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 معرفی درس:

 انقالب اسالمی ایران
 

 

 درس شامل موارد زير می باشد :عناوين كلی اين 
 بررسي تحوالت سياسي ايران از ورود استعمار تا اشغال ايران در جنگ جهاني دوم .1

 اشغال ايران و پيامدهای آن و تحوالت دوران پهلوی دوم .2

 تحوالت ايران از آغاز نهضت و نيز تالش گروه های مختلف برای پيروزی انقالب .3

 شتابزای انقالب و نيز شكل گيری جمهوری اسالمي و تحوالت بعد از آنو عوامل  1331و   1331تحوالت سال  .4

 

 

 

 
 

 89پرستاری كارشناسی پیوسته مقطع و رشته تحصیلی:              گروه آموزشی: پرستاری           حضرت زينب)س( پرستاری دانشکده: 

 2 :  تعداد واحد انقالب اسالمي ايران:  نام درس

 نظری نوع واحد :

 13-11يكشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پيش نياز:

 دانشكده مكان برگزاری:

 محمدعلي حاتمي منشمسئول برنامه :  

 آدرس پست الكترونيكي:                 :       دانشكده شماره تماس

 محمدعلي حاتمي منش مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 آدرس پست الكترونيكي:شماره تماس دانشكده:                        

 محمدعلي حاتمي منشتهيه و تنظيم : 

 بازنگری: تدوين/ تاريخ

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 ف كلیاهدا 

 در جنگ جهاني دوم و پيامدهای آن اشغال ايراننحوه ورود استعمار،با دانشجو  آشنايي 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

آشنا گردد با تاریخچه ورود استعمار به کشور

و زمینه ها، علل، عوامل و پیامدهای آن آشنا گردد جنبش تنباکو و مشروطیتبا 

 آشنا گردداوضاع ایران در اوایل قرن بیستم و قیام های ملی و دینی با 

 و روی کارآمدن رضاخان را مورد بررسی قرار دهد 9911چگونگی کودتای سوم اسفند 

 رددآشنا گ9339مرداد  92با نهضت ملی شدن نفت و کودتای 

 

 هدف كلی 

 و نقش حضرت امام)ره( در پيروزی انقالب اسالميآشنايي با نهضت اسالمي 

 

 اهداف اختصاصی
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 در اعتراض به الیحه انجمن های ایالتی و والیتی آشنا گرددنهضت اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( شروع  با

 و پیامدهای آن 29خرداد سال  91قیام با علل 

 و دالیل مخالفت امام با آن آشنا گردد الیحه کاپیتوالسیونبا 

 گروه های مبارز و مخالف با رژیم پهلوی را بشناسد

 را مورد تبیین قرار دهد 65و  65حوادث و رویدادهای سال 

 

 

 هدف كلی 

 و شكل گيری جمهوری اسالمي آشنايي با رويدادهای پس از انقالب اسالمي

 

 اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 و مسائل و مشکالت و اتفاقات اوایل آن آشنا گردد با نحوه شکل گیری جمهوری اسالمی ایران

 آشنا گردد و پیامدهای آنزمینه ها علل  ،جنگ تحمیلیبا 

 را مورد تبیین قرار دهد آرمان ها و دستاوردهای انقالب اسالمی ایران
 

 

 



 

 روش آموزش 
 

 تركیبی                                مجازی                               حضوری

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی: 
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی: 

 خير   بلي  در نظر داريد؟ درسي دانشجويان به عنوان منبع خاصي برای معرفي به/مقاله آيا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمين، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 انقالب اسالمي ايران/ تاليف جواد منصوری/ انتشارات معارف

 

 214تا  21

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسي دانشجويان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفين/

 کنندگانتهيه
 توضيحات

آماده بودن فايل برای 

 ** اریذبارگ



 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسيکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فايل

 
 و ... است. های ديگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ه برای ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانبه دانشجویان معرفی کنید مطالعه بيشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

. 
1 ...................................................................................................................................................................................................................... 

2 ...................................................................................................................................................................................................................... 

