تاریخچه دانشکذه حقوق و علوم سیاسی :
داًطىذُ ای وِ اهزٍس ثِ ًبم « داًطىذُ حمَق ٍ ػلَم سیبسی» ثِ رسویت ضٌبختِ ضذُ ٍ َّیتی هستمل یبفتِ است  ،در
اصل اًطؼبثی است اس داًطىذُ ػلَم اًسبًی ٍاحذ تْزاى خٌَة وِ تبریخچِ ٍ لذهت آى ثِ دِّ ّفتبد ضوسی ثبس هی
گزدد  .داًطىذُ ػلَم اًسبًی داًطگبُ آساد اسالهیٍ -احذ تْزاى خٌَة  ،در سبل  1364ثب دٍ رضتِ حمَق ٍ هتزخوی
سثبى اًگلیسی در همطغ وبرضٌبسی ٍ در سیستن آهَسضی پبرُ ٍلت ٍ لزاردادی ٍ ّوچٌیي دٍ رضتِ هذیزیت ٍ حسبثذاری
راُ اًذاسی ٍ ثِ اهز آهَسش پزداخت ٍ ثؼذ اس هذتی فؼبلیت خذة داًطدَ در سیستن توبم ٍلت ًیز در دستَر وبر ایي
داًطىذُ لزار گزفت  .در سبل  1366دٍ گزٍُ حمَق ٍ هتزخوی سثبى اًگلیسی اس گزٍُ ّبی هذیزیت ٍ حسبثذاری
هٌفه ٍ ػوالً تحت ػٌَاى « داًطىذُ ػلَم اًسبًی » ٍالغ در هیذاى اهبم حسیي خیبثبى هبسًذراى هَسَم ثِ هزوش هْیٌیِ ثب
ریبست آلبی دوتز ػبثذیٌی ٍ هؼبًٍت آلبی ػجبس رستن سادُ ضزٍع ثِ وبر ًوَد  .سپس آلبی ایزج ضگزف ًخؼی
ریبست ٍ هزحَم آلبی حسٌؼلی سًذ پبرسب هؼبًٍت آى را ثِ ػْذُ داضتٌذ وِ هتؼبلجبً سوت هؼبًٍت ثِ آلبی ًَایی ٍاگذار
ضذ  .دٍراى هذیزیت آلبی ًخؼی تب سبل  1382ثِ طَل اًدبهیذ.
اس سبل  1382آلبی دوتز احوذ ضوس ثِ ػٌَاى رئیس ایي داًطىذُ ٍ آلبی احوذرضب ًدفی ًیش ثِ ػٌَاى هؼبٍى آهَسضی
ٍ آلبی اسوبػیل اَریت ثِ ػٌَاى هذیز پژٍّطی داًطىذُ اًتخبة ضذًذ  .در ایي اثٌب ثحث اًحالل داًطىذُ ٍ تمسین دٍ
گزٍُ هشثَر هیبى داًطىذُ هذیزیت ( حمَق ) ٍ داًطىذُ تزثیت هؼلن ( سثبى ) وِ اس هذتْب لجل سهشهِ آى هی رفت
خذیت یبفت  .سیزا در آى سهبى ثزای تطىیل داًطىذُ رسوی حذالل ٍخَد چْبر گزٍُ ػلوی ضزٍرت داضت  .ثب ّوت
ٍ پیگیزی ّبی هستوز آلبی دوتز ضوس دٍ رضتِ ػلَم سیبسی ٍ هطبلؼبت خبًَادُ در همطغ وبرضٌبسی ثِ دٍ رضتِ لجلی
اضبفِ ٍ در سبل  1383داًطىذُ ػلَم اًسبًی اس خطز اًحالل ًدبت یبفت .در ّویي دٍراى ًیش دٍ رضتِ آهَسش ٍ هتزخوی
سثبى اًگلیسی در همطغ وبرضٌبسی ارضذ تبسیس ٍ ثِ هدوَػِ داًطىذُ افشٍدُ ضذ ٍ داًطىذُ ػلَم اًسبًی ثب  6رضتِ
آهَسضی در فضبی ثبسسبسی ضذُ سبختوبى هْیٌیِ فؼبلیت خَد را اداهِ داد.
در سبل  1386در هذت سهبًی وَتبُ (4هبُ ) آلبی هٌْذس احوذ اثزاّیوی خبیگشیي آلبی دوتز احوذ ضوس ضذ ٍ پس
اس آى آلبی دوتزاحوذ هحسٌی ثِ ػٌَاى رئیس داًطىذُ ٍ آلبی هٌصَر هحوذًژاد ثِ ػٌَاى هؼبٍى آهَسضی هٌصَة
ضذًذ وِ ثؼذ اس هذتی آلبی ضبّچزاغی خبیگشیي ایطبى ( آلبی هحوذًژاد) ضذًذ  .در سبل  1388هحل داًطىذُ اس
سبختوبى هَصَف ثِ دٍ ًمطِ در خیبثبى خوبلشادُ ٍ خیبثبى سبسهبى آة هٌتمل گزدیذ ٍ در هْز هبُ آى سبل آلبی دوتز
هسؼَد آریبیی ًیب هسئَلیت داًطىذُ را در هذت سهبًی ثسیبر وَتبُ ػْذُ دار ضذًذ ٍ در ثْوي هبُ  1388آلبی دوتز
ضوس ثزای دٍهیي ثبر ریبست داًطىذُ را ثب ٍػذُ ارتمبی سطح ووی ٍ ویفی ثب هؼبًٍت آلبی ضبّچزاغی ٍ سپس ثب
هؼبًٍت آلبی ًظیف ػْذُ دار گزدیذًذ.
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در ضْزیَر  1389گزٍُ ّبی آهَسضی وبرضٌبسی ٍ وبرضٌبسی ارضذ سثبى اًگلیسی اس داًطىذُ ػلَم اًسبًی خذا ٍ ثِ
ّوزاُ رضتِ ّبی سثبى ٍ ادثیبت فبرسی در لبلت « داًطىذُ ادثیبت فبرسی ٍ سثبًْبی خبرخی » ثِ فؼبلیت خَد اداهِ
دادًذ .اس سَی دیگز  ،رضتِ ّبی تمزیجبً هتدبًس ٍ اس دیزثبس ّوزدیف التصبد ًظزی ٍ التصبد ثبسرگبًی در همطغ
وبرضٌبسی ٍ ػلَم التصبدی در همطغ وبرضٌبسی ارضذ ثِ خوغ رضتِ ّبی حمَق ٍ ػلَم سیبسی پیَست ٍ ثب ایي تزویت
ػٌَاى داًطىذُ ثِ « حمَق  ،ػلَم سیبسی ٍ التصبدی » تغییز یبفت ٍ هحل داًطىذُ ًیش ثِ ضْزن غزة  ،ثلَار دریب ،
خیبثبى ضفك هٌتمل ضذ ٍ در رٍس اٍل هْز  1389ثِ ریبست آلبی دوتز ضوس افتتبح گزدیذ ٍ خبًن سّزا داٍر ًیش ثِ ػٌَاى
هؼبٍى آهَسضی ٍ آلبی دوتز فزّبد تزثتی همذم ثِ ػٌَاى هذیز پژٍّطی هٌصَة ضذًذ وِ پس اس هذتی آلبی دوتز حسي
آثٌیىی ثِ خبی ایطبى ( آلبی تزثتی همذم ) ثِ سوت هذیز پژٍّطی داًطىذُ اًتخبة ضذًذ .
پس اس اًتصبة آلبی دوتز ضوس ثِ سوت ریبست ٍاحذ تْزاى خٌَة در سبل  ، 1392آلبی دوتز ػلی دّمبًی ثِ سوت
رئیس ایي داًطىذُ هٌصَة ضذًذ وِ تب سبل  1394ایي سوت را ػْذُ دار ثَدًذ ٍ در ایي هذت اثتذا خبًن داٍر ّوچٌبى
ثِ ػٌَاى هؼبٍى آهَسضی داًطىذُ هطغَل ثِ وبر ثَدًذ ٍ پس اس لزیت ثِ دٍ سبل ایي سوت ثِ خبًن دوتز هبًذاًب هٌگلی
هحَل ضذ ٍ خبًن دوتز گبرًیِ وطیطیبى ًیش خبیگشیي آلبی دوتز آثٌیىی در هذیزیت اهَر پژٍّطی داًطىذُ ضذًذ .
