداري اسالمی 13
 اسالمی ؛مستضعفین جهان و جنبش هاي آزادیبخشانقالب  14
 انقالب اسالمی و امریکا 15
 انقالب اسالمی و اسرائیل  16
 نقالب اسالمی و نظم منطقه اي 17
 انقالب اسالمی و تاثیر آن بر انقالب هاي عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا. 18

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه نهاییآزمون  میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
 

 منابع اصلی:
 .1382اسپوزیتو، جان ال. انقالب اسالمی و بازتاب جهانی آن. تهران:  -
 . 1383امرایی، حمزه. انقالب اسالمی ایران و جنبشهاي اسالمی معاصر. تهران:  -
 . 1389بهمن، شعیب. انقالبهاي رنگی و انقالب اسالمی. تهران:  -
 .1390همکاران. بازتاب هاي انقالب اسالمی ایران. تهران: سمت خرمشاد، باقر و  -
 . 1394صفاتاج،م. موج اول بیداري اسالمی پس از انقالب اسالمی. تهران:  -
 . 1394صفاتاج،م. موج دوم بیداري اسالمی پس از انقالب اسالمی. تهران:  -
 . 1386مجرد، محسن. انقالب اسالمی و سیاست بین الملل. تهران:  -
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 مطالعات منطقه ايعنوان درس (فارسی): 

Lesson Title (English): Regional Studies 
 

 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی

 *  2   32   
                   √  □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                    √  □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                   √  □ردندا           □آزمایشگاه:                          دارد                  √    □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                    √  □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

صادي، هاي اقتالملل پیدا می کنند. پویشاي در روابط بینالملل اهمیت فزایندهمناطق به عنوان بخشهاي فرعی نظام بین
-می الملل تأثیرالمللی در سطح نظام بینامنیتی مناطق مختلف جهان هم از تحوالت بین-سیاسیفرهنگی، و -اجتماعی

پذیرند و هم بر آن تأثیر دارند. هدف این درس شناخت دانشجویان از الگوها و رویکردهاي گوناگون در مطالعات منطقه اي 
اطق با تاکید بر منطقه خاورمیانه و همچنین آشنایی و بهره گیري از پارامترهاي خاص براي بررسی تحوالت در هر یک از من

 دانشجویان با تئوري ها و رویکردهاي نظري نسبت به منطقه گرایی و همگرایی منطقه. 

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 تعریف منطقه و مطالعات منطقه اي  1
 تعریف منطقه به عنوان یک سطح تحلیل میانی در نظام بین الملل 2
 رویکردهاي نظري نسبت به منطقه گرایی و همگرایی منطقه  3
 نحوه توزیع قدرت در مناطق مختلف جهان  4
 نحوه مدیریت نظم در مناطق مختلف جهان 5
 منطقه گرایی و جهانی شدن  6
 شناسایی قدرت هاي منطقه اي و ویژگی هاي رفتاري آن ها  7
 تعامالت منطقه اي و بینامنطقه اي  8
 ستیزش هاي منطقه اي و بینامنطقه اي  9

 معرفی ویژگی هاي مجموعه امنیتی منطقه خاورمیانه 10
 آشنایی با سازمان هاي منطقه اي  11
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  ایران و منطقه گرایی        12
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
 

 منابع اصلی:
 .1388اولی ویور. مناطق و قدرت ها: ساختار امنیت بین الملل. مترجم: رحمن قهرمان پور،تهران: بوزان، بري و  -
 .1393الملل معاصر. تهران: خرسندي، گرایی در حقوق بین. منطقهمحمد قاري سیدفاطمیلطیفه و حسینی،   -
 . 1394اي و اقتصاد و انرژي خلیج فارس. تهران: نوروزي، خدري، رضا.  بحرانهاي منطقه  -
 . 1394دهقانی فیروزآبادي، جالل. نظریه هاي همگرایی منطقه اي و رژیم هاي بین المللی. تهران:  -
 . 1395اي خلیج فارس. تهران: انتشارات دانشگاه تهران: زارعی، بهادر. مطالعات منطقه -
د جالل دهقانی فیروزآبادي. . ترجمه سینظمهاي منطقه اي، امنیت سازي در جهانی نوینلیک، دیوید و پاتریک مورگان.   -

 تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي. 
 . 1395اي. تهران: میزان: قاسمی، فرهاد. نظریه هاي روابط بین الملل و مطالعات منطقه  -
لی، الملگرایی نو. ترجمه علیرضا طیب. تهران: مرکز آموزش و پژوهشهاي بینبیوردن هتنه و دیگران. جهانگرایی و منطقه -

1391.  
 .1392کوالیی، الهه. میان منطقه گرایی و روابط بین الملل. تهران:  -
الملل. ترجمه الهه کوالیی و . تهران: مرکز آموزش و پژوهشهاي گرایی و روابط بینهینر هانگی و دیگران. میان منطقه -

 .1392المللی، بین
 .1395یاوري، حجت. منطقه گرایی اوراسیایی. تهران:  -

C. Rumford. The Sage Handbook of European Studies. Sage Publications, 2009.  
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 زبان تخصصیعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): Specialty English Language 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی
 *  2   32   

                   √  □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                    √  □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                   √  □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           √□حل تمرین:                          دارد 
                    √  □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

از آنجا که رشته روابط بین الملل به بررسی مهم ترین تحوالت سیاسی نظام بین الملل و تاثیر این تحوالت بر سیاست 
خارجی و داخلی دولت ها می پردازد، لذا براي فهم کامل این تحوالت و تحلیل هاي غیربومی مربوط به آن، آشنایی با زبان 

ی رشته از مهم ترین ضروریات دانش آموختگان این رشته می باشد، بی شک انگلیسی به طور کلی و آشنایی با زبان تخصص
بدون فهم کامل ادبیات تخصصی روابط بین الملل که اغلب ادبیاتی غیربومی است، زمینه براي تولید دانش بومی روابط بین 

تاي ه روابط بین الملل در راسالملل غیرممکن و دشوار می باشد. لذا هدف این درس آشنایی دانشجوبان با مفاهیم اصلی رشت
 فهم کامل ادبیات انگلیسی روابط بین الملل و همچنین آشنایی با نوشتن یادداشت و مقاله به زبان انگلیسی است. 

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 آشنایی با مفاهیم تخصصی رشته روابط بین الملل 1
 مسائل روابط بین الملل به زبان انگلیسیآشنایی با نوشتن مقاله و یادداشت در حوزه مفاهیم و  2
 آشنایی با ترجمه متون انگلیسی روابط بین الملل 3
 آشنایی با ارائه کنفرانس به زبان انگلیسی 4

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
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 منابع اصلی:
 .1385دانشجویان علوم سیاسی. تهران: سمت داورپناه، هرمز. انگلیسی براي  -
 .1374علوي پرویز. انگلیسی تخصصی براي دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل. تهران:  -
 .1392نوازنی، فرهنگ تطبیقی انگلیسی به فارسی واژگان و عبارات علوم سیاسی. تهران:  -
 . 1379نشر نی  نوروزي، مهدي. فرهنگ جامع لغات و اصطالحات سیاسی. تهران: -

 

- Heywood, A (2000), Key Concepts in Politics, Palgrave Press. 
- Griffiths, Martin. (2002) International Relations: The Key Concepts, London: Routledge. 
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 اختیاري دروس

 گرایش سیاست و امنیت بین الملل
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 و پیش بینی در عرصه سیاست بین الملل تحلیل: عنوان درس (فارسی)
Lesson Title (English): Analysis and Prediction in World Politics 

 
 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی
  * 2   32   

                    √ □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     √ □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                    √ □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                   √   □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                  √    □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

یش بینی ود در دنیاي بین الملل، به پدانشجویان روابط بین الملل بایستی بتوانند در کنار فهم و تبیین شرایط و وقایع موج
و تحلیل وقایع ممکن و محتمل و انواع سناریوهاي مختلف براي یک وضعیت موجود در آینده (آینده پژوهی) باشند. لذا 
هدف این درس آشنایی دانشجویان با انواع روش ها و شیوه هاي آینده پژوهی و سناریونویسی در حوزه تحوالت روابط بین 

 باشد. الملل می 
 

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 آینده شناسی (تعاریف و مفاهیم) 1
 تاریخ آینده شناسی 2
 اهمیت آینده نگري و علل توجه به آن 3
 آینده شناسی و کاربرد آن در روابط بین الملل 4
 آشنایی با آینده پژوهی و سناریونویسی 5
 آشنایی با انواع روش هاي سناریو نویسی 6
 روندهاي آینده پژوهیتحلیل  7
 آینده پژوهی در مطالعات استراتژیک 8
 آشنایی با دیدگاه هاي نظري در مورد آینده پژوهی 9

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
 

 



 

 

 برنامه درسی
 دوره: کارشناسی ارشد

 رشته: علوم سیاسی
 گرایش: روابط بین الملل
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 منابع اصلی:

 .1396سناریو. تهران: کوزوو، هانا و روبرت گاسنر. آینده پژوهی و تجزیه و تحلیل  -
 1392رستمی، محسن و عیسی کشاورز. مبانی آینده پژوهی. تهران: -

 1391ملکی فر، عقیل و همکاران. آشنایی با الفباي آینده پژوهی. تهران:  -

 .1396بل، وندل. مبانی آینده پژوهی: تاریخچه، اهداف و دانش. تهران:  -
 .1391تژیک، تهران: مطالعات راهبردي تیشه یار، ماندانا.آینده پژوهی در مطالعات استرا -
 .1396گوردون، آدام. فهم آینده. تهران: مطالعات راهبردي:  -
 . 1391حاجیانی، ابراهیم. مبانی، اصول و روش هاي آینده پژوهی، تهران:  -

 .1395مردوخی، بایزید. روش شناسی آینده نگري. تهران: نشرنی  -
- Starr, Harvey (2006). Approaches, Levels and Methods of Analysis in International 

Politics Crossing Boundaries (Advances in Foreign Policy Analysis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 برنامه درسی
 دوره: کارشناسی ارشد

 رشته: علوم سیاسی
 گرایش: روابط بین الملل
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 نظریه هاي تحلیل سیاست خارجی: عنوان درس (فارسی)
Lesson Title (English): Foreign Policy Analysis Theories 

 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی

  * 2   32   
                    √ □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     √ □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                    √ □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                   √   □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                  √    □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 درس:هدف 

الملل است. هدف از این درس یافته در روابط بینتحلیل سیاست خارجی از حوزه هاي مهم اما به نسبت کمتر توسعه
آشنایی با بحثهاي مرتبط با تحلیل سیاست خارجی است تا از این طریق دانشجویان به ابزار الزم براي شناخت علمی و 

دانشجویان بایستی بتوانند با انواع روش هاي تجزیه و تحلیل سیاست تحلیلی از سیاست خارجی دست یابند. در این درس 
 خارجی در سطوح خرد آشنا شوند و از طریق شناخت این روش ها به تحلیل مسائل سیاست خارجی بپردازند.

