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مجری طرح :دفتز داًشکذُ پزستاری ٍ هاهایی
عنوان طرح:

ایزاى ٍآهزیکا ،داستاى یک چالش

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق بزًاهِ 

اهداف طرح :
آشٌایی داًشجَیاى با هباًی رٍابظ دیپلواتیک
آشٌایی داًشجَیاى با ٍلایغ تاریخی هیاى دٍ کشَر ایزاى ٍ اهزیکا در سذُ گذشتِ
باال بزدى لَُ تحلیل داًشجَیاى اس ٍلایغ رٍس
خالصه طرح :
رٍابظ دیپلواتیک ایزاى ٍ آهزیکا در سذُ گذشتِ در ًَع خَد اس پیچیذُتزیي ًَع رٍابظ دیپلواتیک بَدُ ٍ ّست .اس تفکز صاًدذارهی ایدزاى
بزای خاٍرهیاًِ ٍ رٍابظ بسیار ًشدیک ایي دٍ کشَر در دٍراى پْلَی دٍم ،تا تسخیز سفارت آهزیکا در سیشدُ آباى ٍ تبذیل شدذى آهزیکدا
بِ دشوي شوارُ یک ایزاى اسالهی ّوِ ٍ ّوِ در کوتز اس یک سذُ اتفاق افتادُ است .در  40سال اخیدز جزیداىّدای هختلدس سیاسدی
تفاسیز ٍ راّکارّای هتفاٍتی بزای تحلیل رٍابظ دیپلواتیک ایي دٍ کشَر ارائِ کزدُاًذ کِ ّز یک دارای ًماط ضؼس ٍ لَت ٍ هحل بحد
است .دفتز داًشکذُ پزستاری ٍهاهایی بز آى است با بزگشاری ًشست (ایران و آمریکا ،داستان یک چالش) با ًگاُ آکادهیک ٍ تاریخی،
بِ دٍر اس دیذگاُ سیاسی ٍ با رػایت اًصاف بِ بزرسی رٍابظ دیپلواتیک ایزاى ٍ آهزیکا در سذُ گذشتِ بپزداسد .بِ هٌظَر ّز چِ ػویكتدز
شذى در هَضَع دٍجلسِ هجشا در ًظز گزفتِ شذُاست کِ در جلسِ اٍل رٍابظ ایي دٍ کشدَر لبدل اس اًمدالب اسدالهی ٍ در جلسدِ دٍم
رٍابظ دٍ کشَر هذکَر بؼذ اس اًمالب اسالهی هَرد بح لزار خَاّذ گزفت .سخٌزاى ایي جلسات دکتر محمد جواد رنجک ش (دکتدزی
رٍابظ بیي الولل اس داًشگاُ تْزاى ٍ ػضَ ّیات ػلوی داًشگاُ فزدٍسی هشْذ) خَاّذ بَد .در پایاى دٍرُ گَاّی حضَر ،بِ اػتبار ساسهاى
داًشجَیاى جْادداًشگاّی خزاساى رضَی ٍ با اهضا دکتز رًجکش بِ افزاد حاضز در جلسِ اػطا خَاّذ شذ.
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