بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی

رشته  :روابط بین الملل

نام درس :اتحادیه اروپا تعداد واحد نظری 2 :واحد

گرایش :روابط بین الملل

تعداد واحد عملی0 :

مقطع :کارشناسی ارشد

عنوان درس پیشنیاز:

نام مدرس :دکتر علیرضا موسوی زاده تمام وقت  نیمه وقت  مدعو محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :

مطالب مورد بررسی در طول ترم شامل ریشه شکل گیری اتحادیه اروپا ،اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک اقتصادی،اجزاء
تشکیل دهنده اتحادیه اروپا ،سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،روند تصمیم گیری در مناسبات آن اتحادیه با ایاالت متحده
آمریکا ،گروههای سیاسی در اتحادیه اروپا می باشد.
رئوس مطالب
هفته اول

معرفی درس،معرفی کار کالسی در طول ترم

هفته دوم

تاریخ تکامل اتحادیه اروپا

هفته سوم

معاهده های اتحادیه اروپا

هفته چهارم

ساختار سازمانهای مختلف در اتحادیه اروپا

هفته پنجم

کمیسیون اتحادیه اروپا

هفته ششم

شورای اتحادیه اروپا

هفته هفتم

شورای وزیران اتحادیه اروپا

هفته هشتم

پارلمان اتحادیه اروپا

هفته نهم

سیاستهای داخلی اتحادیه اروپا

هفته دهم

فرایند سیاستگذاری در اتحادیه اروپا

هفته یازدهم

وضع اجرائی قوانین در اتحادیه اروپا

هفته دوازدهم

روابط امور خارجی اتحادیه اروپا

هفته سیزدهم

روابط اتحادیه اروپا با بلوکهای اقتصادی مناطق دیگر جهان

هفته چهاردهم

مسائل مختلف بین کشورهای عضو در اتحادیه اروپا

هفته پانزدهم

نگاهی به عقب و آینده اتحادیه اروپا

هفته شانزدهم

جلسه سوال و جواب و جمع بندی کار ترم

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم
تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

سرموقع حضوردر کالس،حضور مرتب در کالس ،مشارکت علمی در کالس طبق خواسته استاد و از طرف دیگر تاخیر
درآمدن به کالس ،غیبت و عدم فعالیت علمی در کالس در ارزشیابی نهایی تاثیر خواهد داشت.
منابع مطالعاتی:
کتاب مورد استفاده در طول ترم:

 .1نیل نیو جنت  ،ترجمه محسن میردامادی ،سیاست و حکومت در اتحادیه اروپا  ،دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل
منابع پیشنهادی جهت مطالعات بیشتر:

در سایت اینجانب  www.moussavizadeh.comمنابع متنوع مستند درباره اتحادیه اروپا قابل مشاهده است.

بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته  :علوم سیاسی گرایش :علوم سیاسی مقطع :کارشناسی و کارشناسی ارشد
تعداد واحد نظری 4 :واحد

نام درس0 :

تعداد واحد عملی0 :

عنوان درس پیشنیاز :اصول روابط بین الملل 1و2

نام مدرس :دکتر علیرضا موسوی زاده تمام وقت  نیمه وقت  مدعو محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :

در این درس  ،روابط بین الملل و راهبرد ،عوامل اصلی تشریح کننده روابط بین الملل معاصر،تحلیل روابط بین الملل ،جنگ و
صلح میا ن دولت ها ،مفهوم روابط بین الملل ،سیر تحوالت مطالعه روابط بین الملل ،نظام بین المللی و ویژگی های آنها ،از
جمله مطالبی هستند که مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت به اضافه مطالب متعدد مرتبط دیگر.
رئوس مطالب
هفته اول

معرفی درس،معرفی کار کالسی معرفی و معرفی کار ترم.