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 آشنایی با مفهوم سیاست خارجی (هستی شناسی سیاست خارجی) 1
 و تحلیل سیاست خارحی و انواع روش هاي مربوط به آن. آشنایی با مفهوم تجزیه 2
 وجوه تمایز تجزیه و تحلیل سیاست خارجی با سیاست بین الملل 3
 رویکردهاي هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی در ادبیات تحلیل سیاست خارجی 4
 سطوح تحلیل در سیاست خارجی 5
 نظریه هاي شناختی تصمیم گیري 6
 نظریه هاي عقالنی تصمیم گیري 7
 محیط ادراکی و محیط عملیاتی 8
 عرصه سیاست داخلی و سیاستگذاري خارجی 9

 نظریه سازمانی 10
 تفکر گروهی و سیاست خارجی 11
 سیاست خارجی مقایسه اي 12
 واقعگرایی و سیاست خارجی 13
 انگاري و سیاست خارجیسازه 14
 خارجیتغییر و تدام در سیاست  15

 
 



 

 

 برنامه درسی
 دوره: کارشناسی ارشد

 رشته: علوم سیاسی
 گرایش: روابط بین الملل
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 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
 

 
 

 منابع اصلی:
بونام و دیگران. رویکرد ادراکی در تحلیل سیاست خارجی. ترجمه شایان افراسیابی و حمیرا مشیرزاده. تهران: میزان، در  -

 شرف انتشار. 
 .1392برساخته. ترجمه مهدي میرمحمدي و علیرضا خسروي. تهران: کوبالکووا، سیاست خارجی در جهانی  -
 .1393خسروي، علی رضا و مهدي میرمحدي، مقدمه اي بر تحلیل سیاست خارجی، تهران:  -
 .1395دنمارك، رابرت. بازدرامدي بر تحلیل سیاست خارجی. تهران:  -
 . 1395مشیرزاده، حمیرا. تبیین و تحلیل سیاست خارجی. تهران:  -
 . 1393، چ. سیاست خارجی و پافشاري بر خطا. ترجمه علیرضا طیب. تهران: هرمان -
 .1387هیل، ك. ماهیت متحول سیاست خارجی. ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی. تهران:  -

 
- Carlsnaes, W. (2002) “Foreign Policy,” in W. Carlesnaes et al., eds., Handbook of 

International Relations. 
- Carlsnaes, W. (2012) “Actors, Structures and Foreign Policy Analysis,” in S.Smith, A. 

Hadfield and T. Dunne, eds. Foreign Policy: Theories, Actors, Cases. Oxford: Oxford 
University Press.  

- S.Smith, A. Hadfield and T. Dunne, eds.(2012) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases. 
Oxford: Oxford University Press.  

- J. Subotic (2016) “Narrative, Ontological Security, and Foreign Policy Change,” Foreign 
Policy Analysis 12. 
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 المللیمطالعه تطبیقی نظام هاي سیاسی بین: عنوان درس (فارسی)
Lesson Title (English): Comparative Int’l Political Systems Study 

 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی

  * 2   32   
                    √ □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     √ □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                    √ □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                   √   □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                  √    □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

الملل حاکم در هر مقطع زمانی است. در همین الملل، نوع نظام بینیکی از مسائل مهم در مطالعۀ سیاست وروابط بین
کنند، آن را ابزار مناسبی براي مطالعات مقایسه اي می ه میها استفادزمینه دانشمندان علوم اجتماعی که از نظریۀ نظام

الملل نیز از این امر مستثنی نیست .هدف از این درس آشناساختن دانشجویان با رهیافت سیستمیک به دانند و روابط بین
نظریه هاي موجود در این  المللی و مدلوالت آنها در هر دوره زمانی با توجه به شناختها ي بینالملل وانواع نظامروابط بین
 باره است .

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 مفهوم نظم و نظام بین الملل  1
 آشنایی با انواع نظم در نظام بین الملل 2
 آشنایی با دوره هاي تاریخی نظام بین الملل بر اساس نظم حاکم بر آن ها 3
 المللنظریه نظامها در روابط بین 4
گرایی آشنایی با نظریات سیستمی در روابط بین الملل (مورتون کاپالن، ریچارد روزکرانس، جرج مدلسکی نوواقع  5

 کنت والتز، امانوئل والرستین و ...)
الملل (چند قطبی ـ موازنه قدرت،دوقطبی منعطف وغیرمنعطف، تک قطبی ـ هژمونیک و ها در روابط بینانواع نظام 6

(... 
 با نظام  جهانشمول ـ دولت جهانی و حق وتوي واحدهاآِشنایی  7
 جهانی شدن و نظام بین المللی 8
 منطقه گرایی و نظام بین الملل 9

 بحران در نظام هاي بین المللی  10
 ایران و نظام بین الملل 11

 
 

 روش ارزیابی:
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 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
 

 
 

 منابع اصلی:
 . 1386لیتل، ریچارد. تحول در نظریه هاي موازنه قوا. تهران:  -
 . 1388مشیرزاده، حمیرا. تحول در مفاهیم بین الملل. تهران:  -
 . 1393مرشایمر، جان. تراژدي سیاست قدرت هاي بزرگ. تهران:  -
 . 1394والتز، کنت. نظریه سیاست بین الملل. تهران: نشر نی  -
 .1386ریه اجتماعی سیاست بین الملل. تهران: الکساندر، ونت. نظ -

 
- R.H.Jackson, “The Evolution of International Society,” in J. Baylis and S. Smith, eds., The 

Globalization of World Politics. Oxford and New York: Oxford University Press, 2001. 
- F. Eva, “International Boundaries, Geopolitics and the (Post) Modern Territorial Discourse: The 

Functional Fiction,” in D. Newman, ed., Boundaries, Territory and Postmodernity. London: Frank 
Cass, 1999. 

- J. Kellas, “The Evolution of Nationalism,” in the Politics of Nationalism and Ethnicity. London: 
Macmillan, 1998. 

- W. Mattli, The Logic of Regional Integration. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 
Chapter 2: “A Review on Theoretical Approaches to Integration.” 

- W. Mattli, The Logic of Regional Integration. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 
Chapter 3: “Explaining Regional Integration.” 

- W. Hout, “Theories of International Relations and the New Regionalism,” in J. Grugel, and W. 
Hout, Regionalism across the North-South Divide. London and New York: Routledge, 1999. 

- J.A.Scholte, “The Globalization of World Politics,” in J. Baylis and S. Smith, eds., The 
Globalization of World Politics. Oxford and New York: Oxford University Press, 2001. 

- M. Moore, “Globalization, Cosmopolitanism, and Minority Nationalism,” in M. Keating and J. 
McGarry, eds., Minority Nationalism and the Changing International Order. Oxford and New York: 
Oxford University Press, 2001. 

- J.H.Mittelman, “Rethinking the ‘New Regionalism’ in the Context of Globalization,” in B. Hettne 
et al., eds., Globalism and the New Regionalism. London” Macmillan and UNU, 1999. 

- A.Appadurai, “The Grounds of the Nation-State: Identity, Violence and Territory,” in K. Goldman 
et al., eds., Nationalism and Internationalism in the Post-Cold War Era. London: Rutledge, 2000. 
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 المللهاي استراتژي و امنیت بیننظریه: عنوان درس (فارسی)
Lesson Title (English): Theories of International Security and Strategy 

 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی

  * 2   32   
                    √ □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     √ □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                    √ □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                   √   □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                  √    □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

 مفاهیمی که براي توضیح و تبیین این موضوعات ساخته وها و المللی در پرتو نظریهفهم مسائل امنیتی و استرتژیکی بین
ها است. در این درس اند از عمق و دقت بیشتر برخوردار خواهد بود. هدف از این درس شناخت این نظریهپرداخته شده

همچنین دانشجویان با دیدگاه هاي مختلف نسبت به امنیت  و همچنین مکاتب امنیتی آشنا می شوند. در این درس 
 چنین هدف آن است دانشجویان در کنار ابعاد سخت افزاري امنیت با ابعاد غیرسخت این مفهوم نیز آشنا شوند.هم

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 مفاهیم و کلیات مربوط به تعاریف استراتژي و امنیت 1
 آشنایی با مفهوم مطالعات استراتژیک 2
 آشنایی با مفهوم مطالعات امنیتی  3
 اي هاي استراتژي و امنیت در پرتو ظهور سالحهاي هستهنظریه 4
 آشنایی با مطالعات استراتژیک کشورهاي جهان سوم  5
 آشنایی با ابعاد مختلف امنیت (امنیت مضیق و امنیت موسع) 6
 آشنایی با مکتب کپنهاگ 7
 دیدگاه هاي نظري روابط بین الملل نسبت به امنیت و چگونگی تامین آن 8
 آشنایی با رژیم هاي صلح و امنیت بین الملل 9

 آشنایی با رژیم هاي امنیتی (خلع سالح، کنترل تسلیحات و بازدارندگی) 10
 بحران و نظریه هاي مربوط به آن در روابط بین الملل 11
 تروریسم و امنیت بین الملل 12

 
 
 
 

 روش ارزیابی:
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 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
 

 
 :منابع اصلی

 .1378: تهران. مردم،دولتهاوهراس. بوزان،بري -
 . 1397: تهران. تاملی پیرامون امنیت وامنیت بین الملل. بوزان، بري و لینه هانسن -
 . 1392. چهارچوبی جدید براي تحلیل امنیت. بوزان، بري،دوویلد واولی ویور -
 . 1388شیهان، مایکل. امنیت بین الملل. تهران:  -
 . 1380طیب، ع. ارزیابیهاي انتقادي از امنیت بین الملل. تهران:  -
 . 1390کلودزیج، ا. امنیت و روابط بین الملل. تهران:  -
 . 1394مهدیزاده، غ. تروریسم و امنیت بین الملل. تهران:  -
 . 1394استراتژي قدرتهاي بزرگ پس از جنگ سرد. تهران:  .پیتر تافت رث و هنسن، -
 .1392رسولی ثانی آبادي، الهام. درآمدي برمهم ترین مفاهیم نظامی استراتژیک. یزد:  -
 . 1386عبداهللا خانی، علی. نظریه هاي امنیت. تهران:  -
 .1383عسگرخانی، ابومحمد. رژیم هاي بین المللی. تهران:  -

 
- M. Ayoob, The Third World Security Predicament. Rienner Publishers, 1995.  
- Farrell, T. (2002) “Constructivist Security Studies: Portrait of a Research Program.” 

International Studies Review 4-1: (Spring): 49-72. 
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 نقش ایدئولوژي در سیاست بین الملل: عنوان درس (فارسی)
Lesson Title (English): The Role of Ideology in International Politics 

 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی

  * 2   32   
                    √ □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     √ □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                    √ □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                   √   □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                  √    □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

شناخت انواع ایدئولوژي هاي مذهبی و غیرمذهبی به منزله سرچشمه هاي شکل گیري و رشد افکار و اقدامات نخبگان سیاست 
 المللی و همچنین نقش این ایدئولوژي ها در رخدادها و حوادث جهانی. خارجی و سیاست گذاران در نظام بین

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 معنا و ماهیت ایدئولوژي 1

 اهمیت و جایگاه ایدئولوژي در جهان امروز 2

 انواع ایدئولوژي هاي سیاسی 3

 ایدئولوژي و منافع ملی 4

 ایدئولوژي، سیاست و قدرت 5

 خارجیایدئولوژي و سیاست  6

 ایدئولوژي و خشونت سیاسی 7

 ایدئولوژي و جنبش هاي اعتراضی 8

 ایدئولوژي دینی و کنش سیاسی 9

سیر تحول ایدئولوژي در روابط بین الملل (در سه دوره زمانی قبل از جنگ سرد، دوران جنگ سرد و دوران پس از  10
 جنگ سرد).

