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ستاد مرکزي سازمان دانشجویان:مجري طرح

چالش هاي فراروي دولت یازدهم:عنوان طرح

اجتماعت و سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:چکیده طرح 
)اعضاي انجمن علوم سیاسی(اساتید علوم سیاسی :مهمان مدعو نفر از عالقه مندان100براي حدود سخنرانی: نوع برنامه
آمفی تئاتر دانشکده علوم اداري:مکان اجرا 30/11/92:زمان اجرا 

:اهداف طرح 
عالقه مند به علوم سیاسی پیرامون سیاست هاي خارجی دولت یازدهمبحث و تبادل نظر به بین اساتید و دانشجویان 

آشنایی دانشجویان با راهبردهاي عمومی و اصول اساسی علم سیاست در سیاست خارجی دولت ها

:طرحخالصه
و همچنین صحبت هـاي اخیـر رئـیس جمهـور     )بین المللی(با عنایت به روي کار آمدن دولت یازدهم و شرایط حساس داخلی و خارجی  

مبنی بر لزوم فعالیت بیش از پیش دانشگاهیان در کمک به سیاست هاي دولت، با رایزنی هاي صورت گرفته توسط انجمن علوم سیاسی،                       
دانشجویان ضمن آنکه در قالب این طرح      . ، نشستی علمی در این رابطه برگزار کنیم       انجمن علوم سیاسی ایران   کاري  در نظر داریم تا با هم     

الزم به ذکر اسـت بـا        .به مباحث سیاسی و بین الملل امکان آنرا می یابند تا از نزدیک با آخرین تحوالت این حوزه آشنا گردند                   ه مند   عالق
ط انجمن علوم سیاسی و برخی برنامه هاي تخصصی این نشست، همکاري سازمان دانشجویان در ایـن                 توجه به برنامه ریزي گسترده توس     

.نشست در بخش عمومی و دانشجویی و متناسب با توان بخش دانشجویی خواهد بود
: مهمانان و سخنرانان این نشست یک روزه به شرح ذیل می باشند 

)رییس انجمن علوم سیاسی ایران(دکتر مقصودي -1
)دانشگاه تهرانعلوم سیاسی استاد (دکتر قاسم افتخاري -2
)ریاست دانشگاه عالمه طباطباییعلوم سیاسی و استاد (دکتر حسین سلیمی-3
)مشاور وزیر امور خارجه و استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه(دکتر محمد کاظم سجادپور-4
)سیاسی ایرانعضو انجمن علوم (دکتر حق پناه-5
)عضو انجمن علوم سیاسی ایران(دکتر دبیري مهر -6
)عضو انجمن علوم سیاسی ایران(طاهره ابراهیمی فردکتر -7

92سالهاي فرهنگیکوتاه نوشت طرح
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