
 با اعالم پیش نیاز لیست دروس دروه کارشناسی رشته علوم سیاسی

شماره 
 درس

 دروس عمومی  

 

شماره  واحد   پیش نیاز
 درس

 واحد پیش نیاز دروس اصلی

 واحد4  شناخت ماهیت وعملکرد امپریالیسم 272038 واحد2  1اندیشه اسالمی  100009

 واحد2  ی ودگرگون سازینوساز 272039 واحد2 100009 2اندیشه اسالمی 100010

 واحد3  جامعه شناسی سیاسی 272040 واحد2  آئین زندگی)اخالق کاربردی( 100016

سیاست های خارجی قدرتهای  272041 واحد2  تفسیر موضوعی قرآن 100408
 بزرگ

 واحد3 

10001
8 

مسائل نظامی واستراتژیک  272042 واحد2  انقالب اسالمی ایران
 معاصر

 واحد3 

10040
7 

 واحد2  تاریخ تحول دولت در اسالم 272043 واحد2  تاریخ تحلیلی صدر اسالم

10027
1 

 واحد2 100291 1متون سیاسی به زبان خارجی  272075 واحد3  فارسی عمومی

10029
1 

 واحد2 272075 2متون سیاسی به زبان خارجی  272076 واحد3  زبان خارجه عمومی

 105  ع واحدجم  واحد1      تربیت بدنی 920001
 واحد  دروس اختیاری شماره درس واحد1 920001 ( 1ورزش )   920002

تاریخ روابط خارجی ایران از قاجار تا  272065 واحد2  دانش خانواده 100311
1320 

 واحد4 

 واحد2  سیر قدرت دریاها 272066 22  جمع واحد 

 واحد2  اسالم وایران 272046 واحد  دروس اصلی شماره  

 واحد2  جغرافیای اقتصادی ایران 272047 واحد3  مبانی علم سیاست 272003

مطبوعات سیاسی  ایران از مشروطه  272048 واحد3  مبانی علم حقوق 272002
 به بعد

 واحد2 

 واحد2  نظامهای سیاسی تطبیقی 272049 واحد3  مبانی علم اقتصاد 272016

 واحد2  نظامهای اقتصادی تطبیقی 272050 واحد2  مبانی جامعه شناسی عمومی 272001

 واحد2  سیاست وحکومت در شوروی 272051 واحد2  1روش تحقیق در علوم سیاسی  272006

 واحد2  سیاست وحکومت در آمریکا 272052 واحد2 272006 2روش تحقیق در علوم سیاسی  272007

 واحد2  رمیانه سیاست وحکومت در خاو 272053 واحد2  حقوق اساسی )کلیات( 272004

 واحد2  سیاست وحکومت در آسیای جنوبی 272054 واحد2  حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران 272017

 واحد2  ساست وحکومت در چین 272055 واحد2  مبانی اندیشه های سیاسی در اسالم 272005

 واحد2  سیاست وحکومت در آفریقا 272056 واحد2 272002 حقوق بین الملل اسالمی 272008

 واحد2  سیاست وحکومت در اروپای باختری 272058 واحد3  نظام سیاسی ودولت در اسالم 272018

 واحد2  خاورمیانه وسیاست بین الملل 272059 واحد2  اندیشه های سیاسی در اسالم وایران 272009

 واحد2  اقتصاد بین الملل 272060 واحد2  جنبشها اسالمی معاصر 272015

-1320حوالت سیاسی اجتماعی ایران)ت 272019
1228)1 

 واحد2  مالیه عمومی 272061 واحد4 

-1357تحوالت سیاسی اجتماعی ایران) 272020
1320) 

 واحد2  اداره امور دولتی 272062 واحد4 272019

 272019 انقالب اسالمی ایران 272021
272020 

 واحد4  انقالب های جهان 272063 واحد2

 واحد2  روانشناسی اجتماعی 272064 واحد4  1357تا1320جی ایران از روابط خار 272022

 واحد3  مسائل سیا سی واقتصادی اروپای شرقی 272067 واحد3  سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 272023

 واحد3  مسائل سیا سی واقتصادی اروپای غربی 272068 واحد3  مسائل اقتصادی وسیاسی نفت در ایران 272024

 واحد2  ارتش وسیاست  272069 واحد2  حقوق اداری )کلیات وایران( 272025

 واحد3  جمهوری اسالمی ونهضت های رهایی بخش 272070 واحد2  نخلیج فارس ومسائل آ 272026

 واحد2  اعراب واسرائل ومسئله فلسطین 272071 واحد3  مسائل سیاسی واقتصادی جهان سوم 272027

 واحد2  اندیشه های سیاسی  در شرق باستان 272072 واحد2  1ین الملل اصول روابط ب 272010

 واحد3  جغرافیای سیاسی )تاکید بر جهان اسالم( 272073 واحد2  2اصول روابط بین الملل 272014

 62 جمع واحد 139های کارشناسی جمع واحد  واحد3  1871-1945تاریخ روابط بین الملل از  272028

 واحد2  ی بین المللیسازمانها 272029

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب قبل ازافالطون  272030
 الف-

 واحد2 272003

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب قبل ازافالطون  272031
 ب-

272003 
272030 

 واحد2

اندیشه های سیاسی در قرن  272032
 بیستم

 واحد2 

دیپلماسی ورفتار سیاسی در  272033
 اسالم

 واحد2 

 واحد2 272002 1حقوق بین الملل عمومی 272011



 واحد2 272011 2حقوق  بین الملل عمومی  272034

 واحد2  فن دیپلماسی واداب کنسولی 272035

 واحد2 272002 حقوق بین الملل خصوصی 272036

 واحد2  تئوری های انقالب 272037

 ودواحد باید گذرانده ش10فقط  تخصصی توضیح اینکه از دروس اختیاری  


