برنامه ترمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نیشابور
نیمسال اول (برای دانشجویان دارای مدرک کارشناسی غیرعلوم سیاسی)

نام درس
مبانی علم سیاست

تعداد واحد
2

تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران از
( 1320تا )1357
اصول روابط بین الملل
زبان تخصصی
سمینار افکار سیاسی غرب تا نیمه اول
قرن 19

2

نوع درس
جبرانی(پیش نیاز درس نظریه های
جدید در علم سیاست)
جبرانی

2
2
2

جبرانی
جبرانی
اختیاری -جبرانی (به جای درس پیش
نیاز تاریخ اندیشه های سیاسی در
غرب)
جبرانی (ویژه دانشجویان نامرتبطی كه در

2

روش تحقیق

دوره ی كارشناسی خود ،درس «روش
تحقیق» نداشته اند)
نیمسال اول (برای دانشجویان دارای مدرک کارشناسی علوم سیاسی)

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نظریه های جدید در علم سیاست

2

تخصصی -اجباری

سمینار جنبش های اسالمی قرن
بیستم وتاثیر انقالب اسالمی بر آنها

3

تخصصی -اجباری

ندارد

روش تحقیق در علوم سیاسی

2

تخصصی -اجباری

ندارد

زبان تخصصی

2

جبرانی

ندارد

سمینار افکار سیاسی غرب تا نیمه اول
قرن 19

2

اختیاری

ندارد

مبانی علم
سیاست

نیمسال دوم
نام درس
جامعه شناسی سیاسی
سمینار انقالب اسالمی ایران و بازتاب
آن برمسائل استراتژی منطقه و جهان
سمینار مسائل كشورهای جهان سوم
درس اختیاری

تعداد واحد
2
2

نوع درس
تخصصی-اجباری
تخصصی-اجباری

پیش نیاز
ندارد
ندارد

3
2

تخصصی-اجباری
اختیاری

ندارد
ندارد

نیمسال سوم
نام درس
نظریه های مختلف در روابط بین الملل

تعداد واحد
3

نوع درس
تخصصی-اجباری

پیش نیاز
ندارد

فقه سیاسی
درس اختیاری

3
2

تخصصی-اجباری
اختیاری

ندارد
ندارد

نکات قابل توجه
 .1برنامه ترمی برای سهولت در انتخاب واحد و پیشگیری از تداخل ساعات درسی و امتحانی در طول تحصیل
دانشجویان تهیه شده است و بدیهی است درصورت اخذ واحد به ترتیبی دیگر توسط دانشجو ،گروه پاسخگو
مشکالت آموزشی متعاقب نخواهدبود.
 .2دانشجویان دارای مدرک كارشناسی غیرمرتبط بایستی در نیمسال اول طبق برنامه ارائه شده دروس جبرانی را اخذ
نمایند .از نیمسال دوم می توانند طبق برنامه ترمی پیش بینی شده انتخاب واحد نمایند .بدیهی است در صورت
اخذ واحد به ترتیبی دیگر توسط دانشجو ،گروه پاسخگو مشکالت آموزشی متعاقب نخواهد بود.

 .3دانشجویان در خصوص اخذ واحد اختیاری می توانند با مراجعه به برنامه ارائه شده نیمسال جاری از دروس
اختیاری ارائه شده ،به دلخواه درس یا دروسی را انتخاب نمایند.
 .4دانشجویانی كه در مقطع كارشناسی درس وصایای امام خمینی (ره) را نگذرانده اند ،بایستی این درس را نیز در
طول سه نیمسال آموزشی بعنوان درس عمومی اخذ نمایند.
 .5اخذ واحد پایان نامه در نیمسال چهارم (نیمسال پنجم برای دانشجویان غیرمرتبط) ،بعد از اتمام واحدهای آموزشی
و كسب حدنصاب معدل  14امکانپذیر می باشد.
 .6با توجه به تصمیم دانشگاه و مصوبه شورای آموزشی گروه در مورخ  ،94/09/18دانشجویان از بدو ورود به مقطع
كارشناسی ارشد بایستی در پنج جلسه دفاعیه شركت نمایند .بدیهی است ارائه تائیدیه حضور در جلسات دفاعیه در
زمان اخذ مجوز دفاع الزامی است .این مصوبه از نیمسال دوم سال تحصیلی  95-94برای تمامی دانشجویانی كه
قصد دفاع دارند الزماالجرا خواهد بود (فرم مربوط به تائیدیه حضور در جلسات دفاعیه ،در چاپ و تکثیر دانشگاه
موجود است).

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نیشابور

