
 

 بسمه تعالی  

 موضوعات پژوهشی انقالب اسالمی

 

 تحقيقات به نسبت محقق آگاهی تخصصی، و علمی مبحث هر در پژوهش و تحقيق جهت ضروري و اوليه اقدامات جمله از

 آمار آخرين تحقيقاتی، و دانشگاهی نهادهاي اكثر كه است رو همين از و باشد می زمينه آن در اقدام دست در و شده انجام

. دهند می قرار محققين و دانشجويان اختيار در و نموده منتشر مستمر صورت به را خود گرفته صورت تحقيقات و االتمق

 كارهاي وضعيت از اطالع جهت به تنها نه كه است شده گسترده چنان بخشی آگاهی اين دامنه ارتباطات، عصر در امروزه

 از زمينه هر در جديد موضوعات تبيين و پژوهش و تحقيق براي نظر مورد موضوعات تعيين جهت به بيشتر بلكه گرفته صورت

 تحقيق امر در دلسوزان، و محققين توسط تاكنون مفيدي و پرثمر هاي تالش هرچندكه.  شود می استفاده اطالعاتی هاي بانك

 واسطه به كه پذيرفت يدبا اما باشد می ارزشمند خود نوبه به هم تالشها اين و است گرفته صورت اسالمی انقالب پژوهش و

 تعيين و نياز مورد پژوهشی موضوعات تعيين عدم تبع به و حوزه اين در كامل و جامع اطالعاتی بانك يك وجود عدم

 وجود از توان می را مسأله اين هستندكه مواجه زمينه اين در موضوع انتخاب مشكل با محققين از بسياري آن، هاي اولويت

 مربوطه هاي سازمان به دانشجويان و محققين مكرر مراجعه و شده نوشته مقاالت ليست در شابهم گاهاً و تكراري عناوين

 با اسالمی انقالب پژوهشی مبادي ارزيابی مستمر، نيازسنجی. آورد دست به خود هاي نامه پايان براي موضوع انتخاب جهت

 تحقيقاتی نظام عملكرد تقويت كه است منديارزش هاي جنبه از پژوهشی، هاي اولويت تعيين و صحيح مديريتی هاي روش

 دنبال به را اسالمی انقالب حوزه در فعال مراكز و محققان بين تعاملی رفتار بهبود و دانش اشاعه و ليد تو ارتقاء و كشور

 آوري جمع با كه شد گرفته اين  بر تصميم مقدس دفاع و اسالمی انقالب ملی موزه در اساس همين بر. داشت خواهد

 خصوص در جامع اطالعاتی بانك  ايجاديك جهت در حركتی ، اسالمی انقالب مختلف هاي زمينه در پژوهشی وعاتموض

                                         گيرد. انجام حوزه اين پژوهشی هاي اولويت تعيين و اسالمی انقالب با مرتبط پژوهشی موضوعات

 

                                                     دفاع مقدسملی انقالب اسالمی و پژوهش موزه عاونت آموزش و م                                 

                                                                

 



 ابعاد فرهنگی موضوعات انقالب اسالمی

 رديف  عنوان  سطح كارشناسی ارشد  سطح دكتري 

  1 قش نهضت سيدالشهدا)ع( در پيدائی و پايائی )استمرار( انقالب اسالمی.ن 

  . 2 تبيين علل و عوامل پيروزي انقالب اسالمی در ايران 

  3 تغيير و تحول فرهنگ و آداب و رسوم ملت ايران . نقش انقالب اسالمی در 

  4 است در ايران .بررسی عوامل انقالب اسالمی و نقش آنها در گرايش معنوي سي 

  5 در ايران . بررسی عوامل انقالب اسالمی و نقش آنها در گرايش معنوي  اقتصاد 

  . 6 بررسی عوامل انقالب اسالمی و نقش آنها در معنويت گرائی فردي و اجتماعی ملت ايران 

  يادين در وجود فردي و تحليل و بررسی عوامل انقالب اسالمی)روح انقالب اسالمی( در ايجاد تحول بن

 و امت اسالمی(. اجتماعی مردم )ملت ايران

7 

   تحليل و بررسی عوامل انقالب اسالمی)روح انقالب اسالمی( در ايجاد تحول بنيادين در حيات اجتماعی و

 .جهان(  –جهان اسالم  -منطقه  –جهان تشيع  -سياسی )ملت ايران 

8 

  المی)روح انقالب اسالمی( در ايجاد تحول بنيادين در نحوه تفكر و شيوه تحليل و بررسی عوامل انقالب اس

 . ( جهان –اسالم  جهان - منطقه –جهان تشيع  -)ملت ايران نگرش 

9 

  .10 نقش ايدئولوژي مذهبی ملت ايران در تكوين و تحقق و پايايی انقالب اسالمی 
  11 .اسالمی بانقال تحقق و تكوين در( ره)خمينی امام حضرت نقش 
  از دين جدايی فحشا، و فساد زدايی، دين.)اسالمی انقالب ظهور و پيدايش در پهلوي خاندان رفتار تأثير 

 (باشد عنوان يك تواند می عوامل از كدام هر...(. )  و استبداد اقتصادي، -سياسی وابستگی سياست،

12 

  13 .اسالمی انقالب پايائی و پيدائی در علميه هاي حوزه جايگاه و نقش 
  14 اسالمی انقالب وقوع در نهضت رهبران و انقالبيون هاي بيانيه و ها سخنرانی شعارها، نقش بررسی و تحليل 

  15 اسالمی انقالب وقوع در نهضت رهبران و انقالبيون هاي بيانيه و ها سخنرانی شعارها، نقش 
  باطل با حق مستمر مبارزه فرهنگ – شهادت فرهنگ]  وراعاش تعاليم و فرهنگ هاي مؤلفه تأثير و نقش – 

 ترويج – انسانی شرافت و عزت – ها حكومت جور و ها طاغوت ستم با مبارزه – دينی تحريف با مقابله

 احياي – مرگ براي آمادگی و طلبی شهادت – شمشير بر خون پيروزي – بار ذلت زندگی بر سرخ مرگ

 – دشمن با برخورد در حتی جوانمردي و فتوت – اسالمی هاي سنت و  منكر از نهی و معروف به امر فريضه

 – خدا رضاي خاطر به تكليف به عمل – جامعه در طلبی اصالح – ستم به رضايت يا جور با سازش نفی

 راه در خود كردن قربانی – جانبه همه فداكاري و جهاد – شكست يا و فتح صورت به چه گرائی تكليف

