


ٍرٍد شوب فرزًداى  گراهي را بِ 
كالض درض ايثبر، هقبٍهت،  

رشبدت ٍ جبًببزيِ تؤام بب هعٌَيت 
 ٍ ٍاليت هداري گراهي هي دارين 

 پصٍّشگبُ علَم ٍ هعبرف دفبع هقدض



   پژٍّشگبُ
علَم ٍ 
 هعبرف 

دفبع 
 هقدس



 ياد ٍ خاطرُ 
 سرلطىر پاسذار ضْیذ

 دوتر حاج احوذ سَداگر

 ػضَ هَثر در  
 ػلوی وردى

آهَزُ ّای دفاع 
همذض در هتَى 

 هذارض ٍ 
داًطگاُ ّا را گراهی 

 هی دارين



 هدف از ارائه درس      

 آشىایی با مباوی دفاع مقدس

 



 آضىبئی  داوطجًیبن در رضتٍ َبی مختلف داوطگبَی
 ثب رفتبر ي کبرکردَبی رزمىذگبن ديران دفبع مقذس 

 
 چگًوگی پیريزی رزمىذگبن اسالم در ایه ديران  

 
  ارائٍ فرَىگ دفبع مقذس در جُت وُبدیىٍ سبزی آن

 در اوذیطٍ ، ثبير ي مىص مردم ي مسئًالن

 



 
مقذس دفبع معرفتی َبی جىجٍ ثب آضىبیی 
مؤثر ي مًفق الگًی یک عىًان ثٍ مقذس دفبع سبل َطت ديران معرفی 

 ارضی تمبمیت از حفبظت در ملی َمجستگی ي اوسجبم
ًٌدر ثسیجی ویريَبی قبلت در مردم مختلف اقطبر ي مردمی مطبرکت وح  

 اسالمی اوقالة ارزضُبی از حراست ي حفظ جُت
در ضُیذ فرمبوذَبن ي (رٌ)امبم حضرت رَجری ي مذیریت وحًٌ ثب آضىبئی  

 مقذس دفبع سبل َطت
 ارزضُبی ي کطًر از دفبع جُت در وفس ثٍ اعتمبد ي ثبيری خًد ایجبد  

 اسالمی اوقالة
سپبٌ، ارتص، ) ایران اسالمی جمًُری مسلح ویريَبی عملکرد ثب آضىبیی  

 ( ثسیج ي جُبد
مقذس دفبع ازدستبيردَبی آگبَی 







 مرکس مطبلعبت و تحقیقبت جنگ سپبه پبسداران انقالة اسالمی•
 ا .ا.مرکس مطبلعبت و تحقیقبت جنگ ارتص ج•
 ا.ا.هیئت معبرف جنگ ضهید صیبد ضیرازی ارتص ج•
 ببغ موزه هبی دفبع مقدس •
 حوزه هنری سبزمبن تبلیغبت اسالمی•
 پژوهطگبه علوم و معبرف دفبع مقدس•
 صدا و سیمب•
 مراکس و موسسبت آموزش عبلی•
 بنیبد حفظ آثبر و نطر ارزش هبی دفبع مقدس درتهران و مراکس استبنهب•
 بنیبد ضهید و امور ایثبرگران•

 



 

 نمره 14    آزمون پبیبن ترم1.

کبرهبی تحقیقبتی و ببزدید از موزه هبی دفبع  2.
 نمره 5تب      مقدس      

 نمره 1تب  حضور و غیبة و تعبمل در کالس3.

 

 



 

مقذس دفبع در معىًیت 
مقذس دفبع در َب قذرت اثر وقص 
تحمیلی جىگ در عرثی کطًرَبی وقص 
مقذس دفبع در مردم وقص 
مقذس دفبع در زوبن وقص 
جىگ در ملل سبزمبن وقص 
جىگ َذایت در (رٌ) امبم حضرت رَجری وقص 
جىگ در ضُیذ فرمبوذَبن وقص   

 

 

 

 



مهاجریه ديران دفاع مقدس ي اوصار 
علت حمله عراق به كًیت ي پيامدها 
تحليل جریان شهادت 
ومًوه هایی از خالقيت های پسشکی، مهىدسی، ارتباطات ي... 
فرهىگ شادی ي تبسم در دفاع ي وقش آن در ريحيه ي وشاط 
مًضع گيری سازمان های كىفراوس اسالمی اتحادیه عرب، غير متعهد ي...   

