
 بسمله

 

 "آشنایی با دفاع مقدس "های درسطرح درس و سرفصل

  رشناسیکا

 

بندی و چگونگی  دفاع مقدس و ارایه شکلی شناس کتابشناسی و منابع (1

نمره پایانی با توجه به حضور و نقد کتاب یا نقد فیلم یا مصاحبه تاریخ 

 شفاهی

 کلیات و ضرورت دفاع، جنگ، جهاد و دفاع مقدس (2

عراق با توجه به آشنایی اجمالی با وضعیت ژئوپلیتیک ایران و تأسیس  (3

 سوابق تاریخی و فروپاشی عثمانی )مسأله شرق( و نقش انگلیس

رژیم بعث عراق و اهداف و آمال صدام و امضا و انعقاد قرارداد  پیدایی (4

 میالدی 1975

ز زدن انقالب اسالمی و مقتضیات سالهای آغازین جمهوری اسالمی و سربا (5

 صدام و رژیم بعثی عراق از اجرای مفاد کامل قرارداد

اقتصادی رژیم  و آماده سازی و ایجاد بسترهای نظامی یا سیاسی، فرهنگی (6

 بعثی صدام و تجاوزات دو سال قبل از شروع تهاجم سراسری



 اهداف عمومی و کلی از تهاجم سراسری و نحوه حمالت هوایی و زمینی (7

 رب ایراندر مرزهای آبی، خاکی غ

 و مقاطع جنگ از آغاز تا پایان  ی )ره( در باب ادوارراهبردهای امام خمین (8

راهبرد تثبیت و توقف ماشین جنگی رژیم بعث عراق با توجه به مشکالت  (9

 و معضالت ابتدای هجوم

راهبرد وحدت فرماندهی و تقویت نیروهای مردمی برای آزادسازی و  (10

 بیرون راندن دشمن متجاوز 

تعقیب و تنبیه متجاوز پس از فتح خرمشهر شکست حصر آبادان،  راهبرد (11

طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس و عملیات های بدر و خیبر و فتح 

 5فاو و کربالی 

و اعالم متجاوز بودن و شکست  598راهبرد صلح و رسیدن به قرارداد  (12

 رژیم بعثی صدام

مراحل و ادوار جنگ در قش قدرت های منطقه ای و بین المللی ن (13

 تحمیلی

اقدامات جنایتکارانه رژیم بعثی اعم از جنگ شهرها، بمباران شیمیایی و  (14

 حمایت از منافقین

جمع بندی از دستاوردهای جنگ و برتری موازنه قوای منطقه ای و ارایه  (15

  آمار و ارقام شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان


