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 ای رئوف و ای رحمی

خاورمیانه روابط خاريج ايران درطرح درس اترخی   

كده حقوق و علوم س يايس دانشگاه هتراننشدا  

8939-99سال حتصيیل  اولنميسال   

  93-59 ه،شنبدوزمان برگزاری: 

(s.m.houshisadat@ut.ac.ir)   ساداتدکرت س يد محمد هویش س تاد:ا 

……………………………………………………………… 

کلی:ف اهدا  *  

؛تبيني چهارچوب نظری دایلكتيك ايراین  .9  

؛ات مجهوری اسالمی عرص قدميخاورمیانه از  درايران  اترخی روابط خاریجسری حتليیل . 2  

؛زماین در هر دورۀ ایدر عرصۀ منطقه موارد مطالعایت ابايران  جتزيه و حتليل روابط خاریج. 3  

؛ اینطقهتأ ثریگذار بر مناس بات م  ایهايران اب كنشگران فرامنطق . جتزيه و حتليل روابط خاریج4  

:نشجوداشيابی روش ارز*     

؛منره( 5) کتیب و حتليیل صورتبه م(شش)جلسۀ  لاو  آ زمون میان ترم .9  

؛منره( 5) کتیب و حتليیل صورتبه (ایزدمه)جلسۀ  دوم آ زمون میان ترم .2  

منره(؛ 6) صورت کتیب و حتليیلترم به پااین آ زمون. 3  

؛منره( 4) امللیلمعترب داخیل و بني ابع علمیمنمنت ای مقالۀ اس تاندارد مرتبط اب طرح درس از  چهار. ارائۀ 4  



 

2 
 

ا و رئوس مطالبفهرست محتو  

موضوع  یو ترمینولوژ ی؛ متدولوژایلكتيك ايرایند یچهارچوب نظر                              

  ابس تاین یها: متدنقدمي عرص در خاورمیانه در ايران خاریج روابط                            

یو ايرانشهر یهجانشهر عرص در خاورمیانه در ايران خاریج روابط                               

، خالفت عبایسیامو ی: امپراطور9 اسالمی متدن در عرص ايران خاریج روابط                              

مس تقل ايرایننميه یهاحكومت :2 اسالمی متدن در عرص ايران خاریج روابط                              

ی صووعرص در خاورمیانه در ايران خاریج روابط                             

  افشاريه و زنديهعرص در خاورمیانه در ايران خاریج روابط                            

  قاجاريه عرص در خاورمیانه در ايران خاریج روابط                           

اول ی لهلوعرص در خاورمیانه در ايران خاریج روابط                             

دوم ی لهلوعرص در خاورمیانه در ايران خاریج روابط                            

ايران اسالمی یمجهور خاریج روابطو  اصول س ياست خاریج                            

خليج فارس  ۀحوز در ايران یاسالم مجهوری خاریج روابط                                                

لوانت ۀحوز در ايران یاسالم مجهوری خاریج روابط                            

شامل آ فريقا  ۀحوز در ايران یاسالم مجهوری خاریج روابط                            

  

 

                      

 جلسه اول

مدو جلسه   

مو سجلسه   

 چهارمجلسه 

 طرحح
 پنجمجلسه 

 طرحح
 مششجلسه 

طرحح      
   متوهجلسه 

طرحح   
هش متجلسه   

مهنجلسه   

مهد جلسه  

مهزدای جلسه  

مهزددوا جلسه   

مهدسی  جلسه                         

مهدچهار  جلسه                         
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.مقاالت و متون ارائه شده توسط دانشجویان  

 

 م،چاپ دو، خاورمیانهتحلیلي روابط خارجي ایران در  تاریخ دیالكتیك ایراني؛( 8931هوشي سادات، سیّد محمد )

.تهرانانتشارات دانشگاه تهران:   

 فهرست منابع



 

1 
 

 ای رئوف و ای رحمی

خاورمیانه روابط خاريج ايران درطرح درس اترخی   

كده حقوق و علوم س يايس دانشگاه هتراننشدا  

8939-99سال حتصيیل  دومنميسال   

  93-59 ه،شنبچهارزمان برگزاری: 

(s.m.houshisadat@ut.ac.ir)   ساداتدکرت س يد محمد هویش س تاد:ا 

……………………………………………………………… 

کلی:ف اهدا  *  

؛تبيني چهارچوب نظری دایلكتيك ايراین  .9  

؛ات مجهوری اسالمی عرص قدميخاورمیانه از  درايران  اترخی روابط خاریجسری حتليیل . 2  

؛زماین در هر دورۀ ایدر عرصۀ منطقه موارد مطالعایت ابايران  جتزيه و حتليل روابط خاریج. 3  

؛ اینطقهتأ ثریگذار بر مناس بات م  ایهايران اب كنشگران فرامنطق . جتزيه و حتليل روابط خاریج4  

:نشجوداشيابی روش ارز*     

؛منره( 4) صورت کتیب و حتليیلبه م(ر هاچ اول )جلسۀ  آ زمون میان ترم .9  

؛منره( 4) صورت کتیب و حتليیلم( بهشش دوم )جلسۀ  . آ زمون میان ترم2  

؛منره( 4) صورت کتیب و حتليیل( بهدمهایز وم )جلسۀ س . آ زمون میان ترم2  

منره(؛ 4) صورت کتیب و حتليیلترم به پااین آ زمون. 3  

؛منره( 4) امللیلمعترب داخیل و بني منابع علمیمنت ای مقالۀ اس تاندارد مرتبط اب طرح درس از  . ارائۀ چهار4  
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ا و رئوس مطالبفهرست محتو  

