بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :روابط بین الملل مقطع :دکتری
تعداد واحد عملی0 :
نام درس :ابزار نوین تجزیه و تحلیل در روابط بین الملل تعداد واحد نظری 2 :واحد
درس پیشنیاز.……………… :
محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
نام مدرس :دکتر کیهان برزگر تمام وقت  نیمه وقت مدعو

عنوان

هدف کلی درس  :آموزش روش های نوین تجزیه و تحلیل در روابط بین الملل
رئوس مطالب
هفته اول

معرفی درس ،اهداف درس ،آشنایی با دانشجویان ،وظایف کالسی دانشجویان و نظم کالس

هفته دوم

منطق و فلسفه شکل گیری روابط بین الملل ،صلح و امنیت جهانی

هفته سوم

شیوه شناسایی و موضوعات جاری در روابط بین الملل (تخصصی شدن روابط بین الملل)

هفته چهارم

زیباشناختی در پژوهش های روابط بین الملل (اهمیت تناسب ،اهمیت تکرار و تمرین ،شناخت مفاهیم ،نکات شکلی
و کلید واژه ها)
اهمیت سابقه ادبیات پژوهش (شناسایی منابع کلیدی ،دسته بندی موضوعی ،شناخت نقاط قوت و ضعف تحلیل های
موجود ،نوآوری نویسنده)
شیوه های کمی و کیفی در پژوهش های روابط بین الملل

هفته هفتم

سناریو سازی و آینده پژوهی در روابط بین الملل

هفته هشتم

اهمیت استفاده از ابزار تاریخ در پژوهش های روابط بین الملل (شیوه های سنتی و مدرن استفاده از تاریخ)

هفته نهم

اهمیت و میزان استفاده از تئوری در پژوهش های روابط بین الملل (کل گرایی و خاص گرایی تئوریک)

هفته دهم

ویژگی های یک فرضیه خوب در پژوهش های روابط بین الملل

هفته یازدهم

تحول در مفهوم متدولوژی در پژوهش های روابط بین الملل

هفته دوازدهم

تحول مفاهیم در پژوهش های روابط بین الملل (روند شکل گیری سازه های فکری)

هفته سیزدهم

روابط بین الملل و سیاست خارجی در عرصه عمل (اتصال حوزه نظری با حوزه سیاستگذاری)

هفته چهاردهم

اهمیت نوشتن مقاالت کوتاه در پژوهش های روابط بین الملل

هفته پانزدهم

اهمیت نکته-محوری ،سرعت بیان و صراحت تحلیل در پژوهش های روابط بین الملل (فن نگارش)

هفته شانزدهم

نتیجه گیری کالس ،ارزیابی نهایی و آماده شدن برای امتحان پایان ترم

هفته پنجم
هفته ششم

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 :حضور مداوم در جلسات كالس ،مشاركت در مباحثات و وظایف كالسي ( 2نمره) شامل
خواندن مقاله و پیگیري مهمترین تحوالت درس كه توسط استاد هر هفته خواسته مي شود ،تهیه كار كالسي ( )paperبا راهنمایي
استاد و ارائه در پایان ترم ( 4نمره) و امتحان پایان ترم ( 14نمره).
منابع مطالعاتی:
-1چارلز رایت میلز ،بینش جامعه شناختی :نقدی بر جامعه شناسی آمریکایی ،ترجمه عبدالمبعود انصاری ،تهران :شرکت سهامی
انتشار ،چاپ پنجم1391 ،
 -2پل پیرسون ،سیاست در بستر زمان ،ترجمه محمد فاضلی ،تهران :نشر نی1394 ،
 -3کیهان برزگر ،سیاست جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه ،تهران :انتشارات وزارت خارجه1394 ،
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بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :روابط بین الملل گرایش :روابط بین الملل مقطع :دکتری
تعداد واحد عملی0 :
نام درس :روش تحقیق ،مقاله نویسی و رساله نویسی پیشرفته تعداد واحد نظری 2 :واحد
عنوان درس پیشنیاز :روش تحقیق ،مقاله نویسی و رساله نویسی پیشرفته.
محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
نام مدرس :دکتر کیهان برزگر تمام وقت  نیمه وقت  مدعو

هدف کلی درس  :آموزش پیشرفته فن نوشتن مقاالت کوتاه ،بلند ،کاربردی ،علمی-پژوهشی ،رساله و مقاالت  ISIدر رشته روابط
بین الملل
رئوس مطالب
هفته اول

معرفی درس ،اهداف درس ،آشنایی با دانشجویان ،وظایف دانشجویان و نظم کالس

هفته دوم
هفته سوم

زیباشناختی در پژوهش های روابط بین الملل (اهمیت تناسب ،اهمیت تکرار و تمرین ،شناخت مفاهیم ،نکات شکلی
و کلید واژه ها)
اهمیت نکته-محوری ،سرعت بیان و صراحت تحلیل در پژوهش های روابط بین الملل (فن نگارش)

هفته چهارم

روابط بین الملل و سیاست خارجی در عرصه عمل (اتصال حوزه نظری با حوزه سیاستگذاری)