در ضْزیَر هبُ  1394هسئَلیت داًطىذُ ثِ آلبی دوتز سیذ خذایبر هزتضَی ٍاگذار ضذ وِ ایي هسئَلیت تب وٌَى اداهِ
دارد ٍ خبًن دوتز هٌگلی ّوچٌبى ثِ ػٌَاى هؼبٍى داًطىذُ ٍ خبًن دوتز ضبدی ػظین سادُ ثِ ػٌَاى هذیز اهَر آهَسضی ٍ
پژٍّص ٍ فٌبٍری ثِ خبی خبًن دوتز وطیطیبى هٌصَة ٍ هطغَل فؼبلیت هی ثبضٌذ.
در سبل تحصیلی  1394-1395رضتِ التصبد اس داًطىذُ هٌفه ٍ ثِ ّوزاُ رضتِ حسبثذاری در لبلت داًطىذُ تبسُ تبسیس
« التصبد ٍ حسبثذاری » ثِ خیبثبى پبسذاراى هٌتمل گزدیذ .ثِ ّویي سجت ٍ ثؼذ اس خذایی ٍ خب ثِ خبیی رضتِ التصبد ،
ػٌَاى داًطىذُ ًیش ثِ « داًطىذُ حمَق ٍ ػلَم سیبسی » تغییز یبفت  .اوٌَى در ایي داًطىذُ  ،ػالٍُ ثز فؼبل ثَدى دٍ
رضتِ حمَق ٍ ػلَم سیبسی ثب اوثز لزیت ثِ اتفبق گزایص ّبی تخصصی ایي دٍ رضتِ در همبطغ تحصیلی هختلف  ،رضتِ
ّبی الْیبت ٍ فمِ ٍ هجبًی حمَق اسالهی در گزایطْبی گًَبگَى ًیش دایز ٍ فؼبل هی ثبضٌذ .
در هْز هبُ سبل  1395داًطىذُ حمَق ٍ ػلَم سیبسی ثب  4رضتِ وبرضٌبسی ٍ  15رضتِ وبرضٌبسی ارضذ ٍ  13رضتِ
دوتزی ٍ هدوَػب ً ثب تؼذاد لزیت ثِ ً 3400فز داًطدَهطغَل ثِ فؼبلیت هی ثبضذ .
رٍسبی داًطىذُ اس گذضتِ تب وٌَى ؛
 دوتز ػبثذیٌی  :هذت ریبست ؛ 1364 – 1366 دوتز ایزج ضگزف ًخؼی  :هذت ریبست ؛ 1366 -13822

 دوتز احوذ ضوس  :هذت ریبست ؛ 1382 -1386 هٌْذس احوذ اثزاّیوی :هذت ریبست ؛ 1386 دوتز احوذ هحسٌی  :هذت ریبست ؛ 1386 -1388 دوتز احوذ ضوس  :هذت ریبست ؛ 1388 -1392 دوتز ػلی دّمبًی  :هذت ریبست ؛ 1392 -1394 -دوتز سیذ خذایبر هزتضَی  :هذت ریبست ؛  1394تب وٌَى

رشته های کارشناسی :
 .1حمَق
 .2ػلَم سیبسی
 .3الْیبت  -فمِ ٍ هجبًی حمَق اسالهی
 .4هطبلؼبت خبًَادُ

رشته های کارشناسی ارشذ :
 .1حمَق خصَصی
 .2حمَق هبلی التصبدی
 .3حمَق تدبرت ثیي الولل
 .4حمَق ثجت اسٌبد ٍ اهالن
 .5حمَق خشا ٍ خزم ضٌبسی
 .6حمَق ػوَهی
 .7حمَق ثیي الولل
 .8فمِ ٍ حمَق خصَصی
 .9ػلَم سیبسی
 .10اًذیطِ سیبسی در اسالم
 .11رٍاثط ثیي الولل
 .12الْیبت ٍ هؼبرف اسالهی – فمِ ٍ هجبًی حمَق اسالهی
 .13الْیبت ٍ هؼبرف اسالهی – ػلَم لزآى ٍ حذیث
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 .14هطبلؼبت سًبى – سى ٍ خبًَادُ

رشته های دکتری :
 .1رٍاثط ثیي الولل
 .2ػلَم سیبسی
 .3ػلَم سیبسی – سیبست گذاری ػوَهی
 .4ػلَم سیبسی – اًذیطِ ّبی سیبسی
 .5ػلَم سیبسی – هسبئل ایزاى
 .6ػلَم سیبسی – خبهؼِ ضٌبسی سیبسی
 .7حمَق خصَصی
 .8حمَق ػوَهی
 .9حمَق ویفزی ٍ خزم ضٌبسی
 .10حمَق ثیي الولل ػوَهی
 .11فلسفِ ػلن
 .12الْیبت ٍ هؼبرف اسالهی – ػلَم لزآى ٍ حذیث
 .13الْیبت ٍ هؼبرف اسالهی – فلسفِ ٍ والم اسالهی
وضعیت فیزیکی دانشکذه :
ایي داًطىذُ دارای سبختوبًی ثِ هسبحتی ًشدیه ثِ ّ 4شار هتز هزثغ فضبی آهَسضی  ،پژٍّطی  ،فزٌّگی ٍ
خذهبتی ( ثَفِ ٍ اًتطبرات ) ثِ ضزح سیز هی ثبضذ ؛
 - 1تؼذاد  36والس آهَسضی
 - 2وتبثخبًِ ضبهل دٍ سبلي هطبلؼِ هخصَظ خَاّزاى ٍ ثزادراى
 - 3سبیت اطالع رسبًی
 - 4سبلي آهفی تئبتز
 - 5اتبق خلسِ دفبع پبیبى ًبهِ
 - 6اتبق اًدوي ّب
 - 7اتبق هدلِ ثیي الوللی ػلَم سیبسی
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 - 8اتبق ضَرا
 - 9ثَفِ ٍ سبلي غذا خَری هخصَظ خَاّزاى ٍ ثزادراى
- 10دفتز ثسیح خَاّزاى ٍ ثزادراى
- 11دفتز ًوبیٌذگی ًْبد رّجزی
ً- 12وبس خبًِ خَاّزاى ٍ ثزادراى
- 13اًتطبرات داًطدَیی
- 14خذهبت وبهپیَتزی
 ٍ- 15سبیز اتبق ّبی اداری ( هطتول ثز حَسُ ّبی ریبست – اهَرآهَسضی  -اهَرپژٍّطی – اهَر داًطدَیی
– اهَرهبلی ٍ اداری – ثبیگبًی -دفتز اسبتیذ ٍ ) ...
فعالیت های صورت گرفته ؛
 - 1ثْجَد فضبی فیشیىی داًطىذُ ثب هذیزیت فضبی آهَسضی ٍ اداری هَخَد
 - 2ایدبد ٍ گستزش اًدوي ّبی ػلوی ٍ تطىل ّبی داًطدَیی
 - 3تطىیل ضَرای تؼبهل داًطدَیی ٍ ضَرای تؼبهل وبروٌبى
 - 4ثزگشاری والسْبی ضجیِ سبسی تذریس ثزای ثزرسی ٍ ارسیبثی تَاًوٌذی ّبی آهَسضی هتمبضیبى تذریس
 - 5تدْیش اتبق دفبع اس پبیبى ًبهِ
 - 6اًتطبر فصلٌبهِ ثیي الوللی ػلَم سیبسی
 - 7ثزگشاری ّوبیص ّبی ػلوی سبالًِ داًطىذُ
 - 8ثزگشاری خطٌَارُ دستبٍردّبی پژٍّطی ٍ ٌّزی داًطدَیبى
 - 9ثزگشاری ّن اًذیطی اػضبی ّیبت ػلوی ،وبروٌبى ٍ تطىل ّبی داًطدَیی
- 10ثزگشاری وبرگبُ ّب ًطست ّبی تخصصی ٍ سخٌزاًی ّبی هتؼذد
- 11فؼبلیت اًدوي ػلَم سیبسی  ،اًدوي حمَق ٍ اًدوي فمِ ٍ حمَق
- 12فؼبلیت وبًَى ّبی فزٌّگی ٍ ٌّزی
.... ٍ- 13
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