 تا هدف راه در مقاومت و صبر – دشمن برابر در شهامت و شجاعت –خدا براي خالصانه امقي – دين احياي

 و حق امام از هواداري – باطل گروه انبوه بر حق ولی اندک گروه پيروزي عهد، به وفاي ايثار، – جان مرز

...[  و طيبه، ياتح - ها ارزش راه در ها انسان شدن فدا –انسانی كرامت حفظ – جور حكام از بيزاري و برائت

 نامه پايان يك عنوان تواند می فوق هاي مؤلف از هريك. )اسالمی انقالب تداوم و حفظ پيروزي، پيدايش، در

 باشد رساله يا و

16 

  17 اسالمی انقالب تداوم و حفظ پيروزي، پيدايش، در تقليد مراجع نقش تحليل و بررسی 

  18 ظ و تداوم انقالب اسالمی.نقش مراجع تقليد در پيدايش، پيروزي، حف 



   پيروزي، حفظ و هاي مبارز، ...( در پيدايش و  ها  و نهاد ها)روحانيت، سازمان نقش سازمانبررسی و تحليل

 انقالب اسالمی.تداوم 

19 

  هاي مبارز، ...( در پيدايش و پيروزي، حفظ و تداوم انقالب  ها  و نهاد ها)روحانيت، سازمان نقش سازمان

 می.اسال

20 

   بررسی و تحليل نقش اقشار مختلف مردم، اصناف، بازاريان، كارمندان، ...  در پيدايش و پيروزي، حفظ و

 تداوم انقالب اسالمی.

21 

   پيروزي، حفظ و تداوم انقالب نقش اقشار مختلف مردم، اصناف، بازاريان، كارمندان، ...  در پيدايش و

 اسالمی.

22 

   23 انقالب اسالمی.پيروزي، حفظ و تداوم ها و دانشگاهيان در پيدايش و  نقش دانشگاهبررسی و تحليل 

  24 ها و دانشگاهيان در پيدايش و پيروزي، حفظ و تداوم انقالب اسالمی. نقش دانشگاه 
  هاي مذهبی، و ...( در  بررسی و تحليل نقش نهادهاي فرهنگی و آموزشی)آموزش و پرورش، مساجد، كانون

 يدايش و پيروزي، حفظ و تداوم  انقالب اسالمی.پ

25 

   پيدايش و در هاي مذهبی، و ...(  آموزشی)آموزش و پرورش، مساجد، كانوننقش نهادهاي فرهنگی و

 انقالب اسالمی.پيروزي، حفظ و تداوم 

26 

   قالب، دوران دفاع مقدس دوران ان تا كنون .)قبل از انقالب، 1341نقش زنان در انقالب اسالمی ايران از سال

 ، دوران بعداز دفاع مقدس(

27 

  .سالمو تبیین بررسی و تبيين جنبه هاي حضور زنان در پيدايش، پيروزي، حفظ و تداوم انقالب اسالمی

 جور زنان در پیدایش، پیر تداوم انقال

28 

  29 ی.بررسی نقش راديو تلويزيون در پيدايش، پيروزي، حفظ و تداوم انقالب اسالم 
  .30 تبيين نقش اسالم در پيروزي انقالب اسالمی 
  ،بررسی نقش مطبوعات و نشريات داخلی در وقوع، پيروزي و تداوم  انقالب اسالمی. )هر كدام از مراحل 

 تواند باشد( نامه و يا رساله می عنوان يك پايان

31 

  32 هاي انقالبی و ...( سالمی. )اعتصابات، فعاليتبررسی نقش كاركنان و كارمندان دولت در پيروزي انقالب ا 

  .33 بررسی نقش صنعت نفت در پيروزي انقالب اسالمی 

  .34 بررسی نقش دولت موقت در پيروزي انقالب اسالمی 

  .35 بررسی نقش ياران، نزديكان و همراهان امام در پيروزي انقالب اسالمی 

  [ ژاندارمري و زمينی، نيروي هوايی) همافران( و نيروي دريايی( نيرويارتش) بررسی نقش نيروهاي مسلح ،

نامه  تواند عنوان يك پايان شهربانی [ و افراد مكتبی آن در پيروزي انقالب اسالمی. )هر كدام از عناوين می

 باشد(

36 

  37 می.هاي رژيم شاهنشاهی در جلوگيري از پيروزي انقالب اسال بررسی نقش دولتمردان و سازمان 

   38 در پيدايش، پيروزي، حفظ و تداوم انقالب اسالمی. 42خرداد  15بررسی تأثير و نقش واقعه 

  39 در پيدايش و پيروزي انقالب اسالمی. 42پيشواي ورامين در خرداد سال  وقايع و نقش مردم تحليل 

   40 و پيروزي انقالب اسالمی.در روند پيدايش ” انقالب سفيد شاه و مردم ” بررسی نقش به اصطالح 

  انقالب و پيروزي  در پيدايش .اسالمی انقالب پيروزي و پيدايش بررسی تأثير و نقش قانون كاپيتوالسيون در 41 



 اسالمی

    42 انقالب اسالمیپيروزي  در پيدايش و« هاي ايالتی و واليتی  انجمن» بررسی تأثير و نقش 
  43 انقالب اسالمی.و پيروزي  آمريكا و اروپاي غربی در جلوگيري از پيدايش بررسی نقش رهبران كشورهاي 

 
 44 هاي مردم در پيروزي انقالب اسالمی. بررسی اثر و نقش تظاهرات و راهپيمائی 

  45 هاي حضرت امام)ره( به ملت ايران و تأثير آنها بر پيروزي انقالب اسالمی. بررسی نحوه ارسال و رساندن پيام 
   بررسی تأثير و نقش مهاجرت حضرت امام)ره( از عراق به فرانسه)از نجف به پاريس(و تأثير آن بر روند

 حركت انقالب اسالمی. 

46 

  و روند  بررسی تأثير و نقش زندانی و تبعيد حضرت امام)ره( به خارج از كشور و تأثير آن در پيدايش

 انقالب اسالمی. حركت 

47 

 
 كرد دولت و مردم فرانسه به هنگام اقامت حضرت امام)ره( در نوفل لوشاتو در روند بررسی نقش عمل

 پيروزي انقالب اسالمی.

48 

   هاي  در ايران و اقدامات و فعاليت 57سال  بهمن 22تا  12بررسی تأثير و نقش حضور حضرت امام)ره( از

 ايشان در روند پيروزي انقالب اسالمی.

