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تب ًخجگبى جبهعِ بست ثِ جبیگبُ اصلی آى ضکل گشفت، ثبس دس ایشاى ثب ّذف ثبصگشداًذى سی لیيثشای اٍسیبسی  علَم هذسسِ تبثستبى اهسبل 

ای داسین کِ سیبست سا ثِ  گزاساى حشفِ ٍ سیبست ، ٍصسا، ًوبیٌذگبىًگبساى، سفیشاى گشاى، سٍصًبهِ ایي سضتِ ضًَذ. هب ًیبص ثِ تحلیلٍاسد 

ّبی کالهی ًیست  عش، اًذسص، هجبحث سٍضٌفکشی ٍ جذلیبل پشداصی، ادثیبت، ضصَست کبسثشدی ٍ تخصصی ثطٌبسٌذ. سیبست فلسفِ، خ

الولل ثِ لحبظ  سیبسی ٍ سٍاثط ثیي ّبی دسس علَم ّبی عولی. دس ّوِ دًیب کالس سٍضوٌذ، داسای تئَسی ٍ تکٌیکاست ًطی ثلکِ دا

اص هلل ٍ ًْبدّبی سیبسی طشاحی ضذُ است.  ضکلی، هعوبسی، هحتَا ٍ اثضاسّبی کوک آهَصضی دس قبهت هجلس، ّیبت دٍلت، سبصهبى

اهب هتبسفبًِ دس ایشاى تفبٍتی ثیي سضتِ ّب اص ایي حیث ٍجَد ًذاسد. لزا ثشای پش ّبی تخصصی تئَسی ٍ عولی داسد.  ایي سٍ ًیبص ثِ ًطست

 ًطست ّب ثش آى ضذین تب طشح هذسسِ علَم سیبسی سا ثشگضاس کٌین.کشدى خالء ایٌگًَِ 

ٍ ثَدجِ ٍ هبلیِ  ،دیپلوبسی ٍ هزاکشُاًتخبثبت، سسبًِ ٍ هطجَعبت،  صصی دٍلت ٍ حکَهت، احضاة،کبسگبُ تخ پٌج قبلتایي طشح دس 

ثب ثبصی ّبی اص پیص طشاحی  داًطجَّب ثِ صَست ضجیِ سبصی ضذُ ثشگضاس خَاّذ ضذ ٍّب  کبسگبُ ایياست.  عوَهی، ثشًبهِ سیضی ضذُ

تب  00پیطجیٌی هی ضَد ثیي . پشداصًذ ا آهَختٌذ ثِ سقبثت ٍ حل ٍ فصل هسبئل سیبسی هیضذُ پس اص ایٌکِ هجبحث تئَسیک ٍ هجٌبیی س

ٍ ثب  سیبسی خشاسبى است ضبخِ آهَصش اًجوي علَم. ایذُ ثشگضاسی ایي طشح اص ًفش اص داًطجَیبى دس ایي طشح ثجت ًبم کٌٌذ 00ًفش  00

)داًطجَی  دکتر محدثه جساییالصم ثِ رکش است  ضَد. ّوکبسی کبسگشٍُ علَم سیبسی جْبدداًطگبّی ٍ سبصهبى داًطجَیبى ثشگضاس هی

عضَ ) دکتر مهدی نجف زاده)عضَ ّیئت علوی گشٍُ علَم سیبسی داًطگبُ فشدٍسی(،  ا... اسالمی روحدکتر دکتشی علَم سیبسی(، 

( یداًطگبُ فشدٍس یبسیگشٍُ علَم س یعلو یئتعضَ ّ) دکتر محمدجواد رنجکش(، یداًطگبُ فشدٍس سییبگشٍُ علَم س یعلو یئتّ

 ( هذسسیي ایي طشح خَاٌّذ ثَد.یداًطگبُ فشدٍس اقتصبدگشٍُ  یعلو یئتعضَ ّ) دکتر علی چشمیٍ 
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