
 

 

 سیاسیعلومرشته تحول در 
 

 علوم سیاسی  هیافتنام دروس و تعداد واحدهای تحول

( در چهار قسمت شامل )دروس پایه و اسالمی، دروس رشتهکیو در  کپارچهیصورت دروس دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی )به

 .شودعمومی، دروس اصلی تخصصی و دروس اختیاری( ارائه می

 

مبانی و کلیات ضروری  به همراهأکید بر مباحث اسالمی و نظری در تقویت مبانی و دیدگاه اسالمی دانشجو، مرحله اول: دروس پایه با ت

 .شوددانش علوم انسانی ارائه می

 

 .گیردهای الزم و نیز آشنایی اولیه با مسائل سیاسی ایران را در برمیمنظور کسب مهارتمرحله دوم: دروس عمومی به

 

شامل دروس تخصصی )اجباری و اختیاری( با ارائه مباحث اصلی علوم سیاسی، با نگاهی نقادانه، دانشجو را با  مرحله سوم: دروس اصلی

 .کندهای مختلف تخصصی علوم سیاسی آشنا میحوزه

 

 مشخصات و ضوابط کلی دوره

ته توانند در این رشاند، مید را اخذ کردههای نظری )علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی و فیزیک( دیپلم خوداوطلبانی که در یکی از شاخه

 .نام کنندثبت

 

شود. طول دوره و بدون گرایش بندی ارائه می« علوم سیاسی»و با عنوان  رشتهکیحوزه مطالعات سیاسی در دوره کارشناسی تنها در 

تواند هر دانشجو می .شودئه میترمی ــ واحدی ارا به شکلتحصیلی است و دروس  مسالین ۸سال و در قالب  ۴کارشناسی حداکثر 

 .انتخاب نماید مسالینواحد درسی در یک  ۲۰حداکثر 

 

تحصیلی، بنابر موافقت گروه آموزشی  مسالینبه باال( در هر  ۱۷ساعت است. در صورت اخذ معدل الف ) ۱۶هر واحد درس نظری معادل 

واحد درسی تشکیل شده که دروس عمومی )مجموعاً  ۱۳۶ین دوره از واحد درسی بگذراند. ا ۲۴تواند حداکثر تا سقف مربوطه، دانشجو می

واحد( را  ۱۰واحد( و دروس تخصصی اختیاری )مجموعاً  ۸۰واحد(، دروس تخصصی اجباری )مجموعاً  ۳۲واحد(، دروس پایه )مجموعاً  ۱۴

 .شودشامل می

 

تواند در قالب واحدهای نظری یا ر گروه آموزشی مربوطه میواحد دروس آزاد در نظر گرفته شده که بنا بر نظ ۲در ذیل دروس اختیاری، 

 :کنیدهای این رشته تحصیلی را مالحظه میانجام کارورزی و کارآموزی به دانشجویان ارائه شود. در ذیل نام دروس و تعداد واحد

  :دروس اجباری -۱

 دروس پایه اسالمی و تخصصی -الف

تعداد 

 واحد
 ردیف نام درس

 ۱ استقرآن و سی ۲

 ۲ وسلم(هوآلعلیهاهللی)صلسیره سیاست پیامبر اعظم ۲

 ۳ السالم()علیهسیره سیاسی ائمه معصومین ۲

۲ 
 و امام علیه()رمحةهللااندیشه سیاسی امام خمینی

 ایخامنه
۴ 

   

 5 فلسفه سیاسی ۲

 ۶ اخالق سیاسی ۲



 

 