3 ...................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

    

    

    

    

    



 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی  اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تكالي مهلت پاسخ دادن دانشجويان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

 مثال

ازمون مبحث 

امه نیازسنجی در برن

 درسی

چهار  تستی

 جوابی
23/5/99 تا12/5/99  25/5/99  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فيتكال 

 

 

 پروژه درسي 

 خیر   بلی  اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

 شماره
عنوان 

 تكليف
 شرح تكليف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجويان

 مهلت فيدبک

 دادن مدرس
هدف از ارائه 

 تكليف

 مثال
ل تکلیف او

 کالسی

ت دهید که مفهوم این عباردر این تکلیف در یك پاراگراف کوتاه شرح 

م اند. تمازمان به وجود آمدههای درسی زیادی به صورت همبرنامه"چیست؟

"ها باید همگرا و همسان شوند.این برنامه  

ت در مورد کوریکولوم رشته پزشکی )یا اگر آشنایی شما کافی نیس

رنامه کوریکولوم رشته خودتان( مصادیقی برای موارد زیر ذکر نمایید:  ب

 برنامه درسی طراحی، برنامه درسی مخفی ، رسمی رسی رسمی و غیرد

برنامه درسی بی اثرو  شده، آموزش داده شده و مورد سنجش واقع شده  

  تا 12/5/99

23/5/99  
25/5/99  

مرور فصل 

 مربوطه از منبع

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 

 

گذراندن 

چند جلسه 

آموزشی 

نهاد 

 نمایندگی

مقام معظم 

در رهبری 

 دانشکاه ها

 جلسه آموزشی مباحث سایت نهاد نمایندگی مقام معظمگذراندن چند

 رهبری در دانشکاه ها و ارائه گواهی آن به استاد

از 

11/15/1411 

تا 

16/11/1411  

تا تاریخ 

16/11/
1411 

آشنایی 

دانشجویان با 

 مباحث تاریخی

 خارج از کتاب



..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یه امکان فعال سازدر سامان

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمك ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 5 آزمون ميان ترم

 11 آزمون پايان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غياب

 4 تكاليف و ساير فعاليت ها

 

 

 

 

 

 مقررات 

  :01حداقل نمره قبولي                                       

 جلسه 4: دفعات مجاز غيبت در كالس تعداد 

 

 



  درس بندي زمان جدول

 ساعت ارائه تاريخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز
 روش ارزشيابي

21/15/1411 15-16 

با  آشنايي

تاريخچه 

ورود استعمار 

 ربه کشو

محمدعلي   

 حاتمي منش

 ---- سخنراني

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف

جنبش تنباکو  15-16 22/15/1411

 و مشروطيت

 

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف

14/15/1411 15-16 

اوضاع ايران 

در اوايل قرن 

بيستم و 

بررسي قيام 

های ملي و 

ديني هم 

زمان با جنگ 

 اولجهاني 

 

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف

11/15/1411 15-16 

کودتای سوم 

، 9911اسفند 

روی کار 

آمدن 

رضاخان و 

بررسي 

 عملكرد وی

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف

12/15/1411 15-16 

اشغال ايران 

توسط 

متفقين و 

پيامدهای 

 اشغال ايران

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف



26/15/1411 15-16 

نهضت ضد 

 استعماری

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف

12/12/1411 15-16 

اهداف 

استعمار از 

اجرای 

 92کودتای 

 9339مرداد 

 

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف

19/12/1411 15-16 

آغاز نهضت 

اسالمي به 

رهبری امام 

خميني)ره( و 

چالش با 

 آمريكا

 

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف

 91قيام  15-16 15/12/1411

سال  خرداد

29 

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف

اليحه  15-16 23/12/1411

 کاپيتوالسيون

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف

31/12/1411 15-16 

معرفي گروه 

های مبارز با 

رژيم پهلوی، 

چگونگي 

شكل گيری و 

 اهداف آنها

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف



15/19/1411 15-16 
بررسي 

تحوالت سال 

9311 
 

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف

14/19/1411 15-16 

بررسي 

تحوالت سال 

9311 
 

 

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف

شكل گيری  15-16 21/19/1411

جمهوری 

 اسالمي ايران

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف

جنگ  15-16 22/19/1411

تحميلي و 

 پيامدهای آن

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف

19/11/1411 15-16 

آرمان ها و 

دستاوردهای 

انقالب 

 اسالمي

محمدعلي   

 حاتمي منش

 سخنراني

---- 

امتحان ميان ترم+ 

 امتحان كتبي+تکليف

 

 


