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 .2اطالعات مربوط به استاد راهنما
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رتبه دانشگاهي  :دانشيار
سنواتتدريس  :كارشناسيارشد  /دكترا

نحوه  :همکاری  :تمام وقت  نيمه وقت  مدعو

نشاني  :رشت – دانشگاه آزاد اسالمي
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تعداد پاياننامههای كارشناسي ارشد راهنمايي شده :
دانشگاه آزاد اسالمي :
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ساير دانشگاهها :

نام پاياننامههای كارشناسي ارشد راهنمايي شده در يک سال گذشته:

دانشگاه آزاد اسالمي 10 :
ساير دانشگاه ها :

تعداد پاياننامههای كارشناسي ارشد در دست راهنمايي :
دانشگاه آزاد اسالمي :

ساير دانشگاهها :

نام پاياننامههای كارشناسي ارشد در دست راهنمايي :
دانشگاه آزاد اسالمي :

ساير دانشگاه ها :

تعداد رساله ای راهنمايي شدة دكترا در يک سال گذشته :
دانشگاه آزاد اسالمي :

ساير دانشگاهها :

نام رسالههای راهنمايي شدة دكترا :
دانشگاه آزاد اسالمي :

ساير دانشگاه ها :

2

تعداد رساله ای دكترا در دست راهنمايي :
ساير دانشگاهها :

دانشگاه آزاد اسالمي :
نام رسالههای دكترا در دست راهنمايي :
ساير دانشگاه ها :

.3اطالعات مربوط به استادان مشاور

نام :

تخصص اصلي :

نام خانوادگي :

رتبه دانشگاهي يا درجة تحصيلي:

محل خدمت :

شغل :

تعدادپاياننامهها و رسالههای راهنمايي شده دكترا/كارشناسي ارشد :
تعداد پاياننامهها و رسالههای در دست راهنمايي دكترا/كارشناسي ارشد :

نام :

نام خانوادگي :

رتبه دانشگاهي يا درجة تحصيلي :

تخصص اصلي :
شغل :

محل خدمت :

تعدادپاياننامهها و رسالههای راهنمايي شده دكترا/كارشناسي ارشد :
تعداد پاياننامهها و رسالههای در دست راهنمايي دكترا/كارشناسي ارشد :

نام :

نام خانوادگي :

رتبه دانشگاهي يا درجة تحصيلي:

تخصص اصلي :
محل خدمت :

شغل :

تعدادپاياننامهها و رسالههای راهنمايي شده دكترا/كارشناسي ارشد :
تعداد پاياننامهها و رسالههای در دست راهنمايي دكترا/كارشناسي ارشد :
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 .4اطالعات مربوط به پاياننامه

1ـ الف  :عنوان پاياننامه :
تاثير توسعه شبکه های اجتماعي بر مسائل ژئوپوليتيک جمهوری اسالمي ايران
فارسي 
ب  :نوع كار تحقيقاتي :

غير فارسي  :
بنيادی 1

كاربردی 3

نظری2

عملي 4

پ  :تعداد واحد پاياننامه 6 :
ت  :پرسش اصلي تحقيق ( مسأله تحقيق ) :
پي آمدهای توسعه شبکه های اجتماعي بر مسائل ژئوپوليتيک جمهوری اسالمي ايران كدامند ؟

.5بيان مسأله (تشريح ابعاد  ،حدود مسأله  ،معرفي دقيق مسأله  ،بيان جنبههای مجهول و مبهم و متغيرهای مربوط به
پرسشهای تحقيق ،منظور تحقيق )

