
 ثِ ًبم خذا

 ٍاحذدٍ  – کبسؿٌبػیدٍسُ  –طشح دسع: سٍاًـٌبػی ػیبػی 

 حجیت الِ فبضلی

 هَاسد صیش ػشفصل ٍ ثِ ػجبستی چکیذُ هطبلجی اػت کِ دس ایي دسع اسایِ خَاّذ ؿذ.

 (جلؼ2ِتؼشیف چیؼتی ٍ هشٍس کلی آثبس ٍ هفبّین هْن سٍاًـٌبػی ػیبػی  ) -

 (جلؼ2ِ) (ثب تبکیذ ثش کتبة تَتن ٍ تبثَفشٍیذ ) -

 (جلؼِ 1) بػت(یًَگ )ثب تَجِ ثِ کتبة یًَگ ٍ ػی  -

 (جلؼ1ِ)اسیک فشٍم ٍ کتبة گشیض اص آصادی -

 (ِجلؼ2) الیبع کبًتی ٍ اٍستگب یگبػت اًذیـِ ّبیقذست دس سٍاًـٌبػی خـًَت ٍ  -

 (جلؼِ 2)  سٍح هلتْبکتبة آًذسُ صیگفشیذ ٍ   -

 (جلؼ1ِسٍاًـٌبػی ؿکبفْبی اجتوبػی)  -

  (جلؼ1ِقَم گشایی ٍ ًبػیًَبلیؼن) ػیبػی سٍاًـٌبػی -

 (جلؼ2ِسٍاًـٌبػی ػیبػی ػیٌوب ٍ سػبًِ ) -

 (اجلؼِ)سٍاًـٌبػی ػیبػی ایشاًیبى دسثبسُ شیِ ّبی هختلفًظ   -

 .(جلؼ1ِاًتخبثبت ) ػیبسٍاًـٌبػی ػی  -

 

 

 

 

 

 

 



 1396-1397ًیوؼبل دٍم  –جذٍل اهتیبصات دسع سٍاًـٌبػی ػیبػی )کبسؿٌبػی( 

 کتبة:  آصهَى هیبى دٍسُ 
ؿٌبختی پذیذُ داػؾ ثب تبکیذ ثش سٍاًـٌبػی تحلیل سٍاى

 ػیبػی

 

 ًوشُ 6 1398/--/--

 ًوشُ 14 1398/-/-- هطبلت کالع  آصهَى پبیبى ًیوؼبل

 تَضیحبت :
 ًْبیی هَثش اػت.اسصیبثی  کالع دس *هـبسکت ػلوی دس

 ّیچ هتي یب گضاسؽ کتجی ٍ ًَؿتبسی پزیشفتِ ًویـَد اختیبسی اػت ٍ اهتیبص آى جذاگبًِ هحؼَة خَاّذ ؿذ.کتاب  "کالػی گضاسؽ"*اسایِ 

 .هٌجغ هجبحث کالع کتت صیش خَاٌّذ ثَد کِ ثشای هطبلؼِ ثیـتش هؼشفی هیـًَذ __

 ّش جلؼِ هٌجغ هجبحث رکش هیـَد تب داًـجَ ثشای کؼت اطالػبت ثیـتش ثِ هٌجغ اصلی هشاجؼِ ًوبیذ. __

 جبًبتبى گالٍس، اًؼبًیت، تشجوِ افـیي خبکجبص، ًـش آگبُ .1

 اؿشف ًظشی ٍ هفتَح،قَهغ.ّبٍتي، سٍاًـٌبػی ػیبػی)هَقؼیت،افشاد ٍ هصبدیق(، تشجوِ ػلیدیَیذ پبتشیک  .2

