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اهی عالیتحوزه ف  رددادکشنه ارزیابی عملکرد 

 المللینیب
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المللیهای بینساله فعالیت 8 دستاوردهای  

 (0931-0011) سیاسی علوم و حقوق دانشکده
 دستاوردها حوزه ردیف
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 یمطالعات یهافرصت

 کشورهای مقصد تعداد استاد/دانشجو
 آلمان، کانادا، آمریکا، فرانسه 6 استادان

 ، نیوزیلنداتریش، هلند، آمریکا، آلمان 8 دانشجویان

ای هتبادل استاد در قالب برنامه 2

 کمیسیون اروپا

 استاد 9
 حسن وکیلیاندکتر زاده، دکتر علیرضا کوهکن، چگنی علیدکتر غالم

 یهاشرکت در کارگاه 3

 یالمللنیب

 7 استادان

 7 دانشجویان
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 المللی های بینهمایش

 المللنیروابط ب یهاگروه

 یاسیو علوم س

حقوق یهاگروه  

 
 تحوالت الملل،نینظام ب یالمللنیب شیهما نیدوم

 رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیو س یامنطقه
 1333اسفند 

 انیاز قربان تیحما
ییایمیش هایسالح  

3133بهمن   

 تحوالت الملل،نینظام ب یالمللنیب شیهما سومین
 رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیو س یامنطقه

 1335آذر 

و  یتجار یداور
 یالمللنیب یگذارهیسرما

 1331آبان 

 یو اجتماع یدر علوم انسان یدانشگاه یهمکار ناریسم
و آلمان رانیا  
 (DAAD ،HRK ری)با همکا

 1336تیر 

 یقراردادها یسازنهیبه
 نفت و گاز یباالدست

 1335ماه  ریت

یرامونیو مناطق پ رانیا  
( وزارت امور خارجه یبا همکار ) 

 1336آبان 

 
و جرم  یابعاد حقوق

 سمیترور یشناخت
الملل، تحوالت نینظام ب یالمللنیب شیهما نیچهارم 1336اسفند 

 رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیو س یمنطقه ا
1337آبان   

 ساله 14کارنامه  ران؛یا یاسیمسائل س شیهما نینخست

 1338 بهشتیارد
 
و حقوق  ییگراجانبهکی

 المللنیب

 1338 مهر
و  یاتحوالت منطقه ،یالمللنینظام ب شیهما نیپنجم

 ج.ا.ا یخارج استیس

 1338  بهمن

 دانشکده برگزار شده در المللیهای بینهمایش مجموع
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 96 المللیهای بینبرگزاری کارگاه 

شرکت استادان دانشگاه در  

 یالمللنیب یهاشیهما

03 

 یهاشرکت در دوره 

 یالمللنیب ییافزادانش

 6 استان

 01 دانشجویان

 کشورهای مبدا تعداد یالمللپذیرش دانشجویان بین 

 لیبی، ترکیهچین، قزاقستان، افغانستان،  01

در استادان  سیتدر 

 های خارج از کشوردانشگاه

01 

خارجی در  استادان تدریس 

 دانشکده 

 9 گروه حقوق

 9 الملل و علوم سیاسیروابط بینمجموعه 

  

 المللی استادانبازدیدهای بین

 مقصد تعداد

روسیه، فرانسه، افغانستان، مالزی، هلند،  93
 آلمانانگلستان، 

 یالمللنیب یدهایبازد 

 دانشجویان

 جنوبیروسیه، کره 3

ارائه شده در  یهامقاله 

 یالمللنیب یعلم یهاشیهما

 08 استادان

 01 دانشجویان

  

 

 

 

 

 هایدادگاه مرکز توسعه و ایجاد

( کورت موت) شدهسازیشبیه

 مشارکت و داخلی و المللیبین

 با دانشجویان جدی

 گیرچشم هایموفقیت

 
)داوری تجاری  ویس موت
 المللی(بین

 (1333) یمعنو زهیکسب جا*
تیم و انتخاب خانم  311از میان  14*کسب رتبه 

 وکالی مدافعتهمینه مدنی به عنوان یکی از 

 (0933) برتر
 
 

 گذاری()داوری سرمایه FDIموت 

ور د نیاول یل برگزارئوو مس زبانیمبه عنوان 
 میمستق یگذارهیحقوق سرما یموت داور یمل

 به مدت سه سال 2417از سال  رانیدر ا یخارج
 یموت آکادم نیمابیبراساس قرارداد منعقده ف)

دانشگاه  یاسیدانشکده حقوق و علوم س
سابقه م یالمللنیب رخانهیبا دب یئطباطباعالمه
FDI) 

 در شرف اقدام یالمللبین تجاری میانجیگری موت
 
 

 دونان هانری موت

در دور ملی از سوی جایزه بهترین الیحه *

 (1335و ) (1332 -33المللی )داوران بین

مسابقات در الهور پاکستان  مقام دوم*

(1331) 
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 زیجوا کسب ،یبه زبان فارس یمل هدر مرحل*

 حهیال نیبهترو  پژوهشگر نیبهتر

(1335) 

ننده کهیارا نیبهتر ،حهیال نیبهتر زهیجا* جساپ موت

 1335و  1331 هایدر سال یشفاه

 
 
 

 مدیا موت

 یجواز حضور در دور شفاه کسب *
 تیم در خاورمیانه 25از میان بیش از مسابقات 

(1335) 

 دور درمسابقات هند  یمعنو زهیجاکسب  *

 یمت پنج نیقرار گرفتن در ب و ایمنطقه

  -نانگلستای هارقابت در برای حضور برتر

 (1335)دانشگاه آکسفورد 

 :هاوضعیت کنونی موت

 انداز آتیدر حال تدوین اهداف و چشم  

 و استادان مطالعاتی فرصت 

 در خارجی دانشجویان

 دانشکده

0 

 از کشورهای چین، کره جنوبی، اسپانیا

بازدید اساتید خارجی از  

 دانشکده
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