 رزهٌدگبىبررسی شیَُ ّبی ایجبد اًگیسُ در 
 



 (کتاب گل هزین ) حضَر اقلیت ّای هذّبی 

علت تَقف عزاق در ّفتِ اٍل جٌگ 
 ِ598شزایط ٍ دالیل پذیزش قطعٌاه 
 1975تا  1555بزرسی قزاردادّای 
 عالٍُ بز عزاق ٍ (  63تا  59ًبزد درسِ استاى جٌگلی اس ) جبِْ سَم

 کزدستاًات ایزاى
 (رُ)اهام خویٌی  1367تحلیل پیام اسفٌد 

 (جٌگ ها جٌگ فقز ٍ غٌا بَد ٍ توام شدًی ًیست ) 
 (ها بزای ادای تکلیف جٌگیدین ٍ ًتیجِ فزع آى ) 













كرين قرآى 

ِ6 جلدّبي .(رُ) خويٌي اهبم آثبر ًشر ٍ تٌظين ي هؤسسِ تْراى، ، (رُ)خويٌي اهبم آثبر يهجوَعِ .(1378) اهبم، صحيف ،  

14 ، 16 ، 21 

هلی دفبع عبلی داًشگبُ ، هقدس دفبع سبل ّشت تحلیل ٍ تجسیِ  درسی جسٍُ (1387) غ ، رشید 

هقدض دفبع تحقيقبت ٍ اسٌبد هركس :تْراى .8ٍالفجر عوليبت بررسي .(1390) .م ,رضبئي. 

دٍم( ايراى ًظبهي جغرافيبي بر اي هقدهِ .(1387) .ض ,صفَي ed., Vol. ًيرٍّبي جغرافيبيي سبزهبى اًتشبرات :تْراى .)سَم 

 .هسلح

آجب دافَض .خَرشيد سرزهيي حوبسِ .(1388) .ض ,كيبًي. 

جٌگ تحقيقبت ٍ هطبلعبت هركس :تْراى .عراق ٍ ايراى جٌگ در سيري .(1381) .م ,درٍديبى. 

اًتشبر سْبهي شركت :تْراى .عراق ٍ ايراى جٌگ در هلل سبزهبى ًقش .(1371) .م ,دٍست پبرسب 

خبرجِ اهَر ٍزارت حقَقي دفتر ًشر :تْراى .(1361) .ايراى اسالهي جوَْري عليِ عراق رشين تحويلي جٌگ بر تحليلي . 

 

 

 

 

 



42-23 , ايراى ًگيي .ايراى ًظبهي -دفبعي استراتسي بر جٌگ تبثير بررسي :عراق ٍ ايراى جٌگ .(1383) .م ,حسيٌي. 

كيْبى اًتشبرات :تْراى .فبرض خليج در بحراى كبًَى .(1371) .ا ,ٍلداًي جعفري. 

سوت :تْراى .ايراى سيبسي جغرافيبي .(1381) .م ,ًيب حبفظ. 

شيرازي صيبد شْيد جٌگ هعبرف ّيئت :تْراى .هقدض دفبع دٍراى در الوللي بيي ٍ سيبسي تحَالت .(1385) .ح ,ًيب حويدي. 

شیرازی صیبد شْید جٌگ هعبرف ّیئت :تْراى .هقدس دفبع دٍراى در الوللی بیي ٍ سیبسی تحَالت .(1385) .ح ,ًیب حویدی. 

اٍل( جٌگ پبیبى .(1378) .م ,درٍدیبى ed.(. جٌگ تحقیقبت ٍ هطبلعبت هرکس :تْراى. 

جٌگ تحقیقبت ٍ هطبلعبت هرکس :تْراى .عراق ٍ ایراى جٌگ در سیری .(1381) .م ,درٍدیبى. 

تْبجن ّبی ریشِ .(1378) .ف ,تالًی سِ درٍیشی (اٍل ed.). جٌگ تحقیقبت ٍ هطبلعبت هرکس :تْراى. 

اٍل( ٍعراق ایراى جٌگ حقَقی ابعبد بررسی .(1391) .س ,آقبئی سید ed.). هقدس دفبع هعبرف ٍ علَم پژٍّشگبُ :تْراى. 



جٌگ، جٌگ است ٍ عست ٍ 

شرف هیْي ٍ دیي هب در گرٍ 

ّویي هببرزات است جَاًوردی 

ارتش ٍ سبیر قَای هسلحِ هثل 

ُ پبسداراى ٍ دیگراى هب را  سپب

بِ یبد جَاًوردی ّبی صدر  

 اًداختاسالم 



بخص وَتاّی از 
آهَزُ ّای دفاع 

در اًذيطِ همذض 
 دفاػیّای 

 همام هؼظن رّبری



 . يك ملت است یاز محيط ترين حوادث برا یجنگ يك
   

پر خسارت را به يك  حادثهتوانند اين  یملت ها م
.  تبديل كنند  فرصت و يك سرمايه

 (بیشترین خسارت ؟ ) 
 !!!   ذلت ي هسیمت معىًی 

 چِ ؟ یخسارت در جٌگ یعٌ



 حَادث را چطَر رٍايت كٌين ؟
. رٍايت شَد  يبب ّوِ ابعبد ببيست يايي پيرٍز   

         
ايي كبر ٌّرهٌداى ، ًَيسٌدگبى ، شبعراى ،    

...ٍسيٌوبگراى ، ًقبشبى    
     

 .ًْب كِ بِ هيداى جٌگ رفتِ اًد ، كبر خَدشبى را كردُ اًد آ  
               

          . آغبز شدُ است  يكبر خيل عظين ديگر  
 اگر ّشتبد سبل ّن كبر كٌيد ، جب دارد !