 ، ًـش آتی.سٍاًـٌبػی ػیبػی: هؼبیل ٍ هَضَع ّبی هؼبصشهجتجی توذًی،  .3

 اثشاّین ثشصگش، سٍاًـٌبػی ػیبػی، اًتـبسات ػوت .4

 ػلی فتحی آؿتیبًی، هقذهِ ای ثش سٍاًـٌبػی ػیبػی، ًـش ثؼثت. .5

 ػیبػی، ًظشیِ ّبی ؿخصیت یب هکبتت سٍاًـٌبػی، داًـگبُ تْشاىػلی اکجش  .6

 ،ثضسگوْش سفیؼب، قطشُ.سٍاًـٌبػی تشاطدی، فشٌّگی،اقتصبدی، ػیبػی،،پٌْبى:کوذیػیٌوب اهپشاتَسیکیل،پبلیي .7

 هقذهِ ای ثش سٍاًـٌبػی ػیبػی، تشجوِ ػالقجٌذساد ٍ خشاصی، ًـشداًـگبّی ،کبتن ٍ دیگشاى هبستب .8

 ّب، تشجوِ احوذ آسام، ؿشکت ػْبهی اًتـبسصیگفشیذ، سٍح هلتآًذسُ  .9

 داسیَؽ ؿبیگبى، پٌج اقلین حضَس، ًـش ًگبُ هؼبصش .10

 هبسٍیي صًٍیغ، ؿکؼت ؿبّبًِ، تشجوِ ػجبع هخجش،ًـشطشح ًَ .11

 ػجبع هیالًی، هؼوبی َّیذا، ًـش اختشاى .12

 هطبلؼبت ساّجشدیُ کٌٌذ، ػلی هشؿذی صاد، ًـش پظٍّـکذتذ ساثشت گش،چشا اًؼبًْب ؿَسؽ هی .13

 ّب، داٍد هٌـی صادُ، اختشاىگبػت، طغیبى تَدُ یی اٍستگب خَصُ .14

 اسیک فشٍم، گشیض اص آصادی، ػضت الِ فَالدًٍذ، هشٍاسیذ .15

 ّبًب آسًت، سیـِ ّبی تَتبلیتبسیؼن، تشجوِ هحؼي ثالثی.ًـش  ثبلث .16

 آلفشد آدلش، سٍاًـٌبػی فشدی، تشجوِ حؼي صهبًی ؿشفـبّی، ًـش تصَیش. .17

 لئَاؿتشاٍع، سٍاًـٌبػی اػتجذاد، تشجوِ هحوذحؼیي ػشٍسی، ًـش ًگبُ .18

 ٍلَدیویش ٍالتش اٍدایٌیک، یًَگ ٍ ػیبػت، ػلیشضب طیت، ًـش ًی .19

 اػتبًلی سًـَى، سٍاًـٌبػی ػیبػی جٌگ خلیج فبسع،جلیل سٍؿٌذل،ًـش دفتش هطبلؼبت ػیبػی  .20

 یـِاتَ کالیي ثشگ، سٍاًـٌبػی اجتوبػی، تشجوِ کبسداى، ًـش اًذ .21

 الکغ ایٌکلغ، هٌؾ هلی، تشجوِ ػلی پبپلی یضدی، ًـش پظٍّـگبُ فشٌّگ،ٌّش ٍ استجبطبت. .22



 ثِ ًبم خذا

 ٍاحذ2طزح درس : حمَق اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى/ دٍرُ کبرضٌبسی/ 

 حجیت الِ فبضلی

 :عجبرتٌذ استکِ ارایِ خَاّذ ضذ جلسبت ایي درس بحث اصلی ٍ خالصِ هج

 

 (جلسِ 2حمَق اسبسی هطزٍطِ ) -

خجزگبى لبًَى سهیٌِ ّب ٍ گفتوبًْبی خبلك لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی + تحلیل گفتوبًی هجلس  -

 (جلس2ِاسبسی )

دال ّب ٍ دغذغِ ّب در هجلس خجزگبى/هجلس ثزرسی / هجلس هَسسبى ؛ لبًَى اسبسی جوَْری  -