 ۷ فقه سیاسی ۲

 ۸ کاربرد منطق در سیاست ۲

 9 کلیات دانش سیاسی ۲

 ۱۰ کلیات حقوق اساسی ۲

 ۱۱ ای سیاستکلیات اقتصاد بر ۲

 ۱۲ کلیات مدیریت و کارآفرینی ۲

 ۱۳ شناسی و سیاستجامعه ۲

 ۱۴ (۱) روش تحقیق در علوم سیاسی ۲

 ۱5 (۲ی )روش تحقیق در علوم سیاس ۲

 ۱۶ کلیات فلسفه علوم اجتماعی ۲

 واحدها  مجموع ۳۲

 دروس تخصصی  -ب

تعداد 

 واحد

 ردیف نام درس

 ۱۷ ۱اناندیشه سیاسی در اسالم و ایر ۲

 ۱۸ ۲اندیشه سیاسی در اسالم و ایران ۲

 ۱9 ۳اندیشه سیاسی در اسالم و ایران ۲

 ۲۰ ۱اندیشه سیاسی در غرب ۲

 ۲۱ ۲اندیشه سیاسی در غرب ۲

 ۲۲ ۳اندیشه سیاسی در غرب ۲

 ۲۳ هامطالعه تطبیقی انقالب ۲

 ۲۴ مسائل پیشرفت و توسعه سیاسی ۲

 ۲5 ایسیاست مقایسه ۲

 ۲۶ ۱سیاسی فارسی و ویراستاری  ادبیات ۲

 ۲۷ ۱ادبیات سیاسی فارسی و ویراستاری  ۲

 ۲۸ انقالب اسالمی ۲

۲ 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 

 )اصول و مبانی(

۲9 

۲ 
 تا ایران اجتماعی تحوالت سیاسی ــ

 قاجاریه دوره آغاز

۳۰ 

۲ 
 تا ایران اجتماعی تحوالت سیاسی ــ

 قاجاریه دوره پایان

۳۱ 

۲ 
 دوره ایران اجتماعی تحوالت سیاسی ــ

 پهلوی

۳۲ 

۲ 
 پس ایران اجتماعی تحوالت سیاسی ــ

 ۱اسالمی انقالب از

۳۳ 

۲ 
ایران پس  اجتماعی تحوالت سیاسی ــ

 ۲از انقالب اسالمی

۳۴ 

 ۳5 دفاع مقدس ۲



 

 

 ۳۶ گذاری عمومیمبانی و اصول سیاست ۲

 ۳۷ حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ۲

 ۳۸ ۱المللصول و مبانی روابط بینا ۲

 ۳9 ۲المللاصول و مبانی روابط بین ۲

 ۴۰ ۱المللتحوالت روابط بین ۲

 ۴۱ ۲المللتحوالت روابط بین ۲

 ۴۲ الملل جهان اسالممسائل بین ۲

 ۴۳ ایران و کشورهای همسایه ۲

 ۴۴ بازتاب جهانی انقالب اسالمی ۲

 ۴5 مناطق راهبردی جهان ۲

۲ 
راهبردی و امنیتی در روابط  مسائل

 المللنیب

۴۶ 

 ۴۷ المللیهای بینسازمان ۲

 ۴۸ الملل عمومیحقوق بین ۲

 ۴9 المللاقتصاد سیاسی بین ۲

 5۰ اندیشه سیاسی در ایران باستان ۲

 5۱ حقوق اداری ایران ۲

 5۲ تحلیل سیاسی مسائل روز ۲

 5۳ تاریخ تحول دولت در اسالم و ایران ۲

 5۴ رزیکارو ۲

 55 (۱) آشنایی با متون انگلیسی ۲

 5۶ (۲) آشنایی با متون انگلیسی ۲

 5۷ شناسی سیاسیروان ۲

 5۸ ارتباطات و سیاسی ۲

 59 المللحقوق بین ۲

۸۶ 
 

 مجموع واحدها
 

 ج ــ دروس عمومی

تعداد 

 واحد

 ردیف نام درس

 ۶۰ فارسی نگارش آئین ۲

 ۶۱ (های عربیمتون اسالمی )آموزش زبان ۲

 ۶۲ زبان انگلیسی ۲

 ۶۳ ۱یبدنتیترب ۱

 ۶۴ ۲یبدنتیترب ۱

 مجموع واحدها ۸

 

 



 

 

 

