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 153ميدان انقالب ـ ابتداي خيابان جمالزاده شمالي ـ پالك  آدرس انتشارات:

  
  

  1391سال 
  مدت پاسخگويي  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  نام درس  رديف

  دقيقه 120  100  1  100  زبان انگليسي (عمومي)  1
  دقيقه 120  160  101  60  استعداد تحصيلي  2
 هاي سياسي غـرب، شناسي، اصول روابط بين الملل، سياست خارجي جمهوري اسالمي، انديشهسياستمجموعه دروس تخصصي (  3

  دقيقه 90  60  1  60 )شناسيالملل، روشهاي روابط بينشناسي سياسي، نظريهاسالم و ايران، جامعه
  1392سال 

  مدت پاسخگويي  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  نام درس  رديف
  دقيقه 105  70  1  70  زبان انگليسي (عمومي)  1
  دقيقه 90  110  71  40  استعداد تحصيلي  2
هاي سياسي غـرب،  شناسي، اصول روابط بين الملل، سياست خارجي جمهوري اسالمي، انديشهسياست(مجموعه دروس تخصصي   3

  دقيقه 90  60  1  60 )شناسيالملل، روشهاي روابط بينشناسي سياسي، نظريهاسالم و ايران، جامعه
  1393سال 

  مدت پاسخگويي  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  نام درس  رديف
دقيقه 30  30  1  30  (عمومي)زبان انگليسي  1  
  دقيقه 60  60  31  30  استعداد تحصيلي  2

3  
، )هاي تطبيقـي هاي سياسي، سياستشناسي سياسي، انديشه(مباني علم سياست، جامعه شناسيسياستمجموعه دروس تخصصي (

شناسـي سياسـي (غـرب و    جامعـه هاي سياسي غرب، اسالم و ايران، الملل، سياست خارجي جمهوري اسالمي ـ انديشه اصول روابط بين
  )اي)الملل و منطقهي(سياسي، بينشناسالملل)، روشقتصاد سياسي بينهاي كالسيك، جديد و االملل (نظريههاي روابط بينايران)، نظريه

  دقيقه 120  90  1  90

  1394سال 
  مدت پاسخگويي  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  نام درس  رديف

دقيقه 30  30  1  30  )زبان انگليسي (عمومي  1  
  دقيقه 60  60  31  30  استعداد تحصيلي  2

3  
هاي تطبيقـي)،  هاي سياسي، سياستشناسي سياسي، انديشه(مباني علم سياست، جامعهشناسي سياستمجموعه دروس تخصصي (

شناسـي سياسـي (غـرب و    هاي سياسي غرب، اسالم و ايران، جامعـه الملل، سياست خارجي جمهوري اسالمي ـ انديشه اصول روابط بين
  )اي)الملل و منطقهي(سياسي، بينشناسالملل)، روشقتصاد سياسي بينهاي كالسيك، جديد و االملل (نظريههاي روابط بينايران)، نظريه

  دقيقه 120  90  1  90

  1395سال 
  مدت پاسخگويي  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  نام درس  رديف

  دقيقه 60  30  1  30  استعداد تحصيلي  1
  دقيقه 30  60  31  30  زبان انگليسي (عمومي)  2
  25  1  25  هاي سياسي (غرب، اسالم، ايران)انديشه  3

  50  26  25  المللسياست و اصول روابط بين  4  دقيقه 120
  75  51  25  شناسي، مباني علم سياستجامعه  5

  1396سال 
  مدت پاسخگويي  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  نام درس  رديف

  دقيقه 60  30  1  30  استعداد تحصيلي  1
  دقيقه 30  60  31  30  زبان انگليسي (عمومي)  2

3  
هـاي تطبيقـي)،   هاي سياسي، سياسـتشناسي سياسي، انديشهشناسي (مباني علم سياست، جامعهسياستمجموعه دروس تخصصي (

شناسي سياسـي (غـرب و ايـران)،    اي سياسي (غرب، اسالم و ايران)، جامعههالملل، سياست خارجي جمهوري اسالمي، انديشهاصول روابط بين
 اي))الملل و منطقهشناسي (سياسي، بينالملل)، روشهاي كالسيك، جديد و اقتصاد سياسي بينالملل (نظريههاي روابط بيننظريه

  دقيقه 120  90  1  90

  1397سال 
  پاسخگويي مدت  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  نام درس  رديف

  دقيقه 60  30  1  30  استعداد تحصيلي  1
  دقيقه 30  60  31  30  زبان انگليسي (عمومي)  2

3  
هـاي تطبيقـي)،   هاي سياسي، سياسـتشناسي سياسي، انديشهشناسي (مباني علم سياست، جامعهسياستمجموعه دروس تخصصي (

شناسي سياسـي (غـرب و ايـران)،    ، جامعه)غرب، اسالم و ايران(سياسي هاي الملل، سياست خارجي جمهوري اسالمي، انديشهاصول روابط بين
 اي))الملل و منطقهشناسي (سياسي، بينالملل)، روشهاي كالسيك، جديد و اقتصاد سياسي بينالملل (نظريههاي روابط بيننظريه

  دقيقه 120  90  1  90

  1398سال 
  سخگوييمدت پا  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  نام درس  رديف

  دقيقه 60  30  1  30  استعداد تحصيلي  1
  دقيقه 30  60  31  30  زبان انگليسي (عمومي)  2

3  
هـاي تطبيقـي)،   هاي سياسي، سياسـتشناسي سياسي، انديشهشناسي (مباني علم سياست، جامعهسياستمجموعه دروس تخصصي (

شناسي سياسـي (غـرب و ايـران)،    ، جامعه)غرب، اسالم و ايران(سي هاي سياالملل، سياست خارجي جمهوري اسالمي، انديشهاصول روابط بين
 اي))الملل و منطقهشناسي (سياسي، بينالملل)، روشهاي كالسيك، جديد و اقتصاد سياسي بينالملل (نظريههاي روابط بيننظريه

  دقيقه 120  90  1  90

  1399سال 
  وييمدت پاسخگ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  نام درس  رديف

  دقيقه 60  30  1  30  استعداد تحصيلي  1
  دقيقه 30  60  31  30  زبان انگليسي (عمومي)  2

3  
هـاي تطبيقـي)،   هاي سياسي، سياسـتشناسي سياسي، انديشهشناسي (مباني علم سياست، جامعهسياستمجموعه دروس تخصصي (

شناسي سياسـي (غـرب و ايـران)،    جامعه ـ  غرب، اسالم و ايرانهاي سياسي الملل، سياست خارجي جمهوري اسالمي، انديشهاصول روابط بين
 اي)الملل و منطقهشناسي (سياسي، بينالملل)، روشهاي كالسيك، جديد و اقتصاد سياسي بينالملل (نظريههاي روابط بيننظريه

  دقيقه 120  90  1  90

  پاسخگو:استادان 
  وه زبان مدرسان شريفگرزبان انگليسي: ، مهندس حسين نامي استعداد تحصيلي: 

  دپارتمان علوم سياسي مدرسان شريف مجموعه دروس تخصصي: 

  هاي تشريحيهاي تشريحيخخمجموعه سؤاالت و پاسمجموعه سؤاالت و پاس
 91ـ  99دكتـري   ))21602160(كــد  (كــد  الملل الملل و روابط بينو روابط بين  علوم سياسيعلوم سياسي

  تومان190000قيمت:


