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 معرفی درس:

در عصری  کند. این پدیدههای تاریخ اسالم و ایران را بازگو میپدیدهانگیزترین یکی از شگفتانقالب اسالمی ایران      

شکل گرفت که نظام جهانی به دو قطب، یعنی غرب لیبرالیسم و شرق کمونیسم تقسیم شده بود و فضای حاکم بر این 

دو قطب، محکوم گیری هر نهضتی خارج از حیطه سیاسی این شکل .های مادی بوددو نظام نیز مملو از شعارها و اندیشه

به فنا و نابودی بود؛ انقالب اسالمی ایران، از ورای همه معادالت جهانی آن روزگار، طلوع کرده و به لطف خداوند متعال و 

رهبری امام خمینی )ره(، مجاهدت و حمایت همه جانبه مردم متدین ایران از این نهضت، فضا و اندیشه حاکم جهانی را 

ترین رخدادهای انقالب اسالمی یکی از بزرگبر شریعت را در این کشور بر پا نمود. بنابراین،  در هم ریخته و نظام مبتنی

است که در جهانی سراسر تغییر و تحوّل، مرزهای طبیعی جوامع را به غایت در نوردیده و سرنوشت  اجتماعی قرن معاصر

های یک قوم را در و پردامنه، نه تنها نهادها و نظامای با این عظمت ها را به قوت به هم پیوند زده است. پدیدهبومی ملت

های آن بسی فراتر از یک کشور هم ریخته و سرنوشت تاریخی آنان را در مسیر تغییر بنیادین قرار داده است، بلکه دامنه

 .دهی سامان تازه و دنیایی نو به جریان انداخته استهایی را در سمت و سوی شکلرفته و ملت

 99پرستاری کارشناسی  مقطع و رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:         حضرت زینب)س( پرستاری دانشکده: 

 2 :  تعداد واحد انقالب اسالمی ایران:  نام درس

 نظری نوع واحد :

 91-91 شنبهروز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 دانشکده مکان برگزاری:

 محمدعلی حاتمی منشمسئول برنامه :  

 آدرس پست الکترونیکی:   :                     دانشکده شماره تماس

 محمدعلی حاتمی منش مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 آدرس پست الکترونیکی:شماره تماس دانشکده:                        

 محمدعلی حاتمی منشتهیه و تنظیم : 

 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 این درس شامل موارد زیر می باشد : عناوین کلی
 بررسی تحوالت سیاسی ایران از ورود استعمار تا اشغال ایران در جنگ جهانی دوم .9

 اشغال ایران و پیامدهای آن و تحوالت دوران پهلوی دوم .2

 تحوالت ایران از آغاز نهضت و نیز تالش گروه های مختلف برای پیروزی انقالب .3

 عوامل شتابزای انقالب و نیز شکل گیری جمهوری اسالمی و تحوالت بعد از آنو  9331و   9331تحوالت سال  .4

 
 

 ف کلیاهدا 

 در جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن اشغال ایراننحوه ورود استعمار،با دانشجو  آشنایی 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید 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 

 ا گرددآشن9339مرداد  92با نهضت ملی شدن نفت و کودتای 

 

 هدف کلی 

 و نقش حضرت امام)ره( در پیروزی انقالب اسالمیآشنایی با نهضت اسالمی 

 

 اهداف اختصاصی
 دانشجو  در پایان دوره باید 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 15و  15حوادث و رویدادهای سال 

 

 

 

 هدف کلی 

 و شکل گیری جمهوری اسالمی آشنایی با رویدادهای پس از انقالب اسالمی



 

 اهداف اختصاصی
 دانشجو  در پایان دوره باید 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
 

 

 

 

 آموزش روش 
 

 ترکیبی                                مجازی                               حضوری

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی: 
  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور  

 

 

 

  منابع درسی: 

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 انقالب اسالمی ایران/ تالیف جواد منصوری/ انتشارات معارفآشنایی با 

 
 214تا  29

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، 
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر 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 بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

. 
9 ....................................................................................................................................................................................................................... 

9 ....................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



  میان ترم/کوییز: تکوینی آزمون های 

 خیر   بلی  اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته9

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

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 های دانشجویانکالیف و پروژهت 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

 دادن مدرس
هدف از ارائه 

 تکلیف

 

 

گذراندن 

چند جلسه 

در  آموزشی

 سامانه 

نهاد 

 نمایندگی

ی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبردر سامانه جلسه آموزشی گذراندن چند

رصد آن توسط مدرسدر دانشکاه ها و   

از 

تا 29/25/9229

95/92/9922  

تا تاریخ 

95/92/9922  

آشنایی 

دانشجویان با 

 مباحث تاریخی

 خارج از کتاب



 طول ترم فیتکال 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی  اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 9

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

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

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

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 5 آزمون میان ترم

 92 آزمون پایان ترم

 )نمره تشویقی دارد(2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

  

  

 

 

 

 

 

مقام معظم 

رهبری در 

 دانشکاه ها



 

 

 

 

 تاریخ ارائه

22/21/9429 91-91 

با  آشنایی

تاریخچه 

ورود استعمار 

 ربه کشو

 محمدعلی  

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف

جنبش تنباکو  91-91 21/21/9429

 و مشروطیت

 

محمدعلی   

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف

91/21/9429 91-91 

اوضاع ایران 

در اوایل قرن 

و  بیستم

بررسی قیام 

های ملی و 

دینی هم 

زمان با جنگ 

 جهانی اول

 

محمدعلی   

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف

23/21/9429 91-91 

کودتای سوم 

، 9211اسفند 

روی کار 

آمدن 

رضاخان و 

بررسی 

 عملکرد وی

محمدعلی   

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف

اشغال ایران  91-91 32/21/9429

توسط متفقین 

و پیامدهای 

امتحان میان ترم+ کامپیوتر+  سخنرانیمحمدعلی   



 امتحان کتبی+تکلیف ویدیو پروژکتور حاتمی منش اشغال ایران

21/20/9429 91-91 

نهضت ضد 

 استعماری

  محمدعلی 

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف

94/20/9429 91-91 

اهداف 

استعمار از 

اجرای 

 20کودتای 

 9332مرداد 

 

محمدعلی   

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف

29/20/9429 91-91 

نهضت آغاز 

اسالمی به 

رهبری امام 

خمینی)ره( و 

چالش با 

 آمریکا

 

محمدعلی   

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف

 93قیام  91-91 20/20/9429

خرداد سال 

42 

محمدعلی   

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف

الیحه  91-91 23/21/9429

 کاپیتوالسیون

محمدعلی   

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف

92/21/9429 91-91 

معرفی گروه 

های مبارز با 

رژیم پهلوی، 

چگونگی 

شکل گیری و 

محمدعلی   

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف



 اهداف آنها

91/21/9429 91-91 

بررسی 

تحوالت سال 

9331 

 

محمدعلی   

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف

21/21/9429 91-91 

بررسی 

تحوالت سال 

9331 

 

 

محمدعلی   

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف

شکل گیری  91-91 23/92/9429

جمهوری 

 اسالمی ایران

محمدعلی   

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف

جنگ  91-91 92/92/9429

تحمیلی و 

 پیامدهای آن

محمدعلی   

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف

91/92/9429 91-91 

آرمان ها و 

دستاوردهای 

انقالب 

 اسالمی

محمدعلی   

 حاتمی منش

 سخنرانی

کامپیوتر+ 

 ویدیو پروژکتور

امتحان میان ترم+ 

 امتحان کتبی+تکلیف

 

 