 نقش ایدئولوژي در تحوالت بین الملل معاصر 11

نقش ایدئولوژي هاي محافظه کاري و نومحافظه کاري، لیبرال و نولیبرال، مارکسیزم، فاشیسم و نازیسیم در تحوالت  12
 بین الملل

 نقش ایدئولوژي در سیاست خارجی قدرت هاي بزرگ  13
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 ایدئولوژي و نقش آن در تعامالت و تعارضات منطقه اي   14

 ایدئولوژي انقالب اسالمی و چالش قدرت جهانی  15
 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
 

 
 :منابع اصلی

 .1386مرادي، کمال، نقش ایدئولوژي در روابط بین الملل، تهران: پلک،  -
 ترجمه، ارسالن قربانی، تهران: دانشگاه امام صادق.هانسون، اریک، دین و سیاست در نظام بین الملل معاصر،  -

هابرماس، یورگن، دین و روابط بین الملل (مجموعه مقاالت)، مترجم: عسگرقهرمان پور، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی   -
 .1388و اجتماعی، 

 نگی.دیوید ایکن، هنري، عصر ایدئولوژي، مترجم: ابوطالب صارمی، تهران: انتشارات علمی و فره -

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 برنامه درسی
 دوره: کارشناسی ارشد

 رشته: علوم سیاسی
 گرایش: روابط بین الملل

 

56 
 

 سیاست خارجی قدرت هاي بزرگ پس از جنگ سرد: عنوان درس (فارسی)
Lesson Title (English): Foreign Policy of Great Power after the Post-Cold War era 

 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی

  * 2   32   
                    √ □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     √ □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                    √ □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                   √   □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                  √    □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
هدف این درس آشنایی دانشجویان با سیاست خارجی و کنش هاي رفتاري قدرت هاي بزرگ در دوره زمانی  هدف درس:

پس از جنگ سرد می باشد. چگونگی توزیع قدرت در نظام بین الملل و تاثیر آن بر سیاست خارجی قدرت هاي بزرگ و 
مقدورات و محذورات داخلی و بین المللی از همچنین اولویت بندي منافع ملی و اهداف سیاست خارجی آن ها با توجه به 

 دیگر اهداف این درس می باشد. 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 آشنایی با مفاهیم ابرقدرت، قدرت بزرگ و قدرت منطقه اي 1
 آشنایی با مفهوم سیاست خارجی و انواع آن 2
 گونه شناسی قدرت هاي بزرگ در دوره پس از جنگ سرد 3
 هاي بزرگ در دوره پس از جنگ سردطبقه بندي قدرت  4
 سیاست خارجی آمریکا در دوره پس از جنگ سرد 5
 سیاست خارجی چین در دوره پس از جنگ سرد 6
 سیاست خارجی روسیه در دوره پس از جنگ سرد  7
 سیاست خارجی ژاپن در دوره پس از جنگ سرد 8
 سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دوره پس از جنگ سرد. 9

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
 

 
 :منابع اصلی

 .1390بوزان، بري. ایاالت متحده و قدرت هاي بزرگ. تهران:  -
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 . 1393مرشایمر، جان. تراژدي سیاست قدرت هاي بزرگ. تهران:  -
 .1392میرمحمدي و علیرضا خسروي. تهران: کوبالکووا، سیاست خارجی در جهانی برساخته. ترجمه مهدي  -
 . 1395مشیرزاده، حمیرا. تبیین و تحلیل سیاست خارجی. تهران:  -
 .1382. تهران: 21آیکنبري، جان، هژمونی آمریکا در قرن  -
 1394: تهران. سیاست خارجی امریکا در دوران اوباما) 1394( منفرد،سیدقاسم -
 . 1390 : تهران. سازمند،بهاره. سیاستخارجیقدرتهایبزرگ -
 . 1397. تهران: 21سازمند، بهاره و فریبرز ارغوانی. سیاست خارجی جهانی و منطقه اي چین در قرن  -
 .1396. تهران: 21هاس، مارسل. سیاست امنیتی خارحی روسیه در قرن  -
 .1394نقیب زاده احمد، سیاست خارجی اتحادیه اروپا: ارزیابی نقش اروپا در جهان. تهران:  -

 
- Hook, Steven (2007), Comparative Foreign Policy: Adaptation Strategies of the Great and 

Emerging Powers, Prentice Hall.  
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 : تعارضات منطقه ايعنوان درس (فارسی)
Lesson Title (English): Regional Conflicts 

 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی

  * 2   32   
                    √ □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     √ □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                    √ □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                   √   □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                  √    □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
الملل هستند. امکان گسترش این ثباتی و خشونت در روابط بیناي از مهمترین عوامل بیتعارضات منطقه درس:هدف 

ده المللی تبدیل کراي آنها را به موضوعات مهمی در مطالعات بیناي و داخلی و حتی فرامنطقهتعارضات به جنگهاي منطقه
 ارضات و آشنایی با مهمترین آنهاست.هاي تحلیل این تعاست. هدف از این درس شناخت زمینه

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 اي جایگاه مفهومی تعارضات منطقه 1
 اي مبانی تحلیل تعارضات منطقه 2
 ايآثار و پیامدهاي تعارضات منطقه 3
 اي در خاورمیانه تعارضات منطقه 4
 اي در آسیاي مرکزي تعارضات منطقه 5
 اي در قفقاز تعارضات منطقه 6
 اي در آسیاي جنوبی و شبه قاره تعارضات منطقه 7
 اي در آسیاي جنوب شرقی تعارضات منطقه 8
 اي در خاوردورتعارضات منطقه 9

 اي در امریکاي التین تعارضات منطقه 10
 اي در افریقا تعارضات منطقه 11
 اي آینده تعارضات منطقه 12
 تعارضات منطقه ايایران و  13

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
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 :منابع اصلی

 .1388. ترجمه سید جالل دهقانی فیروزآبادي. تهران: نظمهاي منطقه اي، امنیت سازي در جهانی نویندیوید لیک و پاتریک مورگان.  -
 .1388قدرت ها: ساختار امنیت بین الملل. تهران:  بوزان، بري و اولی ویور. مناطق و -
 .1382گودباي، جیمز. تعارض هاي منطقه اي. تهران:  -
 . 1393پیردشتی، ح. اختالفات و مناقشات دریایی در اقیانوس هند. تهران:  -
 . 1388ذاکریان، م. مسائل امنیتی خاورمیانه. تهران:  -
 . 1382اخلی و منطقه اي در خلیج فارس. تهران: روشندل، ج. و سیف زاده، ح. تعارضات ساختاري، د -
 . 1394موسوي، س. ح. چالشهاي خاورمیانه. تهران:  -

 
- Roger, Kanet (1998), Resolving Regional Conflicts, University of Illinois Press. 
- Goodby, James (1995), Regional Conflicts: The Challenge to US--Russian Co-operation, 

Stockholm International Peace Research Institute. 
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 : سیاست خارجی آمریکاعنوان درس (فارسی)

Lesson Title (English): US Foreign Policy 
 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی
  * 2   32   

                    √ □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     √ □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                    √ □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                   √   □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                  √    □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 الملل از دوران پایانآشنا کردن دانشجویان با اصول کلی سیاست خارجی امریکا به عنوان ابرقدرت نظام بین  هدف درس:

جنگ سرد تاکنون می باشد، به طوري که دانشجورا قادر سازد تحوالت ایجاد شده در سیاست خارجی امریکا را درگذشته 
 و حال تحلیل کند و به پیش بینی علمی آینده نیز بپردازد.

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 خارجی)کلیات (آشنایی با مفهوم سیاست خارجی و تحلیل سیاست  1
 آشنایی با دولت ایاالت متحده به عنوان هژمون نظام بین الملل 2
 آشنایی با مکاتب فکري حاکم بر سیاست خارجی آمریکا 3
 آشنایی با نهادهاي تصمیم گیرنده در فرایند شکل گیري سیاست خارحی آمریکا 4
 آشنایی با نقش  گروه هاي ذي نفوذ در شکل گیري سیاست خارجی آمریکا 5
 آشنایی با نقش و وظایف کنگره در شکل گیري سیاست خارجی آمریکا 6
 مهم ترین اصول ثابت سیاست خارجی آمریکا 7
 نومحافظه کاران و سیاست خارجی آمریکا 8
 سیاست خارجی آمریکا در قبال مناطق مختلف نظام بین الملل 9

 سیاست خارجی آمریکا و رژیم هاي حقوق بشري 10
 خارجی آمریکا و رژیم هاي امنیتیسیاست  11
 سیاست خارمیانه اي آمریکا 12
 منازعه اعراب و اسراییل و سیاست خارجی آمریکا 13
 بررسی سیاست خارجی جورج بوش پدر 14
 بررسی سیاست خارجی کلینتون 15
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 بررسی سیاست خارجی جورج بوش پسر 16
 بررسی سیاست خارجی اوباما 17
 خارجی ترامپبررسی سیاست  18

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
 

 
 :منابع اصلی

 .1390بوزان، بري. ایاالت متحده و قدرت هاي بزرگ. تهران:  -
 . 1393مرشایمر، جان. تراژدي سیاست قدرت هاي بزرگ. تهران:  -
 ) سیاست خارجی امریکا در دوران اوباما. تهران: پژوهشکده تحقیقات راهبردي. 1394منفرد، سید قاسم ( -
 .1389دهشیار، حسین. سیاست خارجی آمریکا: واقع گرایی لیبرال. تهران:  -
 1391دهشیار، حسین. سیاست خارجی آمریکا در تئوري و عمل. تهران:  -
 .1386کالن ایاالت متحده. تهران:  دهشیار، حسین. سیاست خارجی و استراتژي -
 .1394دهشیار، حسین. سیاست خارجی آمریکا، خاورمیانه و دموکراسی. تهران:  -
 . 1397پریفتی، بلدر. سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه. تهران:  -
 .1390سازمند، بهاره. سیاست خارجی قدرتهاي بزرگ. تهران:  -
 .1396خارجی آمریکا در آسیاي مرکزي. تهران:  کوزه گر کالیجی. ولی. سیاست -

 
- J.A. Combs. (2015).The History of American Foreign Policy from 1895. London and 

New York: Routledge. 
- R.J. Art, US Foreign Policy. 1993. 
- M. Cox and D. Stokes, (2008). US Foreign Policy 
- S. Hook (2008). US Foreign Policy: Paradox of a World Power 
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 سمینار سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران: عنوان درس (فارسی)
Lesson Title (English): Seminar on IR of Iran’s Foreign Policy 

 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی

  * 2   32   
                    √ □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     √ □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                    √ □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                   √   □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                  √    □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
خارجی جمهوري اسالمی ایران و  هدف از این درس شناخت مبانی مطالعاتی براي شناخت و تحلیل سیاست هدف درس:

همچنین شناخت مبانی و اصول این سیاست و تحوالت آن در طول زمان است. در این درس هر یک از دانشجویان در قالب 
 سمینار به بررسی یکی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی ج اایران در قبال دنیاي بیرون می پردازند.

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 انقالب اسالمی و پیامدهاي آن براي سیاست خارجی (تغییر و تحول در سیاست خارجی ایران پس از انقالب) 1
 مبانی ایدئولوژیک سیاست خارجی ج اایران 2
 مولفه هاي شکل دهنده به هویت انقالبی، اسالمی و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران 3
 ارجی ج اایرانمبانی ثابت و متغیر شکل دهنده به سیاست خ 4
 سیاست خارجی ایران در دوره دولت موقت  5
 سیاست خارجی ایران در دوران جنگ ایران و عراق 6
 سیاست خارجی ایران در دوره سازندگی  7
 سیاست خارجی ایران در دوره اصالحات  8
 گراییسیاست خارجی ایران در دوره اصول 9

 گراییسیاست خارجی ایران در دوره اعتدال  10
 تحوالت و مسایل جاري در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 11
 سیاست منطقه اي ایران  12

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
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 :منابع اصلی

 . 1394ازغندي، علی رضا. سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران: چارچوبها و جهت گیریها.تهران:  -
 . 1394اسماعیلی، . جهانی شدن و سیاست خارجی ج ا ایران.تهران:  -
 . 1394برزگر، کیهان. سیاست خارجی ج اایران در خاورمیانه. تهران:  -
 . 1396ران. تهران: دهقانی فیروزآبادي، سیاست خارجی جمهوري اسالمی ای -
 .1393دهقانی فیروزآبادي، چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران. تهران:  -
 .1394سلیمانی، غ. الگوي تصمیم گیري در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران.تهران:  -
 . 1394قهرمانپور، رحمن. هویت و سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران. تهران:  -
 .1390ثانی آبادي، الهام. هویت و سیاست هسته اي ایران. رسولی  -

 
- L. Beck, (2016). Iran’s Foreign Policy. Nova Science Publications. 