دنيای امروز به دهکده ای جهاني بدل شده است كه در آن مرزهای جغرافيايي تنها ،در چارچوب معادالت
ديپلماتيک مورد نظر قرار ميگيرد و ابزار رسانه  ،زمنيه محدود شدن مرزهای فکری را فراهم آورده است  .منظور
از رسانه های جمعي يا عمومي و به تعبير ديگر وسايل ارتباط جمعي دسته ای از وسايل هستند كه مورد توجه
تعداد كثيری مي باشند و از تمدن های جديد بوجود آمده اند  .به بيان ديگر  ،رسانه به معنای هر وسيله ای است
كه انتقال دهنده فرهنگ ها و افکار عده ای باشد  .اكنون آن چه مصداق اين تعريف است وسايلي همانند :
روزنامه ها  ،مجالت  ،راديو  ،تلويزيون  ،ماهواره  ،اينترنت  ،لوحهای فشرده )  ، ( CDشبکههای اجتماعي و...
مي باشند .
بنابراين اگر چه رسانههای جمعي با هدف اطالعرساني به وجود آمدند  ،هدف تبليغ سياسي و سپس تاثيرگذاری
فرهنگي به موازات آن وارد عرصه رسانه شد  ( .مصاف ) 1 :1393 ،
رسانه های جديد امکان جديدی برای تعامل بين نيروهای اجتماعي وسياسي فراهم مي آورد و برخالف رسانه
های موج دوم كه عمده اين رسانه ها بصورت ابزاری در اختيار صاحبان قدرت وثروت بوده و بصورت يک سويه
پيام خود را ارسال مي داشتند وذهنيت توده ها را شکل مي دادند  ،رسانه های ديجتالي به دليل ارزاني ودر
دسترس بودن امکان گفتگوی دوسويه را فراهم مي آورد .
تحول حاصل در ارتباطات و شکل گيری رسانه های نوين و افزايش توان مبادله اطالعات در سطح جوامع موجب
ظهور بازيگران جديدی در جهان معاصر شده است  .اين امر از طرفي كاركرد ابزارهای ارتباطي را كه در
گذشته ابزاری ساده برای انتقال معاني و پيام بود  ،پيچيده تر نموده و كل حيات انسان را متاثر ساخته و از طرف
ديگر بر ساير وجوه مهم زندگي اجتماعي نيز به شدت تاثير نهاده است بطوريکه اكنون مي بينيم  ،نظام های نوين
ارتباطي و رسانه های نوين منشأ تحوالت عظيم در عرصه قدرت سياسي  ،اقتصادی و نظامي در جهان شده اند و
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البته با ظهور برخي پيامدهای منفي  ،برای امنيت و استقالل جوامع انساني مشکالتي را نيز به وجود آورده اند  .به
عنوان مثال  ،اطالعاتي كه اكنون از طريق شبکه های اجتماعي ( فيس بوک  ،توييتر  ،يوتيوپ و  ) ....در كنار
شبکه های ماهواره ای و يا امکاناتي همچون تلفن های همراه و ديگر اشکال رسانه های نوين توليد و ارسال مي
شود كمتر از طرف حکومت ها قابل كنترل است  .همچنين شهرونداني كه توانايي دسترسي به اين امکانات را در
اختيار دارند  ،به راحتي مي توانند اطالعات روزآمد را از هرگوشه جهان دريافت و در همان حال اطالعاتي نو
توليد كرده و در اختيار مخاطبان خود قرار دهند  .رسانه های جديد  ،اينگونه مرزها را درهم شکسته اند و
حکومت ها نيز اغلب كار چنداني در مقابله با آن نمي توانند انجام دهند  .از طرف ديگر اطالع رساني به شيوه
جديد سبب شکستن انحصار رسانه های داخلي شده و افراد يا مخاطبين را قادر مي سازد منبع اطالعاتي خويش را
خود تعيين نمايند  .اينگونه است كه مي بينيم زمان به نفع تکنولوژی های جديد ارتباطي و به زيان شيوه های
سنتي و انحصاری اطالع رساني تغيير يافته است  ( .سيف پو ر) 1 :1392 ،
خدماتي كه شبکه های اجتماعي و سيستم های اطالع رساني و در راس آنها اينترنت ارائه ميدهند به گونهای
مفهوم حاكميت دولت ها را به تحليل كشانده اند كه ديگر دولت ها نميتوانند نسبت به آن بي تفاوت باشند  .در
اين فضا مرزهای ژئوپليتيک به تدريج اهميت و حساسيت خود را از دست ميدهند  ( .عزت زاده و هاشمي ،
 ) 9 :1393در واقع  ،امکانات جديدی كه در سايه تکنولوژی های ارتباطي مجازی جديد برای بشر امروزی ايجاد
شده است  ،چالش های فراواني را بر امنيت داخلي كشورها به ويژه ايران اعمال مي كند در همين راستا ،پژوهش
حاضر در پي بررسي و پاسخگويي به اين سؤال است كه رشد شبکه های مجازی چه تأثيری بر امنيت ملي ايران
دارد ؟