 (جلس1ِاسالهی )

 (جلسِ 1ًظزیِ حبکویت در لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى ) -

 (جلس1ًِظزیِ دیي/هذّت رسوی ٍ اللیت ّبی هذّجی در لبًَى اسبسی ) -

 15تحلیل اصل  ْبى ٍ لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ثب تَجِ ثِدر لَاًیي اسبسی ج ًظزیِ سثبى رسوی -

 (جلس2ِ)

 (جلس1ِجبیگبُ احشاة در ًظبم حمَق اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى ) -

 (جلسِ 1) 11هسبلِ حمَق هلت ثب تبکیذ ثز اصل  -

 (جلسه 1، مجمع )عالی انقالب فزهنگی شورای شورای امنیت، س،اساسی؛ مجلمزاجع قانون گذاری در حقوق  -

 (جلسِ 1) ؛ تحلیل فصل دّنسیبست خبرجی در لبًَى اسبسی -

 (جلسِ 1جبیگبُ رّجزی ٍ رییس جوَْر در لبًَى اسبسی )  -

 (جلس1ِثبسًگز در لبًَى اسبسی: هطزٍطِ ٍ جوَْری اسالهی ) -

 (جلسِ 1ًظبم التصبدی لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ) -

 

 

 

 



 

 

 

 

 1991-99نیمسال دوم  /  حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایزان  :درسهٌبثع 

 نمزه توضیحات منابع امتحان

 ًوزُ 8 1991/-/--اهتحبى هیبى تزم : تبریخ  حسیي هْزپَر ، ًطز دادگستز،هختصز حمَق اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى

 ًوزُ 12 (1318/--/--) هٌجع اهتحبى پبیبى تزم هطبلت کالس

 ًوزُ 2حذاکثز  استبد ّوبٌّگیثب اًتخبة کتبة  (فمط سخٌزاًی هعزفی کتبة) کارکالسی

 کالس در ارسیبثی ًْبیی هَرد تَجِ  لزار خَاّذ گزفت . حضَر ٍ آهبدگی علوی در:  نکته

 ؛منابع مطالعاتی )بزاساس الفبا(

 همذاد تزاثی ، ًطز ضْزداًص.ال هذکس، راثزت ، لَاًیي اسبسی کطَرّبی جْبى ، تزجوِ سیذ  -

 .، حمَق اسبسی در لزآى، ًطز هزسلاخَاى، هحوذ -

 . اًتطبرات هختلف.ٍالیت فمیِ )حکَهت اسالهی(  ،)رُ(اهبم خویٌی -

 .جعفزی ًذٍضي ، علی اکجز ، تجذیذ ًظزّبی چٌذ گبًِ در لبًَى اسبسی هطزٍطِ ، ًطز هزکشاسٌبد اًمالة اسالهی -

 .ایزاى ٍ اصَل دهَکزاسی ، ًطز اهیز کجیزرحیوی، هصطفی، لبًَى اسبسی  -

 .رستوی، ٍلی، هبلیِ عوَهی: ثب ًگزش حمَلی ، ًطز هیشاى -

 1314ّبی جبهعِ ایزاًی، ًطز آگِ ،هحوذ، ضکبف رضبیی، -

 سارعی، هحوذحسیي، هطبلعِ تطجیمی هجبلس لبًًَگذاری، هزکش پژٍّص ّبی هجلس ضَرای اسالهی -

 سبسی جوَْری اسالهی ایزاى در ًظن حمَق کًٌَی، ًطز هجذسبعذ، اهیز ٍ پَریب عسگزی، لبًَى ا -

 1361لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى ، هجلس ضَرای اسالهی،   "ضَرای ثبسًگزی"صَرت هطزٍح هذاکزات   -

 1364صَرت هطزٍح هذاکزات ثزرسی ًْبیی لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى ، هجلس ضَرای اسالهی، اسفٌذ -