 
- Ehteshami, A (2012). Iran's Foreign Policy: From Khatami to Ahmadinejad. Ithaca Press.  

- Katzman. K (2016). Iran’s Foreign Policy. CreateSpace Independent Publishing Platform 
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 المللسمینار موضوعات جدید در سیاست و امنیت بین: عنوان درس (فارسی)

Lesson Title (English): Seminar on Current Issues in International Politics and Security 
 نیاز)(همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی جبرانی
  * 2   32   

                    √ □ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     √ □ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
                    √ □ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                   √   □ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
                  √    □ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
الملل، هدف از این درس شناخت جدیدترین موضوعات ها ي مختلف در روابط بینبا توجه به تحوالت مستمر در عرصه درس:هدف 

و تحوالت جاري در حوزه خاص و تخصصی دانشجویان است. سرفصلهاي درس به تناسب موضوعات جدید و جاري به شکل موردي 
 شود.تهیه می

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی ترم میان ارزشیابی مستمر

 ندارد 50٪ 25٪ 25٪
 

 
 :منابع اصلی

 شود. به تناسب موضوع توسط استاد تعیین می
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 دروس اختیاري
 گرایش حقوق و سازمان هاي بین المللی
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 المللعنوان درس (فارسی): تحوالت جدید در حقوق بین

Lesson Title (English): Recent Developments in International Law 
 

 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی

  *    32   
 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 درس:هدف 

افزایش شتاب تحقق جامعه جهانی و گسترش روزافزون روابط گوناگون میان اعضاي این جامعه اهمیت چهارچوب حقوقی 
این روابط را بسرعت افزایش داده است. روند تبدیل جامعه جهانی به یک جامعه مدنی داراي شرایط، عوامل و ویژگیهاي 

ملل، همانند هر نظام حقوقی دیگر، ایجاد نظم و ثبات و آرامش در قلمرو الباشد. در حالیکه وظیفه حقوق بینخاص خود می
باشد، جامعه جهانی مبتنی بر قانون در جریان تولد دردآلود خود، سخت و متالطم و متغیر است. هدف عمده این خود می

الملل بخش و جامعه بین الملل بعنوان یک قالب سازمان دهنده و نظمدرس عبارتست از بیان اثر متقابل میان حقوق بین
 بعنوان یک محتواي پویا و سخت دگرگون شونده.

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
هاي نهضت -هاي خودمختارالمللی سرزمینهاي بینسازمان -هاالمللی: دولتطرفین حق و تکلیف درجامعه بین 1

 رهائی بخش
 ها و اموال آنهامصونیت قضائی دولت 2
رویه  -)1975ها (ها انواع شناسایی خصیصه شناسائی کنوانسیون اروپایی در مورد مصونیت دولتشناسائی دولت  3

 الملل ملل متحد.فعالیت کمیسیون حقوق بین -المللیقضایی محاکم ملی و بین
 

 -المللیسازمانهاي بین هايقطعنامه -المللیاساسنامه دیوان دادگستري بین 38بررسی ماده  -المللحقوق بین منابع 4
 المللی.ها صورت جلسات مذاکرات بینهاي یکجانبه دولتاعالمیه
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الملل منع المللی براي اقداماتی که طبق حقوق بینمسئولیت بین -هاها مفهوم سنتی مسئولیت دولتمسئولیت دولت 5
 ها.نگردیده است (مسئولیت مبتنی بر ریسک) مسئولیت کیفري دولت

 
 هاجانشینی دولت 6

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%
 

 منابع اصلی:
 . 1394خدادادي، ا. حقوق بین الملل دریاها. تهران:  -
 . 1390الملل: آخرین تحوالت. تهران: تقی زاده انصاري، م. حقوق بین -
 . 1394روستایی، علیرضا. نسل کشی فرهنگی در حقوق بین الملل معاصر. تهران:  -
 . 1394کمیلی پور، ع. قوانین و کنوانسیونهاي مرتبط با حقوق بین الملل عمومی. تهران:  -
 . 1391موسوي، س. ف. سیر تحول حقوق بین الملل محیط زیست. تهران:  -

 
- Jeffrey L. Dunoff and Mark A. Pollack, Interdisciplinary Perspectives on International Law and 

International Relations. Cambridge University Press, 2013 
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 المللیفرهنگی بین -هاي اجتماعی  سازمانعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): International Socio-Cultural Organizations 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی
  *    32   

 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

گسترش روابط فرهنگی و اجتماعی میان جوامع مختلف و پیشبرد مالحظات المللی در نقش سازمانها و نهادهاي بین
فرهنگی و اجتماعی جهانی از اهمیت ویژه اي برخوردار است . هدف از این درس شناخت این سازمان ها، اهداف، کارکردها 

 خلی جوامع است.الملل ، روابط میان دولتها و جوامع و تحوالت داو تحوالت آنها وتا ثیرات هریک بر نظام بین
 

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 المللی مقدمه: جایگاه فرهنگ در نهادهاي بین 1
 )  (ILOالمللی کارسازمان بین 2
 ) UNESCOیونسکو ( 3
 ) WHOسازمان بهداشت جهانی ( 4
 سازمان پستی جهانی  5
 المللی سازمان تلگرافی بین 6
 یونیسف  7
 ) FAOسازمان خواربار و کشاورزي (  8
 ) ICAOالمللی (سازمان هواپیمایی کشوري بین 9

 ) IMOالمللی (سازمان دریائی بین 10
 المللی سازمان صلیب سرخ بین 11
 المللی (ملل متحد ـ اروپاـ سازمانهاي مستقل )سازمانهاي حقوق بشر بین 12
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%
 

 منابع اصلی:
 .1395فرهنگی بین المللی. تهران: میزان:  -هاي اجتماعینسرین مصفا. سازمان ملل متحد و حصول همکاري -

- L. Meskell and C. Brumann (2015) “Unesco and New World Orders,” in Global Heritage: 
A Reader. Malden, MA: Wiley-Blackwell.  

- Nigel White, The United Nations System: Toward International Justice. Lynne Rienner 
Publishers Inc., 2002. 

- Cusimano Love, Beyond Sovereignty. Wadworth; Fourth edition, 2010. 
- William Zartman and Saadia Touval, eds., International Cooperation: The Extents and 

Limits of Multilateralism. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 
- Margaret P. Karns , Karen A. Mingst, International Organizations: The Politics and 

Processes of Global Governance. Lynne Rienner Publishers Inc; 2009. 
- Emilie M. Hafner-Burton, Edward D. Mansfield and Jon C.W. Pevehous, "Human Rights 

Institutions, Sovereignty Costs, and Democratization,” British Journal of Political Science, 
45, 1 (2015).  
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  آمیز اختالفاتحل و فصل مسالمتعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): Peaceful Settlement of Disputes 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی
  *    32   

 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  √□ندارد           □دارد                  کارگاه:               

 
 هدف درس:

المللی و رهیافتهاي مختلف آن هدف از این درس شناخت اهمیت طرق مختلف حل وفصل مسالمت آمیز اختالفات بین
 است.

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 آمیز اختالفات تحوالت تاریخی مربوط به حل و فصل مسالمت 1
 دوره قبل از تأسیس سازمان ملل  2
 میانجیگري   3
 داوري  4
 حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات پس از تأسیس سازمان ملل 5
 حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات در منشور سازمان ملل  6
 فصل ششم منشور  7
 ارکان ذیصالح سازمان ملل در حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات   8
 المللی: مذاکره، سازش، کمیته حقیقت یاب، سازش، داوري و رسیدگی قضایی.آمیز اختالفات بینمسالمت هايشیوه 9

 المللی دادگستري و رویه قضایی آنمعرفی دیوان بین 10
 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%
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 منابع اصلی:
 . 1379باوت، د.ر. تحوالت نوین در شیوه هاي حل و فصل اختالفات. ترجمه زهرا کسمتی و علیرضا طیب. تهران: نشر نی،  -
 . 1392رییس، ل. نظام حل و فصل اختالفات مالکیت معنوي. تهران:  -
 .1394خرسندي، شا، م. ناتان. روشهاي حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی. ترجمه لطیفه حسینی. تهران:  -
 . 1392موسوي، ت. حل و فصل اختالفات در حقوق فضا. تهران:  -
: جنگل، ی. تهرانالملل نیاختالفات ب زیراجع به حل و فصل مسالمت آم یالملل نیاسناد ب ی،صلح چ یمنش، محمدعل ياهللا نژند بتیه -

1390. 
G.J.Merrills, International Dispute Stettlement. Cambridge University Press, 2011.  
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 المللاسالم و حقوق بینعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): Islam & International Law 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی
  *    32   

 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

الملل در متون اسالمی است. مفاهیم مختلفی که هدف از این درس شناخت مبانی و مباحث اصلی مرتبط با حقوق بین
الملل عرفی وجود دارد هم سنگهایی نیز در فقه اسالمی داشته و در عین حال، مفاهیم و ویژگیهاي امروزه در حقوق بین

 سازد. را متمایز میالملل در متون اسالمی خاصی وجود دارد که حقوق بین
 

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 الملل در اسالم مفهوم حقوق بین 1
 الملل اسالمی حقوق بین منابع 2
 الملل مفاهیم اصلی اسالمی مرتبط با حقوق بین 3
 الملل اسالمی هاي موضوعی مهم در حقوق بینبحثهاي اصلی و حوزه 4
 جنگ و صلح 5
 حقوق بشر 6
 بین المللیمعاهدات  7
 موضوعات جدید در حقوق بین الملل 8
 الملل عرفی  الملل از منظر اسالمی و حقوق بینشباهتها و تفاوتهاي حقوق بین 9

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%
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 منابع اصلی:
 . 1394ابراهیمی، م. اسالم و حقوق بین الملل عمومی. تهران: سمت،  -
 . 1394حسینی شیرازي، م. رساله اي در حقوق بین الملل اسالم. تهران: مجد،  -
 . 1392سمامی؛ س. اسالم و اعالمیه جهانی حقوق بشر. تهران: الهوت،  -
 . 1393ضیایی بیگدلی، م. ر. اسالم و حقوق بین الملل. تهران: گنج دانش،  -
 . 1383عمیدزنجانی، ع. فقه سیاسی: حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسالمی. تهران: امیرکبیر،  -
 . 1394هاشمی، س. م. بررسی تطبیقی دفاع در اسالم و حقوق بین الملل. قم: نشر المصطفی،  -
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 نظام ملل متحدعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): United Nations System 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی
  *    32   

 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 درس:هدف 

الدولی در عرصه جهانی سه واحد با توجه به اهمیت و نقش سازمان ملل متحد بعنوان بزرگترین و مهمترین سازمان بین
شود. هدف از این درس شناخت اساسی سازمان ملل متحد الملل ارائه میدرس سازمان ملل متحد در کارشناسی روابط بین
 المللی در معناي موسع آن است.ی آن در حفظ صلح و امنیت بیندر درون نظام متحد و همچنین سازوکارهاي اصل

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 تاریخچه تأسیس سازمان ملل متحد  1
 تحلیل منشور ملل متحد  2
 اصالحات و تحوالت سازمان ملل متحد در نظر  3
 اصالحات و تحوالت سازمان ملل متحد در عمل  4
 الملل و سازمان ملل متحد؛ ادوار مختلف تاریخی تحوالت ساختار نظام بین 5
 اصالحات در ملل متحد  6
 المللیسازوکارهاي عمده ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین 7
 حکمرانی جهانی و نظام ملل متحد  8

