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 انقالب اسالمی ایران نام درس: 

 ۲: تعداد واحد

 ری نظ نوع واحد:

  پزشکی عمومیمقطع و رشته تحصيلی: 

 -:  یا همزمان دروس پيشنياز

 گروه استادان  مدرس :

 مجازیمکان کالس :  

 طبق برنامه کد درس اخذ شده توسط دانشجو  یبه صورت هفتگ : کالسو ساعت روز 

 5/8-10ساعت    ۲۲/10/1400 تاریخ امتحان پایان ترم:

 

  

آید. اجتماعی نيمة دوم قرن بيستم به شمار می -تأثيرگذارترین رویدادهای سياسی کی ازب اسالمی ایران یانقال مقدمه:

های آن جوامع دیگر را نيز در معرض این انقالب، نه تنها اثری پایدار بر تاریخ معاصر ایران بر جای گذاشت، بلکه دامنه

ای درخصوص های گستردهها و پژوهشبررسی دگرگونی قرار داد. این اثرات آن قدر مهم بود که طی نزدیک به سه دهه،

ها این تحول شگرف در ایران و بسياری از کشورهای جهان پيرامون شناخت آن صورت گرفت. هرچند عمدة این بررسی

معطوف به شناخت این پدیده بوده است، ولی هنوز همة ابعاد آن، به ویژه اثرات پایدارتر این انقالب بزرگ مورد بررسی 

علل و پيامدهایش بيشتر آشنا شویم و  ،لی، با انقالب اسالمی ایرانته است. در این درس برآنيم تا با نگاهی تحليقرار نگرف

 .از این رهگذر چارچوبی برای تحليل تحوالت سياسی اجتماعی معاصر بيابيم

 سياسی ایران معاصر  -ررسی تحليلی تحوالت اجتماعیب :هدف کلی

 
 اهداف رفتاری:   

 عوامل شکل گيری انقالب اسالمی بررسی -1

 تحليل ساخت قدرت دولت پهلوی -۲

 تحليل و بررسی جریانهای اپوزوسيون درعصر پهلوی دوم -۳

 آشنایی با ماهيت، آرمان، دستاوردها، مسائل و چالش های انقالب اسالمی -4

 عی عصر جمهوری اسالمی ایراناجتما-بررسی و تحليل تحوالت سياسی -5



 

   ب اسالمی ایران انقال    دی درسدول زمانبنج

  

 روش سخنرانی و بحث گروهی از طریق چت و ميکروفون دانشجویان در کالس مجازی  روش تدریس:

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور منظم و به موقع در جلسات کالس  -1

 شرکت فعال در بحث های کالسی  -2

 شرکت در دوره های آموزش مجازی نهاد  -3

 ئه تکاليف مربوطه به درس ارا -4

 روش ارزشيابی:

 درصد  ۲0ترم  آزمون ميان -1

 درصد  ۲0دوره های نهاد  -۲

 درصد  10شرکت در بحث های کالسی و ارائه تکاليف  -۳

 درصد  50آزمون پایان ترم  -4

 منایع درس

 اصلی کتاب درآمدی تحليلی بر انقالب اسالمی ایران دکتر عيوضی و دکتر هراتی دفتر نشر معارف منبع 

 منابع کمکی: 

 می علل و پيامدها دکتر منوچهر محمدی انقالب اسال -1

 پيرامون انقالب اسالمی شهيد مطهری  -۲

 حدیث انقالب دفتر مطالعات  انقالب اسالمی    -۳

 حدیث پيمانه حميد پارسانيا  -4

 چارچوبی برای تحليل و شناخت انقالب اسالمی در ایران محمدباقر حشمت زاده  -5

 

  

 

 

 

 

 



 ارائه دهنده رئوس مطالب تاریخ ردیف

اول  جلسه 1 نظام اجتماعی،  ، تاریخ،تعریف مفاهيم و کليات، تعریف فرهنگ 

 قدرت و حاکميت  نهادها،

 مربوطاستاد 

دوم جلسه ۲ جنبش و اصالح و تفاوت آن با  تعریف مفاهيم کودتا، شورش، 

 ب انقالب و بررسی زمينه های وقوع انقال

مربوطاستاد   

سوم  جلسه ۳ مربوطاستاد   فرهنکی و سياسی در ایران معاصر  بررسی زمينه های تاریخی،   

چهارم جلسه 4 مربوطاستاد  مشروطه و عوامل تأثيرگذار در آن    

پنجم جلسه 5 مربوطاستاد  تحليل تحوالت سياسی اجتماعی پس از مشروطه    

ششم جلسه 6 و تأسيس حکومت پهلوی زمينه ها و عوامل  1۲۹۹کودتای   

 داخلی و خارجی 

مربوطاستاد   

هفتم جلسه 7 مربوطاستاد  تحليل ساخت قدرت پهلوی دوم    

هشتم  جلسه 8 مربوطاستاد   ۳۲مرداد  ۲8ملی شدن نفت و کودتای    

مربوطاستاد   احزاب و جریان های فکری مخالف حکومت پهلوی   جلسه نهم ۹  

دهم جلسه 10 مربوطاستاد  امام خمينی)ره( و فرآیند شکل گيری انقالب اسالمی    

یازدهم  جلسه 11 مربوطاستاد  هبری در پيروزی انقالب ماهيت و آرمان و نقش مردم و ر   

  جلسه 1۲

 دوازدهم

مربوطاستاد  تحليلی بر تحوالت دوران تثبيت و تداوم انقالب اسالمی   

سيزدهم جلسه 1۳ مربوطاستاد  بررسی دستاوردهای انقالب اسالمی    

  جلسه 14

 چهاردهم

مربوطاستاد  بازتاب و تأثيرات انقالب اسالمی در جهان معاصر  

پانزدهم جلسه 15 مربوطاستاد  چالش ها  فرصت ها و آینده انقالب اسالمی،   

  جلسه 16

 شانزدهم

مربوطاستاد  و بررسی نکات مربوط به آزمون  مرورمباحث پيشين  

 


