
 دانشگاه پيام نور
 برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته علوم سياسي 

 ٩٧-٩٨ سال تحصيلي

 

 معاونت آموزشی

  ١٢٣١١٤کد رشته : 
 

 
ترم دوم

واحدنام درس آد درسرديف
 نظري

واحد
 عملي

 نوع درس نياز پيش

روش تحقيق در علوم١٢٣١٠٥٧ ١
 اجباری)اختصاصی(   ٢ سياسی

٢ 
کاربرد نظريات١٢٣١٠٥٨

رن سياسی در ق
 بيستم

  اختصاصی(اختياری)   ٢

٣ 
روابط خارجی ايران١٢٣١٠٥٩

با قدرتهای بزرگ 
 ١٣٥٧تا١٣٢٠از

  اختصاصی(اختياری)   ٢

نظريه های جديد در١٢٣١٠٦٠ ٤
 اجباری)اختصاصی(   ٢ علم سياست

  ٨جمع واحد 

 
 
 

ترم سوم
واحدنام درس آد درسرديف

 نظري
واحد
 عملي

 رسنوع د نياز پيش

١٢٣١٠ ١۶١
نظريه های مختلف
در روابط بين 

 الملل
 اجباری)اختصاصی(   ٣

٢ 

سمينار جنبشهای١٢٣١٠٦٢
اسالمی در قرن 
بيستم وتاثير 
انقالب اسالمی بر 

 آنها

 اجباری)اختصاصی(   ٣

٣ 
*روابط متقابل١٢٣١٠٦٧

دولتهای خاور 
ميانه باتوجه به 
 نفوذ قدرتهای بزرگ

 اختياری)اختصاصی(   ٢

مسائل استراتژی١٢٣١٠٦٤ ٤
 اختصاصی(اختياری)   ٢ معاصر

    ١٠ جمع واحد  

 
 

ترم اول
واحدنام درس آد درسرديف

 نظري
واحد
 عملي

 نوع درس نياز پيش

اجباری)اختصاصی( ٣فقه سياسی١١٢٣١٠٥٥
انقالبسمينار ٢١٢٣١٠٥٤

اسالمی ايران و 
بازتاب آن بر 
مسائل استراتژی 

 منطقه وجهان

 اجباری)اختصاصی( ٢

سمينار مسائل ٣١٢٣١٠٥٦
 کشورهای جهان سوم

 اجباری)اصی(اختص ٣

جامعه شناسی٤١٢٣١٠٥٣
 سياسی

 اجباری)اختصاصی( ٢

  ١٠جمع واحد 
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 دانشگاه پيام نور
 برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته علوم سياسي 

 ٩٧-٩٨ سال تحصيلي

 

 معاونت آموزشی

 
 ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )ترم چهارم

واحدنام درس آد درسرديف
 نظري

واحد
 عملي

 نوع درس نياز پيش

  ٤رساله١١١١١٢٩٦
  ٤جمع واحد 

 
 ) ٩٠-٩١ورودی قبل از سال تحصيلی وه آموزش محور( مخصوص دانشجويان شي ترم چهارم

واحدنام درس آد درسرديف
 نظري

واحد
 عملي

 نوع درس نياز پيش

افکار سياسی در ايران١٢٣١٠٦٨ ١
 اختياری   ٢ و جهان اسالم

 الزامی ٢مسائل خاورميانه ٢١٢٣١٠٦٩

  ٤ جمع واحد 

 
 

 ٨٩-٩٠گذراندن آن برای وروديهای ارائه می شود و ٨٩-٩٠*درس مذکور از سال 
و کليه وروديهای سالهای گذشته که تا کنون درس "بررسی تطبيقی سياست خارجی 

 ايالت متحده آمريکا و شوروی " را اخذ ننموده اند، الزامی می باشد.
 
 
 
 
 

 و بعد از آن ) ٩٠-٩١( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودی سال تحصيلی  ترم چهارم
واحدنام درس آد درسرديف

 نظري
واحد
 عملي

 نوع درس نياز پيش

١ 

 
١٢٣١٠٧٠

سمينار ( تحقيق و  *
  ٢ تتبع نظری )

. روش تحقيق ١
در علوم سياسی 

بعد از . ٢
گذراندن کليه 
دروس جبرانی 

 مربوطه

 سمينار

افکار سياسی در ايران١٢٣١٠٦٨ ٢
 اختياری   ٢ و جهان اسالم

  ٤ جمع واحد 

 
  
س سمينار (تحقيق و تتبع نظری) با رعايت پيش نيازها می تواند در *

  در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
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 دانشگاه پيام نور
 برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته علوم سياسي 

 ٩٧-٩٨ سال تحصيلي

 

 معاونت آموزشی

 
 

 ليست دروس جبرانی
 

جدول دروس جبرانی به شرح ،نشجوياناد برای کليه ٩١-٩٢توجه :ازنيمسال دوم
 زيرمی باشد.

 
و ملزم به گذراندن دروس جبرانی کليه رشته های غير علوم سياسی غير مرتبط 

 از جدول فوق می باشند.
 

  عنوان درس  شماره درس  رديف
تعداد 
واحد 
  نظري

تعداد 
واحد 
  عملي

    ٣  مبانی علم سياست  ١٢٣١٠٠١  ١

١٢٣١٠٠٦  ٢  
انديشه سياسی در 

  غرب ( الف)
٢    

١٢٣١٠٠٤  ٣  
تحوالت سياسی و 
اجتماعی ايران 

  ١٣٥٧تا  ١٣٢٠از 
٤    

١٢٢٧٠٠٣  ٤  
شناسی  جامعه

  سياسی
٣    

      ١٢  جمع واحد  

 
 

و قبل از آن بر اساس جدو ل اعالم شده تا نيمسال اول   91-92درصور تيكه دانشجويان ورودي نيمسال اول -
واحد گذرانده باشندمورد پذيرش مي  12دروس جبراني را دردوره كارشناسي ارشد حداكثر تا سقف  92-91

ي نمي باشند.باشد و نيازي به گذراندن دروس جبران  
درصورتيكه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعالم شده باشد ، دانشجويان كارشناسي -

اعالم خواهد شد ، اخذ و  91-92ارشد موظف هستندتا سقف اعالم شده دروس جيراني كه در نيمسال دوم 
ت دروس پيش نياز به عهده دانشجو مي باشد بگذراننند.  ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول جديد با رعاي

بديهي است در صورتيكه درس جيراني پيش نياز هريك از دروس اصلي باشد گذراندن در س جبراني الزامي 
 خواهد بود.
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