هفته پنجم

انتخاب و عملیاتی کردن موضوع (عنوان درست و بازار پژوهش)

هفته ششم

ویژگی های یک فرضیه خوب در پژوهش های روابط بین الملل

هفته هفتم

ماهیت و انواع مقاالت در پژوهش های روابط بین الملل (مقاالت کوتاه ،بلند ،کاربردی و علمی-پژوهشی)

هفته هشتم

فن و اهمیت نوشتن مقاالت کوتاه در پژوهش های روابط بین الملل

هفته نهم

فن نوشتن مقاالت بلند و علمی -پژوهشی در پژوهش های روابط بین الملل

هفته دهم

تجربه های نوشتن مقاالت  ISIو شناسایی مجالت معتبر بین المللی

هفته یازدهم

شیوه استفاده از ابزار تاریخ و تئوری در پژوهش های روابط بین الملل

هفته دوازدهم

شیوه نقد کتاب و مقاله در پژوهش های روابط بین الملل

هفته سیزدهم

تناسب در در پژوهش های روابط بین الملل (حجم ،عناوین ،زیرعنوان ها)

هفته چهاردهم

چگونگی اتصال منطقی اجزا یک پژوهش (عنوان ،پرسش اصلی و فرضیه)

هفته پانزدهم

چگونگی استفاده از ابزار مصاحبه در پژوهش های روابط بین الملل

هفته شانزدهم

نتیجه گیری کالس ،ارزیابی نهایی و آماده شدن برای امتحان پایان 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 :حضور مداوم در جلسات كالس ،مشاركت در مباحثات و وظایف كالسي ( 2نمره) شامل
خواندن مقاله و پیگیري مهمترین تحوالت درس كه توسط استاد هر هفته خواسته مي شود ،تهیه كار كالسي ( )paperبا راهنمایي
استاد و ارائه در پایان ترم ( 4نمره) و امتحان پایان ترم ( 14نمره).
منابع مطالعاتی:
 --1استفان والت" ،رابطه نظریه و سیاستگذاری در روابط بین الملل" ،)2005( ،ترجمه کیهان برزگر و مریم پاشنگ
 -2کیهان برزگر ،جمهوری اسالمی ایران ،مسائل خاورمیانه و مذاکرات هسته ای (فنون نگارش مقاله کوتاه) ،انتشارات مرکز
خاورمیانه.1393 ،

 -3چارلز رایت میلز ،بینش جامعه شناختی :نقدی بر جامعه شناسی آمریکایی ،ترجمه عبدالمبعود انصاری ،تهران :شرکت سهامی
انتشار ،چاپ پنجم1391 ،

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :روابط بین الملل گرایش :روابط بین الملل مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز.……………… :
تعداد واحد عملی0 :
نام درس :تعداد واحد نظری 2 :واحد
محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
نام مدرس :دکتر کیهان برزگر تمام وقت  نیمه وقت  مدعو 

هدف کلی درس  :آموزش شیوه پژوهش و نگارش در رشته روابط بین الملل
رئوس مطالب
هفته اول

معرفی درس ،اهداف درس ،آشنایی با دانشجویان ،وظایف دانشجویان و نظم کالس

هفته دوم

فلسفه روش و پژوهش و شناسایی موضوعات جاری ( )pressing issuesدر روابط بین الملل

هفته سوم
هفته چهارم

زیباشناختی در پژوهش های روابط بین الملل (اهمیت تناسب ،اهمیت تکرار و تمرین ،شناخت مفاهیم ،نکات شکلی
و کلید واژه ها)
انتخاب موضوع :چگونه پژوهش کنیم؟ چه موضوعی را انتخاب کنیم؟ چگونه موضوع را عملیاتی و به نتیجه
برسانیم؟
چگونه طرح پژوهش (پروپوزال) را ارائه دهیم؟ (طرح موضوع ،اهمیت موضوع و )..

هفته ششم

اهمیت سابقه ادبیات پژوهش و نوآوری در تحقیق

هفته هفتم

ساماندهی پرسش های اصلی و فرعی و فرضیه پژوهش (متغیر های مستقل و وابسته)

هفته هشتم

روش پژوهش و متدولوژی در روابط بین الملل (روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها ،ابزار مصاحبه و )...

هفته نهم

ویژگی های یک پاراگراف خوب (حجم ،تناسب ،نکته-محوری)

هفته دهم

ویژگی های خالصه پژوهش ،مقدمه و نتیجه گیری در یک پژوهش

هفته یازدهم

شیوه های ارجاعات و اهمیت منابع در پژوهش های روابط بین الملل

هفته دوازدهم

ماهیت و انواع مقاالت در "پژوهش های روابط بین الملل (مقاالت کوتاه ،بلند ،کاربردی و علمی-پژوهشی)

هفته سیزدهم

شیوه نقد کتاب و مقاله در پژوهش های روابط بین الملل

هفته چهاردهم

اهمیت استفاده از ابزار تاریخ و نظریه در پژوهش های روابط بین الملل

هفته پانزدهم

اهمیت کاربردی بودن پژوهش های روابط بین الملل (اتصال حوزه نظری با حوزه سیاستگذاری)

