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 بسمه تعالی

 

اسالم و ایرانی  سیاسی اندیشهدرس 

 (2میانی)

 

 .برنامه درسی2

 برنامه درسی دارای سه بخش است:

 اول.جلسات درسی 

 دوم.آزمون میان دوره)ترم( 

 سوم.طرح و گزارش مطالعاتی درسی 

 چهارم.آزمون نهایی در پایان دوره)ترم(.

 اول.جلسات درسی

جلسات هفتگی درس کالس، با طرح عنوان بحث درس هفته  توسط  استاد و پرسش استاد از دانشجویان در 

زمینه خالصه درس هفته پیش توسط دانشجویان به منظور یاد آوری،  ارایه مطالب به ترتیب طرح درسی 
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الم ث جلسه و اعتوسط استاد، پرسش های رفع ابهام دانشجویان و پاسخ استاد و سرانجام جمعی بندی بح

جلسه در شرایط عادی که در صورت کاهش جلسات 81عنوان بحث درس هفته بعد انجام می پدیرند. شامل 

 به هر دلیلی، مباحث ادغام شده و تمامی سرفصل ها ارایه خواهد شد. به ترتیب ذیل:

 جلسه اول.مقدمات درسی: کلیات

 جلسه دوم.مفاهیم اساسی: نگرش و گرایش فلسفه سیاسی

 لسه سوم.سیر متکامل)پلکانی(حکمت مدنیج

 جلسه چهارم.فلسفه سیاسی فاضلی فارابی

 جلسه پنجم.سیاست مدنی فارابی 

 جلسه ششم.تجدید و تقریب فلسفه سیاسی نظری و عملی خواجه نصیر

 جلسه هفتم.حکمت مدنی تقریبی

 جلسه هشتم.بنیاد سیاست مدنی

 جلسه نهم.سیاست حکمت مدنی.

 سیاسی سیاسیکالم جلسه دهم.

  فقه سیاسی سنیجلسه یازدهم

  فقه سیاسی شیعهجلسه دوازدهم.

  نگرش و گرایش سیاسی دانش سیاسیجلسه سیزدهم.

  اندیشه سیاسی ابن خلدونجلسه چهازدهم.

 اندیشه اصالحی سعدیجلسه پانزدهم.

 حکمت سیاسی شاهنامهجلسه شانزدهم.
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  :و راهبرد نتیجه گیریجمع بندی، جلسه هفدهم. 

 تفکر مدنی و تمدنسازی پیشین اسالمیول.ا

 دوم.ظرفیت و ضرورت تجدید تفکر مدنی، نظریه پردازی و روزامدسازی 

 جلسه هیجدهم.آزمون نهایی پایان دوره

 

 دوم.آزمون میان دوره)ترم(

آزمون میان دوره از منابع کمک درسی انجام می شود. اهم پرسش های متون کمک درسی در ضمن و پایان 

پرسش را انتخاب کرده و بدانها پاسخ میدهند. پاسخ 5تا4مباحث و متون ارایه شده اند. دانشجویان از هر متن، 

 امتیاز از صد را دارد.  55نمره از بیت یا  5آزمون میان دوره 

 

 ئله و گزارش مطالعاتی درسی سوم.مس

، مسئله ای مرتبط با درس و سرفصل درسی را با مشاورت و هماهنگی استاد بر می گزینند. با دانشجویان

رعایت شیوه مطالعه به مطالعه منابع مربوطه پرداخته و با رعایت شیوه گزارش نویسی، گزارش مطالعاتی 

 امتیاز از صد را دارد.  55نمره از بیست یا  5ی خود را بانجام میرسانند.  ارایه گزارش مطالعات

 

 م.آزمون نهایی در پایان دوره)ترم(چهار

آزمون نهایی پایان دوره)ترم(از مطالب ارایه شده استادطبق سرفصل درسی و  در جلسات کالسها، برداشت 

 ه دانشجوها و یاداشت های شخصی دانشجویان صورت می پذیرد. سه سئوال عمدتا تحلیلی ارایه شده ک
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می تواند با انتخاب درست دو مورد، بدقت بدانها پاسخ گوید. پرسش اضافی برای دانشجویانی که به هر 

 دلیل موجه نتوانسته اند پاسخ پرسش های میان دوره و یا گزارش مطالعاتی خود را ارایه نمایند.