49 

   و تأثير آنها بر روند و پيروزي  57و  56هاي  هاي حضرت امام)ره( در سال و گفتمانی پيامتحليل محتوائی

 انقالب اسالمی.

50 

  51 هاي صوتی داخلی و خارجی در پيروزي انقالب اسالمی. بررسی نقش مطبوعات و رسانه 

 
   وران يروزي انقالب اسالمیدر روند پ 57تا  42بررسی تأثير و نقش شهداي دوران انقالب اسالمی از سال

 در روند پیروزی انقالب اسالمی. 57تا  42انقالب اسالمی از سال 

52 

  53 در روند پيروزي انقالب اسالمی. 57تا  42از سال  بررسی تأثير و نقش فرهنگ ايثار و شهادت 
  پيروزي انقالب ها و شگردهاي عمليات روانی دشمنان داخلی و خارجی در جلوگيري از  بررسی شيوه

 اسالمی.

54 

   بررسی ميزان تحول فكري و فرهنگی جامعه ايران در پی وقوع انقالب اسالمی.)مقايسه قبل و بعد از انقالب

 اسالمی(

55 

  56 مؤثر بر وقوع انقالب اسالمیفرهنگی، اجتماعی، ...(  ها، علل و عوامل )سياسی، اقتصادي، بررسی زمينه 
  وع پديدة انقالب اسالمی از منظر استراتژيك)راهبردي( بر آغاز جنگ تحميلی عراق عليه بررسی تاثير وق

 ايران .

57 

   ،مقايسه وضعيت نظامی ايران قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمی تا شروع جنگ تحميلی )تسليحات

 مديريت، منابع تسليحاتی و ...( .و  ساختار، نيروي انسانی، آموزش، فرماندهی

58 

  ،59 تداوم  انقالب اسالمی.و  پيروزي بررسی نقش مردم ايران در پيدايی 
  60 تداوم انقالب اسالمی.و  پيروزي در پيدايی،)تشيع(  بررسی نقش مكتب اسالم 

  ،61 تداوم انقالب اسالمی.و  پيروزي بررسی نقش رهبريت در پيدايی 

 
 ،62 تداوم  انقالب اسالمی.و  پيروزي بررسی نقش مساجد در پيدايی 

  ،و  پيروزي بررسی نقش شهرهاي مختلف ايران)تبريز، قم، تهران، اصفهان، مشهد، ورامين و ...( در پيدايی

 تداوم  انقالب اسالمی.

63 



  64 . 57هاي ميليونی ملت ايران در پيروزي انقالب اسالمی در سال  پيمائی بررسی روند و نقش راه 

  انقالب پيروزي فرايند در ها كارشكنی و كمبودها مشكالت، موانع، رفع در انقالبی نيروهاي شنق بررسی 

 ...( . و محلی امنيت سوخت، كمبود) 57            سال در اسالمی

65 

  اي و جهانی )سياسی، اجتماعی، اقتصادي،  بررسی پيامدهاي پيروزي انقالب اسالمی بر تحوالت منطقه

 . فرهنگی، ... (

66 

  .67 بررسی نقش و عملكرد فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت در پيدايش، پيروزي، حفظ و تداوم انقالب اسالمی 

  .68 بررسی نقش و تأثير تبليغات در پيدايش، پيروزي، حفظ و تداوم انقالب اسالمی 
  69 . 57ي انقالب اسالمی در سال هاي داخلی )گفتاري، تصويري و نوشتاري( در روند پيروز بررسی نقش رسانه 
  .70 بررسی و مقايسه تطبيقی روند رشد و گسترش صنعت سينماي ايران قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمی 

  . 71 بررسی تأثير انقالب اسالمی بر روند رشد و گسترش صنعت سينما در ايران 

 72 بعد از پيروزي انقالب اسالمی .مقايسه تطبيقی وضعيت فرهنگی كشور ايران در قبل و   

 73 مقايسه تطبيقی الگوهاي رفتاري فرهنگی مردم ايران، قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمی .   

 74 گيري فرهنگی جامعه ايران،  قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمی. تحليل ساختارهاي تصميم  

 75 در ادبيات معاصر ايران )شعر،داستان (  بررسی تأثير انقالب اسالمی بر روند تحولال  

 76 تحليل شاخص هاي فرهنگی و فكري جامعه ايران، قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمی در ايران .  

بررسی تعاريف انسان و حقوق او در جامعه ايران بعد از پيروزي انقالب اسالمی و تفاوت هاي آن با تعاريف   

 گذشته .

77 

امعه ايران،  بعد از پيروزي انقالب اسالمی در حوزه انديشه فرهنگی . رهيافت ج    78 

رهيافت جمهوري اسالمی براي انسجام اسالمی ووحدت ملی با توجه به تنوع فرهنگی و قومی جامعه ايران ا  

 می . پس ازپيروزي انقالب اسالمی 

79 

عربستان ، عمان ، قطر ، تركيه و ... ( قبل و بعداز بررسی ميزان تقابل فرهنگی ميان ايران و كشورهاي منطقه )  
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31 

قالب اسالمی و تأثير فارس در دوران اوج گيري ان خليجو  خاورميانه امنيتیو  سياسیساختارهاي  بررسی  

 آنها بر روند پيروزي انقالب اسالمی در ايران . 

32 

 خليج همكاري اسالمی، شوراي كنفرانس)اي غيرمنطقهو  ايمنطقه  سازمانهايبا  ايرانروابط و تعامل  بررسی  

بر انقالب اسالمی ايران  و مؤثر  اوجگيريبخش( در زمان  آزادي اوپك، جنبشهايعرب،  اتحاديهفارس، 

 پيروزي انقالب اسالمی . 

33 

قدرت، نوع روابط(  بر آغاز، تداوم و پيروزي انقالب اسالمی  در  توزيع)المللیتأثير ساختار نظام بين  بررسی  

 . ايران

34 

و پيروزي انقالب اسالمی در ايران . اوجگيريدر دوران  المللدر نظام بين  ايران بررسی نقش و جايگاه    35 

در دوران پس از پيروزي انقالب اسالمی در ايران . المللدر نظام بين  ايران ش و جايگاهبررسی نق    36 

.  57بزرگ در قبال پيروزي انقالب اسالمی ايران در سال  هاي قدرتو  ها ابرقدرتو رفتار  بررسی سياست    37 

.  57ن در سال منطقه در قبال پيروزي انقالب اسالمی ايرا كشورهايو رفتار  بررسی سياست    38 

در قبال پيروزي انقالب اسالمی ايران در سال  اي فرامنطقهو  المللی بين هاي سازمان بررسی مواضع و عملكرد  

57 .  

