
 محیط امنیتی آسیای مرکزی

 1398-99نیمسال اول سال تحصیلی 

 طیبه واعظی

 

  هدف درس:

  به تأثيرگذار رژیمهاي و بازیگران قفقاز، و مركزي آسياي منطقه امنيتي ترتيبات و ساختار با دانشجویان این درس با هدف آشنایي

قادر به  .رود دانشجویان در پایان دوره ضمن آشنایي با ابعاد مختلف امنيت و مسائل امنيتي منطقه شود و انتظار مي امنيت منطقه ارائه مي

 باشند.  تحليل نظري موضوعات امنيتي منطقه در چارچوب مکاتب امنيتي مهم در روابط بين الملل

 
 :نحوه مشارکت

نسبت به پاسخگویي پرسشها و تکميل مباحث كالس مشاركت فعال داشته باشند. هر هفته )تا دانشجویان عزیز موظفند ضمن حضور منظم در كالس 

 الزامي اولين شنبه بعد از برگزاري كالس( منابع و مطالبي براي دانشجویان از طریق ایميل ارسال مي شود كه پيش مطالعه آنها براي حضور در كالس

عالوه بر این دانشجویان مي بایست از مطالب كالس به خصوص در جلساتي كه  است. پرسش از مباحث كالس جزو الینفک كالس خواهد بود.

 منبع مشخصي براي آنها معرفي نشده است یادداشت برداري كنند.

صورت داوطلبانه اقدام به ترجمه آنها نموده و ضمن ارائه به منظور كمک به ارتقاء سطح نمرات مقاالتي در اختيار دانشجویان قرار مي گيرد كه به 

پاسخ  متن ترجمه تا قبل از امتحان پایان ترم، دانشجو موظف به پاسخگویي به سوال مرتبط با متن در امتحان پایاني مي باشد در صورت صحيح بودن

ل ترجمه ها تا پایان كالسها است لذا دانشجویان درخواست مقاله را الزم به ذكر است كه زمان تحوی تا دونمره به نمره نهایي كالس افزوده مي شود.

 به روزهاي آخر ترم موكول نفرمایند.

 نحوه محاسبه نمره پایاني به ترنيب زیر خواهد بود:

 نمره 4مشاركت در كالس: 

 نمره8ميان ترم: 

 نمره  8پایان ترم:
 

 منابع

 قفقاز جنوبي ، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي( مجموعه امنيتي منطقه اي 1393ولي كوزه گر كالجي ) -1

 جویان ایميل مي شودب و مقاالتي كه هر هفته براي دانشمطال -2

 مطالبي كه سر كالس توضيح داده مي شود -3
 

 

مراجعه كنند یا سواالت  414به اتاق  12تا  8:30تا چهارشنبه از ساعت  یکشنبهدانشجویان مي توانند جهت رفع اشکاالت یا طرح سئوال روزهاي 

 vaezi@ut.ac.irخود را به ایميل زیر ارسال كنند. 

 

 

 

 

 

 



 طرح درس:

 

 جلسه اول: سیری در مفهوم امنیت و نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای

 77-62و  35-23صص كتاب كوزه گر كالجي 

 و نظریه مجموعه امنیتی منطقه ایجلسه دوم: سیری در مفهوم امنیت 

 سازه ليبراليسم، رئاليسم،(تئوري  منظر از امنيت مفهوم( 1395عمراني ) نيلوفرالساداتانوشه،  ابراهيمحصن،  عسکري شهرام-

 یازدهم چهارم، شماره سياست سال ، سپهر)انتقادي انگاري،

 38المللي، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره  بين امنيت مفهوم و ها نظریه در دگرگوني( 1386محمود یزدانفام )-

 در آسیای مرکزی و قومی جلسه سوم: مناقشات مرزی

 منازعه ظرفیت و مرزی اختالفات: مرکزی ، آسیای(2002 آوریل 4) بحران المللی بین گروه-

 در آسیای مرکزی و قومی مناقشات مرزیجلسه چهارم: 

 جلسه پنجم:نظامهای اقتدارگرا

 چارچوب مرکزی در آسیای در نواقتدارگرایی داخلی ریشههای بررسی(1396فالحی، محمد علی بصیری )احسان -

،پاییز و  2،شماره  5م، دوره الژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسپ -دوفصلنامه علمینئوپاتریمونیالیستی،  الگوی

 زمستان

 گرایی اسالمی افراط جلسه ششم:

 و آلودگی های هسته ایی کشتار جمعی سالحهاجلسه هفتم: 

 استوارت هورسمن ،امنیت زیست محیطی در آسیای مرکزی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

 مساله آبم: جلسه هشت

طالعات ، محران آب و نتایج زیست محیطي آن در آسیاي مركزي( ب1392) علي میرهاشمي، عبدالرضا فرجي راد، محمد درخور

 ،بهار و تابستان 12شماره  اوراسیاي مركزي، سال ششم،

 منابع انرژیجلسه نهم: 

 بازیگران خارجیجلسه دهم: 

 بازیگران خارجیجلسه یازدهم: 

 بازیگران خارجیجلسه دوازدهم 

 درون منطقه ای جلسه سیزدهم: همکاری های امنیتی

 جلسه چهاردهم: همکاری های امنیتی برون منطقه ای

 ی منطقه ایمجموعه امنیت از :یای مرکزی و قفق:  آسشانزدهمجلسه 