 َاد، ًظزیِ حکَهت لبًَى در ایزاى ، ًطز ستَدُطجبطجبیی، سیذ ج -

 1314عبهزی، حبهذ،تجذد ٍ لبًَى گزایی، ًطز ًگبُ هعبصز،  -

 .عویذ سًجبًی، عجبسعلی ، هجبًی حمَق اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى، تْزاى ، ًطز هجذ -

 .عویذ سًجبًی، عجبسعلی، حمَق اسبسی ایزاى، ًطز داًطگبُ تْزاى  -

 سبسی یعٌی آداة هطزٍطیت دٍل، ًطز کَیزفزٍغی،هحوذعلی، حمَق ا -

 .لبضی ، اثَالفضل ، حمَق اسبسی ٍ ًْبدّبی سیبسی ، اًتطبرات داًطگبُ تْزاى -

 (.1285)ٍ لبًَى اسبسی هطزٍطیت  (1368ٍ 1358)لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى -

 .پبیذارهذًی، جالل الذیي ، حمَق اسبسی ٍ ًْبدّبی سیبسی جوَْری اسالهی ایزاى ، ًطز  -



 .هًَتسکیَ،رٍح المَاًیي، تزجوِ علی اکجز هْتذی، ًطز اهیزکجیز -

 .1380هْزپَر، حسیي، رئیس جوَْر ٍ هسئَلیت اجزای لبًَى اسبسی، اًتطبرات اطالعبت ، -

 .ٍرعی، جَاد ، هجبًی ٍ هستٌذات لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى ، لن ، دثیزخبًِ هجلس خجزگبى رّجزی -

 .، حمَق اسبسی  جوَْری اسالهی ایزاى ، جلذ دٍم، ًطزهیشاى ّبضوی، سیذ هحوذ -

 .1312ّبضوی، سیذ هحوذ، حمَق اسبسی ٍ سبختبرّبی سیبسی ، ًطز هیشاى ،  -

 .یشدی، هحوذ ، لبًَى اسبسی ثزای ّوِ ، ًطز اهیز کجیز -



 ثِ ًبم خذا

 1398-99 /ًیوغبل دٍمگزایؼ ایزاى(-جبهؼِ ؽٌبعی عیبعی)ارؽذدرط طزح 

 حجیت الِ فبضلی

 خالصِ طزح درط:

در ایي درط هحَریز جبهؼِ ؽٌبعی عیبعی ایزاى دٍرُ هؼبصز خَاّذ ثَد. در جلغبر ًخغز گشارؽی اس جبهؼِ 

ٍ ثْزُ ّبی آى سحلیل کشبة ثیٌؼ جبهؼِ ؽٌبخشی عی رایز هیلش ثِ ؽٌبعی عیبعی چخ ٍ لیجزال ٍ در ًْبیز 

هغبلِ ؽکل گیزی عزهبیِ داری جذیذ در ایزاى ثب اعشفبدُ اس آثبر در اداهِ ؛  دزداخز. اّین خَثزای ایي درط 

ثی اػشجبری  خییرٍیکزد جبهؼِ ؽٌبخشی سبرثب اعشفبدُ اس  ؛در اداهِاحوذ اؽزف ٍ دیگزاى سحلیل خَاّذ ؽذ. 

رخذاد قحطی ٍ در دٍ جلغِ  ًظزیِ جبهؼِ کلٌگی ٍ ؽکبفْبی سبریخی جبهؼِ ایزاًی را ثزرعی خَاّین کزد.

ٍ دٍرُ دْلَی  سحَالر جٌجؼ کبرگزی ٍ ًغجز آى ثب عزهبیِ داری دردر اداهِ؛  جٌجؼ ًبى ثزرعی خَاّذ ؽذ .

