ياحد رشت

رشته علوم سیاسی
سیاست عزصِ ای است کِ ّوگاى رٍساًِ تا آى سًذگی هی کٌٌذ ؛ اس اجزای سیاست التصادی  ،الذاهات دٍلت ٍ
تخص خصَصی گزفتِ تا هٌاسعات داخلی هٌطمِ ای ٍ تیي الوللی ٍ ایجاد صلح ٍ دٍستی هلل ّوِ تستِ تِ سیاست
است.
تسیار پیص آهذُ کِ در تاریخ جْاى تِ سثة تی خزدی  ،حاصل تالش ٍ سحوت ّای چٌذیي ًسل تِ تاد رفتِ ٍ
جاهعِ تا خسزاًی جثزاى ًطذًی رٍتزٍ ضذُ است  .ایٌجاست کِ سیاست ٍرسی صحیح کطَر داری هی تاضذ ٍ علن
سیاست در جایگاّی ستزگ لزار هی گیزد.
رضتِ علَم سیاسی تِ عٌَاى یکی اس رضتِ ّای علَم اًساًی تِ تزرسی اًذیطِ ّا ً ،ظزیِ ّا ی سیاسی ٍ کارکزد آًْا
در عزصِ جاهعِ هی پزداسد ٍ تا رٍش علوی در صذد حل هطکالت جاهعِ ٍ تزسین آیٌذُ ای تْتز تزای جَاهع
است.
ایي علن ًخستیي تار در ایزاى تا تأسیس هذرسِ علَم سیاسی در سال  1278ضوسی هَرد تَجِ لزار گزفت ٍ
تعذّا تا تأسیس داًطگاُ تْزاى در سال  1313ضوسی ًخستیي داًطکذُ حمَق ٍ علَم سیاسی ایجاد ضذ .اس آى
سال تاکٌَى رضتِ علَم سیاسی تا گستزش کوی ٍ کیفی تِ جایگاّی تی ّوتا در داًطگاُ ّای کطَر دست یافتِ
است ٍ ّن اکٌَى در سِ همطع کارضٌاسی  ،کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتزی داًطجَ هی پذیزد ٍ در گزایص ّای علَم
سیاسی  ،رٍاتط تیي الولل  ،هطالعات هٌطمِ ای  ،اًذیطِ سیاسی در اسالم ٍ ساسهاى ّای تیي الوللی فعالیت دارد.
در حال حاضز تعذادی اس فارغ التحصیالى رضتِ علَم سیاسی اس تخص ّای سیاسی ٍ حمَق ساسهاى ّا ٍ ٍسارتخاًِ
ّا ٍ ّوچٌیي صذا ٍ سیوا هطغَل تِ کار هی تاضٌذ  .ایي رضتِ تا تطَیك ٍ ّذایت داًطجَیاى تِ تفکز ٍ ًَضتي در
تالش است کِ ًیاس دستگاُ ّای دٍلتی ٍ تخص خصَصی را در حَسُ علَم اًساًی پاسخگَ تاضذ.
هثاًی علن سیاست  ،تحَالت سیاسی ٍ اجتواعی ایزاى  ،اًذیطِ سیاسی اسالم ٍ ایزاى  ،اًمالب اسالهی ایزاى ،
هسائل التصادی ٍ سیاسی ًفت ًَ ،ساسی ٍ دگزگًَی سیاسی  ،جاهعِ ضٌاسی سیاسی ٍ تاریخ اًذیطِ ّای سیاسی
غزب اس هْن تزیي درٍس در همطع کارضٌاسی علَم سیاسی هی تاضذ.
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