39 

و پيروزي انقالب اسالمی در ايران .  اوجگيريبر  ايران داخلی هاي بحرانو  ها چالشتنش ها،  تاثير بررسی    40 

 41 سالمی ایران .بر روند تداوم انقالب اسالمی ايران  المللی بيندر عرصه  جاسوسیه الن تسخير تاثير بررسی  

 42 پس از پيروزي انقالب اسالمی . ايران سياسیرهبران  هاي ويژگی تحليل  

ايران پس از پيروزي انقالب اسالمی و تأثير آن بر روند تداوم انقالب . داخلی سياسیتحوالت  بررسی    43 

 44 بر روند تداوم پيروزي انقالب اسالمی . ايراندر  سياسی هاي بنديو جناح  ها شكاف تاثير بررسی  

. 57منطقه با ايران پس از پيروزي انقالب اسالمی در سال  كشورهايمناسبات  تحليل    45 

يران .آنها درقبال پيروزي انقالب اسالمی ا العمل عكسمنطقه و  سياسی هاي نظام رفتاري الگوي بررسی    46 

بر شروع، تداوم و  قطبیدو  المللی بينتعامل در نظام  الگويقدرت و  توزيعتأثير ساختار، نحوه  بررسی  

 پيروزي انقالب اسالمی ايران.

47 

عمده قدرت در جهان در قبال پيروزي انقالب اسالمی ايران . مراكز عملكردمواضع و  بررسی    48 

و پيروزي انقالب اسالمی . اوجگيري دردوران المللی بيندر نظام  ايران موقعيت بررسی    49 

و پيروزي انقالب اسالمی . اوجگيري دردوراندر نظام منطقه اي  ايران موقعيت بررسی    50 

 51 و پيروزي انقالب اسالمی. اوجگيريدر دوران   ايران كشوربه  المللی بيننظام  رويكردنگرش و  بررسی  

 52 آن بر تحوالت منطقه اي . تاثيرپيروزي انقالب اسالمی ايران و  آوردهايدست  بررسی  

. المللیآن بر تحوالت بين  تاثيرپيروزي انقالب اسالمی ايران و   آوردهايدست  بررسی    53 

و تأثير آن بر پيروزي انقالب  ايرانانقالب اسالمی  اوجگيريدر هنگام  ايو منطقه  المللی بينمحيط  بررسی  

. 

54 

و پيروزي انقالب اسالمی ايران . اوجگيريدر آستانه  ايران نظامیو  سياسی شرايط بررسی    55 

در روند انقالب اسالمی ايران . آمريكانقش  بررسی    56 



نهائی  اوجگيري)ره( در خصوص اقدامات حكومت نظامی در روزهاي  خمينیمواضع حضرت امام  بررسی  

در ايران . و قبل از پيروزي انقالب اسالمی  

57 

و پيروزي انقالب اسالمی  اوجگيريو مواضع گروههاي چپ و ماركسيستی نسبت به روند  ديدگاهها بررسی  

 در ايران . 

58 

و پيروزي انقالب اسالمی ايران . تبيين شيوه رهبري حضرت امام خمينی)ره(  در دوران پيدائی، پايائی    59 

و پيروزي انقالب اسالمی ايران . اوجگيريدر دوران  آزاديل و استقال مفاهيمشدن  نهادينه تحليل    60 

 61 سياسی انديشهدر حوزه  57و  56هاي  درسالقبل از آغاز روند انقالب اسالمی  ايرانجامعه  هاي رهيافت  

 62 ( . استراتژيكو پيروزي انقالب اسالمی ايران )در سطح  پايائیدر دوران  ايرانروند تحوالت سياسی  بررسی  

 63 بررسی عوامل مؤثر بر پيروزي انقالب اسالمی در ايران از منظر سياسی .  

 64 .ايرانسياسی مرتبط با پيروزي انقالب اسالمی در  رخدادهاي بررسی  

هاي سياسی و نظامی كشورهاي منطقه نسبت به پيروزي انقالب اسالمی. العمل بررسی عكس    65 

ی، پویائی و پیروزی انقالب اسالمیابعاد اقتصادی دوران پیدائ  

ارشد كارشناسی سطح  دكتري سطح  ردیف  عنوان  

 سایربر  جهانمنطقه و  كشورهاي سايربر  ايرانپيروزي انقالب اسالمی  اقتصادي بررسی تأثيراتب  

 منطقه و جهان  كشورهای

1 

 2 ايران . كشور اقتصادي هاي سياست تعيينپيروزي انقالب اسالمی در  بررسی تاثير  

. ايرانپيروزي انقالب اسالمی بر اقتصاد  اقتصادي بررسی آثار، تبعات و پيامدهاي    3 

 4 بر اقتصاد كشورهاي منطقه . ايرانپيروزي انقالب اسالمی  اقتصادي بررسی آثار، تبعات و پيامدهاي  

اقتصاد جهانی . بر ايرانپيروزي انقالب اسالمی  اقتصادي بررسی آثار، تبعات و پيامدهاي    5 

.ايرانمرتبط با پيروزي انقالب اسالمی در  اقتصادي رخدادهاي بررسی    6 

در دوران پس از پيروزي انقالب  ايران اقتصادي ريزي برنامهو  گذاري سياست بررسی    7 

. ايراندر  اسالمیانقالب  پيروزياز  ناشی اقتصادي تغييرات بررسی    8 

در زمان قبل و حين جنگ تحميلی عراق عليه   ايران اسالمیانقالب  اقتصاديداف و اه ها آرمان بررسی  

 ايران .

