
 

 

 گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

 قرنمینبیش از  که سابقه فعالیت آن به ستاعلمی موجود در دانشگاه  یهاگروه نیتریمیقد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران یکی از

استادی  با درجه 6و نفر با درجه دانشیاری  10با درجه استادیاری، نفر 13 هک استنفر  29. تعداد اعضای گروه در حال حاضر رسدیم

 .مشغول فعالیت علمی هستند

تخصصی  ی، کارشناسی ارشد و دکتریکه در سه مقطع کارشناس استحوزه آموزش و پژوهش  دو در سیاسی  گروه علوم یهاتیفعال

 که در دوران تحصیالت تکمیلی هر یک شوندیمسیاسی پذیرفته  . دانشجویان در مقطع کارشناسی در قالب رشته علومردیپذیمدانشجو 

 قطعدو معمومی )در  یگذاراستیس سیاسی، اندیشه سیاسی و یشناسجامعهتخصصی مطالعات ایران،  یهاشیگرا بر اساس از دانشجویان

 .پردازندیمبه تحصیل  «علوم سیاسی رشته « کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی( و ذیل عنوان

اسی و روانشناسی سی یرفتارشناسدیگری نظیر  یهاشیگراگروه برای پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی  با توجه به اهتمام اعضای محترم

 .خواهد شد یاندازراهو مطالعات توسعه سیاسی 

   

 

 

 



 

 

 شهید بهشتی علوم اقتصادی و سیاسی دانشکده

  

بانکداری و علوم مالی و اقتصادی فعالیت خود با نام دانشکده  1339دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی همزمان با تأسیس دانشگاه در سال 

 اقتصاد یهارشتهرا آغاز و با درج آگهی در روزنامه اطالعات برای اولین بار اقدام به برگزاری آزمون و پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی در 

به ساختمان دیگری در شمال  1343سال و بانکداری نمود. ساختمان دانشکده در بدو تأسیس در خیابان ایرانشهر جنوبی بود. )البته در 

ساختمان  1379به محل فعلی دانشکده در پردیس دانشگاه انتقال یافت. در سال  1346کرد.( تا اینکه در سال  مکاننقلخیابان ایرانشهر 

 رای کتابخانه و سایترسید که عالوه بر فضاهای آموزشی و اداری شامل دو فضای مناسب ب یبرداربهرهرسمی به  صورتبهجدید دانشکده 

 .استبرای استفاده استادان و دانشجویان  یاانهیرا

 

تحصیلی( تبدیل  هر سالواحدی )دو نیمسال در  -ترمی نظامبه 1342-43نظام آموزشی دانشکده در ابتدا ساالنه بود اما در سال تحصیلی 

وم رسمی به دانشکده عل طوربهدانشکده  نامسی نمود و از این زمان ، دانشکده اقدام به تأسیس دوره کارشناسی علوم سیا1345شد. در سال 

کارشناسی ارشد اقتصاد و علوم سیاسی و پذیرش دانشجو  یهادورهبا تأسیس  1346-47اقتصادی و سیاسی تغییر یافت. در سال تحصیلی 

دایر کارشناسی اقتصاد نظری و اقتصاد بازرگانی  یهادوره 1356-57در این دو دوره، دانشکده فعالیت آموزشی خود را گسترش داد. در سال 

با  1367-68ولیکن در سال تحصیلی حسابداری به مجموعه دانشکده اضافه گردید  رشته 1363گردید. پس از انقالب فرهنگی در سال 

 تشکیل دانشکده علوم اداری و مدیریت به این دانشکده انتقال پیدا کرد.

 

دایر شد که اولین دوره دکتری  1371و دوره دکتری اقتصاد در سال  1367های اقتصادی در سال سیستم ریزیبرنامهدوره کارشناسی ارشد 

)در راستای  1378-79و در سال تحصیلی  المللبین. یک سال بعد دوره کارشناسی ارشد روابط شودمیدر دانشگاه شهید بهشتی محسوب 

کارشناسی اقتصاد صنعتی و اقتصاد پول و بانکداری  هایدورهخاص(  هایگرایشس با پاسخگویی به نیازهای جامعه و ضرورت تربیت کارشنا

ای در مقطع کارشناسی رشته مطالعات منطقه 1384-85الملل و در سال تحصیلی دوره دکتری روابط بین 1378 ماهبهمناضافه شد. در 

گسترش همواره با حفظ کیفیت آموزشی تاکنون ادامه داشته  شد و دانشجو پذیرفت. این روند اندازیراهارشد و سپس در مقطع دکتری 

 است.

 

 پست الکترونیکی مرتبه علمی نام خانوادگی نام

  استاديار هنجف زاد ارض

 M_Mirahmadi@sbu.ac.ir استاد همیراحمدي چناروئی رمنصو

 najmeh_keikha@yahoo.com استاديار اكیخ هنجم

 GHAVAM@sbu.ac.ir-A استاد مقوا یعبدالعل

  استاديار یطالبی آران هروح ال

 Sariolghalam@sbu.ac.ir-M استاد مسريع القل دمحمو

 pourahmadi@sbu.ac.ir-h استاد يپوراحمدي میبد نحسی

 M_Tajik@sbu.ac.ir دانشیار كتاجی امحمدرض

 Yousefi@sbu.ac.ir-A دانشیار یحاجی يوسف دامیرمحم

  استاديار هحسینی زاد یسید محمدعل

 heshma@sbu.ac.ir-m دانشیار هحشمت زاد رمحمدباق

  استاديار یخراسان ارض
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 دانشگاه عالمه طباطبایی و علوم سیاسی المللبینگروه روابط  معرفی

