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تارٗخٖ، چگًَگٖ تحَل آى، ًظرِٗ ّإ گًَاگَى درتارٓ هفَْم ضْر،  -ضٌاخت پذٗذٓ ضْر در تعذ فرٌّگٖ ّدف کلی درس :

 .ت هَجَد در ّر ٗک از آًْاّإ فرٌّگٖ هَجَد در ضْر ٍ هطکال هٌطاء آى، اضکال آى ٍ تِ ٍٗژُ ضٌاخت زهٌِ٘

 رئَس هطالب

ضٌاسٖ  ّإ اًساى ّا ٍ ضثاّت ضٌاسٖ ضْرٕ، اّذاف، رٍش ّا ٍ کارتردّا، تفاٍت هثاحث هقذهاتٖ، آضٌاٖٗ تا رضتِ اًساى ّفتِ اٍل

 ضْرٕ تا جاهعِ ضٌاسٖ ضْرٕ ٍ هطالعات ضْرٕ تِ طَر کلٖ

 دٕ، س٘اسٖ، فرٌّگٖ ضْر تا تاک٘ذ تر تعرٗف فرٌّگٖ ضْرّإ اجتواعٖ، اقتصا تعارٗف ضْر، ضاهل تعرٗف مّفتِ دٍ

هٌطاء ضْرّا: تحث درتارٓ دالٗل ظَْر ضْرّإ اٍلِ٘، هطخصات اٗي ضْرّا، چگًَگٖ تحَل آًْا تِ ٍٗژُ در پٌج حَزٓ  ّفتِ سَم

الٌْرٌٖٗ، چ٘ي، ٌّذ، ًَٗاى تاستاى ٍ آهرٗکإ پ٘ص از کلوة توذى ت٘ي  

تٌذٕ ضْرّا، از جولِ ضْر هٌاسکٖ، ضْر ادارٕ، ضْر تجارٕ، ضْر صٌعتٖ، ضْر استعوارٕ، ضْرّإ  اضکال ضْر، طثقِ ّفتِ چْارم

 آٌٗذُ ضْر ٍ ضْرًطٌٖ٘ ...ًَتٌ٘اد، ضْر ًَاستعوارٕ، ضْرّإ پساصٌعتٖ ،

ّإ تاستاًٖ درتارٓ ضْر ٍ ضْرًطٌٖ٘)ًَٗاى تاستاى، اسالم، قرٍى ٍسطٖ( ًظرِٗ ّفتِ پٌجن  

گراٖٗ، گراٗص ّإ صٌعتٖ ٍ فراصٌعتٖ( ّإ هذرى درتارٓ ضْر ٍ ضْرًطٌٖ٘)ارهاى ًظرِٗ ّفتِ ضطن  

ضٌاسٖ ٍ اًساى ضٌاسٖ ضْرٕ ّإ جاهعِ ًظرِٗ ّفتِ ّفتن  

 اتطِ ضْر ٍ فٌاٍرٕ، ضْرّإ تَسعِ ٗافتِ ٍ در حال تَسعِ ّفتِ ّطتن 

خردُ فرٌّگ ّإ کارٕ( -ّإ ضْرٕ )الف خردُ فرٌّگ ّفتِ ًْن  

خردُ فرٌّگ ّإ جٌس٘تٖ، خَٗطاًٍذٕ، قَهٖ..( -خردُ فرٌّگ ّإ ضْرٕ ) ب ِ دّنّفت  

 راتطٔ ضْر ٍ رٍستا ) هسالِ هْاجرت، هطکالت فرٌّگٖ ٍ هْاجراى رٍستاٖٗ در ضْرّا( ّفتِ یازدّن 

 فقر در ضْر)اضکال ترٍز فقر ضْرٕ، هطکالت ًاضٖ از آى، فرٌّگ فقر...( ّفتِ دٍازدّن

( ضْرٕ ّإ خطًَت اًذاز چطن ضْرٕ، خطًَت اضکال ،‚طًَت در ضْر )تعرٗف خطًَتخ ّفتِ سیسدّن  

 کالى ضْرّا ٍ هطکالت فرٌّگٖ آًْا ّفتِ چْاردّن

 ضْر ًطٌٖ٘ در اٗراى ٍ تحل٘ل هفَْم ضْر در اٗراى، هٌطاء ٍ تحَل آى، عٌاصر ضْرٕ در اٗراى ّفتِ پاًسدّن

 هسائل ضْرًطٌٖ٘ در اٗراى ّفتِ ضاًسدّن
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