9 

در دوران پس از پيروزي انقالب اسالمی در ايران كشوربر اقتصاد  حاكم هاي استراتژي بررسی    10 

وم انقالب و تاثير آن بر تدا اروپايیو  آمريكايی كشورهاي سوياز  ايران اقتصادي بررسی علل تحريم  

 تداوم اسالمی 

11 

 12 .ايران اسالمی جمهوري اقتصادي هاي برنامهو  ها سياستبر  بررسی آثار و نتايج جنگ تحميلی  

.ايران اقتصادي بررسی آثار پيروزي انقالب اسالمی بر متغيرهاي    13 

 14 .ايراننفت در  انرژي بررسی آثار پيروزي انقالب اسالمی بر وضعيت  

.ايران جغرافيايیپيروزي انقالب بر مناطق مختلف  ی آثار اقتصاديبررس    15 

.ايرانمختلف اقتصاد  هاي بخشپيروزي انقالب بر  بررسی تبعات اقتصادي    16 

بر وضعيت اقتصاد ايران در زمان بعد از پيروزي انقالب اسالمی )قبل از  ايران اقتصادي بررسی آثار تحريم   17 



. تحميلی جنگ پايان از بعد –مقدس دفاع دوران در –شروع جنگ تحميلی   

. كشورها سايربا  ايران بررسی آثار پيروزي انقالب اسالمی  بر روابط اقتصادي    18 

و مبادالت  الملل خارجی، تجارت بين)استقراض  بررسی آثار پيروزي انقالب اسالمی ايران بر اقتصاد جهانی  

(.خارجی  

19 

پس از پيروزي انقالب اسالمی . دردوران اقتصادي هاي سياست صحيح اجرايموانع  بررسی    20 

 21 انديشه اقتصادي بعد از پيروزي انقالب اسالمی  در حوزه   ايرانجامعه  هاي رهيافتا  

 22 پس از پيروزي انقالب . ايران اقتصاديعمده  بررسی آثار پيروزي انقالب اسالمی بر متغيرهاي  

اقتصاد بعد از پيروزي انقالب اسالمی .  بازسازي اقتصادي هاي برنامهو  ها سياست بررسی    23 

اسالمی انقالب پیروزی و پویائی پیدائی، دوران اجتماعی ابعاد  

سطح 

 دكتری 

سطح كارشناسی 

 ارشد

 ردیف عنوان 

ب اسالمی ن و پيروزي انقالب اسالمی ايرا پيدائی، پايائیدر دوران  ايران كشور اجتماعی شرايط بررسیا  

 ایران .

1 

 تاثيردر آستانه پيروزي انقالب اسالمی و  57 درسال  ايران جمعيت سنیو  اجتماعی تركيبساخت و  بررسی  

 آن بر تداوم انقالب. 

2 

.ايران جمعيت سنیو  اجتماعی اقتصادي تركيبپيروزي انقالب اسالمی بر ساخت و  تاثيرات بررسی    3 

(  در ايران خارجیو  داخلی) جمعی هاي جمعيت، مهاجرترشد  ميزان نظير جمعيتیو تحوالت  تغيير بررسی  

 منتج از پيروزي انقالب اسالمی در اين كشور .

4 

و رابطه آن با پيروزي انقالب اسالمی . كشوردر  جمعيت توزيع بررسی    5 

ب اسالمی .ايران در دوران  پس از پيروزي انقال اجتماعیو تحوالت طبقات  تغيير بررسی    6 

و ...( در ايران و رابطه متقابل آن با آغاز، تداوم و  قومی، مذهبی، زبانی)اجتماعی پيوندهاي ميزان بررسی  

 پيروزي انقالب اسالمی .

7 

پيروزي انقالب اسالمی بر ساختار خانواده در ايران . تاثير بررسی    8 

. ايراندر  اجتماعی نهادهايرها و ساختا نوسازينسبت انقالب اسالمی ايران با  بررسی    9 

اجتماعی حاصل از پيروزي انقالب اسالمی در ايران. هاي مشاركت تعامل،وارتباط،  الگوي بررسی    10 

و  گرايی گرايی، فردگرايی، جمع گرايی، خاص عامدر مورد  جمعی هاي نگرشو  ها ارزشسطح  بررسی  

 بت آنها با وقوع انقالب اسالمی در ایران . در ايراننسبت آنها با وقوع انقالب اسالمی 

11 

و از  گرايی، وفاداري، تعلق اجتماعی، ايثار قانون نظير اجتماعی هنجارهايانقالب اسالمی بر  تاثير بررسی  

 در ايران . خودگذشتگی

12 

و  دولتیز زنان، جوانان، ...( و سازمانها اعم ا نظيرگروهها ) وضعيتانقالب اسالمی بر  تاثير بررسی  

از موضوعات يك عنوان تحقيقی  هركداماز آنها.) پذيرياثر  ها، ...( و ميزان دانشگاهمسجد،  نظير)غيردولتی

 می باشد( .

13 

اقشار مختلف  كردن پذير جامعهو  هويت، مذهبی، ملی، قومی، طبقاتی ايجادنقش انقالب اسالمی در  بررسی  

 در ايران .

14 



و ساختار اجتماعی در ايران . سالمی برمدرنيزاسيونبررسی تأثير انقالب ا    15 

و پيروزي  انقالب اسالمی . پايائیدر دوران  اجتماعیروابط  گيري شكلرشد و نحوه  بررسی    16 

و پيروزي انقالب اسالمی ايران . پايائیدر دوران  جمعی رفتارهاي بررسی    17 

و پيروزي انقالب  پايائیگوناگون در دوران  گروههاياقشار و  اجتماعی مشاركت بررسی نقش الگوهاي  

 اسالمی .

18 

و پيروزي انقالب اسالمی  پايائیمردم و انقالبيون در دوران  مياندر  تعاملیو  ارتباطی الگوهاينقش  بررسی  

. 

19 

ان. ايرسهيم در انقالب اسالمی  هاي سازمانو  هها گرو كليه آماريجامعه  تحليل    20 

 21 در ایران .ايران .و پيروزي انقالب اسالمی  اوجگيريو بسيج عمومی در هنگامه  اجتماعی ساماندهیتبيين   

 22 و پيروزي انقالب اسالمی . اوجگيريايران در هنگامه  اجتماعی مديريت تحليل  

روزي آن بر ساختار خانواده در دوران  پس از پي تأثيرسن ازدواج در كشور و  كاهش بررسی رشد و يا  

 انقالب اسالمی در ايران .

23 

 24 آن . شهداء، جانبازان و ...( قبل از پيروزي انقالب اسالمی در كشور و پيامدهاي) بررسی آمار انسانی  

انقالب اسالمی و  اوجگيريدر دوران  ايراندر  جمعيتو ...  سنی،جنسی تركيبساختار و  تحليلی بررسی  

 تأثير آن بر پيروزي انقالب .

25 

بعد از پيروزي انقالب اسالمی   كشوردر  جديد جمعيتی هاي كانونو  جمعی هاي مهاجرتساختار  تحليل  

 ايران .

26 

كشور  بعد از پيروزي انقالب اسالمی . جمعيتمرتبط با رشد  جمعيتی هاي سياست بررسی    27 

انقالب اسالمی در ايران.به خارج و برعكس بعد از پيروزي  ايرانجمعيتی از  هاي مهاجرت تحليل    28 

 29 بررسی نحوه مقابله با شايعات و منابع و تأثيرات آن  بر روند انقالب اسالمی ايران .  

