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 مقدمه:

انقلاب اسلامی ایران را می توان با رهیافت های متفائتی بررسی کرد: رهیافت سیاسی ،اقتصادی، فرهنگی و 
تاریخی . این در حالی است که در منابع مختلف به صورت تک رهیافتی یا ترکیبی از رهیافت ها به بررسی 

 انقلاب اسلامی پرداخته اند.
 
 

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 

 یم و عوامل شکل گیری انقلاب هاتعریف مفاه

 وضعیت اروپا و ایران در اواخر قرن نوزدهم و شکل گیری الگوهای شبه ترقی غرب گرا و تعالی اسلامی 

 چالش الگوی شبه ترقی غرب گرا و تعالی اسلامی در عصر مشروطه

مقطع و رشته                                     بهداشت حرفه ای و بهداشت عمومی گروه آموزشی:      بهداشت اوز :دانشکده 

 کارشناسی بهداشت حرفه ای و عمومی تحصیلی:

 2 :  عداد واحدت  انقلاب اسلامی ایران :  نام درس

 تئوری نوع واحد :

 81-81شنبه روز و ساعت برگزاری کلاس:   نداردپیش نیاز:

 دانشکده بهداشت اوز مکان برگزاری:

 حجت الاسلام والمسلمین احمد عدالتی مسئول برنامه :  

 حجت الاسلام والمسلمین احمد عدالتی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 حجت الاسلام والمسلمین احمد عدالتی تهیه و تنظیم : 

 8/88/81بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 عصر پهلوی ، شبه ترقی غرب گرا و باستان گرایی

 روند تکاملی الگوی پیشرفت و تعالی و شکل گیری انقلاب 

 انقلاب اسلامی، هویت خواهی و استقلال طلبی 

 تحلیلی برتحولات دوران تثبیت و تدام انقلاب اسلامی

 نقلاب اسلامی دستاوردهای ا

 

 هدف كلي 
 

 یم و عوامل شکل گیری انقلاب هاتعریف مفاه 

  اهداف اختصاصي 

  تعاریف مختلف انقلاب 

  تفاوت انقلاب با مفاهیم مشابه اجتماعی 

  شرایط اجتماعی و بستر های روان شناختی پیدایی انقلاب 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مفهوم لغوی و اصطلاحی انقلاب را توضیح دهند 

 .پیشینه انقلاب و عوامل موثر بر شکل گیری یک انقلاب را شرح دهند 

 های اجتماعی نظیر کودتا اطلاحات شورش بیان کند. تفاوت انقلاب را با دیگر پدیده 

 دف كليه 

  وضعیت اروپا و ایران در اواخر قرن نوزدهم و شکل گیری الگوهای شبه ترقی غرب گرا و تعالی اسلامی 

  اهداف اختصاصي 

 نگاهی به وضعیت اروپا در قرن نوزدهم 

 وضعیت ایران در قرن نوزدهم 

 کسترش روابط ایران و غرب و بررسی علل عقب ماندگی ایران 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .وضعیت اروپا در قرن نوزدهم میلادی را توضیح دهد 

 وضعیت ایران در نوزدهم را از نظر قتصادی و سیاسی تعیین کند 

 منظور از الگوی تعالی و زمینه های مطرح شدن آن را بیان دارد 

 هدف كلي 
 در عصر مشروطه یاسالم یغرب گرا و تعال یشبه ترق یچالش الگو 

 هداف اختصاصي ا 

 جنگ های ایران و روسیه و فتوای جهاد

 نهضت تنباکو

 ت مشروطیتش عدالت خواهانه تا نهضاز جنب

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ن در اواخر عصر قاجار آشنا شوندبا زمینه های شکل گیری جنبش های اجتماعی ایرا 

 چالش دو الگوی شبه ترقی غرب گرا و تعالی اسلامی را در عصر مشروطه توضیح دهند 

 زمینه های پیروزی و شکست مشروطه را بیان دارند 

 هدف كلي 
 

 عصر پهلوی ، شبه ترقی غرب گرا و باستان گرایی 

  اهداف اختصاصي 



  شبه ترقی غرب گرا و الگوی باستان گرایی در عصر پهلوی اول 

  دومشبه ترقی غرب گرا و الگوی باستان گرایی در عصر پهلوی 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اقدامات پهلوی اول را در راستای شبه ترقی غرب گرا را تعیین کنند 

 اقدامات پهلوی دوم در جهت شبه ترقی غرب گرا را بیان دارند 

 شکل گیری استبداد و وابستگی در عصر پهلوی را تحلیل نمایند 

 صر توضیح دهند.پیامد های غرب گرایی را در هریک از دوره های ایران معا 

 
 هدف كلي 

 انقالب یریو شکل گ یو تعال شرفتیپ یالگو یروند تکامل 

  اهداف اختصاصي 
  در عصر پهلوی فرایند تکاملی الگوی پیشرفت و تعالی 

  56و 65فرایند بسیج سیاسی و وقوع انقلاب اسلامی در سال های 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 با فرایند تکاملی الگوی پیشرفت و تعالی آشنا شوند 

 چالش دو الگوی ترقی و تعالی در عصر پهلوی را تحلیل نمایند 

 .با فرایند پیروزی انقلاب اسلامی آشنا گردند 

 

 روش آموزش 
 

  سخنرانی 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

 و کامپیوتر وایت برد، ماژیک 

   آموزش دهنده 

   :حجت الاسلام و المسلمین احمد عدالتی اساتیدمربوطه 

  منابع اصلي درسي: 
 دکتر محمد رحیم عیوضی کتاب در آمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران ، 