کبرّبی دیَیذ ّلذ،آًشًَی هک گزٍ ٍ هبیکل هبى ًغجز  . ثب سَجِ ثِدجوَْری اعالهی را ثزرعی خَاّین کز

ثِ سحلیل ًیش دبیبًی قذرر ًظبهی ٍ ارسؼ ثب حبکویز در ایزاى هؼبصز را سحلیل خَاّین کزد .در دٍ جلغِ 

عیبعز ّبی خیبثبًی آثزاّبهیبى ٍ آصف ثیبر ٍ عذظ هَضَع َّیز یبثی عیبعی در ایزاى دظ اس اًقالة 

  هیذزداسم.

 هؾخصی دارًذ.گشارػ کالعی ٍ هشي خَاًی دٍ سکلیف اصلی ایي کالط هحغَة هیؾًَذ کِ اهشیبسار 

 9318-9311/نیوسال دومگرایش ایراى(-جاهعه شناسی سیاسی)ارشدازات درس تیجدول اه

 ومرٌ 8  مطالة کالس آزمًن پایان ویمسال

وگاٌ مًرخان  تغییرات اجتماعی در ایران از - مته خًاوی

 (.مریم کمالیتاجًیىیتلعمی از)وًیسپارسی

 

 .آصف تیاتَای خیاتاویسیاست کتاب -

--/- /1318 

 

 ومرٌ 6

--/-/1318 

 دقیقٍ 11گسارش شفاَی در  گسارش کالسی

 )اختیاری( صفح10ٍ-8در وًشتاریگسارش

زمان تحًیل مته وًشتاری: 

 حداکثر ريز امتحان

 ومرٌ 6

 .تًضیحات: مشارکت علمی در کالس در ارزیاتی وُایی مًثر است

 habibfazely60@gmail.comرایاوامٍ: 

mailto:habibfazely60@gmail.com


 

 هٌبثغ جْز هطبلؼِ ثیؾشز)کلیبر(:

 (. نشر روشنگراى.جوینی تا بلعوی از)نویسنگاه هورخاى پارسی تغییرات اجتواعی در ایراى ازهرین کوالی. .9

 دستاى در ایراى(، ترجوه اسداله نبوی.نشر شیرازههای خیابانی)جنبش تهیآصف بیات، سیاست .2

 
 سزجوِ ّبؽن آغبجزی. سْزاى: هزٍاریذ. .ثزآهذى جبهؼِ ؽٌبعی سبریخیاعویز، دًیظ.  .3

 .سزجوِ کبهزاى ػبرٍاى. ًؾز سبریخ ایزاى 1929-89اًقالة سبریخٌگبری فزاًغِ: هکشت آًبل زک، دیشز .ث .4

 .گذر اس ػْذ ثبعشبى ثِ فئَدالیغن. سزجوِ حغي هزسضَی. سْزاى. ثبلث. اًذرعَى، دزی .5

 (. سزجوِ ػلی هزؽذی ساد. سْزاى: داًؾگبُ اهبم صبدق.1768-2004شوبػی )سیلی، چبرلش .جٌجؼ ّبی اج .6

 . ی بّ گ ؾ ز داً ؾ ش ً زک . هِ  زی ی ؾ ث  ي ی غ ح ِ  و زج. س ی زاع َک دهٍ   َری بس ش ک دی  ی بػ و ش اج  بیّ ِ  ؾ ریهَر، ثزیٌگشي. .7

سبریخ سًذگی اقشصبدی رٍعشبییبى ٍ طجقبر اجشوبػی ایزاى اس دائزُ الوؼبرف جبهؼِ ؽٌبعی سبریخی ایزاى: اًصبف دَر، غالهزضب.  .8

 دٍراى هبقجل سبریخی سب دبیبى عبعبًیبى. سْزاى: ؽزکز عْبهی اًشؾبر.

ؽٌبعی سبریخی: ًظبم ارثبة غبیت در ایزاى. سزجوِ غالهزضب جوؾیذیْب ٍ  دزداسی ٍاقؼیز در جبهؼِ هفَْمحویذ. ػجذاللْیبى، .9
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