.دارد  هبًدگبر اگر درست رٍايت شَد ، اثر    
 



 یک درخَاست هْن: 
 دٍرُ دفاع هقدس شاهل

 ّشاراى ّشار حادثِ

  ِهطالبِ اس جاهع
 فزٌّگی ٍ ٌّزی

فْزست ًَیسی 
 یک ّشارم ٌَّس تبییي

 !ًشدُ 

 



بسرگتریي آثبر  
ٌّری دًیب بر 

قْرهبًی  رٍی 
هلت ّب 

هتورکس شدُ ، 
حتی آًجبیی  

 شکست کِ 
 !خَردُ اًد 



تؼريف 
اّذاف 
ٍيصُ گی ّای 
ػلل ٍلَع 
ًظام دفاػی اسالم 



 
 تعریف لغًی جىگ : الف 
جدال یا وبرد به مىظًر ساقط کردن حریف 
 تعریف اصطالحی جىگ: ة 
وبرد ویريهای مسلح پس از به بست سیاسی 



 تْاجن همابل در هماٍهت برای وِ تذابیری: 
ًظاهی                  سیاسی 
اجتواػی                التصادی     
فٌاٍری                     رٍاًی 

 .ضَد هی اتخار وطَر چٌذ يا يه تَسط وِ



 کبرزار ثب دضمىبن ثرای حفظ: 
  ارزش َبی دیىی  . 
دفبع از حق ي عذالت  . 
  حمبیت از مظلًمبن 
کًضص در راٌ خذا  . 
  وطر افکبر اسالمی. 
   اعتالی کلمٍ ال الٍ اال اهلل در جُبن. 

 



  جْبد اکبر
 (  هببرزُ بب ًفس)

 
 جْبد اصغر 
 (هببرزُ بِ دشوٌبى)



 ٍ هجوَػِ هجاّذت ّا ، حواسِ ّا، پايوردی ّا
فؼالیت ّای هلت ضريف ٍ هسلواًاى ايراى ٍ  

ًیرٍّای هسلح جوَْری اسالهی ايراى وِ در  
در برابر تْاجن  ( رٍز 2887)سال  8طَل 

استىبار جْاًی ٍ رشين بؼث ػراق بِ خان ايراى  
اسالهی اًجام دادُ ٍ در ايي اهتحاى الْی  

 .سربلٌذ ٍ پیرٍز بیرٍى آهذًذ



  (عبدالنه و غیر عبدالنه ) ّذف 

 (محلی ، منطقه ای و فرامنطقه ای ) همیاض جغرافیايی 

 (منظم و نامنظم ) تاوتیه 

(زمینی ، هوایی و دریایی )  سطح جغرافیايی 

 ٍ(داخلی و خارجی ) للور 

 (متعارف و غیر متعارف ) ًَع ابسار 
 



تصرف سرزهیي 
 تحویل ارادُ سیاسی

 بر يىذيگر
لذرت طلبی 
دفاع از سرزهیي 
تحمك حمَق بیي الوللی 
دستیابی بِ هٌابغ يه وطَر 

 احیا ٍ گسترش ديي 



 هادی 
 سیاسی 
 التصادی 
 هؼٌَی 



 با وفار ٍ هطرویي 
 بر ػلیِ هٌافمیي 
 با پیواى ضىٌاى 
 بر ػلیِ ياغی گری 
  برای ًجات ستوذيذگاى 



ايواى بِ ّذف هتؼالی 
تىلیفی ػول وردى 
اطاػت از فرهاًذّی 
هردهی بَدى 
اخالق در جٌگ 
ٍحذت لَا 
دفاع در راُ آرهاى ٍاال 
سالح  ٍ صالح 
ٍ... 



دفاع از حك ٍ حمیمت 
ػوك بخطی دفاػی 
دفاع از َّيت هلی 
دفاع ّوگاًی 
حضَر زًاى در دفاع 
دفاع ، حك اًساًی 
ٍ... 



 

 

 :تْیِ ٍ تٌظین
 ػلَم ٍ هؼارف دفاع همذضپصٍّطگاُ 

www.dsrc.ir 

 1پاياى فصل 