هفته دوم

تعریف روابط بین الملل گذشته و حال

هفته سوم

اندیشمندان غربی و شرقی در روابط بین الملل

هفته چهارم

شیوه مطالعه در روابط بین الملل

هفته پنجم

ایدئولوژی در روابط بین الملل

هفته ششم

ناسیو نالیسم در روابط بین الملل

هفته هفتم

امپریالیسم در روابط بین الملل

هفته هشتم

عناصر تشکیل دهنده کشور

هفته نهم

ویژگی های جوامع مختلف در روابط بین الملل

هفته دهم

ویژگی های سیاست خارجی در روابط بین الملل

هفته یازدهم

هدفهای سیاست خارجی در روابط بین الملل

هفته دوازدهم

قدرت در روابط بین الملل

هفته سیزدهم

عناصر تشکیل دهنده قدرت در روابط بین الملل

هفته چهاردهم

توازن قدرت در روابط بین الملل

هفته پانزدهم

عوامل تهدید کننده امنیت ملی

هفته شانزدهم

سوال و جواب و جمع بندی کار ترم

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم
تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

سرموقع حضوردر کالس،حضور مرتب در کالس ،مشارکت علمی در کالس طبق خواسته استاد و از طرف دیگر تاخیر
درآمدن به کالس ،غیبت و عدم فعالیت علمی در کالس در ارزشیابی نهایی تاثیر خواهد داشت.
منابع مطالعاتی:

اصول روابط بین الملل  1و  2هر کدام کتاب مخصوص خود را جهت تدریس در طول دوره دارا می باشند.
کتاب مورد استفاده در طول ترم برای درس اصول روابط بین الملل (: )1

 .1عامری ،هوشنگ ،اصول روابط بین الملل ،تهران ،انتشارات آگاه
کتاب مورد استفاده در طول ترم برای درس اصول روابط بین الملل (: )2

 .1گونل ،ماکس ،روابط بین الملل ،ترجمه وحید کوثری ،محمد کاظم لطفی ،تهران ،انتشارات نسل آفتاب
منابع پیشنهادی جهت مطالعات بیشتر:

در سایت اینجانب  www.moussavizadeh.comمنابع متنوع به فارسی و به انگلیسی در موضوع سیاست و روابط
بین الملل مشاهده خواهید کرد.

بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته  :روابط و علوم سیاسی گرایش :روابط و علوم سیاسی مقطع :دکتری
نام درس0 :

تعداد واحد نظری 2 :واحد

تعداد واحد عملی0 :

عنوان درس پیشنیاز :زبان تخصصی پیشرفته

نام مدرس :دکتر علیرضا موسوی زاده تمام وقت  نیمه وقت  مدعو محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :

هدف از این درس این می باشد که دانشجو تکنیکهای خواندن متون روابط بین الملل با انگلیسی را یاد بگیرد و به صورت
بومی بتواند متون علمی در سطح دکتری را در رشته روابط بین الملل بخواند و درک نماید ،بدون استفاده از هر نوع دیکشنری
این درس صرفا یک حرکت علمی در راستای قابلیت فهمیدن متون روابط بین الملل به طور اصولی و بومی می باشد .
رئوس مطالب
هفته اول

معرفی درس،کار کالسی معرفی می گرددوکار ترم معرفی می گردد.

هفته دوم

مطالعه متون در کالس ،سبک مطالعه و فن فهمیدن متنن

هفته سوم

مطالعه هر دانشجو در کالس و ارائه روش درک متن

هفته چهارم

مطالعه متون مختلف ،درک مطلب ،لغت معنی ،روش خواندن و فهمیدن

هفته پنجم

مطالعه متون مختلف در کالس و درک مطلب و لغت معنی

هفته ششم
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هفته هشتم
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هفته نهم
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هفته دهم
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هفته یازدهم

"

"

"

Workshop
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هفته دوازدهم
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هفته سیزدهم
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هفته چهاردهم
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هفته پانزدهم
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هفته شانزدهم

سوال و جواب و جمع بندی ترم

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم
تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

سرموقع حضوردر کالس،حضور مرتب در کالس ،مشارکت علمی در کالس طبق خواسته استاد و از طرف دیگر تاخیر
درآمدن به کالس ،غیبت و عدم فعالیت علمی در کالس در ارزشیابی نهایی تاثیر خواهد داشت.
منابع مطالعاتی:

یک متن ( یک  )Textروابط بین الملل چاپ بریتانیا یا ایاالت متحده امریکا خواهد بود که استاد جهت کار ترم معرفی
خواهد کرد.
" خود منبع را استاد تکثیر خواهد کرد"
منابع پیشنهادی جهت مطالعات بیشتر:

در سایت اینجانب  www.moussavizadeh.comمنابع متنوع به انگلیسی قابل مشاهده خواهد بود.

بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :حقوق،الهیات و علوم سیاسی

رشته  :علوم سیاسی

نام درس :سازمانهای بین المللی تعداد واحد نظری 2 :واحد

گرایش :علوم سیاسی
تعداد واحد عملی0 :

مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز:

نام مدرس :دکتر علیرضا موسوی زاده تمام وقت  نیمه وقت  مدعو محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :

مطالبی که در طول ترم مورد نظر این درس می باشند :شامل مسائل اجتماعی و بشر دوستانه سازمانهای بین المللی  ،موضوعات
مرتبط با توسعه ،تجا رت جهانی ،امنیت بین المللی ،امنیت منطقه ای ،انواع سازمانهای بین المللی ،محیط زیست و بحث های
مختلفی که از درون گفتگوهای کالسی تکامل می یابند.
رئوس مطالب
هفته اول

معرفی درس،معرفی کار کالس وکار در طول ترم

هفته دوم

مطالعات مقدماتی سازمانهای بین المللی

هفته سوم

سوابق تاریخی سازمانهای بین المللی

هفته چهارم

اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بین المللی

هفته پنجم

سازمان ملل متحد

هفته ششم

سازمان تجارت جهانی

هفته هفتم

صندوق بین المللی پول

هفته هشتم

بانک جهانی

هفته نهم

ناتو

هفته دهم

شرکت های چند ملیتی

هفته یازدهم

شرکت های فرا ملیتی

هفته دوازدهم

نهادهای بین المللی غیر دولتی

هفته سیزدهم

اتحادیه عرب

هفته چهاردهم

سازمانهای تجاری منطقه ای

هفته پانزدهم

سازمانهای محیط زیستی بین المللی

هفته شانزدهم

جمع بندی کار ترم ،سوال و جواب

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم
تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

سرموقع حضوردر کالس،حضور مرتب در کالس ،مشارکت علمی در کالس طبق خواسته استاد و از طرف دیگر تاخیر
درآمدن به کالس ،غیبت و عدم فعالیت علمی در کالس در ارزشیابی نهایی تاثیر خواهد داشت.
منابع مطالعاتی:
کتاب مورد استفاده در طول ترم:

 .1سازمانهای بین المللی ،نوشته  :کلمی_ کیت اس.پیس ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی ،نشر میزان1393،
منابع پیشنهادی جهت مطالعات بیشتر:

در سایت اینجانب  www.moussavizadeh.comمنابع متنوع به فارسی و به انگلیسی در موضوع اتحادیه اروپا
مشاهده می گردد..

بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی

رشته  :روابط بین الملل

گرایش :روابط بین الملل

مقطع :کارشناسی ارشد

نام درس :سمینار جهان سوم در سیاست بین الملل تعداد واحد نظری 2 :واحد تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز0:

نام مدرس :دکتر علیرضا موسوی زاده تمام وقت  نیمه وقت  مدعو محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :

در این درس نیاز به صنعتی شدن ،عناصر ژئوپلیتیکی ،تجارت جهانی،عوامل و عناصرقدرت،اقتصاد پیشرفته ،اقتصاد
سیاسی،عوامل متغیر تاریخی،انسانی،اقتصادی،صنعتی،سیاسی،استراتژیکی،همه به اضافه مطالب متنوع دیگر از موضوعات این
درس خواهند بو.د .مانند جهانی شدن اقتصاد متقابل و منطقه گرایی در عصر جهانی شدن.

رئوس مطالب
هفته اول

معرفی ترم ،کار ترم،کار کالسی ترم ،معرفی درس

هفته دوم

ریشه مشکالت و مسائل

هفته سوم

تاریخ جنبش اقتصادی کشورهای رشد یافته

هفته چهارم

انقالب صنعتی

هفته پنجم

انقالب کشاورزی

هفته ششم

حرکت به سوی صنعتی شدن

هفته هفتم

پیامدهای انقالب صنعتی

هفته هشتم

عوامل ثابت و عوامل جغرافیایی

هفته نهم

بریتانیا -ژاپن و امثال آنها

هفته دهم

بازرگانی خارجی

هفته یازدهم

جمعیت

هفته دوازدهم

فرهنگ

هفته سیزدهم

امکانات ،ضرورتها ،نیازها

هفته چهاردهم

کمک های خارجی و فرایند اقتصاد رشد نیافته

هفته پانزدهم

از بین بردن موانع

هفته شانزدهم

جمع بندی کار ترم ،سوال و جواب

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم
تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

سرموقع حضوردر کالس،حضور مرتب در کالس ،مشارکت علمی در کالس طبق خواسته استاد و از طرف دیگر تاخیر
درآمدن به کالس ،غیبت و عدم فعالیت علمی در کالس در ارزشیابی نهایی تاثیر خواهد داشت.
منابع مطالعاتی:
کتاب مورد استفاده در طول ترم:

 .1جهان سوم در بن بست  ،نوشته پل بروک  ،ترجمه امیر حسین جهانبگلو ،انتشارات خوارزمی
منابع پیشنهادی جهت مطالعات بیشتر:

در سایت اینجانب  www.moussavizadeh.comمنابع متنوع به فارسی و به انگلیسی مشاهده خواهید کرد.

بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی

رشته  :روابط بین الملل

نام درس :سیاست بین الملل تعداد واحد نظری 3 :واحد

گرایش :روابط بین الملل

تعداد واحد عملی0 :

مقطع :کارشناسی ارشد

عنوان درس پیشنیاز:

نام مدرس :دکتر علیرضا موسوی زاده تمام وقت  نیمه وقت  مدعو محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :

در این درس دیدگاههای مختلف در سیاست بین الملل ،ساست خارجی ،روابط بین الملل ،ابزارهای سیاست خارجی ،حقوق
و افکار عمومی در سیاست خارجی ،شکل های عمده کنش متقابل دولت ها ،اخالق در سیاست خارجی،اسلحه،جنگ و نفوذ
سیاسی در سیاست بین الملل و موارد متعدد دیگری مورد بررسی  ،در طول ترم قرار خواهند گرفت.

رئوس مطالب
هفته اول

معرفی درس،کار کالسی معرفی می شود  ،همچنین کار در طول ترم معرفی می شود.

هفته دوم

برداشت های مختلف در مطالعه سیاست بین الملل

هفته سوم

نظام های بین المللی تاریخی

هفته چهارم

نظام دولتها در اروپای معاصر

هفته پنجم

برونداد های سیاست خارجی

هفته ششم

هدفهای سیاست خارجی

هفته هفتم

اعمال سیاست خارجی

هفته هشتم

ابزارهای سیاست خارجی ،دیپلماسی

هفته نهم

ابزارهای سیاست خارجی ،تبلیغات و غیره

هفته دهم

پاداش و اجبار اقتصادی در سیاست خارجی

هفته یازدهم

عملیات مخفیانه و مداخله نظامی

هفته دوازدهم

جنگهای چریکی

هفته سیزدهم

اسلحه ،جنگ و نفوذ سیاسی

هفته چهاردهم

تشریح بروندادهای سیاست خارجی

هفته پانزدهم

نقش اخالق در سیاست خارجی ،و تشریح آن

هفته شانزدهم

جمع بندی کار ترم ،سوال و جواب

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم
تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

سرموقع حضوردر کالس،حضور مرتب در کالس ،مشارکت علمی در کالس طبق خواسته استاد و از طرف دیگر تاخیر
درآمدن به کالس ،غیبت و عدم فعالیت علمی در کالس در ارزشیابی نهایی تاثیر خواهد داشت.
منابع مطالعاتی:
کتاب مورد استفاده در طول ترم:

 .1هالستی،کی.جی
 .2مبانی تحلیل سیاست بین الملل ،ترجمه بهرام مستقیمی_ مسعود طارم سری  ،نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
وزارت امور خارجه
منابع پیشنهادی جهت مطالعات بیشتر:

در سایت اینجانب  www.moussavizadeh.comمنابع متنوع به فارسی و به انگلیسی در موضوع سیاست بین الملل
مشاهده خواهید کرد.

بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی

رشته  :علوم سیاسی گرایش :علوم سیاسی

نام درس :نظریه های مختلف در روابط بین الملل تعداد واحد نظری 3 :واحد

مقطع :کارشناسی ارشد

تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز0 :

نام مدرس :دکتر علیرضا موسوی زاده تمام وقت  نیمه وقت  مدعو محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :

سیستم در روابط بین الملل ،رویکرد نظری در روابط بین الملل ،اقتصاد در روابط بین الملل ،جهانی شدن اقتصاد در روابط بین
المل ل ،تصمیم گیری در روابط بین الملل ،منطقه گرایی در روابط بین الملل و زیر مجموعه عناصر فوق از جمله موارد مورد
بررسی در طول این ترم می باشد.
رئوس مطالب
هفته اول

معرفی درس،معرفی کار کالسی معرفی و کار ترم.