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%
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 منابع اصلی:
 . 1384بعیدي نژاد، ح. و دیگران. تحول در ساختار نظام ملل متحد. تهران:  -
 . 1394ریتبرگر، ف. حکمرانی جهانی و نظام ملل متحد. تهران،  -
 . 1394اجتماعی بین المللی. تهران: میزان،  -مصفا، ن. سازمان ملل متحد و حصول همکاریهاي فرهنگی -
 .1374سازمان ملل متحد. تهران: مصفا، ن. راهنماي  -

- C.F. Alger, The United Nations System:A Reference Handbook, Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 
2006. 
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 اي حمایت از حقوق بشرسازوکارهاي جهانی و منطقهعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): Int’l & Regional Mechanisms for Human Rights Protection 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی
  *    32   

 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 درس:هدف 

المللی حقوق بشر دو واحد درس با توجه به اهمیت و نقش سازوکارهاي جهانی حمایت از حقوق بشر در اجراي موازین بین
شود. هدف از درس آشنائی دانشجویان کارشناسی ارشد با سازوکارهاي عمده حمایت از حقوق بشر در جهان فوق ارائه می

 است.
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 المللی به حمایت از حقوق بشر سابقه توجه بین 1
آشنائی با برخی از مفاهیم مهم در ادبیات حقوق بشر، جایگاه حقوق بشر در منشور ملل و متحد و بررسی دوران   2

 مختلف توجه سازمان به حقوق بشر
 المللیاسناد عمده حقوق بشر بین  3
 حمایت از حقوق بشربندي سازوکارهاي ملل متحد در زمینه تقسیم  4
ارکان مبتنی بر منشور: کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون مقام زن، مجمع عمومی، شوراي امنیت، ارکان مبتنی بر   5

 قرارداد مانند کمیته حقوق بش، کمیته حقوق اقتصادي اجتماعی فرهنگی، ... 
 کمیساریاي عالی حقوق بشر  6
 کارگزاریهاي تخصصی ملل متحد و حمایت از حقوق بشر  7
 سازمانهاي غیردولتی و حمایت از حقوق بشر 8
 اي حقوق بشرسازمانهاي منطقه  9

 المللی: یوگسالوي سابق و روانداهاي کیفري بیندیوان 10
 اي حمایت از حقوق بشر: سازوکارهاي منطقه 11
 نظام اروپایی حقوق بشر (دیوان اروپایی حقوق بشر)،  12
 نظام آمریکایی حقوق بشر (کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر)  13
 نظام آفریقایی حقوق بشر (کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر)  14
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 اي آسیایی حقوق بشر تکوین ترتیبات منطقه 15
 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی ترم میان ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%

 
 منابع اصلی:

 
 . 1391آقاجالو،م. حمایت از حقوق بشر. تهران:  -
 . 1394احمدي، ح. مجموعه معاهدات بین المللی حقوق بشر. تهران:  -
 . 1393ساکی؛ م. ر. حمایت کیفري از حقوق بشر. تهران:  -
 . 1394علیزاده، س. نظام بین المللی حقوق بشر. تهران:  -
 . 1394مهرپور، ح. نظام بین المللی حقوق بشر. تهران:  -
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 المللیرژیم هاي بینعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): Int’l Regimes 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی
  *    32   

 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

هاي مختلف اقتصادي، سیاسی، امنیتی و تسلیحاتی و حقوق بشر شکل گرفته و مستمرا در المللی در حوزههاي بین رژیم
الملل، تحوالت آنها، حال گسترشند. هدف از این درس شناخت مبانی مطالعاتی رژیمها، جایگاه و اهمیت آنها در روابط بین

 و پیامدهاي آنهاست. 
 

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 المللی جایگاه مفهومی رژیمهاي بین 1
 المللی نظریه هاي رژیمهاي بین 2
 نظریه واقع گرا  3
 نظریه لیبرال  4
 نظریه انتقادي  5
 نظریه سازه انگار 6
 الملل المللی در عرصه اقتصاد بینظهور و تحوالت رژیمهاي بین 7
 الملل المللی در عرصه سیاست و امنیت بینظهور و تحوالت رژیمهاي بین 8
 المللیالمللی در عرصه حقوق بشر بینظهور و تحوالت رژیمهاي بین 9

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%
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 منابع اصلی:
 . 1378اطالعات سیاسی اقتصادي. » یکپارپگی رژیم بین المللی حقوق بشر: افسانه یا واقعیت.«اجتهادي، ل.  -
 . 1394دهقانی فیروزآبادي، سیدجالل. نظریه هاي همگرایی و رژیمهاي بین المللی. تهران:  -
 . 1389ن المللی، حقوق بی» رژیمهاي خودبسنده و نسبت آن با حقوق بین الملل عام« سلیمی ترکمانی، ح.  -
 . 1393شفایی هریس، علی. ساختار نظام بین الملل و رژیمهاي بین المللی. تهران:  -
 . 1383عسگرخانی، ابومحمد. رژیمهاي بین المللی. تهران:  -
 . 1379راهبرد. » سازوکار ایجاد رژیمهاي امنیت اعتمادسازي.«فالحی، علی.  -
» للملا نیالملل برتوسعه حقوق ب نیروابط ب انهیواقع گرا يها يتئور ریتأث «ی. سیرئ یلیلی و جالل محمودي، مهد ،انیروزآبادیف -

 . 1394پژوهش حقوق عمومی. 
 .1378اطالعات سیاسی اقتصادي. ». نظریه رژیمهاي امنیتی بین المللی«کیوان حسینی، ع.  -

 
- Keohane, R. “The Global Politics of Climate Change,” Political Scince, PS. 2015.  
- Kuyper, J. W. “Global Democratization and International Regime Complexity,” European Journal 

of International Relations. 2013.  
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 عالئق مشترك بشريعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): Common Human Interests 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندلرد کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی
  *    32   

 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

با عنایت به لزوم درك وشناخت عالیق مشترك بشري درجهان معاصر از جمله مخاطرات زیست محیطی وتغییرات 
اقلیم،کمکهاي بشر دوستانه ،حمایت از آوارگان وپناهندگان، بیماریهاي مسري،امنیت غذایی، کار شایسته،دو واحد درس 

هی درباره این عالیق و تفکر مشترك و مسئوالنه براي عالیق مشترك بشري ارایه می شود. هدف از این درس افزایش اگا
 کاهش آثار وتهدیدات آنها بر زندگی بشریت است. 

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 هاي عالیق مشترك بشري تعریف، مصادیق و ویژگی 1
 عمومیشناخت عمده عالیق مشترك بشري؛ ازجمله کمکهاي بشردوستانه، ترویج و حمایت از حقوق بشر،بهداشت  2
 عالیق مشترك بشري واهمیت همکاري بین المللی 3
 همکاري بین المللی در پرتو نظریات روابط بین الملل 4
 عالیق مشترك بشري در ترتیبات بین المللی 5
 کنفرانس هاي بین المللی  6
 هاي بین المللینهاد  7
 اسناد بین المللی  8
 هاي بین المللیروزها، سالها ودهه  9

 شناخت ترتیبات بین المللی 10
 جامعه مدنی وسازمانهاي غیردولتی وعالیق مشترك بشري  11
 اعالمیه توسعه هزاره ملل متحد 12
 اعالمیه توسعه پایدارملل متحد  13
 چالشهاي پیش رو 14
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%

 
 اصلی:منابع 

 1395نسرین مصفا،سازمان ملل متحد وحصول همکاري اجتماعی فرهنگی بین المللی، نشر دوم با اضافات و ویرایش کامل ،تهران ،نشرمیزان  -
- Global Cooperation; Challenges and Opportunities in the Twenty- First Century Edited by Sai Felicia 
Krishna – Hensel London: Routledge, 2006. 
- Humanitarianism and Challenges of Cooperation. Edited by Volker M.Heins, Kai Koddenbrock, 
Christine Uhrau, London: Routledge,2016. 
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 حقوق معاهداتعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): Law of Treaties 

 
 

 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی

  *    32   
 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

 مسائل حقوقی ناظر بر معاهدات می باشد. معاهدات به عنوان یکی از منابع هدف از این درس آشنا ساختن دانشجویان با
ها می باشد. لذا شناخت نحوه شکل گیري الملل رایج ترین ابزار تنظیم روابط حقوقی میان دولتاصلی حقوق بین

اهمیت اساسی جهت معاهدات، مسائل حادث بر معاهدات در طول حیات آنها و نهایتاً علل و شرایط اختتام معاهدات از 
 درك وضعیت حقوقی حاکم بر روابط میان دولتها برخوردار می باشد.

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 تعریف معاهده 1
 طبقه بندي معاهدات 2
 انعقاد معاهدات 3
 حق شرط در معاهدات  4
 اعتبار معاهدات 5
 تفسیر معاهدات 6
 تعارض میان معاهدات 7
 اصالح معاهدات 8
 اختتام معاهدات 9

 آثار مخاصمات مسلحانه بر معاهدات 10
 ها در خصوص معاهداتجانشینی دولت 11
 المللی معاهدات منعقده توسط سازمان هاي بین 12
 کنوانسیون وین 13
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%

 
 

 منابع اصلی:
- Aust, A., Modern Treaty Law and Practice, Oxford, Oxford University Press, 2007. 
- Corten O., Klein P., Les Conventions de vienner sur le droit des traits – commentaries par article, 

Bruylant, 2006. 
- Fitzmaurice, M., Elias, O., Contemporary Issues in International Law, Utrecht, Eleven 

International Pubishing, 2005. 
- Villiger, M., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leiden/ 

Boston, Martinus Nijhoff, 2009. 
- Kolb, R. The Law of Treaties. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publications, 2016. 
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 الملل محیط زیستحقوق بینعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): International Law of Environment 

 
 

 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی

  *    32   
 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

محیطی در سراسر جهان و ماهیت فراملی و جهانی این مشکالت، توجه حقوق با توجه به افزایش فزاینده مشکالت زیست
ري خاصی در حوزه حفاظت از محیط الملل به این موضوع افزایش یافته است. اینک کشورهاي جهان ملزم به قواعد رفتابین

کند و محدودیتها و فرصتهاي موجود در این حوزه ریزي براي توسعه کمک میاند. شناخت این قواعد به برنامهزیست شده
سازد. محیط زیست در سیاق جدید توسعۀ پایدار متضمن عناصر اجتماعی و فیزیکی پیرامون بشر و همچنین را آشکار می

رژي، مدیریت پسماند، آلودگی دریائی و خشکی، عناصر بیولوژیکی گیاهان و جانواران و همچنین ارزش شامل آب، جو، ان
هاي فرهنگی و جلوه هاي زیبا شناختی است. به طور کلی حقوق محیط زیست مشتمل بر عناصر کنترل کننده تأثیر انسان 

آموزش حق حیات چالش ها و تهدیدهاي بر زمین و سالمت عمومی است. در یک جمله هدف از آموزش محیط زیست، 
 .مین تداوم حیات نسل هاي بشري استآن و شناسایی راهکارهاي حقوقی تض

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 تصویر کلی محیط زیست در حقوق و روابط بین الملل  1
 نظام بین الملل و محیط زیست 2
 جایگاه محیط زیست در نظریه هاي روابط بین اللمل 3
 کشورهاي در حال توسعه و محیط زیست 4
 دیپلماسی عمومی و محیط زیست 5
 مبانی حقوق بین الملل و محیط زیست 6
 توسعه پایدار 7
 میراث مشترك بشریت 8
 رژیم هاي مسئولیت و جبران خسارت زیست محیطی  9

 نهادهاي بین المللی و محیط زیست 10
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 صندوق محیط زیست جهانی 11
 آب و هوایی جهانیتغییرات  12
 رژیم کنوانسیون تغییرات آب و هوایی 13
 نظام حقوقی پیشگیري و مقابله با آلودگی 14
 مدیریت زیست محیطی زباله هاي سمی و خطرناك 15
 آلودگی ناشی از مواد شیمیایی 16
 آلودگی نفتی 17
 حقوق بشر و محیط زیست 18
 تجارت و محیط زیست 19
 و انرژيحقوق محیط زیست  20
 موضوعات روز تحوالت حقوق محیط زیست 21

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%

 
 منابع اصلی:
 ): ترجمه سید محمد مهدي حسینی نشر حقوق میزان 1390الل کور وکولها سوریا، نیکالس رابینسون ( -
 ) : سازمان هاي بین المللی و نظریه هاي روابط بین الملل نشر توس 1391محسن صبري ( –غالمرضا صراف یزدي  -
 ) : بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار دانشگاه قم 1388علی مشهدي ( -
 تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ) تجارت بین المللی و تغییرات اقلیمی ، ترجمه گروهی از مترجمان1389بانک جهانی ( -
 تغییر اقلیم، چالش زیست محیطی قرن بیستم، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک  )1386(صدیقه بیژن (ویراستار)،  -
 ): تحول در نظریه هاي روابط بین الملل تهران انتشارات سمت 1388حمیرا مشیرزاده ( -
 یط زیست تهران آواي قلم ): تغییر آب و هوا و مح1390حسن هدیدي ( -
): حقوق محیط زیست ترجمه محمد حسن حبیبی جلد اول انتشارات دانشگاه 1379الکساندر کیس، پیراج سند و نیفراید النگ ( -

 تهران 
 ): حقوق بین الملل محیط زیست انتشارات خرسندي1393مصطفی تقی زاده انصاري( -

- Cyrille de Klemm & Clare Dhine (1998) International Environmental Law: Biological 
Divercity. Unitar, Geneve. 