 المللبینگروه آموزشی روابط  خچهيتار .1            

« المللبین رابط وعلوم سیاسی »گروه در قالب  1384 تا سالاز ابتدای تأسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی  المللبینگروه روابط 

عضو هیأت علمی داشت و عالوه بر رشته کارشناسی علوم سیاسی در دو رشته کارشناسی  18. این گروه در آن زمان حدود کردیمفعالیت 

نیز به  «اندیشه سیاسی در اسالم». بعداً رشته کارشناسی ارشد رفتیپذیمدانشجو « علوم سیاسی»و « المللبینط رواب»ارشد یعنی رشته 

از هم تفکیک شود. بعد از مراحل اداری این کار  المللبینتصمیم گرفته شد گروه علوم سیاسی و روابط  1984آن اضافه شد. در سال 

 عضو هیأت علمی آغاز به کار کرد. 7با  المللبینصورت گرفت و گروه مستقل روابط 

 گروه يهارشته تعداد .2         

رشته  3، دارای شودمیمشترک با گروه علوم سیاسی دروس آن ارائه  طوربهعالوه بر رشته کارشناسی ارشد که  المللبینگروه روابط 

ش قفقاز گرای یامنطقهخاورمیانه و شمال آفریقا و رشته مطالعات گرایش  یامنطقه، رشته مطالعات المللبینکارشناسی ارشد به نام روابط 

قبل به مدت چندین سال در  یهاسال. عالوه بر آن این گروه در است فارسجیخلگرایش  یامنطقهو آسیای مرکزی و رشته مطالعات 

گرایش قفقاز و آسیای مرکزی نیز از سال تحصیلی  یامنطقه. در رشته مطالعات رفتیپذیمگرایش اروپا دانشجو  یامنطقهرشته مطالعات 

 دانشجو پذیرفته است. 91-90

 المللبیناساتید گروه روابط 

 پست الکترونیکی مرتبه علمی نام خانوادگی نام

  استاد دهقانی فیروزآبادي جالل سید

  استاديار زادهچگنی غالمعلی

  دانشیار سلیمی حسین

  استاديار دهشیار حسین

  دانشیار جعفري ولدانی اصغر

 For501520@yahoo.com استاديار میرفخرائی حسن سید

  استاديار طباطبائی محمد سید

  استاديار آدمی علی

  استاديار نورمحمدي مرتضی

  استاديار آجیلی هادي

  استاديار عباسی اشلقی مجید

  استاديار عبدخدايی مجتبی

  استاديار كوهکن علیرضا
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 اساتید گروه علوم سیاسی

 پست الکترونیکی مرتبه علمی نام خانوادگی نام

 salehi@atu.ac.ir  صالحی حمید

 ahmadvand@ atu.ac.ir استاديار احمدوند شجاع

  استاديار رهبر عباسعلی

  استاد برزگر ابراهیم

   خرمشاد محمدباقر

   خواجه سروي غالمرضا

   دين پرست فائز

   فالحت پیشه حشمت اهلل

   غالمرضا كاشی محمدجواد

   كواكبیان صطفیم

 

(السالمعلیه) صادقدانشگاه امام  یانشکده معارف اسالمی و علوم سیاسمعرفی د
 

است. رشته معارف اسالمی و علوم  (السالمعلیه) صادقهای پر سابقه دانشگاه امام دانشکده معارف اسالمی و علوم سیاسی، یکی از دانشکده

 د.دادنهای این دانشگاه را تشکیل میرشته اولین اقتصادو معارف اسالمی و  اسی به همراه دو رشته دیگر، معارف اسالمی و تبلیغسی

د شالدین مدنی و مهندس زاهد اداره میعلوم سیاسی در قالب یک بخش و با مدیریت آقایان دکتر جالل امور دانشجویان رشته 67تا سال 

های مستقلی شدند. ریاست این دانشکده از آن سال دانشگاه در این سال این رشته و دو رشته دیگر، صاحب دانشکده لکن در پی گسترش

 زاده و دکتر جالل درخشهاهلل ایوبی، دکتر ناصر جمالبر عهده آقایان دکتر حمید بهرامی احمدی، دکتر هادی سمتی، دکتر حجت تاکنون

 .بوده است و دکتر فرشاد شریعت

مطالعات سیاسی »و « المللبینروابط »، «علوم سیاسی»معارف اسالمی و علوم سیاسی، متشکل از سه گروه در حال حاضر، دانشکده 

 .است. این دانشکده در حال حاضر دارای ده عضو هیأت علمی )متشکل از شش دانشیار و چهار استادیار( است« اسالم

پژوهشی دانش سیاسی تدوین و منتشر شد و نشر  –نشریه علمی  1381ال س در های پژوهشی در این دانشکده،در راستای توسعه فعالیت

های علمی فعال دانشگاه است که نشریه دانشجویی تشکل ازجملهعلمی دانشجویی این دانشکده نیز  انجمننیز ادامه دارد.  تاکنونآن 

 کند.آورد سیاسی را منتشر میره

 مرتبه علمی نام خانوادگی نام

 ردانشیا یاحمدي طباطباي محمدرضاسید 

 ردانشیا افتخاري اصغر

 ردانشیا جمالزاده ناصر

 ردانشیا خانی محمدحسن

 استاد درخشه جالل

 ردانشیا سید امامی كاووس

 ردانشیا شريعت فرشاد

 استاديار گوهري مقدم ابوذر

 استاديار مجیدي حسن
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 در: شدهتهیه

 