 1ـ تحقيق بنيادی پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشيا ،پديدهها و روابط بين متغيرها ،اصول ،قوانين و ساخت
يا آزمايش تئوریها و نظريهها ميپردازد و به توسعة مرزهای دانش رشتة علمي كمک مينمايد.
 2ـ تحقيق نظری  :نوعي پژوهش بنيادی است و از روشهای استدالل و تحليل عقالني استفاده ميكند و بر پاية
مطالعات كتابخانهای انجام ميشود.
 3ـ تحقيق كاربردی  :پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادی به منظور بهبود و به كمال رساندن
رفتارها ،روشها ،ابزارها ،وسايل ،توليدات ،ساختارها و الگوهای مورد استفادة جوامع انساني انجام ميشود.
 4ـ تحقيقعملي :پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادی و با هدف رفع مسائل و مشکالت جوامع
انساني انجام ميشود
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 .6سوابق مربوط ( بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج
از كشور نظرهای علمي موجود دربارة موضوع تحقيق )



راسل نيومن (  ) 1389در مقاله ای تحت عنوان «تأثير رسانه های جديد» كه در كتاب سياست رسانه ای
شده  ،ارتباطات در آينده دموكراسي توسط مسعود آريايي نيا ترجمه و در پژوهشکده مطالعات فرهنگي و
اجتماعي منتشر شده است به اين امر مي پردازد كه اگرچه فرضيات مختلفي در رابطه با تأثير اين رسانه
م طرح مي شود اما آنچه مبرهن است اين كه كاهش هزينه های اطالعات سياسي به ميزان مشاركت و
توجه افزون تر شهروندان بستگي دارد .

جنبش های اجتماعي  ،ائتالف های سياسي جديدی را سبب شده است  .گروه های جديد از رسانه های جديد
برای اشاعه و انتشار پيام خود استفاده مي كنند  .شايد هم ژورناليست ها و افراد مرتبط با سازمان های رسانه ای
مستقر در خصوص سياست های الکترونيک مالحظاتي داشته باشند اما اين مسائل بيش از ميانجي های ارتباطات
موضوعيت و اهميت دارند .


محمد سلطاني فر و خديجه ططری ( )1390در مقاله « تبيين تأثير فناوری های ارتباطي بر جريان های
سياسي و اقتصادی » كه در مجله مطالعه فرهنگ  -ارتباطات چاپ شده  ،عنوان مي كنند كه امروزه
فناوری های ارتباطي با حجم فراواني زندگي ما را تحت تأثير قرار داده اند  ،به گونه ای كه انسان امروز
بدون اين فناوری های جديد نمي تواند به زندگي اش ادامه دهد .
پيشرفت و گسترش فناوری های ارتباطي عالوه بر تأثيرات مثبتي كه در زندگي انسان ها دارد  ،دارای
تأثيرات منفي نيز هست كه بر همين اساس نظريه پردازان علوم ارتباطات با توجه به آثار و پيامدهای
فناوری های ارتباطي به دو گروه تقسيم مي شوند  :عده ای اعتقاد به تأثيرات مثبت فناوری های ارتباطي
دارند و برخي ديگر توجه خود را بر روی آثار منفي فناوری های ارتباطي متمركز كرده اند .



دنيس مک كويل (  ) 1388يکي از برجستهترين نظريه پردازان حوزه مطالعات ارتباطي و رسانهای  ،كتاب
« درآمدی بر نظريه ارتباطات جمعي » را نوشته كه توسط پرويز اجاللي ترجمه و مركز مطالعات و توسعه
رسانهها چاپ شده است .

وی بيان مي كند كه رابطه رسانه و دولت  ،جامعه و فرهنگ  ،شرايط سازماني توليد و توزيع  ،تغييرات محتوا ،
شيوه استفاده مخاطبان  ،رابطه ميان مخاطبان و ارتباط گران و جايگاه كاربرد رسانهها در متن شرايط اجتماعي
است  .رويکرد حاكم بر كتاب در خصوص ارتباطات و نظريههای ارتباطي « جامعهشناختي » است  .چنانكه
نويسنده مينويسد ارتباط جمعي  ،جنبههای خاصي داردكه نيازمند شاخة مجزايي از نظرية ارتباطات است  ،اين
شاخه بيشتر جامعهشناختي است تا روانشناختي .