هفته شانزدهم

نتیجه گیری کالس و پاسخ به پرسش های احتمالی و آمادگی برای ارزیابی نهایی و امتحان پایان ترم

هفته پنجم

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 :حضور مداوم در جلسات كالس ،مشاركت در مباحثات و وظایف كالسي ( 2نمره) شامل
خواندن مقاله و پیگیري مهمترین تحوالت درس كه توسط استاد هر هفته خواسته مي شود ،تهیه كار كالسي ( )paperبا راهنمایي
استاد و ارائه در پایان ترم ( 4نمره) و امتحان پایان ترم ( 14نمره).
منابع مطالعاتی:
 -1جزوه روش پژوهش در روابط بین الملل دکتر کیهان برزگر
 -2استفان والت" ،رابطه نظریه و سیاستگذاری در روابط بین الملل" ،)2005( ،ترجمه کیهان برزگر و مریم پاشنگ
 -3کیهان برزگر ،سیاست جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه ،تهران انتشارات وزارت خارجه1394 ،
-4کیهان برزگر ،جمهوری اسالمی ایران ،مسائل خاورمیانه و مذاکرات هسته ای (فنون نگارش مقاله کوتاه) ،انتشارات مرکز
خاورمیانه.1393 ،

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :روابط بین الملل گرایش :روابط بین الملل مقطع :کارشناسی ارشد
تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز:
نام درس :مدیریت بحران ها و مناقشات بین المللی تعداد واحد نظری 2 :واحد
محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
نام مدرس :دکتر کیهان برزگر تمام وقت  نیمه وقت  مدعو

هدف کلی درس  :شناخت و آموزش شیوه های مدیریت بحران های بین المللی و روش های حل منازعات در سیاست خارجی و روابط
بین الملل با تمرکز بر ریشه های شکل گیری بحران های منطقه ای در خاورمیانه و حوزه همسایگان ایران
رئوس مطالب
هفته اول

معرفی درس ،اهداف درس ،آشنایی با دانشجویان ،وظایف دانشجویان و نظم کالس

هفته دوم

تعریف بحران ،منازعه و جنگ در روابط بین الملل (متدلوژی و ادبیات شناخت بحران ها)

هفته سوم

مدیریت بحران های در نظم های مختلف جهانی (نظم رئالیستی ،نظم لیبرالیستی/نظم فرو ملی-نظم فراملی)

هفته چهارم

مدیریت بحران ها و مناقشات در ساختارهای مختلف نظام بین الملل (دو قطبی ،یک قطبی ،چند قطبی ،یک چندقطبی
و )...
روش تصمیم گیری در مدیریت بحران های بین المللی

هفته ششم

روش سیستمیک در مدیریت بحران های بین المللی

هفته هفتم

روش  ZOPAدر مدیریت بحران های بین المللی

هفته هشتم

سطح تحلیل داخلی ،منطقه ای و بین المللی در مدیریت بحران های بین المللی

هفته نهم

روش ساختار و کارگزار در مدیریت مناقشات منطقه ای (مورد خاورمیانه)

هفته دهم
هفته یازدهم

تئوری بازیها (برد-برد/باخت-باخت/برد-باخت) و "معامله بزرگ" در مدیریت بحران های بین المللی (مدل آمریکا-
چین/برجام)
مسیر مذاکراتی یک-دو-یک و نیم و سه ( )-Track I-II-IIIدر مدیریت بحران های بین المللی

هفته دوازدهم

قدرت های بزرگ و مدیریت بحران های بین المللی (شیوه آمریکا ،روسیه ،اروپا و چین)

هفته سیزدهم

بحران های موجود در سیاست جهانی (تروریسم ،محیط زیست ،دولت های ناکام و )...

هفته چهاردهم

تحول مفاهیم و شکل گیری پارادایم های جدید در فهم مدیریت بحران های بین المللی

هفته پانزدهم

جایگاه "دولت" ( )stateدر مدیریت بحران های سیاست خارجی (منازعات بین کشوری ،درون-کشوری و بین
منطقه ای)
نتیجه گیری کالس و پاسخ به پرسش های احتمالی و آمادگی برای ارزیابی نهایی و امتحان پایان ترم

هفته پنجم

هفته شانزدهم

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 :حضور مداوم در جلسات كالس ،مشاركت در مباحثات و وظایف كالسي ( 2نمره) شامل
خواندن مقاله و پیگیري مهمترین تحوالت درس كه توسط استاد هر هفته خواسته مي شود ،تهیه كار كالسي ( )paperبا راهنمایي
استاد و ارائه در پایان ترم ( 4نمره) و امتحان پایان ترم ( 14نمره).
منابع مطالعاتی:
 -1جزوه درس مدیریت بحران ها دکتر کیهان برزگر
 -2مایکل برچر ،مدیریت بحران های بین المللی ،انتشارات مطالعات راهبردی
 -3کیهان برزگر ،سیاست جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه ،تهران انتشارات وزارت خارجه1394 ،
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