- Page, Edward A. (2006) Climate change, justice and future generations, Cheltenham, Edward 
Eglar publication. 

- Bill Bowring (2008)The degradation of the international legal order. Routledge.Cavendish. 
- Mendis Chinthaka (2016) Sovereignty vs. Trans – boundary environmental harm. The 

evolving international law obligation and the sethusamuduram ship channel project. United 
Nations. 
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 دروس اختیاري

 گرایش اقتصاد سیاسی بین المللی
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 المللانرژي و سیاست بینعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): Energy and International Politics 

 
 

 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی

  *    32   
 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

هاي الزم براي درك چگونگی ارتیاط میان سیاست و اقتصاد انرژي در ها و مهارتهدف از ارائه این درس ایجاد توانایی
 هاي انرژي در بازارهايقیمت حامل المللی و نیز اثرگذاري مالحظات سیاسی بر فرآیندهایی مثل نحوه تعیینعرصه بین

نندگان کهاي بنیادي مرتبط با امنیت و آینده انرژي براي تولید کنندگان و مصرفالمللی است. در این درس نظریهبین
ید این که استفاده از تمام کتب و منابع پیشنهاد شده براي این درس به تأکگیرد. شایسته مورد بحث و بررسی قرار می

 انتقادي خواهد بود. -لیصورت تحلی
 

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 هاانرژي و سیاست جهانی: معرفی بازیگران، نهادها و چارچوب  1
 هاي انرژيالمللی تعیین قیمت حاملهاي بینرژیم 2
 ین انرژي: گذشته، حال و آیندهتأممدیریت جهانی منابع   3
 آیندهسازمان کشورهاي صادرکننده نفت: گذشته، حال و  4
 المللی انرژيها و بازار بیندولت 5
 هاي بخش انرژي: گذشته، حال و آینده ها و یارانهدولت  6
 ها، ذخایر هیدروکربنی و نفرین منابع: گذشته، حال و آیندهدولت  7
 ها، ذخایر هیدروکربنی و جنگ: گذشته، حال و آیندهدولت  8
 کنندگانمصرفیدکنندگان و تولالمللی انرژي از منظر هاي بینبحران 9

 یک سالح در نبرد اقتصادي: گذشته، حال و آینده عنوانبهکارایی ذخایر هیدروکربنی   10
 هاي ملیگیري نهضتذخایر هیدروکربنی و شکل 11
 داري دولتیگیري سرمایهذخایر هیدروکربنی و شکل  12
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 براي توسعه پایداریاز موردنین انرژي تأمیر و پذ یدتجدمنابع غیر  13
 یاز براي توسعه پایدارموردنین انرژي تأماي و راکتورهاي هسته 14
 یاز براي توسعه پایدارموردنین انرژي تأمیر و پذ یدتجدمنابع  15
 انرژي، سیاست جهانی و جمهوري اسالمی ایران: گذشته، حال و آینده 16

 

 روش ارزیابی:
 پروژه نهاییآزمون  میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%

 
 

 منابع اصلی:
- Ball, Michael, Angelo Basile and T. Nejat Veziroğlu, Compendium of Hydrogen Energy 

(Volume 4): Hydrogen Use, Safety and the Hydrogen Economy. Cambridge: Elsevier Ltd., 2016. 
- Dorsman, Andre´, Wim Westerman and John L. Simpson, Energy Technology and Valuation 

Issues. Heidelberg: Springer, 2015. 
- Falco, Marcello De and Angelo Basile, Enriched Methane: The First Step Towards the Hydrogen 

Economy. Heidelberg: Springer, 2016. 
- Godzimirski, Jakub M., ed. EU Leadership in Energy and Environmental Governance: Global and 

Local Challenges and Responses. New York: Palgrave Macmillan, 2016. 
- Graaf, Thijs Van de, et al., The Palgrave Handbook of the International Political Economy of 

Energy. New York: Palgrave Macmillan, 2015. 
- Makholm, Jeff D. The Political Economy of Pipelines: A Century of Comparative Institutional 

Development. Chicago: The University of Chicago Press, 2012. 
- Mathews, John A. and Hao Tan. China’s Renewable Energy Revolution. New York: Palgrave 

Macmillan, 2015. 
- Matsushita, Mitsuo and Thomas J. Schoenbaum, Emerging Issues in Sustainable Development: 

International Trade Law and Policy Relating to Natural Resources, Energy, and the Environment. 
Tokyo: Springer , 2016. 

- Moe, Espen. Renewable Energy Transformation or Fossil Fuel Backlash: Vested Interests in the 
Political Economy. New York: Palgrave Macmillan, 2015. 

- Raju, N. Janardhana, et al., Management of Water, Energy and Bio-resources in the Era of 
Climate Change: Emerging Issues and Challenges. Heidelberg: Springer, 2015. 

- Robinson, David J. The Energy Economy: Practical Insight to Public Policy and Current Affairs. 
New York: Palgrave Macmillan, 2015. 

- Wang, Yongsheng and William E. Hefley, The Global Impact of Unconventional Shale Gas 
Development: Economics, Policy, and Interdependence. Heidelberg: Springer, 2016. 
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 هاي اقتصادياي نظامبررسی مقایسهعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): Comparative Economic Systems 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی
  *    32   

 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

هاي مختلف اقتصادي در هاي الزم براي درك چگونگی عملکرد نظامها و مهارتهدف از ارائه این درس ایجاد توانایی
هاي تحلیلی اقتصاد سیاسی براي درك و توضیح ارتباط میان نهادهاي و نیز نحوه استفاده از چارچوبکشورهاي مختلف 

اي ههاي بنیادي مرتبط با انواع نظامسیاسی اقتصادي با تاریخ و فرهنگ در کشورهاي مختلف است. در این درس نظریه
عامل در داخل و نیز در ت هاآنشده و نقاط ضعف و قدرت  اقتصادهاي مبتنی، غیرمبتنی و شبه مبتنی بر بازارِ آزاد فراگرفته

یشنهاد پ ید این که استفاده از تمام کتب و منابعتأکگیرد. شایسته اي مورد بحث و بررسی قرار میبا یکدیگر به طور مقایسه
 انتقادي (و نه اثباتی) خواهد بود. -شده براي این درس به صورت تحلیلی

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 هاي اقتصاديوتحلیل و مقایسه نظامیهتجزتعاریف و مبانی  1
 هاي اقتصاديسازي و مقایسه نظامافزارهاي ویژه شبیهمعرفی نرم 2
 انداز تاریخیهاي اقتصادي در چشممقایسه نظام 3
 هاي اقتصاديمقایسه چگونگی بروز تحول در نظام 4
 دارينظام سرمایهنظریه بازار آزاد و مقایسه سه مدل اصلی  5
 شده و سوسیالیسم بازاریزيربرنامهنظریه سوسیالیسم و مقایسه دو مدل سوسیالیسم  6
 هاي اقتصادي امریکا، انگلستان و کانادااي نظامبررسی مقایسه 7
 هاي اقتصادي فرانسه و آلماناي نظامبررسی مقایسه 8
 جنوبیهاي اقتصادي ژاپن و کره اي نظامبررسی مقایسه 9

 هاي اقتصادي هند و پاکستان اي نظامبررسی مقایسه 10
 هاي اقتصادي چین و روسیهاي نظامیسهمقابررسی  11
 هاي اقتصادي برزیل و آرژانتیناي نظامبررسی مقایسه 12
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 هاي اقتصادي کره شمالی و کوبااي نظامبررسی مقایسه 13
 فارسیجخلیر منطقه نفت خهاي اقتصادي کشورهاي اي نظامبررسی مقایسه 14

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%

 
 منابع اصلی:

 
- Bowman, John R. Capitalisms Compared: Welfare, Work, and Business. Washington: 

Sage Publications Inc, 2016. 
- Chilcote, Ronald H. Comparative Inquiry in Politics and Political Economy: Theories and 

Issues. New York: Westview, 2000. 
- Clark, Barry. The Evolution of Economic Systems: Varieties of Capitalism in the Global 

Economy. Oxford: Oxford University Press, 2016. 
- Coates, David. Models of Capitalism: Growth and Stagnation in the Modern Era. Oxford: 

Polity Press, 2000. 
- Gardner, H. Stephen. Comparative Economic Systems (2nd Edition). Florence: South-

Western College Publishing, 1997. 
- Gianaris, Nicholas V. Contemporary Economic Systems: A Regional and Country 

Approach. Santa Barbara: Praeger Publishers, 1993. 
- Gregory, Paul R. and Robert Stuart. Comparing Economic Systems in the Twenty-First 

Century (7th edition). Boston : Cengage Learning, 2003. 
- The Global Economy and its Economic Systems. Florence: South-Western College 

Publishing, 2013. 
- Hancke, Bob, ed. Debating Varieties of Capitalism: A Reader. Oxford: Oxford University 

Press, 2009. 
- Kennett, David A. A New View of Comparative Economics with Economic Applications 

Card and InfoTrac (2nd Edition). Florence: South-Western College Publishing, 2003. 
- Kennett, David and Stephen Gardner. Comparative Economic Systems (2nd edition). 

Boston: Cengage Learning, 2013. 
- Lal, Deepak and H. Myint. The Political Economy of Poverty, Equity, and Growth: A 

Comparative Study. Oxford: Oxford University Press, 1998. 
- Lawrence, Peter and Colin Thirtle. Africa and Asia in Comparative Economic 

Perspective. New York: Palgrave, 2001. 
- Mascarenhas, R. C. A Comparative Political Economy of Industrial Capitalism. New 

York: Palgrave Macmillan, 2012. 
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- McDonough, Terrence, Michael Reich and David M. Kotz, Contemporary Capitalism and 
Its Crises: Social Structure of Accumulation Theory for the 21st Century. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010. 

- Rosser, J. Barkley and Marina V. Rosser. Comparative Economics in a Transforming 
World Economy. Boston: MIT Press Ltd., 2003. 