محمدرضا حقيقي (  ) 1392كتاب « شبکههای اجتماعي مجازی و سرمايه اجتماعي » را توسط انتشارات
مشق شب منتشر كرده است .

عنوانهای كتاب شامل جامعه اطالعاتي  ،زيرساختهای جامعه اطالعاتي  ،ارتباطات و جهاني شدن  ،سواد
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اطالعاتي  ،دولت الکترونيک و رسانههای اجتماعي  ،سرمايه اجتماعي و نظريههای آن و فرهنگ و تمدن  ،خرده
فرهنگ  ،عناصر فرهنگي  ،عوامل مؤثر بر فرهنگ  ،فرهنگ ملي  ،نظريه منابع اجتماعي و سرمايه اجتماعي و توسعه
اقتصادی است .


مانوئل كاستلز (  ) 1393كتاب قدرت ارتباطات را توسط دفتر مطالعات و برنامه ريزی رسانه ها با ترجمه
محمد آذری نجف آبادی منتشر نمود  .او در اين كتاب جديد در خصوص نقش شبکه های ارتباطي به
مطالعه و تحقيق و ارائه نظريه پرداخت و به اهميت اين شبکه ها در جريان شکل گيری قدرت سياسي در
جامعه تاكيد نمود .

از منظر كاستلز قدرت  ،برخورداری از يک ظرفيت نسبي است كه يک كنشگر اجتماعي توسط آن مي تواند به
صورت ناهمسنگ بر منافع و ارزش های كنشگران قدرتمند و نيز بر تصميمات ساير كنشگران اجتماعي اثر بگذارد
او معتقد است  :قدرت نمي تواند به عنوان يک ويژگي برای افراد يا گروه ها تعريف شود بلکه در عوض قدرت
بيانگر يک رابطه است  .كاستلز بطور خالصه سعي در بيان دو مطلب دارد اول آنکه شبکه های ارتباطي نقش اصلي
را در قدرت سازی در هر شبکه ای  ،از جمله شبکه های شركتي  ،مالي  ،صنايع فرهنگي  ،فناوری يا شبکه های
قدرت  ،دارند و دوم اينکه منابع قدرت در واقع چيزی نيست جز برنامه ريزی تک شبکه ها و انتقال ميان شبکه
های مختلف .
همانگونه كه در بررسي كتب و مقاالت مالحظه گرديد  ،هيچ يک از اين آثار به بررسي تأثيری كه رسانه های
اجتماعي و شبکه های مجازی مي توانند در امنيت ملي كشورها داشته باشند  ،اشاره نشده  ،لذا تحقيق حاضر در
راستای رفع اين نقصان  ،برآمده به ويژه آنکه اثر اين رسانه ها را بر امنيت ملي ايران بررسي مي كند .

 .7فرضيهها ( هر فرضيه به صورت يک جملة خبری نوشته شود ) .

سؤاالت تحقيق :
سؤال اصلي :
پي آمدهای توسعه شبکه های اجتماعي بر مسايل ژئوپليتيک جمهوری اسالمي ايران كدامند ؟
سؤاالت فرعي
فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي
 .1توسعه شبکه های اجتماعي مي تواند مولفه های امنيت ملي جمهوری اسالمي ايران را متحول كند .
 .2توسعه شبکه های اجتماعي مي تواند مولفه های هويت ملي جمهوری اسالمي ايران را متحول كند .
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فرضيات فرعي
متغيرهای تحقيق
متغير مستقل :
شبکه های مجازی
متغير وابسته :
متغير وابسته پايان نامه حاضر :
مسايل ژئوپليتيک ايران شامل مولفه های امنيت ملي و مولفه های هويت ملي جمهوری اسالمي ايران مي باشد

 .8اهداف تحقيق ( شامل اهداف علمي، 1كاربردی 2و ضرورتهای 3خاص انجام تحقيق )
 .1تحليل تاثير توسعه شبکه های اجتماعي بر مسايل ژئوپليتيک ايران
 .2تبيين مولفه های امنيت ملي جمهوری اسالمي ايران
 .3تبيين مولفه های هويت ملي جمهوری اسالمي ايران

 .9در صورت داشتن هدف كاربردی بيان نام بهرهوران ( اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره ) :

دانشگاه ها  ،سازمان های انتظامي – امنيتي و آموزش و پرورش جمهوری اسالمي ايران .
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 .10جنبة نوآوری و جديد بودن تحقيق در چيست ؟ ( اين قسمت توسط استاد راهنما تکميل شود ) .