 دروس تخصصی اختیاری -2

تعداد 

 واحد

 ردیف عنوان درس

 ۶5 ها در جمهوری اسالمی ایرانمدیریت بحران ۲

 ۶۶ تحلیل نظری روابط خارجی ایران )قبل از انقالب( ۲

 ۶۷ )از مشروطه به بعد(شناسی سیاسی ایران معاصر جامعه ۲

 ۶۸ روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران ۲

 ۶9 شناسی سیاسی در جمهوری اسالمی ایرانجریان ۲

 ۷۰ سیاست خارجی و دیپلماسی ۲

 ۷۱ فرهنگ و سیاست در ایران ۲

 ۷۲ انداز و آینده نظام جمهوری اسالمی ایرانچشم ۲

 ۷۳ جنگ و صلح در اسالم ۲

 ۷۴ المدیپلماسی در اس ۲

 ۷5 اسالم و سکوالریسم ۲

 ۷۶ متعالیه حکمت در سیاست ۲

 ۷۷ های سیاسی اسالمهای فهم نظریهروش ۲

 ۷۸ ساالری دینیو نظریه مردم هیفقتیوال ۲

 ۷9 جغرافیای سیاسی ۲

 ۸۰ ای )آمریکای التین(مطالعات منطقه ۲

 ۸۱ ای )جهان شرق(مطالعات منطقه ۲

 ۸۲ ای )جهان غرب(مطالعات منطقه ۲

 ۸۳ المللی غیردولتیها و بازیگران بینسازمان ۲

 ۸۴ المللیهای بینمدیریت بحران ۲

 ۸5 المللفناوری اطالعات؛ در علوم سیاسی و روابط بین ۲

 ۸۶ المللیفن مذاکره و تنظیم قراردادهای بین ۲

 ۸۷ الملل خصوصیحقوق بین ۲

 ۸۸ فرانومسائل استعمار  ۲

 ۸9 الملل عمومی جدیدحقوق بین ۲

 9۰ اندیشه سیاسی شرق باستان ۲

 9۱ انرژی سیاسی مسائل اقتصادی ــ ۲

 9۲ درس آزاد ۲

 مجموع واحدها 5۶

 

 

 

 



 

 

 ردیف عنوان درس مؤلف

 ۱  قرآن و سیاست رضایی -امیدی

 ۲ وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلیاعظم امبریپسیره سیاسی  محمد سپهری

 ۳ السالم()علیهائمه معصومینسیره سیاسی  جالل درخشه

 ۴ ایو امام خامنه علیه()رمحةهللااندیشه سیاسی امام خمینی برزگر-نوروزی

 5 فلسفه و سیاست ایمان-بستان

 ۶ اخالق و سیاست طباطبایی

 ۷ فقه و سیاست منصور میراحمدی

 ۸ کاربرد منطق بر سیاست عباسعلی رهبر

-مالیری-عیوضی

 مهندس نبوی
 9 کلیات دانش سیاسی

 ۱۰ حقوق و کلیات حقوق اساسی مبانی مرندی

 ۱۱ کلیات اقتصاد برای سیاست سبحانی-احمد توکلی

 ۱۲ کلیات مدیریت و کارآفرینی مبینی-مهندس نبوی

 ۱۳ و سیاست یشناسجامعه سیدامامی

 ۱۴ ۱روش تحقیق در علوم سیاسی عیوضی

 ۱5 ۲روش تحقیق در علوم سیاسی عیوضی

 ۱۶ یکلیات فلسفه علوم اجتماع بهروز لک

 ۱۷ اندیشه سیاسی در اسالم و ایران درخشه

 ۱۸ ۲اندیشه سیاسی در اسالم و ایران درخشه

 ۱9 ۳اندیشه سیاسی در اسالم و ایران لکزایی، برزگر

 ۲۰ اندیشه سیاسی در غرب شریعت

 ۲۱ ۲اندیشه سیاسی در غرب  شریعت

 ۲۲ ۳اندیشه سیاسی در غرب  شریعت

 ۲۳ هاانقالب مطالعه تطبیقی محمدی منوچهر

 ۲۴ مسائل پیشرفته و توسعه سیاسی عیوضی

 ۲5 یاسهیمقاسیاست  زادهخطیب

 ۲۶ ۱ادبیات سیاسی فارسی و ویراستاری حامد رشاد

 ۲۷ ۲ادبیات سیاسی فارسی و ویراستاری حامد رشاد

 ۲۸ انقالب اسالمی منوچهر محمدی

 ۲9 سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران دهقانی فیروزآبادی

 ۳۰ دوره قاجاریه آغازاجتماعی ایران تا -تحوالت سیاسی رسول جعفریان

 ۳۱ اجتماعی ایران تا آغاز دوره قاجاریه-تحوالت سیاسی حقانی-موسی نجفی

 ۳۲ اجتماعی ایران دوران پهلوی-تحوالت سیاسی حقانی-موسی نجفی

 ۳۳ ۱اجتماعی ایران پس از انقالب اسالمی  -تحوالت سیاسی سرویخواجه

 ۳۴ ۲اجتماعی ایران پس از انقالب اسالمی  -تحوالت سیاسی سرویخواجه

 ۳5 دفاع مقدس پژوهشکده دفاع مقدس

 ۳۶ گذاری عمومیمبانی و اصول سیاست ملک محمدی



 