 رزشيابي ا 

 نحوه ارزشیابی         

  نمره کتبی 

  حضور و غیاب کلاسی 

 حوه محاسبه نمره كل ن 

 08%  نمره کتبی 

 08%  نمره حضور و غياب 

 

 مقررات 

   01حداقل نمره قبولي                                      

 3           تعداددفعات مجاز غيبت در كالس          



 
 انقالب اسالمی ايران درس زمانبندي جدول

تاريخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابي

 85-80شنبه 98/11/12

یم و تعریف مفاه

عوامل شکل 

 گیری انقلاب ها
 

احمممممد 

 عدالتی 
 سخنرانی 

وایت برد، 

 ماژیک
پرسممو و 

پماسممم  

 کالسی

 85-80شنبه 98/11/19

یم و تعریف مفاه

عوامل شکل 

 گیری انقلاب ها
 

احمممممد 

 عدالتی 
 سخنرانی 

وایت برد، 

 ماژیک
پرسممو و 

پماسممم  

 کالسی

 85-80شنبه 98/11/26

وضععععیت اروپا و 

ایععران در اواخععر 

قعرن نعوزدهععم و 

شعععکععل گععیری 

الگوهععای شعععبععه 

ترقی غرب گرا و 

 تعالی اسلامی

احمممممد 

 عدالتی 
  مجازی

کامپيوتر، 

 اینترنت

پرسممو و 

پماسممم  

 کالسی

 85-80شنبه 98/12/3

وضععععیت اروپا و 

ایععران در اواخععر 

قعرن نعوزدهععم و 

شعععکععل گععیری 

الگوهععای شعععبععه 

ترقی غرب گرا و 

 تعالی اسلامی

احمممممد 

 عدالتی 
 سخنرانی 

وایت برد، 

 ماژیک

پرسممو و 

پماسممم  

 کالسی

 85-80شنبه 98/12/10

وضععععیت اروپا و 

ایععران در اواخععر 

قعرن نعوزدهععم و 

شعععکععل گععیری 

الگوهععای شعععبععه 

ترقی غرب گرا و 

 تعالی اسلامی

احمممممد 

 عدالتی 
 سخنرانی 

وایت برد، 

 ماژیک

پرسممو و 

پماسممم  

 کالسی

 85-80شنبه 98/12/17

چالش الگوی شبه 

ترقی غرب گرا و 

تعالی اسلامی در 

 عصر مشروطه
 

احمممممد 

 عدالتی 
 سخنرانی 

وایت برد، 

پرسممو و  ماژیک

پماسممم  

 کالسی

 85-80شنبه 98/12/24

چالش الگوی شبه 

ترقی غرب گرا و 

تعالی اسلامی در 

 عصر مشروطه
 

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

پرسممو و  اینترنت

پماسممم  

 کالسی

 85-80شنبه 99/1/16

چالش الگوی شبه 

ترقی غرب گرا و 

تعالی اسلامی در 

 عصر مشروطه
 

احمممممد 

 عدالتی 
 سخنرانی 

وایت برد، 

پرسممو و  ماژیک

پماسممم  

 کالسی

 85-80شنبه 99/1/23

عصر پهلوی ، شبه 

ترقی غرب گرا و 

 باستان گرایی
 

احمممممد 

 عدالتی 
 سخنرانی 

وایت برد، 

 ماژیک
پرسممو و 

پماسممم  

 کالسی



 85-80شنبه 99/1/30

عصر پهلوی ، شبه 

ترقی غرب گرا و 

 باستان گرایی
 

احمممممد 

 عدالتی 
 سخنرانی 

وایت برد، 

 ماژیک
پرسممو و 

پماسممم  

 کالسی

 85-80شنبه 99/2/6

روند تکاملی 

الگوی پیشرفت و 

تعالی و شکل 

 گیری انقلاب 
 

احمممممد 

 عدالتی 
 سخنرانی 

وایت برد، 

پرسممو و  ماژیک

پماسممم  

 کالسی

 85-80شنبه 99/2/13

روند تکاملی 

الگوی پیشرفت و 

تعالی و شکل 

 گیری انقلاب 
 

احمممممد 

 عدالتی 
 سخنرانی 

وایت برد، 

پرسممو و  ماژیک

پماسممم  

 کالسی

 85-80شنبه 99/2/20

انقلاب اسلامی، 

هویت خواهی و 

 استقلال طلبی 
 

احمممممد 

 عدالتی 
 سخنرانی 

وایت برد، 

 ماژیک
پرسممو و 

پماسممم  

 کالسی

 85-80شنبه 99/2/27

انقلاب اسلامی، 

هویت خواهی و 

 استقلال طلبی 
 

احمممممد 

 عدالتی 
 سخنرانی 

وایت برد، 

 ماژیک
پرسممو و 

پماسممم  

 کالسی

 85-80شنبه 99/3/3

تحلیلی برتحولات 

دوران تثبیت و 

تدام انقلاب 

 اسلامی
 

احمممممد 

 عدالتی 
  مجازی 

کمامپيوتر 

پرسممو و  ، اینترنت

پماسممم  

 کالسی

 85-80شنبه 99/3/10

دستاوردهای 

 نقلاب اسلامی ا

 

احمممممد 

 عدالتی 
 سخنرانی 

وایت برد، 

 ماژیک
پرسممو و 

پماسممم  

 کالسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