توسعه فضای مجازی و انعکاس فعاليت های سياسي  ،اقتصادی  ،فرهنگي  ،اجتماعي در آن فرصت ها و تهديدهای
جديدی را در اعمال حاكميت دولت ها فراهم كرده است .
لذا  ،پرداختن به موضوع ( تاثير توسعه شبکه های اجتماعي بر مسائل ژئوپلتيک جمهوری اسالمي ايران ) مي تواند
يک موضوع جديد جغرافيای سياسي تلقي گردد .
امضاء استاد راهنما

 .11روش كار

الف  .نوع روش تحقيق :
روش توصيفي  -تحليلي

ب  :روش گردآوری اطالعات ( ميداني ،كتابخانهای و غيره ) :
كتابخانه ای

پ  :ابزار گردآوری اطالعات (پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده ،آزمون ،فيش ،جدول ،نمونهبرداری ،تجهيزات
آزمايشگاهي و بانکهای اطالعاتي و شبکههای كامپيوتری و ماهوارهای و غيره ) :
فيش  ،جدول  ،بانک های اطالعاتي و شبکه های كامپيوتری .
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ت  :روش تجزيه و تحليل اطالعات :
استقرايي و قياسي  -قياسي و استقرايي
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 .12جدول زمانبندی مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي
تاريخ تصويب

از تاريخ

تا تاريخ

مطالعات كتابخانهای
جمعآوری اطالعات
تجزيه و تحليل دادهها
نتيجهگيری و نگارش پاياننامه
تاريخ دفاع نهايي

توسط معاونت پژوهشي مشخص مي گردد

طول مدت اجرای تحقيق :

 .13فهرست منابع و مأخذ ( فارسي و غير فارسي ) مورد استفاده در پاياننامه به شرح زير :
( به ترتيب حروف الفبا تنظيم شود )
كتاب  :نام خانوادگي ،نام  ،سال نشر ،عنوان كتاب  ،مترجم  ،جلد  ،محل انتشار  ،ناشر
مقاله  :نام خانوادگي  ،نام  ،عنوان مقاله  ،عنوان نشريه  ،سال  ،دوره،شماره  ،صفحه

