باسمه تعالی
طرح اجمالی دروس دکتر محمد مهدی اسماعیلی
در ترم دوم سال تحصیلی 1398-99
 -1سير تحوالت حكومت خاورميانه ،ارشد ،چهارشنبه  8تا 10
در این درس تالش خواهد شد از زمان شكل گيری خاورميانه جدید تحوالت سياسی آن مورد
بررسی قرار گيرد .ریشه ی اصلی نزاعات منطقه که ریشه در تعارض های قومی مذهبی از قرون قبل از
آن می باشد ،مورد توجه خواهد بود در مجموع ترم دیدگاه های مختلف و گرایش های مهم در طول
یكصد سال اخير به تفصيل مورد کنكاش و پژوهش قرار خواهد گرفت.
 -2مسایل بين الملل جهان اسالم  ،یک شنبه  8تا10
 -3مسایل بين الملل جهان اسالم،شنبه  16تا 18
در این درس مجموع جهان اسالم ،کشور هایی که دارای اکثریت جمعيت مسلمان و عضو سازمان
کنفرانس جهان اسالم هستند مورد توجه خواهد بود .دسته بندی مدل تصميم گيری سياست های
خارجی این کشور ها ،روابط فی ما بين ،روابط منطقه ای و نقش آفرینی آنها در نظام بين الملل مورد
مطالعه قرار خواهد گرفت.
 -4اندیشه سياسی رهبران انقالب اسالمی چهارشنبه  10تا 12
دراین درس تالش خواهيم کرد با محوریت اندیشه سياسی امامين انقالب اسالمی ،به بررسی و سير
تحول وتكامل اندیشه ی سياسی رهبران انقالب اسالمی پرداخته شود .با دسته بندی و طبقه بندی
تحوالت اندیشه ای انقالب اسالمی ،اندیشه ی سياسی دیگر رهبران فكری انقالب اسالمی نظير آقایان
مطهری ،منتظری ،بهشتی ،مصباح یزدی ،جوادی آملی ،محمد مومن و  ...مورد بررسی قرار گيرد.

 -5مسائل سياسی  -اجتماعی و راهبردی دفاع مقدس دوشنبه  16تا 18
دفاع مقدس به عنوان یكی از درخشان ترین دوره های تاریخ تحوالت سياسی کشورمان دارای
امتيازات و مميزات سياسی ،اجتماعی و راهبردی می باشد که در این درس تالش خواهد شد تک
تک این حوزه ها در مقطع سال های  1359تا  1367به دقت مورد توجه قرار گيرد برای تبيين بهتر و
انتقال مناسب مطالب به دانشجو های عزیز به تحوالت حوزه های مورد مطالعه در قبل از آغاز دفاع
مقدس و به تاثيرات مقطع دفاع مقدس در تحوالت تاریخی پس از آنمورد توجه خواهد بود.