هفته دوم

رویکردهای نظری به روابط بین الملل

هفته سوم

نظریه واقع گرائی ،وانواع نظریه های واقع گرائی

هفته چهارم

نظام،ساختار و نظریه های روابط بین الملل

هفته پنجم

شرایط مختلف در روابط بین الملل ،از جمله فیزیکی ،محیط زیستی و غیره

هفته ششم

نظریه های خرد درباره منازعه خشونت آمیز

هفته هفتم

نظریه های کالن درباره منازعه خشونت آمیز ،جنگ بین المللی

هفته هشتم

نظریه های بازدارندگی در روابط بین الملل

هفته نهم

اقتصاد سیاسی بین الملل

هفته دهم

نظریه های مربوط به همکاری در روابط بین الملل

هفته یازدهم

نظریه های تصمیم گیری در روابط بین الملل

هفته دوازدهم

نظریه روابط بین الملل در هزاره سوم

هفته سیزدهم

مطالعات امنیتی در روابط بین الملل

هفته چهاردهم

آرمان گرایان و واقع گرایان در روابط بین الملل

هفته پانزدهم

توازن قدرت در روابط بین الملل

هفته شانزدهم

جمع بندی ترم ،جلسه سوال و جواب

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم
تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

سرموقع حضوردر کالس،حضور مرتب در کالس ،مشارکت علمی در کالس طبق خواسته استاد و از طرف دیگر تاخیر
درآمدن به کالس ،غیبت و عدم فعالیت علمی در کالس در ارزشیابی نهایی تاثیر خواهد داشت.
منابع مطالعاتی:
کتاب مورد استفاده در طول ترم :

 .1نظریه های متعارض در روابط بین المل ،نویسندگان  :جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف ،مترجمین :وحید بزرگی و
علیرضا طبیب ،انتشارات قومس
منابع پیشنهادی جهت مطالعات بیشتر:

در سایت اینجانب  www.moussavizadeh.comمنابع متنوع درزمینه سیاست و روابط بین الملل به فارسی و به
انگلیسی مشاهده خواهید کرد.

بنام خدا
«فرم طرح درس»
دانشکده:حقوق،الهیات و علوم سیاسی رشته:روابط بین الملل
نام درس:مبانی علم سیاست تعدادواحد نظری3:
نام مدرس:دکتر علیرضا موسوی زاده

گرایش..............:

تعداد واحد عملی...:

تمام وقت ▄:نیمه وقت:

مدعو:

مقطع:فوق لیسانس
عنوان درس پیشنیاز....................:

محل برگزاری:کالس

آزمایشگاه

هدف کلی درس:
در این درس موضوعاتی از قبیل ،نظام سیاسی(نظام های سیاسی) ،نهادهای سیاسی کشور ،دولت ،سیستم تصمیم گیری در یک کشور ،احزاب
سیاسی ،نبرد در راه قدرت ،سیاست و سازمانهای اداری ،نیروهای نهادی شده و سیاست و چگونگی مطالعه سیاست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئوس مطالب
هفته اول

معرفی درس،معرفی کار کالس و کار در طول ترم

هفته دوم

سیاست و عرصه آن

هفته سوم

چگونگی مطالعه و بررسی سیاست

هفته چهارم

شناخت سیاست

هفته پنجم

قدرت و نفوذ سیاست

هفته ششم

ملت بعنوان پدیده تاریخی

هفته هفتم

دولت مهمترین عرصه قدرت سیاسی در کشور

هفته هشتم

نهادهای سیاسی کشور

هفته نهم

قوه مجریه و قوه قضائیه

هفته دهم

نظام سیاسی یا ساخت قدرت در درون کشور

هفته یازدهم

نظام پارلمانی

هفته دوازدهم

مشروعیت نظام های سیاسی

هفته سیزدهم

تصمیم گیران سیاسی

هفته چهاردهم

نیروهای موثر در سیاست

هفته پانزدهم

نبرد در راه قدرت

هفته شانزدهم

جمع بندی کار ترم-سوال و جواب

توجه:در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی
در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :سر موقع حضور در کالس ،مشارکت علمی در کالس طبق خواسته استاد ،در نمره امتحانی
کامال موثر خواهد بود.عدم مشارکت علمی در کالس تاثیر منفی خواهد داشت.
-1منابع مطالعاتی:

www.moussavizadeh.com

-2کتاب درس :ابوالحمد،عبدالحمید ،مبانی سیاست(جامعه شناسی سیاسی) جلد نخست،تهران ،انتشارات توس.