موضوع  یو ترمینولوژ ی؛ متدولوژایلكتيك ايرایند یچهارچوب نظر                              

  ابس تاین یها: متدنقدمي عرص در خاورمیانه در ايران خاریج روابط                            

یو ايرانشهر یهجانشهر عرص در خاورمیانه در ايران خاریج روابط                               

، خالفت عبایسیامو ی: امپراطور9 اسالمی متدن در عرص ايران خاریج روابط                              

مس تقل ايرایننميه یهاحكومت :2 اسالمی متدن در عرص ايران خاریج روابط                              

ی صووعرص در خاورمیانه در ايران خاریج روابط                             

  افشاريه و زنديهعرص در خاورمیانه در ايران خاریج روابط                            

  قاجاريه عرص در خاورمیانه در ايران خاریج روابط                           

اول ی لهلوعرص در خاورمیانه در ايران خاریج روابط                             

دوم ی لهلوعرص در خاورمیانه در ايران خاریج روابط                            

ايران اسالمی یمجهور خاریج روابطو  اصول س ياست خاریج                            

خليج فارس  ۀحوز در ايران یاسالم مجهوری خاریج روابط                                                

لوانت ۀحوز در ايران یاسالم مجهوری خاریج روابط                            

شامل آ فريقا  ۀحوز در ايران یاسالم مجهوری خاریج روابط                            

  

 

                      

 جلسه اول

مدو جلسه   

مو سجلسه   

 چهارمجلسه 

 طرحح
 پنجمجلسه 

 طرحح
 مششجلسه 

طرحح      
   متوهجلسه 

طرحح   
هش متجلسه   

مهنجلسه   

مهد جلسه  

مهزدای جلسه  

مهزددوا جلسه   

مهدسی  جلسه                         

مهدچهار  جلسه                         
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.مقاالت و متون ارائه شده توسط دانشجویان  

 

 چاپ دوم،، خاورمیانهتحلیلي روابط خارجي ایران در  تاریخ دیالكتیك ایراني؛( 8931هوشي سادات، سیّد محمد )

.انتشارات دانشگاه تهرانتهران:   

 فهرست منابع



 

1 
 

رحمیایرئوف و ای  

خاورمیانه یاقتصادمسائل  طرح درس  

حقوق و علوم س يايس دانشگاه هتران دۀكنشدا  

8939-99سال حتصيیل  دومنميسال   

39-59 ه،شنبسهزمان برگزاری:   

(s.m.houshisadat@ut.ac.ir)   ساداتدکرت س يد محمد هویش س تاد:ا 

……………………………………………………………… 

کلی:ف اهدا  *  

امللل؛حوزۀ اقتصاد س يایس بنی تنظرایبرریس و مقایسۀ   .9  

  و آ ینده؛، حال گذش ته :برریس جایگاه خاورمیانه در اقتصاد هجاین .2

  ؛انداز مهگرایی اقتصادی در خاورمیانهچشم. 3

؛یگاه آ ن در معادالت انرژی هجاینو جا انهیخاورم ی کشورهااقتصاد انرژی . 4   

؛های اقتصادی در خاورمیانهها و فرصتچالش. 5  

 

:نشجوداشيابی روش ارز*    

  منره(؛ 69) صورت کتیب و حتليیلترم به پااین آ زمون .9 

س بط اب طرح در دو منت ای مقالۀ اس تاندارد مرت  بر پایۀمسينار دو ارائۀ الکیس و  در مباحث فعال مشارکت. 2

؛منره( 4) امللیلهای معترب داخیل و بنیژورانلکتب و از   
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ا و رئوس مطالبفهرست محتو  

املللمفاهمی اصیل در اقتصاد س يایس بنیمروری بر                               

   املللاقتصاد س يایس بنی مدرنمروری بر نظرایت                             

   املللاقتصاد س يایس بنیالمی اسمروری بر نظرایت                              

تاردر روند اترخیی از رکن ساختار به اتبع ساخ  خاورمیانهاقتصاد س يایس                               

ای هجاین شدن سازیاقتصاد س يایس خاورمیانه در روند هجاین                              

                                

   های اقتصادیادیه: احت(9) گراییاقتصاد س يایس خاورمیانه در روند منطقه                           

هاها و قوتضعف: (2) گراییاقتصاد س يایس خاورمیانه در روند منطقه                             

های اقتصاد س يایس خاورمیانهچالش                             

   خاورمیانه های اقتصاد س يایسفرصت                           

(9) در مناطق گوانگون هجان اقتصادی ۀراهربدهای توسعای مقایسهبرریس                              

(2) در مناطق گوانگون هجان اقتصادی ۀراهربدهای توسعای مقایسهبرریس                             

امنيت انرژی ،نفت و گاز: ژئوپلتيک (9) کشورهای خاورمیانه ژیانر اقتصاد                             

  ورمیانه در معادالت انرژی هجاینجایگاه خا :(2) کشورهای خاورمیانه ژیانر اقتصاد                          

اندازچشمها و روند :(3) کشورهای خاورمیانه ژیانر اقتصاد                            

  مباحث تمکيیل  ۀارائبندی و مجع                          

 

                                                                   

اول ۀجلس  

مدو  ۀجلس  

مو س ۀجلس  

چهارم  ۀجلس

 طرحح
 پنجم ۀجلس

 طرحح
م شش ۀجلس

طرحح      
 جلسۀ هفمت 

هش مت ۀجلس  

مهن ۀجلس  

مهد لسۀج   

مهزدای ۀجلس  

مهزددوا سۀجل   

مهدسی  ۀجلس                         

مهدچهار  ۀجلس                         

پانزدمه ۀجلس  
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