سازي مردم براي ورود به دوران  هاي فرهنگی اجتماعی اجرا شده براي آماده ها و برنامه بررسی سياست  

 انقالب اسالمی .

30 

ستقالل و آزادي در دوران پايائی و پيروزي انقالب اسالمی ايران ، به ويژه در تحليل نهادينه شدن مفاهيم ا  

 بُعد اجتماعی

31 

 32 هاي جامعه ايران قبل از پيروزي انقالب اسالمی در حوزه انديشه اجتماعی.  رهيافت  

هاي جامعه ايران بعد  از پيروزي انقالب اسالمی در حوزه انديشه اجتماعی.  رهيافت    33 

 34 . 57و  56هلی  هاي مردمی در دوران اوجگيري انقالب اسالمی در سال بررسی نقش و كاركرد تشكل  

 35 عناوين فرا ابعادي  

ها و دستاوردهاي انقالب اسالمی  سازي و بازتوليد معارف، آموزه هاي ذخيره ها و شيوه بررسی ضرورت  

( . )ايران  

36 

ها و دستاوردهاي انقالب اسالمی ) ايران ( . زشها پيرامون معارف، ار بررسی چالش    37 

 38 امام)ره(، جوانان و انقالب اسالمی ) ايران ( .   

ها در انقالب اسالمی ) ايران ( .  گيري و رشد مفاهيم و ارزش بررسی شكل    39 

اسالمی ) ايران ( . بررسی نقش اقشار) دانشجو، كارگر، ...( و اصناف )بازاري، تعميركار، ... ( در انقالب    40 



 ابعاد كلی دوران پیدائی، پویائی و پیروزی انقالب اسالمی

ارشد كارشناسی سطح  دكتري سطح  رديف عنوان 

 1 بررسی علل وقوع انقالب اسالمی در ايران  

 2 بررسی انقالب اسالمی ايران و دستاوردهاي آن در عرصه بين المللی .  

ستاوردهاي آن در عرصه نظامی و امنيتی.بررسی انقالب اسالمی  و د    3 

 4 بررسی انقالب اسالمی و دستاوردهاي آن در عرصه تربيت مديران.  

 5 بررسی انقالب اسالمی  و دستاوردهاي آن در عرصه فرهنگی.  

 6 بررسی انقالب اسالمی و دستاوردهاي آن در عرصه سياسی.   

 7 ادي آن.بررسی  انقالب اسالمی و پيامدهاي اقتص  

 8 بررسی انقالب اسالمی و پيامدهاي اجتماعی آن.  

 9 انقالب اسالمی ايران، دستاوردها و پيامدهاي آن براي كشور عراق   

.انقالب اسالمی ايران، دستاوردها و پيامدهاي منطقه اي آن     10 

 11 ايران .كشور انقالب اسالمی ايران، دستاوردها و پيامدهاي آن براي كشور ايران   

 12 بررسی نقش مساجد در دوران پايائی و پيروزي انقالب اسالمی ايران .  

 13 بررسی نقش هنر )سينما ، تئاتر ، شعر ، نقاشی و ...( در روند پيروزي انقالب اسالمی ايران   

 14 شاهی . بررسی علل پيروزي انقالب اسالمی ايران بر رژيم ستم  

 15 رت امام )ره( در پيروزي انقالب اسالمی .بررسی نقش رهبري حض  

و پيروزي  بررسی نقش باورها وعقايد مذهبی در ايجاد و تقويت روحيه مردم و انقالبيون در دوران پايائی  

 انقالب اسالمی .

16 

  

 

17 

  

 

18 

  

 

19 

و تأثير  آنها بر روند پيدائی ، پايائی  42و  41بررسی نقش علما و مراجع تقليد  وقت در حوادث  و وقايع سال   

 و پيروزي انقالب اسالمی  در ايران  .

20 

و تأثير  آنها بر روند پيدائی ، پايائی و پيروزي  42و  41نقش بازاريان و اصناف در حوادث و وقايع سال   

 در ايران    انقالب اسالمی

21 

نقش احزاب، گروهها و افراد مستقل و آزادي خواه )مؤتلفه، نهضت آزادي، طيب حاج رضائی، ... ( در   

و تأثير  آنها بر روند پيدائی ، پايائی و پيروزي انقالب اسالمی  در  44و  43،  42،     41حوادث و وقايع سال 

 ايران  . 

22 

 23 يون و  موارد و وقايع مرتبط با آن بر روند انقالب اسالمی در ايران .بررسی تأثير قانون كاپيتوالس  

و حوادث مرتبط، بر روند پيدائی، پايائی و  43و  42بررسی دستگيري، حبس و تبعيد امام خمينی در سال    24 



 پيروزي انقالب اسالمی ايران .

انشجويان( در حوادث و رويدادهاي سال بررسی نقش دانشجويان در ايران و خارج از كشور)كنفدراسيون د  

 و ... و تأثير آن بر روند انقالب اسالمی. 43،  42، 41

25 

به بعد و بر روند انقالب  42و  41نقش حسينيه ارشاد، مسجد الجواد و مسجد هدايت در وقايع سال هاي   

 اسالمی ايران .

26 

و حوادث بعد  56ديماه سال 17ر روزنامه طالعات در چاپ مقاله توهين آميز به امام خمينی د تأثير رويدادز  

 وند انقالب اسالمی ایران  از آن در شهرهاي قم و تبريز بر روند انقالب اسالمی ايران 

27 

بهمن)دهه فجر( و تأثير آن بر پيروزي انقالب اسالمی  22تا  12پايائی انقالب اسالمی از  بررسی وقايع دوران  

 ايران

28 

 پژوهشیلیست عناوین 

انقالب اسالمی و دفاع مقدس به منظور  ملی هاي دانشجويان توسطه موزه نامه و رساله با توجه به اينكه ارائه عناوين پژوهشی و حمايت از پايان

الش شده است هاي علميه، در هر چه بهتر نمايش دادن و بازنمايی انقالب اسالمی و دفاع مقدس است؛ ت ها و حوزه استفاده از توان علمی دانشگاه

اي مطرح شوند كه نياز محتوايی موزه را بر طرف سازند. براين اساس ده محور پژوهشی به همراه زير محورهايی به قرار زير  عناوين پژوهشی به گونه

 تهيه شده است.