- Schnitzer, Martin C. Comparative Economic Systems (8th Edition). Florence: South-
Western College Publishing, 1999. 
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 شدن اقتصاديیجهانعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): Economic Globalization 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی
  *    32   

 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

هاي الزم به منظور تجزیه و تحلیلِ ابعاد سیاسی، اقتصادي و فرهنگی پدیده ها و مهارتهدف از ارائه این درس ایجاد توانایی
هاي مختلف جهانی شدن و نحوه اثرگذاري این پدیده بر تعامالت داخلی و خارجی است. در این درس همچنین مکانیسم

یرد. گجهانی اقتصدي بر محیط زیست، شرایط کار، نحوه توزیع درآمد شدن مورد بحث و بررسی قرار میاثر گذاري پدیده 
ه اثباتی) انتقادي (و ن -معرفی شده براي این درس به صورت تحلیلیمنابع ید این که استفاده از تمام کتب و تأکشایسته 

 خواهد بود.
 

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 شدن در اقتصادیجهانچیستی مفهوم  1
 زیستیطمحشدن اقتصاد و یجهان 2
 شدن اقتصاد مهاجرت و اشتغالیجهان 3
 شدن اقتصاد توزیع ثروت در جهان و گسترش فقریجهان 4
 شدن اقتصاد، تجارت و توسعهیجهان 5
 جهانی شدن اقتصاد و امنیت غذایی 6
 جهانی شدن اقتصاد و تامین اجتماعی 7
 اقتصاد و روابط فرهنگیجهانی شدن  8
 جهانی شدن اقتصاد و جنایات سازمان یافته 9

 جهانی شدن و تجارت جهانی اقالم ممنوعه 10
 جهانی شدن اقتصاد و جمهوري اسالمی ایران 11

 

 روش ارزیابی:
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 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%

 
 منابع اصلی:

 
- Atasoy, Yıldız, ed. Global Economic Crisis and the Politics of Diversity. Palgrave Macmillan: 

New York, 2014. 
- Augustin-Jean, Louis and Björn Alpermann, The Political Economy of Agro-Food Markets in 

China: The Social Construction of the Markets in an Era of Globalization. New York: Palgrave 
Macmillan, 2014. 

- Bina, Cyrus. A Prelude to the Foundation of Political Economy: Oil, War, and Global Polity. 
New York: Palgrave Macmillan, 2013. 

- Blaney, David L. and Naeem Inayatullah. Savage Economics: Wealth, Poverty, and the Temporal 
Walls of Capitalism. New York: Routledge, 2010. 

- Brickne, Rachel K., ed. Migration, Globalization, and the State. New York: Palgrave Macmillan, 
2013. 

- Casanova, Lourdes and Julian Kassum. The Political Economy of an Emerging Global Power: In 
Search of the Brazil Dream. New York: Palgrave Macmillan, 2014. 

- Cohn, Samuel. Employment and Development under Globalization: State and Economy in Brazil. 
New York: Palgrave Macmillan, 2012. 

- Gendron, Robin S., Mats Ingulstad and Espen Storli, Employment and Development under 
Globalization: State and Economy in Brazil. Vancouver: The University of British Columbia 
Press, 2013. 

- Goodhart, Charles, et al., Central Banking at a Crossroads: Europe and Beyond. New York: 
Anthem Press, 2014. 

- Greenaway, David, ed. The World Economy: Global Trade Policy 2016. John Wiley & Sons, 
Inc.: Hoboken, 2016. 

- Hope, Wayne. Time, Communication and Global Capitalism. New York: Palgrave Macmillan, 
2016. 

- Islam, Saidul and Ismail Hossain. Social Justice in the Globalization of Production: Labor, 
Gender, and the Environment Nexus. New York: Palgrave Macmillan, 2015. 

- Kennedy, David. A World of Struggle: How Power, Law, and Expertise Shape Global Political 
Economy. Princeton: Princeton University Press, 2016. 

- Lo, Dic. Alternatives to Neoliberal Globalization: Studies in the Political Economy of Institutions 
and Late Development. New York: Palgrave Macmillan, 2012. 

- Münch, Richard. The Global Division of Labour: Development and Inequality in World Society. 
New York: Palgrave Macmillan, 2016. 

- Pradella, Lucia. Globalisation and the Critique of Political Economy. Routledge: New York, 
2015. 

- Sanchez-Sibony, Oscar. Red Globalization: The Political Economy of the Soviet Cold War from 
Stalin to Khrushchev. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 

- Siles-Brügge, Gabriel. Constructing European Union Trade Policy: A Global Idea of Europe. 
New York: Palgrave Macmillan, 2014. 
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- Westra, Richard. Exit from Globalization. New York: Routledge, 2015. 
- Zon, Hans van. Globalized Finance and Varieties of Capitalism. New York: Palgrave Macmillan, 

2016. 
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 هاي توسعه اقتصادينظریهعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): Theories of Economic Development 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی
  *    32   

 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

اي کشورههاي پردازان و استراتژيها نظریههاي الزم براي نقد و ارزیابی نظریهها و مهارتهدف از ارائه این درس ایجاد توانایی
افته یهاي بنیادي توسعه در کشورهاي توسعههاي و استراتژيمختلف براي نیل به توسعه اقتصادي است. در این درس نظریه

یرد. گدر مقایسه با یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار می هاآنو در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قدرت 
(و نه اثباتی)  انتقادي -پیشنهاد شده براي این درس به صورت تحلیلیمنابع از تمام کتب و  ید این که استفادهتأکشایسته 

 خواهد بود.
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 مفهوم توسعه اقتصادي و ارتباط آن با رشد اقتصادي، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی 1
 هاي توسعه اقتصادياهداف و استراتژي 2
 پایدارپذیري و توسعهفقر، نابرابري، آسیب  3
 نظریه رشد خطی  4
 نظریه تغییر ساختاري 5
 المللینظریه وابستگی بین 6
 نظریه پارادایم نادرست 7
 نظریه ضد شورش نئوکالسیکی 8
 نظریه جدید رشد 9

 نظریه شکست هماهنگی 10
 هاي کالسیک توسعه اقتصادينقد نظریه 11
 اقتصاديهاي جدید توسعه نقد نظریه 12
 هاي کالسیک و جدید توسعهجمهوري اسالمی ایران، توسعه پایدار و نظریه 13
 جمهوري اسالمی ایران و تالش براي نظریه ایرانی اسالمی پیشرفت 14
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%

 
 منابع اصلی:

 1394اجتماعی و توسعه. ترجمه محمود حبیبی مظاهري. چاپ هفتم. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، .سو، آلوین. تغیییر 1
 1392، آیدین. تبریز: پروین علی پور و فاطمه گالبی . ترجمه ي مطالعات توسعه  .جفري . هینز،2
 1388، چاپ دوم. تهران: لویه، ورپانمرح لیاعماس ویالشريفا صرض، ایازک یطفصم همرجت. هعوست ايههظرین .ارته نیال وارد چری. پیت، 3
 1375راهبردهاي توسعه اقتصادي، ترجمه حسین راغفر، محمد حسین هاشمی، نشر نی،  .گریفین، کیت. 4
 1379نشرنی،. غالمرضاآزاد◌ٴ ترجمه .تصاد توسعهگیلیس، مالکوم، پرکینز، دوایت اچ، رومر، مایکل، اسنودگراس، دانلد آر، اق. 5
 . 1389. ازکیا، م . و غفاري؛ غ. نظریه هاي اجتماعی معاصر با رویکرد توسعه. تهران: 6
 . 1390. پیت، ر. و هارتویک، ا. نظریه هاي توسعه. تهران: 7
 . 1384. خطیب، م. ع. اقتصاد توسعه نیافتگی و نظریه هاي اقتصاد توسعه. تهران: 8
 . 1393. هانت، د. نظریه هاي اقتصاد توسعه. تهران: 9

 . 1393. ویلیس، ك. نظریه ها و تجربه هاي توسعه. تهران: 10
 

- Ali, Mohamed Sami Ben, ed. Economic Development in the Middle East and North Africa: 
Challenges and Prospects. New York: Palgrave Macmillan, 2016. 

- Ascher, William, et al. The Evolution of Development Thinking: Governance, Economics, 
Assistance, and Security. New York: Palgrave Macmillan, 2016. 

- Banerjee, Swapnendu, Vivekananda Mukherjee and Sushil Kumar Haldar, Understanding 
Development: An Indian Perspective on Legal and Economic Policy. New Delhi: Springer, 2016. 

- Besley, Timothy, ed. Contemporary Issues in Development Economics. New York: Palgrave 
Macmillan, 2016. 

- Camera, Gabriele, ed. Recent Developments on Money and Finance: Exploring Links between 
Market Frictions, Financial Systems and Monetary Allocations. Berlin: Springer-Verlag, 2006. 

- Cohen, S. I. World Development and Economic Systems: Theory and Applications. Hackensack: 
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2015. 

- Considine, Mark and Sylvain Giguère, The Theory and Practice of Local Governance and 
Economic Development. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 

- Cypher, James M. and James L. Dietz. The Process of Economic Development. New York: 
Routledge, 2002. 

- Edwards, Mary E. Regional and Urban Economics and Economic Development: Theory and 
Methods. Boca Raton: Auerbach Publications, 2007. 
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 المللینهادهاي اقتصادي بینعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): International Economic Institutions 

 
 نیاز)نیاز(همپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی
  *    32   

 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

 المللسیاسی بینهاي تحلیلی اقتصاد هاي الزم براي استفاده از چارچوبها و مهارتهدف از ارائه این درس ایجاد توانایی
لل است. در المالمللی در روابط بینیري و نیز ارزیابی عملکردِ نهادهاي اقتصادي بینگشکلوتحلیل دالیل یهمنظورتجزبه

المللی مورد ي اقتصادي بینهاسازمانها و در قالب نهادها، تشکل چندجانبهاین درس اجراي عملی دیپلماسی اقتصادي 
ید این که استفاده از تمام کتب و منابعمعرفی شده براي این درس به صورت تأکرد. شایسته گیبحث و بررسی قرار می

 انتقادي خواهد بود.  -تحلیلی
 

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 المللیوتحلیل نهادهاي اقتصادي بینیهتجزی براي بررسی و شناسروشمقدمه  1
 )ECOSOCملل متحد (وتحلیل شوراي اقتصادي و اجتماعی یهتجزبررسی و   2
 )UNDPوتحلیل برنامه توسعه ملل متحد (یهتجزبررسی و  3
 )UNCDFوتحلیل صندوق توسعه سرمایه ملل متحد (یهتجزبررسی و   4
 )FAOوتحلیل سازمان غذا (خواربار) و کشاورزي (یهتجزبررسی و   5
 )ILOالمللی کار (وتحلیل سازمان بینیهتجزبررسی و   6
 )UNIDOوتحلیل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یهتجزبررسی و   7
 )BISالمللی (وتحلیل بانک توافق و تسویه بینیهتجزبررسی و  8
 )IMFالمللی پول (وتحلیل صندوق بینیهتجزبررسی و   9

 المللی پولایران و صندوق بین 10
 )WBوتحلیل بانک جهانی (یهتجزبررسی و   11
 بانک جهانی ایران و 12
 )UNCTADتجارت و توسعه ملل متحد ( اجالسوتحلیل یهتجزبررسی و  13
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 )GATTوتحلیل توافق عمومی تعرفه و تجارت (یهتجزبررسی و   14
 ) WTOوتحلیل سازمان تجارت جهانی (یهتجزبررسی و  15
 جمهوري اسالمی ایران و سازمان تجارت جهانی 16

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم مستمرارزشیابی 

 ندارد 50% 25% 25%

 
 منابع اصلی:

- Beausang, Francesca. Globalization and the BRICs: Why the BRICs Will Not Rule the World for 
Long. New York: Palgrave Macmillan, 2012. 

- Callaghan, Michael, et al., Global Cooperation Among G20 Countries: Responding to the Crisis 
and Restoring Growth. Heidelberg: Springer, 2014. 

- Choi, E. Kwan and James C. Hartigan, Handbook of International Trade (Volume II): Economic 
and Legal Analyses of Trade Policy and Institutions. Malden: Blackwell Publishing Ltd., 2004. 

- Chun, Kwang Ho. The BRICs Superpower Challenge: Foreign and Security Policy Analysis. 
Burlington: Ashgate Publishing Company, 2013. 

- Citino, Nathan J. From Arab Nationalism to OPEC: Eisenhower, King Saud, and the Making of 
U.S.-Saudi Relations. Bloomington: Indiana University Press, 2002. 

- Coning, Cedric de, Thomas Mandrup and Liselotte Odgaard, The BRICS and Coexistence An 
alternative vision of world order. New York: Routledge, 2015. 

- Crane, Robert, ed. Building Bridges Among the BRICs. New York: Palgrave Macmillan, 2015. 
- Gu, Jing, Alex Shankland and Anuradha Chenoy, The BRICS in International Development. New 

York: Palgrave Macmillan, 2016. 
- Jenny, Frederic and Yannis Katsoulacos, Competition Law Enforcement in the BRICS and in 

Developing Countries: Legal and Economic Aspects. Heidelberg: Springer, 2016. 
- Jones, Stephanie. BRICS and Beyond: Executive Lessons on Emerging Markets. Chichester: John 

Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2012. 
- Kathuria, Rajat and Neetika Kaushal Nagpal, Global Economic Cooperation: Views from G20 

Countries. Heidelberg: Springer, 2016. 
- Kiely, Ray. The BRICs, US ‘Decline’ and Global Transformations. New York: Palgrave 

Macmillan, 2015. 
- Kranrattanasuit, Naparat. ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand 

and Vietnam. Leiden: Brill Nijhoff, 2014. 
- Lesage, Dries and Thijs Van de Graaf, Rising Powers and Multilateral Institutions. New York: 

Palgrave Macmillan, 2015. 
- Luckhurst, Jonathan. G20 Since the Global Crisis. New York: Palgrave Macmillan, 2016. 
- Marino, Rich. The Future BRICS: A Synergistic Economic Alliance or Business as Usual? New 

York: Palgrave Macmillan, 2014. 
- Nova, Marina Lario and John J. Kirton, The G8–G20 Relationship in Global Governance. 

Burlington: Ashgate Publishing Company, 2015. 
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- Schaefer, Mark E. and John G. Poffenbarger. The Formation of the BRICS and its Implication for 
the United States: Emerging Together. Palgrave Macmillan: New York, 2014. 

- Sharma, Sachin Kumar. The WTO and Food Security: Implications for Developing Countries. 
Berlin: Springer, 2016. 
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 اينهادهاي اقتصادي منطقهعنوان درس (فارسی): 

Lesson Title (English): Regional Economic Institutions 
 

 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی

  *    32   
 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

 المللهاي تحلیلی اقتصاد سیاسی بینهاي الزم براي استفاده از چارچوبها و مهارتهدف از ارائه این درس ایجاد توانایی
ل است. در الملاي در روابط بینارزیابی عملکردِ نهادهاي اقتصادي منطقهیري و نیز گشکلبه منظور تجزیه و تحلیل دالیل 

مورد بحث  ي اقتصادي منطقههاسازمانها و در قالب نهادها، تشکل چندجانبهاین درس اجراي عملی دیپلماسی اقتصادي 
 -اي این درس به صورت تحلیلیمعرفی شده بر ید این که استفاده از تمام کتب و منابعتأکگیرد. شایسته و بررسی قرار می

 انتقادي خواهد بود. 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف
 ايوتحلیل نهادهاي اقتصادي منطقهیهتجزی براي بررسی و شناسروشمقدمه  1
 ) BENELUXوتحلیل توافق سیاسی اقتصادي بلژیک، هلند و لوکزامبورگ (یهتجزبررسی و  2
 )EFTAاشتاین، نروژ و سوئیس (آزاد ایسلند، لیختنوتحلیل توافق تجارت یهتجزبررسی و  3
 )EEAوتحلیل توافق منطقه اقتصادي اروپا (یهتجزبررسی و  4
 )EUوتحلیل توافق سیاسی اقتصادي اتحادیه اروپا (یهتجزبررسی و  5
 ) NAFTAوتحلیل توافق تجارت آزاد کشورهاي آمریکاي شمالی (یهتجزبررسی و  6
 )CETAوتحلیل توافق تجارت کانادا و اتحادیه اروپا (یهتجزبررسی و  7
 )CEAOوتحلیل جامعه اقتصادي افریقا (یهتجزبررسی و  8
 )ECOWASوتحلیل اتحادیه اقتصادي کشورهاي غرب آفریقا (یهتجزبررسی و   9

 وتحلیل بلوك تجاري امریکاي التینیهتجزبررسی و  10
 )SELAقتصادي آمریکاي التین (وتحلیل سامانه ایهتجزبررسی و  11
 )CARICOMوتحلیل جامعه کشورهاي کارائیب (یهتجزبررسی و  12
 )TPPپاسفیک (هاي ترانسوتحلیل سازمان همکاريیهتجزبررسی و  13
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 )ASEANوتحلیل سازمان کشورهاي آسیاي جنوب شرقی (یهتجزبررسی و  14
 )SAARCهاي اقتصادي آسیاي جنوبی (همکارياي وتحلیل سازمان منطقهیهتجزبررسی و  15
 )SCOهاي شانگهاي (وتحلیل سازمان همکاريیهتجزبررسی و  16
 )BRICSوتحلیل (یهتجزبررسی و  17
 )G8وتحلیل (یهتجزبررسی و  18
 )G20وتحلیل (یهتجزبررسی و  19
 )GCCفارس (یجخلهاي کشورهاي عرب منطقه وتحلیل شوراي همکاريیهتجزبررسی و  20
 )OPECوتحلیل سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (یهتجزبررسی و  21

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%

 
 منابع اصلی:

 
- Beausang, Francesca. Globalization and the BRICs: Why the BRICs Will Not Rule the World for 

Long. New York: Palgrave Macmillan, 2012. 
- Callaghan, Michael, et al., Global Cooperation Among G20 Countries: Responding to the Crisis 

and Restoring Growth. Heidelberg: Springer, 2014. 
- Chun, Kwang Ho. The BRICs Superpower Challenge: Foreign and Security Policy Analysis. 

Burlington: Ashgate Publishing Company, 2013. 
- Citino, Nathan J. From Arab Nationalism to OPEC: Eisenhower, King Saud, and the Making of 

U.S.-Saudi Relations. Bloomington: Indiana University Press, 2002. 
- Coning, Cedric de, Thomas Mandrup and Liselotte Odgaard, The BRICS and Coexistence An 

Alternative vision of World Order. New York: Routledge, 2015. 
- Crane, Robert, ed. Building Bridges Among the BRICs. New York: Palgrave Macmillan, 2015. 
- Gu, Jing, Alex Shankland and Anuradha Chenoy, The BRICS in International Development. New 

York: Palgrave Macmillan, 2016. 
- Jenny, Frederic and Yannis Katsoulacos, Competition Law Enforcement in the BRICS and in 

Developing Countries: Legal and Economic Aspects. Heidelberg: Springer, 2016. 
- Jones, Stephanie. BRICS and Beyond: Executive Lessons on Emerging Markets. Chichester: John 

Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2012. 
- Kathuria, Rajat and Neetika Kaushal Nagpal, Global Economic Cooperation: Views from G20 

Countries. Heidelberg: Springer, 2016. 
- Kiely, Ray. The BRICs, US ‘Decline’ and Global Transformations. New York: Palgrave 

Macmillan, 2015. 
- Kranrattanasuit, Naparat. ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand 

and Vietnam. Leiden: Brill Nijhoff, 2014. 
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- Luckhurst, Jonathan. G20 Since the Global Crisis. New York: Palgrave Macmillan, 2016. 
- Marino, Rich. The Future BRICS: A Synergistic Economic Alliance or Business as Usual? New 

York: Palgrave Macmillan, 2014. 
- Nova, Marina Lario and John J. Kirton, The G8–G20 Relationship in Global Governance. 

Burlington: Ashgate Publishing Company, 2015. 
- Schaefer, Mark E. and John G. Poffenbarger. The Formation of the BRICS and its Implication for 

the United States: Emerging Together. Palgrave Macmillan: New York, 2014. 
- Severino, Rodolfo C. ASEAN. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008. 
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 المللسمینار موضوعات جدید در اقتصاد سیاسی بینعنوان درس (فارسی): 
Lesson Title (English): Seminar on Current Issues in IPE 

 
 نیاز)نیاز(همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ردندا کارگاهی عملی نظري کارگاهی عملی نظري اختیاري تخصصی پایه/جبرانی
  *    32   

 √□ندارد           □سفر علمی:                          دارد  √□ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
 √□ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  √□ندارد           □حل تمرین:                          دارد 
  √□ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف درس:

 المللهاي تحلیلی اقتصاد سیاسی بینهاي الزم براي استفاده از چارچوبها و مهارتهدف از ارائه این درس ایجاد توانایی
ارهاي کالملل و راهوتحلیل شماري از موضوعات کلیدي مطرح در عرصه اقتصاد سیاسی بینیهتجزیابی و منظور ریشهبه 

ی در این درس در هر نیمسال موردبررساست. موضوعات  هاوفصآلنحلبراي  شدهبکار گرفتهگوناگون پیشنهاد شده و یا 
نیز به  ی در آنموردبررسییر بوده و مبانی نظري تغقابلجهان تحصیلی بسته به وضعیت روز در عرصه سیاست و اقتصاد 

ید أکتطور تخصصی روي موضوعات در نظر گرفته شده براي بررسی طی نیمسال مورد بحث متمرکز خواهد بود. شایسته 
 د بود. هانتقادي (و نه اثباتی) خوا -معرفی شده براي این درس به صورت تحلیلیمنابع این که استفاده از تمام کتب و 

 رئوس مطالب:
 یمسال تحصیلی بسته به موضوعات جدید مهم توسط استاد تهیه خواهد شد.ندر هر 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 50% 25% 25%
 

 
 منابع اصلی:

 .توسط استاد تهیه خواهد شد شدهانتخابیمسال تحصیلی بسته به موضوعات جدید ندر هر 
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 پیوست:
 هاسالنیم برنامه پیشنهادي
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 سال اولنیم

 نیاز)نیاز (همپیش نوع درس تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف
 روش و پژوهش در 1

 روابط بین الملل 
 ندارد تخصصی 2 

 ندارد تخصصی 3  نظریه هاي روابط بین الملل 2
 ندارد تخصصی 2  بین المللیسازمان هاي  3
 ندارد اختیاري  2  درس اختیاري 4

 
 سال دومنیم

 نیاز)نیاز (همپیش نوع درس تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف
 ندارد تخصصی 3  سیاست بین الملل 1
 ندارد تخصصی 2  اقتصاد سیاسی بین المللی 2
 ندارد تخصصی 2  زبان تخصصی 3
 ندارد اختیاري 2  درس اختیاري 4
 ندارد اختیاري  2  درس اختیاري 5

 
 سال سومنیم

 نیاز)نیاز (همپیش نوع درس تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف
 ندارد تخصصی 2  مطالعات منطقه اي 1
بازتاب انقالب اسالمی در  2

 روابط بین الملل
 ندارد تخصصی 2 

 ندارد اختیاري  2  درس اختیاري 3
 ندارد اختیاري  2  اختیاريدرس  4

 
 سال چهارمنیم

 نیاز)نیاز (همپیش نوع درس تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف
      

 
 
 
 


	- Griffiths, Martin. (2002) International Relations: The Key Concepts, London: Routledge.
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