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 16الی  14ها ساعت شنبه
 موسوي حامد سید :استاد
 تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده 410 :اطاق

 14الی  12ها ساعت  دوشنبه :مالقات ساعت
hamedmousavi@ut.ac.ir : ایمیل 

 :درسیفصول 
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 کتاب درسی:

  1384الملل. تهران، سمت،  هاي بیننظریهحمیرا مشیرزاده، تحول در. 
  ،1384حسین سلیمی، نظریه هاي گوناگون درباره جهانی شدن. تهران. سمت. 

 نمره: توزیع

 تاریخ تحویل سهم از نمره کل  
حضور در کالس و مشارکت  

 در مباحث 
15% - 

 - %15 ارائه پرزنتیشن 
 خرداد   10 %40 مقاله کوتاه 

 - %30 امتحان پایان ترم
 

 کنند انتخاب کالس مباحث با مرتبط موضوعی استاد با مشورت از پس بایست می دانشجویان: ترم پایان مقاله
 یا شیکاگو دهی ارجاع سیستم از میبایست مقاله این همچنین. بنویسند صفحه 15 تا 12 بین علمی مقالهاي و

 در ترم طول در). شد نخواهد لحاظ اغماضی گونه هیچ علمی سرقت صورت در که است بدیهی( کند استفاده اي پی اي
 .گردید خواهد ارائه تکمیلی توضیحات مقاله نگارش نحوه مورد

 



 به نام خدا

 
 

 محیط امنیتی آمریکا 

 99-98سال تحصیلی  دومترم 
 16الی  14ساعت  هادوشنبه

 موسوي حامد سید :استاد
 تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده 410 :اطاق

 14الی  12ساعت  هادوشنبه :مالقات ساعت
hamedmousavi@ut.ac.ir : ایمیل 

 :درسیفصول 

 منابع به ارجاع نحوه و درس مقدمه -1
 بین الملل امنیت قلمرو و ابعاد مفهوم، -2
 بین الملل امنیت و ، رئالیسملیبرالیسم  -3
 کپنهاگ مکتب  -4
 بین الملل روابط نظریه هاي و منطقه گرایی -5
 منطقه اي امنیت مطالعه نحوه -6
 آمریکا امنیتی نهادهاي و سازمانها جایگاه و نقش -7
 تاریخچه راهبرد امنیتی ایاالت متحده آمریکا  -8
 آمریکا متحده ایاالت امنیتی نوین راهبرد -9

 هاي امنیتی ایاالت متحده آمریکاچالش -10



 بین الملل نظام در تروریسم و جنگ جایگاه -11
 

 کتاب درسی:

 Cox, M. and Stokes, D. (2018). US Foreign Policy, 3rd edition, Oxford: Oxford 
University Press. 

 نمره: توزیع

 تاریخ تحویل سهم از نمره کل  
حضور در کالس و مشارکت  

 در مباحث 
15% - 

 - %15 ارائه پرزنتیشن 
 خرداد   12 %40 مقاله کوتاه 

 - %30 امتحان پایان ترم
 

 کنند انتخاب کالس مباحث با مرتبط موضوعی استاد با مشورت از پس بایست می دانشجویان: ترم پایان مقاله
 یا شیکاگو دهی ارجاع سیستم از میبایست مقاله این همچنین. بنویسند صفحه 15 تا 12 بین علمی مقالهاي و

 در ترم طول در). شد نخواهد لحاظ اغماضی گونه هیچ علمی سرقت صورت در که است بدیهی( کند استفاده اي پی اي
 .گردید خواهد ارائه تکمیلی توضیحات مقاله نگارش نحوه مورد



 به نام خدا

 ايالمللی و منطقهنظام امنیت بین

ترم دوم سال تحصیلی 98-99
شنبهها ساعت 16 تا 18 

استاد: سید حامد موسوي 
اطاق: 410 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