تعدادی از منابع
منابع فارسي :
 .1حقيقي  ،محمدرضا  ، ) 1392 ( ،شبکههای اجتماعي مجازی و سرمايه اجتماعي  ،تهران  ،مشق شب .
 .2مک كويل  ،دنيس  ، ) 1388 ( ،درآمدی بر نظريه ارتباطات جمعي  ،ترجمه پرويز اجاللي  ،تهران  :مركز
مطالعات و توسعه رسانهها .
 .3سلطاني فر  ،محمد و ططری  ،خديجه  ( ،تابستان  ، ) 1390تبيين تأثير فناوری های ارتباطي بر جريان های
سياسي و اقتصادی  ،مطالعه فرهنگ – ارتباطات  ،سال دوازدهم  ،شماره . 14
 .4نيومن  ،راسل  ، ) 1389 ( ،تأثير رسانه های جديد  ،سياست رسانه ای شده  ،ارتباطات در آينده دموكراسي
 ،ترجمه مسعود آريايي نيا  ،تهران  :پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي .
 .5سيف پور  ،رضا  ( ،اسفند  ، ) 1392رسانههای نوين  ،قدرت نوين  ،روزنامه مردم ساالری  ،شماره ، 3435
. 24
 .6مصاف ( « ، ) 1393م عرفي رسانه و قدرت نرم »  ،در تاريخ  19شهريور  ،به آدرس اينترنتي :
http://masaf.ir/view/contents/20956
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 .7عزت زاده  ،مستوره و هاشمي  ،شهناز (  ، ) 1393بررسي انواع نقش رسانه های اجتماعي بر روابط بين
الملل روابط عمومي اسالمي  ،كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران .
 .8استريت جان (  ، ) 1384رسانه های فراگير  ،سياست و دموكراسي  ،ترجمه حبيب اهلل فقيهي نژاد  ،تهران
 :موسسه انتشاراتي روزنامه ايران .
 .9بنت  ،لنس و انتمن  ،رابرت (  ، ) 1389سياست رسانه ای شده  ،ارتباطات در آينده دموكراسي  ،ترجمه
مسعود آريايي نيا  ،تهران  :پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي .
 .10ساروخاني  ،باقر (  ، ) 1385جامعهشناسي ارتباطات  ،تهران  ،اطالعات  ،چاپ هفدهم .
 .11كازنو  ،ژان (  ، ) 1387جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي  ،ترجمه باقر ساروخاني و منوچهر محسني ،
تهران  :اطالعات .
 .12هابرماس  ،يورگن (  ، ) 1384نظريه كنش ارتباطي  ،ترجمه كمال پوالدی  ،چاپ اول  ،جلد  ، 1تهران :
روزنامه ايران .
 .13تفاوت  ،مهدی (  « ، ) 1388ديپلماسي رسانه ای  /با نگاه موردی  ،كاركرد رسانه های امريکايي پس از 11
سپتامبر»  ،پگاه حوزه  ،شماره  ، 272بهمن .
 .14دربيکي  ،بابک (  « ، ) 1393جامعه اطالعاتي و تغيير در مفهوم شهروندی »  ،راسخون  ،خرداد .
 .15رينک  ،دامينيک و هوراكس  ،ايوان (  « ، ) 1387جار و جنجال مجازی  :دگرگوني احزاب سياسي » ،
رسانه های جديد و سياست  ،ترجمه بابک دربيکي  ،تهران  :پژوهشکده مطالعات اجتماعي و فرهنگي  ،ص
 295تا . 323
 .16ساسي  ،سينيکا (  « ، ) 1387دگرگوني فضای عمومي »  ،رسانه های جديد و سياست  ،ترجمه بابک دربيکي
 ،تهران  :پژوهشکده مطالعات اجتماعي و فرهنگي  ،ص  135تا . 165
 .17سليماني  ،هوشنگ (  ، ) 1388ارتباطات سياسي و وظايف رسانه  ،روزنامه مردم ساالری  17 ،ارديبهشت .
 .18سنبلي  ،نبي (  « ، ) 1386ديپلماسي فرهنگي و نقش آن در پيشبرد منافع ملي »  ،خبرگزاری فارس 20 ،
بهمن .
 .19سيف پور  ،رضا (  « ، ) 1391بررسي عملکرد رسانه ملي در بيداری اسالمي »  ،هفت اقليم  27 ،مرداد .
 .20شاقاسمي  ،احسان (  « ، ) 1390قدرت ارتباطات ؛ امتداد سه گانه كاستلز»  ،مركز آموزش و پژوهش
مؤسسه همشهری  6 ،تير.
 .21ضيايي پرور ،حميد (  « ، ) 1388ايران و جنگ رسانه ای »  ،جنگ نرم  ،جلد دوم ( ويژه جنگ رسانه ای )
 ،تهران  :موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران.
 .22عادلي  ،عبدالعلي (  « ، ) 1390رسالت رسانه ها در بيداری ساالمي »  ،نشريه سخن جامعه  ،سال اول ،
شماره دوم  ،زمستان .