 محور اول: سیر تحول و تكامل گفتمان انقالب اسالمی

 رديف عنوان  سطح كارشناسی ارشد  سطح دكتري 

 1 هاي گفتمان انقالب مشروطه؛ ابی نقاط ضعف و چالشارزي  

 2 گيري گفتمان انقالب اسالمی در جامعه؛ هاي شكل ارزيابی زمينه  

 3 ها و تشابهات گفتمان انقالب مشروطه با انقالب اسالمی؛ ارزيابی تفاوت  

 4 1367تا خرداد  1342خرداد  15سير تحول گفتمان امام خمينی )ره( از   

 5 در گفتمان امام خمينی)ره(« آزادي»يابی جايگاه مفهوم ارز  

 6 در گفتمان امام خمنی )ره(« حقوق بشر»ارزيابی جايگاه مفهوم   

 7 در گفتمان امام خمينی)ره(« استقالل»ارزيابی جايگاه مفهوم   

 8 در گفتمان امام خمينی)ره(« دموكراسی»ارزيابی جايگاه مفهوم   

 9 در گفتمان امام خمينی)ره(« عدالت»مفهوم ارزيابی جايگاه   

 10 (در گفتمان امام خمينی)ره« استكبار ستيزي»ارزيابی جايگاه مفهوم   

 11 در گفتمان امام خمينی)ره(« مقاومت»ارزيابی جايگاه مفهوم   



 12 در گفتمان امام خمينی)ره(« حمايت از مستضعفين و مسلمانان»ارزيابی جايگاه مفهوم   

 13 در گفتمان امام خمينی)ره(« وحدت»ارزيابی جايگاه مفهوم   

 14 در گفتمان امام خمينی)ره(« واليت فقيه»ارزيابی جايگاه مفهوم   

 15 در گفتمان امام خمينی)ره(« نقش و حقوق زنان»ارزيابی جايگاه   

 16 بررسی سير تحول گفتمان مقام معظم رهبري  

 17 در گفتمان مقام معظم رهبري« اجم فرهنگی و جنگ نرمته»ارزيابی جايگاه مفهوم   

 18 در گفتمان مقام معظم رهبري؛« اقتصاد مقاومتی»ارزيابی جايگاه مفهوم   

 های آن محور دوم: شناسایی فضای رقابت و تخاصم گفتمانی بین انقالب اسالمی و پادگفتمان

 

 رديف عنوان  سطح كارشناسی ارشد  سطح دكتري 

 1 ی عوامل متزلزل كننده  هژمونی گفتمان انقالب اسالمی در جامعهبررس  

 2 ارزيابی فضاي رقابت و  تخاصم بين گفتمان انقالب اسالمی و گفتمان سكوالر  

 3 ارزيابی فضاي رقابت و  تخاصم بين گفتمان انقالب اسالمی و گفتمان باستان گرايی  

 4 انقالب اسالمی و گفتمان ليبراليسم ارزيابی فضاي رقابت و  تخاصم بين گفتمان  

 5 ارزيابی فضاي رقابت و  تخاصم بين گفتمان انقالب اسالمی و گفتمان سوسياليسم  

 6 ارزيابی نسبت گفتمان انقالب اسالمی با فضاي فكري جامعه در دهه چهارم  

 7 هاي گفتمان انقالب اسالمی و مقاومت در جهان اسالم؛ ارزيابی چالش  

 های متفاوت از انقالب اسالمی سوم: خوانش محور

 رديف  عنوان  سطح كارشناسی ارشد  سطح دكتري 

 1 بررسی خوانش انقالب اسالمی در كالم حضرت امام خمينی )ره(  

 2 هاي مقام معظم رهبري)ره(  بررسی خوانش انقالب اسالمی در سخنرانی  

 3 سالمیمذهبی از انقالب ا -هاي ملی بررسی خوانش گروه  

 4 هاي ليبرال از انقالب اسالمی بررسی خوانش گروه  

 5 ها از انقالب اسالمی بررسی خوانش حزب توده و سوسياليست  



 محور چهارم : نقش و جایگاه اقشار مختلف ملت ایران در پیروزی و تداوم انقالب اسالمی

 

 رديف  عنوان  سطح كارشناسی ارشد  سطح دكتري 

 1 جايگاه كارگران در پيروزي و تداوم انقالب اسالمیبررسی نقش و   

 2 بررسی نقش و جايگاه زنان در پيروزي و تداوم انقالب اسالمی  

 3 بررسی نقش و جايگاه دانش آموزان و دانشجويان در پيروزي و تدوام انقالب اسالمی  

 4 بررسی نقش و جايگاه روحانيون در پيروزي و تداوم انقالب اسالمی  

 5 بررسی نقش و جايگاه بازاريان در پيروزي و تداوم انقالب اسالمی  

 6 بررسی نقش و جايگاه هنرمندان در پيروزي انقالب اسالمی  

 7 بررسی نقش و جايگاه نيروهاي مسلح در پيروزي و تداوم انقالب اسالمی  

 8 بررسی نقش و جايگاه قوم آذري در پيروزي و تداوم انقالاب اسالمی  

 9 بررسی نقش و جايگاه قوم كرد در پيروزي و تداوم انقالاب اسالمی  

 10 بررسی نقش و جايگاه قوم عرب در پيروزي و تداوم انقالاب اسالمی  

 11 بررسی نقش و جايگاه قوم تركمن در پيروزي و تداوم انقالاب اسالمی  

 12 اسالمیبررسی نقش و جايگاه قوم بلوچ در پيروزي و تداوم انقالاب   

 سیاسی در پیروزی و تدوام انقالب اسالمی -محور پنجم: نقش و جایگاه نخبگان مذهبی

 رديف  عنوان  سطح كارشناسی ارشد  سطح دكتري 

 1 بررسی جايگاه شخصيت و نقش رهبري حضرت امام خمينی )ره( در پيروزي و تداوم انقالب اسالمی  

 2 اي در تداوم انقالب اسالمی ت آيت اهلل خامنهبررسی جايگاه شخصيت و نقش رهبري حضر  

 3 بررسی جايگاه شخصيت و نقش انديشه ورزي دكتر شريعتی در شكل گيري انقالب اسالمی  

 4 بررسی جايگاه شخصيت و نقش انديشه ورزي آيت اهلل مطهري در شكل گيري انقالب اسالمی  

 5 بهشتی در شكل گيري انقالب اسالمی بررسی جايگاه شخصيت و نقش انديشه ورزي آيت اهلل  



 6 بررسی جايگاه شخصيت و نقش انديشه ورزي آيت اهلل مدرس در شكل گيري انقالب اسالمی  

 محور ششم: مقایسه تطبیقی دستاوردها و عملكرد انقالب اسالمی با دوره پهلوی

 

