
 خوش آمدید Penn Stateالملل امور بین دانشکدهبه 

خوش تغییر کرده است، دنیای ما به رهبرانی های پیوند دهنده، جامعه ما را دستاز آن جایی که فناوری، جهانی شدن و نیاز به دانش

 Penn Stateالملل امور بین دانشکده. های پیشرفت جدیدی را ارائه دهندها را درک کنند و بتوانند راهخالق نیاز دارد که این پیچیدگی

 .ها به نسل بعدی رهبران تأسیس شده استمنحصراً برای ارائه این نوع آموزش

 Penn Stateدانشگاه  دهد واحدهایی را از سراسرمی دهیم که به شما امکانپذیر را ارائه میای و انعطافرشتهای کامالً میانما برنامه

دروس توسط هیئتی علمی از نخبگان و د. کنی ریزیتناسب با عالیق و اهداف خود طراحرا م و متمرکزیی ارشد هادوره وبگیرید 

شود که شامل دو تن از سفیران سابق ایاالت متحده، دو تن از دریاساالران سابق نیروی دریایی ایاالت متحده، افراد مجرب تدریس می

امنیت ملی، یک تن از مشاوران حقوقی سابق سازمان ملل متحد و اتحادیه  و عضو شورای CIAیک تن از تحلیلگران سابق سازمان 

الملل است که همگی دارای تحصیالت آفریقا، یک تن از مشاوران اقتصادی بانک جهانی، و همچنین پژوهشگران برجسته امور بین

 .های عمومی را دارندبرجسته هستند و سابقه حضور در سخنرانی

. که دارای فناوری پیشرفته یادگیری از راه دور است، آموزش ببینید Lewis Katzساختمان بسیار مدرن شما فرصت دارید که در 

های ما بر یادگیری عملی است و تأکید کالس. کندپذیر میشده در این ساختمان آموزش مجازی را در سراسر جهان امکانفناوری ارائه

رویداد ویژه  100شما همچنین با برگزاری ساالنه تقریباً . سازی شده استشبیه U.S. Army Warطور کامل همانند کالج به دانشکده

عالوه بر این، به کمک سفرهای . ، دنیای امور بین الملل را تجربه خواهید کردالمللامور بین دانشکدهو حضور سخنرانان مهمان در 

الملل را تجربه سیتی، فیالدلفیا و پیتسبورگ دنیای مربوط به امور بین ، نیویورک.سی.متعدد به مناطق مجاور مانند واشنگتن، دی

 دانشکدهجایی که از آن. در برنامه تحصیلی بسیاری از دانشجویان، یک ترم تحصیل در خارج از کشور نیز گنجانده شده است. کنیدمی

های مهیجی را برای در یک مکان واقع شده است، ما فرصتحقوق  دانشکدهالملل در ایاالت متحده است که با امور بین دانشکدهما تنها 

 (.نماییمرا ارائه می. J.D./M.I.Aو مدرک مشترک )کنیم الملل به حقوق فراهم میپیوند امور بین

شوید و بزرگترین شبکه ملحق می Penn State، شما به جامعه Penn Stateالملل امور بین دانشکدهاز زمان شروع تحصیل در 

امور  دانشکدهدر . رسانندتان به شما یاری میعضو از سراسر جهان، در مسیر شغلی 658000التحصیالن جهان، با بیش از فارغ

کند تا مشاغل ما به شما کمک می دانشکده. درصد است 95التحصیلی ماِه پس از فارغ 12الملل، امکان کسب موفقیت شغلی در طول بین

نه تنها  Penn State’s University Parkمحوطه . مللی، و صنعت خصوصی خود را آغاز نماییدالبیندولتی، غیردولتی، دولتی

های آورد، بلکه تجربه بخشی از یکی از دانشگاههای پیشروی جهان را فراهم میالعاده یکی از دانشگاهفرصت دسترسی به منابع فوق

 .دهدنظیر جهان بودن را نیز در اختیارتان قرار میبی

گیری آینده دنیای پیچیده ما نقش دهیم که در شکل، نسل بعدی رهبران جهانی را آموزش میPenn Stateالملل امور بین دانشکدهر ما د

و  Penn Stateالملل امور بین دانشکدههای ارائه شده توسط کنیم تا به جامعه ما ملحق شوید و فرصتاز شما دعوت می. خواهند داشت

 .را کشف کنید Penn Stateدانشگاه بزرگ 
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