ساعت مالقات: دوشنبهها ساعت 12 الی 14  
 hamedmousavi@ut.ac.ir: ایمیل

 :درسیفصول 

 درس و نحوه ارجاع به منابع مقدمه .1

 الملل مفهوم، ابعاد و قلمرو امنیت بین .2

 الملل امنیت بینرئالیسم و  .3

 الملللیبرالیسم و امنیت بین .4

 مکتب کپنهاگ .5

 رویکردهاي انتقادي و جهانی شدن .6

 المللهاي روابط بینگرایی و نظریهمنطقه .7

 اينحوه مطالعه امنیت منطقه .8



 المللنظام بینجایگاه جنگ و تروریسم در  .9

 ها و نهادهاي امنیتینقش و جایگاه سازمان .10

 سیاست امنیتی ایاالت متحده آمریکا  .11

 کتاب درسی:

 پژوهشکده مطالعات نادر پورآخونديمترجم: ادوارد کلودزیج، الملل، نویسنده: امنیت و روابط بین ،
 .1390راهبردي، 

 نمره: توزیع

 تاریخ تحویل سهم از نمره کل
کالس و مشارکت حضور در 
 در مباحث

15% - 

 - %15 ارائه پرزنتیشن

10 خرداد  %40 مقاله پایان ترم
 - %30 امتحان پایان ترم

مباحث کالس انتخاب کنند  ز مشورت با استاد موضوعی مرتبط بادانشجویان می بایست پس ا مقاله پایان ترم:
شیکاگو یا  بایست از سیستم ارجاع دهیبنویسند. همچنین این مقاله می صفحه 15تا  12اي علمی بین و مقاله

است که در صورت سرقت علمی هیچ گونه اغماضی لحاظ نخواهد شد). در طول  (بدیهی اي پی اي استفاده کند
 ترم در مورد نحوه نگارش مقاله توضیحات تکمیلی ارائه خواهد گردید.  



 

 اعراب و اسرائیل و مسئله فلسطین
 99-98ترم دوم سال تحصیلی 

 
 موسوي حامد سید  :استاد
 تهران  دانشگاه سیاسی  علوم و حقوق دانشکده 410 :اطاق 

 . ساعات دیگر از طریق رزرو وقت قبلی. 14تا   12ساعت  هادوشنبه  :مالقات ساعت
hamedmousavi@ut.ac.ir : ایمیل 

 :درسیفصول  

 و مسئله فلسطین تاریخ صهیونیسم

 هاي سیاسی اولیه یهودیانجریان •
 هرتزل و آغاز جنبش صهیونیسم •
 کتاب جودنستات •
 اولین کنگره صهیونیسم •
 گروهی با صهیونیسمهاي درونمخالف •
 رابطه صهیونیسم با دین •
 هاي اصلی صهیونیسمجریان •



 صهیونیسم کار •
 هاي مذهبی صهیونیست •
 زو جابتینسکی و ایجاد نهضت بازبینی صهیونیسم •
 هاي پیش رو براي ایجاد یک دولت صهیونیستیتشکیل یشوو و چالش •
 موج هاي مهاجرتی •
 تالش براي ایجاد هویت سابرا در میان تازه مهاجران •
 1936قیام فلسطینیان سال  •
 1948و جنگ سال  پاکسازي نژادي •
 1967جنگ سال  •
 بناننگ لج •
 روند صلح اسلو •
 نشینانمبحث شهرك •

 سیاست و حکومت در اسرائیل

 فرهنگ سیاسی در اسرائیل •
 انتخابات و نظام حزبی •
 عوامل تاثیرگذار در انتخابات  •
 هاي سیاسی در اسرائیلمرزبندي •

 سیاست خارجی اسرائیل

 اصول و اهداف سیاست خارجی اسرائیل •
 روانشناسی سیاست خارجی اسرائیل •
 هاي خارجی روزت و چالشموضوعا •
 چالش برخورد با جنبش جهانی تحریم (بی دي اس) •

 کتاب درسی:



. کسازي نژادي در فلسطین/ مولف ایالن پاپه؛ مترجم آزاده کشوردوست؛ ویراستار سیدحمید رهنماپا •
 ، 1394تهران: شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا 

 
  