 رديف  عنوان  سطح كارشناسی ارشد  سطح دكتري 

 1 دهاي علمی و فناوري انقالب اسالمی با دوره حكومت پهلوي؛بررسی تطبيقی دستاور  

بررسی تطبيقی ميزان و كيفيت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در دوره انقالب اسالمی با دوران حكومت   

 پهلوي؛

2 

 بررسی تطبيقی ميزان و سطح مشاركت و فعاليت اجتماعی، اقتصادي و سياسی زنان در دوره انقالب اسالمی  

 با دوران حكومت پهلوي؛

3 

بررسی تطبيقی امكان و سطح مشاركت سياسی اقشار مختلف مردم در دوره انقالب اسالمی با دوران   

 حكومت پهلوي؛

4 

 5 هاي بومی در دوره انقالب اسالمی با دوران حكومت پهلوي؛ بررسی تطبيقی ميزان و سطح توليد سالح  

 6 اجتماعی در دوره انقالب اسالمی با دوران حكومت پهلوي؛ -اقتصاديبررسی تطبيقی ميزان و سطح شكاف   

 7 هاي آموزش همگانی در دوره انقالب اسالمی با دوران حكومت پهلوي؛ بررسی تطبيقی برنامه  

 8 ارزيابی تطبيقی قدرت ملی كشور در دوره جمهوي اسالمی با دوران پهلوي؛  

 للی انقالب اسالمیای و بین الم محور هفتم: اثرات منطقه

 

 رديف  عنوان  سطح كارشناسی ارشد  سطح دكتري 

 1 بررسی ميزان اثرگذاري انقالب اسالمی در شكل گيري جنبش هاي آزادي بخش در كشورهاي اسالمی؛  

گيري جنبش هاي آزادي بخش در كشورهاي آمريكاي  بررسی ميزان اثرگذاري انقالب اسالمی در شكل  

 التين؛

2 

 3 هاي آزادي بخش در كشورهاي آفريقايی؛ گيري جنبش سی ميزان اثرگذاري انقالب اسالمی در شكلبرر  

 4 گيري فرهنگ مقاومت و بيداري اسالمی در كشورهاي مسلمان؛ بررسی جايگاه جمهوري اسالمی در شكل  

هاي  ليه قدرتهاي جديد قدرت ع گيري بلوک بررسی جايگاه گفتمان انقالب اسالمی و مقاومت در شكل   5 



 مسلط جهانی؛

 6 بررسی جايگاه انقالب اسالمی در افكار عمومی كشورهاي اسالمی؛  

 7 هاي قدرت نرم انقالب اسالمی در جهان اسالم؛ شناساي و سنجش شاخص  

 8 ارزيابی تاثير انقالب اسالمی در انديشه هاي متفكران غربی؛  

 برای سرنگونی و نابودی انقالب اسالمیهای مداخله گر  های قدرت محور هشتم: روش

 

 رديف  عنوان  سطح كارشناسی ارشد  سطح دكتري 

 1 هاي تجزيه طلب و ضد انقالب اسالمی درشمالغرب كشور ارزيابی حركت  

 2 هاي تجزيه طلب و ضد انقالب اسالمی در شرق كشور ارزيابی حركت  

 3 می در شمال شرق كشورهاي تجزيه طلب و ضد انقالب اسال ارزيابی حركت  

 4 هاي تجزيه طلب و ضد انقالب اسالمی در جنوب غرب كشور ارزيابی حركت  

 5 ؛1397تا  1357ارزيابی حمالت تروريستی بر عليه انقالب اسالمی از   

 6 هاي سياسی، مذهبی و علمی كشور در دوره انقالب اسالمی؛ ارزيابی ترورهاي شخصيت  

هاي تروريستی فعال در  گر از گروه هاي مداخله يفيت حمايت مالی و تسليحاتی قدرتارزيابی ميزان و ك  

 ايران؛

7 

 8 هاي دارويی عليه انقالب اسالمی؛ ارزيابی تحريم  

 9 هاي مالی و پولی عليه انقالب اسالمی؛ ارزيابی تحريم  

 10 هاي تسليحاتی عليه انقالب اسالمی؛ ارزيابی تحريم  

 11 هاي تجاري و سرمايه گذاري عليه انقالب اسالمی؛ يمارزيابی تحر  

 12 هاي نفتی و گازي عليه انقالب اسالمی؛ ارزيابی تحريم  

 13 هاي حقوق بشري عليه انقالب اسالمی؛ ارزيابی تحريم  

 



 محور نهم: هنر و انقالب اسالمی

 

 رديف  عنوان  سطح كارشناسی ارشد  سطح دكتري 

 1 سيقی در مبارزات انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس؛بررسی جايگاه مو  

 2 بررسی جايگاه سينما در مبارزات انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس؛  

 3 بررسی جايگاه هنر نقاشی در مبارزات انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس؛  

 4 ع مقدس؛بررسی جايگاه شعر و ادبيات در مبارزات انقالب اسالمی و دوران دفا  

 5 بررسی جايگاه هنر عكاسی در مبارزات انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس؛  

 محور دهم: تاریخ تحوالت قبل از انقالب اسالمی

 

 رديف  عنوان  سطح كارشناسی ارشد  سطح دكتري 

 1 1342خرداد  15ارزيابی ميزان حضور و دخالت قدرت هاي استعمارگر در كشور از اواخر دوره قاجاريه تا   

 2 هاي  استبدادي حكومت در عصر قاجاريه بررسی ويژگی ها و شاخص  

 3 1342خرداد  15اجتماعی كشور از اواخر دوره قاجاريه تا  -ارزيابی داليل شكست جنبش هاي سياسی  

 4 هاي نوسازي كشور در عصر رضا شاه پهلوي ارزيابی ويژگی  

 5 هاي قدرت هاي جهانی در عصر قاجار و پهلوي ارزيابی جايگاه ايران در رقابت  

 6 هاي فرهنگی پهلوي دوم ارزيابی سياست  

 7 ارزيابی ميزان حضور و نفوذ اياالت متحده در ايران در عصر پهلوي دوم  

 8 ارزيابی ميزان آزادي هاي مدنی و سياسی در عصر پهلوي  

 9 هلوي دومارزيابی شرايط اقتصادي و اجتماعی كشور در عصر پ  

 


