
 1 

 (Course Plan) فرم برنامه درسي

 

 

 

 

 واحد 2 :  تعداد واحدارزش معادل  قوانین و مقررات روابط بین الملل : نام درس

 دانشگاه کالج بین المللمحل برگزاری:  های علوم پزشکی کشوراهگشت علمی دانأاعضای هیشرکت کنندگان: 

 علي صیادیمسئول برنامه : 

 

  و ضرورت مقدمه

مختلف که  یها نهیدر زم یالملل نیارتباطات ب یسازوکارها یدگیچیپدر عصر حاضر و  یه روند پرشتاب علم و فناوربا توجه ب

 یبه بررس "که اساسا الملل نیروابط بشاهد توجه روزافزون به موضوع علم  ،نیز نمی باشدکشورها  ییایجغراف یمنحصر به مرزها

علمی، کشورها اعم از روابط  نی. گسترش ابعاد روابط ب، هستیمپردازد یمللی قوانین و مقررات بین لم ،کشورها نیروابط ب

همه  ازیمورد نبین المللی شدن از ملزومات  یکیعنوان به  لالمل نیبا روابط ب ییبه آشنا ازین ؛رهیو غ یفرهنگ ،ی، تجاریاسیس

 . دیآ یها و دولت ها به شمار مکشور

که کاربرد آن است  یبه عنوان ابزار بوده ومورد توجه  علم یپلماسید سرفصلهمواره با روابط بین الملل در محیطهای دانشگاهی 

تواند موثر واقع شود و  ینم ییدانشگاه به تنها ایکشور  کیو توسط  موثر می باشدکشورها  نیاز موضوعات بر روابط ب یفیدر ط

 . ایدکه در قالب روابط بین الملل ظهور پیدا می نم است یکارگروه ازمندین

در آنجا شکل گرفته و  یعلم یهایدانشگاهها هستند که همکار "علم، قطعا یپلماسیموثر در توجه به د یاز آوردگاهها یکی

 یآورد و بر رو یرا گرد هم م نی، دانشگاهها و محققدانشمختلف  یها طهیدر ح یدانشگاه یهای. همکارابدی یگسترش م

 شبردیپ یبرا یتوافقات جهان ازمندین یقابل اجتناب بوده و گاه ریرت توجه به آن غتمرکز دارد که ضرو یفرامرز یمذاکرات علم

 است. زیاهداف ن

 :اهداف

 :هدف کلي

و تصمیم گیری پیرامون  یالملل نیدرک بهتر موضوعات ب یالملل برا نیروابط ب های مختلف علم نهیدر زم و مهارت کسب دانش

 همکاریهای علمی در سطح جهانی

 

 

  

 

 بین المللی سازی آموزش عالی علوم پزشکی
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 :)هدف از زبان دانشجو( یادگیریاهداف 

 :باید شرکت کنندگانپس از پایان دوره 

  داشته باشدنظام بین لملل و قوانین حاکم بر آن درک بهتری از 

 با قوانین حاکم بر روابط بین الملل و تعهدات بین المللی آشنا شوند 

  دیپلماتیک و کنسولی خود در بیرون از مرزها آگاهی کسب نمایندحقوق از 

 سازمانهای بین المللی و قواعد حاکم بر آنها آشنا شوند با 

  بهتر شناخته و درک کنند تا بتوانند در ارتباطات و تنظیم تعهدات خود در سیاست بین الملل و اقتصاد بین الملل را

 سطح بین الملل موفق تر عمل نمایند 

  چالشهای احتمالی در ارتباطات بین الملل و نحوه مواجهه آگاهانه با آنها آشنا خواهند شدبا 

 بندیموضوعات و زمان

 مدرس روش اجرا ساعت ي فرع نیعناو عنوان جلسه

    بین الملل اصول روابط 
گروه روابط بین الملل 

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 //                   سازمانهای بین المللی 

 //                    حقوق دیپلماتیک و کنسولی 

 
حقوق بین الملل و معاهدات بین 

 المللی
                   // 

 //                    اقتصاد بین الملل 

 