 

-محمدرضا مرندی

 درخشه

 ۳۷ حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران

 ۳۸ ۱الملل اصول و مبانی روابط بین دهقانی

 ۳9 ۲الملل و مبانی روابط بین اصول دهقانی

 ۴۰ ۱المللتحوالت روابط بین محمدحسن خانی

 ۴۱ ۲المللتحوالت روابط بین محمدحسن خانی

 ۴۲ الملل جهان اسالممسائل بین محمدحسن خانی

 ۴۳ ایران و کشورهای همسایه منوچهر محمدی

 ۴۴ بازتاب جهانی انقالب اسالمی منوچهر محمدی

 ۴5 ردی جهانمناطق راهب متقی

 ۴۶ المللمسائل راهبردی و امنیتی در روابط بین افتخاری

 ۴۷ المللیهای بینسازمان غفوری

 ۴۸ المللی عمومیحقوق بین زادهحبیب

 ۴9 المللاقتصاد سیاسی بین حاجی یوسفی

 5۰ اندیشه سیاسی در ایران باستان مسلم عباسی

 5۱ حقوق اداری ایران زادهموسی

 5۲ سیاسی مسائل روزتحلیل   

 5۳ تاریخ تحول در اسالم و ایران برزگر

 5۴ کارورزی  

 55 ۱آشنایی با متون انگلیسی مرندی محمد

 5۶ ۱آشنایی با متون انگلیسی مرندی محمد

 5۷ روانشناسی سیاسی برزگر

 5۸ ارتباطات و سیاست نبوی

 59 اسالمی یالمللنیبحقوق  طباطبایی

 ۶۰ آئین نگارش فارسی  

 ۶۱ متون اسالمی آموزش زبان عربی  

 ۶۲ زبان انگلیسی  

 ۶۳ ۱یبدنتیترب  

 ۶۴ ۲ یبدنتیترب  

 ۶5 مدیریت بحران و دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران محمدی منوچهر

 ۶۶ تحلیل نظری روابط خارجی ایران قبل از انقالب منوچهر محمدی

 ۶۷ ن معاصر از مشروطه به بعدشناسی سیاسی ایراجامعه محمدباقر خرمشاد

 ۶۸ روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران سجادپور

 ۶9 شناسی در جمهوری اسالمی ایرانجریان دارابی

 ۷۰ خارجی و دیپلماسیسیاست طالبی آرایی-دهقانی

 ۷۱ فرهنگ و سیاست در ایران لکزایی

 ۷۲ انداز و آینده نظام جمهوری اسالمی ایرانچشم مبینی

 ۷۳ جنگ و صلح در اسالم باییطباط

 ۷۴ دیپلماسی در اسالم بهرام اخوان کاظمی

-کمالی اردکانی-امیدی

 اسماعیلی

 ۷5 اسالم و سکوالریسم



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویرایش و بازنشر:

 

 ۷۶ سیاست در حکمت متعالیه لکزایی

 ۷۷ های سیاسی اسالمهای فهم نظریهروش برزگر -نوروزی

 ۷۸ ساالری دینیفقیه و نظریه مردموالیت محمدرضا مرندی

 ۷9 جغرافیای سیاسی نیاحافظ

 ۸۰ ای آمریکای التینمطالعات منطقه پوراسماعیل

 ۸۱ ای جهان شرقمطالعات منطقه عاملی-عراقچی

 ۸۲ ای جهان غربمطالعات منطقه کریمی

 ۸۳ المللی غیردولتیها و بازیگران بینسازمان سجادپور

 ۸۴ المللیهای بینمدیریت بحران آدمی

 ۸5 المللنیبسیاسی و روابط فناوری اطالعات در علوم دنژاسلطانی

 ۸۶ المللیفن مذاکره و تنظیم قراردادهای بین سجادپور

 ۸۷ الملل خصوصیحقوق بین مکرمی-علومی

 ۸۸ مسائل استعمار فرانو عیوضی

 ۸9 الملل عمومی جدیدحقوق بین زادهحبیب

 9۰ اندیشه سیاسی شرق باستان شجاع احمدوند

 9۱ سیاسی انرژی -مسائل اقتصادی میرترابی -زادهتحشم