 . 24اربسکالو  ،مايکل  ، ) 1387 ( ،جنگ اطالعات ( چگونه از حمالت سايبری در امان باشيم )  ،مترجمان  :علي
ناصری  ،عبدالمجيد رياضي  ،تهران  ،انتشارات دانشگاه عالي دفاع ملي ،
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 .25آشوری  ،محمد  ، ) 1387 ( ،مقدمهای بر كتاب جرايم كامپيوتری و اينترنتي  :جلوهای نوين از بزه كاری ،
تأليف برمند باستاني  ،تهران  :انتشارات بهنام  ،چاپ دوم .
 .26جدی  ،سيد مجيد  ( ،پاييز و زمستان  ، ) 90بحران شناسي ناشي از جنگ با تأكيد بر صنعت برق  ،فصلنامه
مديريت بحران  ،سال سوم  ،شماره  13و . 14
 .27حبي  ،محمد باقر  ( ،بهار  ، ) 1391بررسي آسيبهای رواني – اجتماعي بستر ساز جنگ نرم و نقش بسيج در
پيشگيری و مقابله با آنها  ،تهران  ،فصلنامه مطالعات راهبردی بسيج  ،شماره . 54
 .28حجاب  ،محمد منير  ، ) 1387 ( ،جنگ رواني  ،ترجمه سعيد يارمند  ،تهران  :انتشارات مركز آموزشي و
پژوهشي شهيد صياد شيرازی .
 .29دادگران  ،علي  ، ) 1374 ( ،مباني ارتباطات جمعي  ،تهران  :انتشارات فيروزه .
 .30ساندرس  ،فرانسيس  ، ) 1387 ( ،جنگ سرد فرهنگي  :ترجمه بنياد فرهنگي پژوهشي غرب شناسي .
 .31سلماسي زاده  ،محمود  ،جنگ اطالعات و امنيت  ،خبرنامه انفورماتيک  ،شورای عالي انفورماتيک كشور ،
شماره . 80
 .32شعيب  ،بهمن  ،اميني ؛ آرمين  ،بهشتي پور ؛ حسن  ،شهبازی ؛ نجفعلي  ،بای ؛ نادعلي  ،ذوقي باراني ؛ كاظم ،
)  ،) 1390آيين متجاوز در جنگ نرم ؛ مدل براندازی نرم (  : ) 3تهران  :دانشکده و پژوهشکده اطالعات و امنيت .
 .33صالح مرام  ،سيد رضا  ، ) 1370 ( ،مجموعه مقاالت قدرت سايبر  ،تهران  :پژوهشگاه تحقيقات استراتژيک  ،چاپ
اول .
 .34ضيايي پرور  ،حميد  ، ) 1387 ( ،جنگ نرم  ،ويژه جنگ رسانهای  ،انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و
تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران .
 .35طارمي  ،محمد حسين  ،مجله ره آورد نور شماره  ، 22مركز تحقيقات كامپيوتر اسالمي .
 .36فوكوياما  ،فرانسيس  ، ) 1385 ( ،جهاني شدن  ،تهران  ،نشر ني .
 .37فيلد  ،جان  ، ) 1386 ( ،سرمايه اجتماعي  ،مترجم غالمرضا غفاری  ،تهران  ،انتشارات كوير .
 .38كالينز  ،ام  .جان  ، ) 1370 ( ،استراتژی بزرگ ( اصول و رويهها )  ،ترجمه كوروش بايندر  ،تهران  :انتشارات
دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه .
 .39مک لوهان  ،مارشال  ،برای درک رسانهها  ،مترجم سعيد آذری  ،تهران  :مركز تحقيقات  ،مطالعات و سنجش
برنامههای صدا و سيما  ،چاپ اول .
 .40نای  ،جوزف  ، ) 1377 ( ،قدرت نرم  ،مترجم محسن روحاني ؛ مهدی ذوالفقاری  ،تهران  :پژوهشکده مطالعات
و تحقيقات بسيج . 1385 ،
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.14هزينههای تحقيق پاياننامه
الف  .منابع تأمين بودجة پاياننامه و ميزان هر يک ( ريالي ،ارزی،تجهيزاتي و غيره )
نام مؤسسه

رديف

بودجة ريالي

تجهيزات و تسهيالت

بودجة ارزی

جمع

ب  .هزينههای پاياننامه
ب .1هزينههای پرسنلي ( برای مواردی كه در حوزة تخصص و مهارت و رشتة دانشجو قرار ندارد )
نوع مسئوليت

تعداد افراد

كلساعاتكاربرایطرح

حق الزحمه در ساعت

جمع

جمع هزينه های تخميني به ريال :

ب .2هزينههای مواد و وسايل ( وسايلي كه صرفاً از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداری شوند )
نام ماده يا

مقدار

مصرفي-

وسيله

مورد نياز

غيرمصرفي

ساختداخلياخارج

جمع هزينه های مواد و وسايل به ريال :
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شركت
سازنده

قيمت واحد
ريالي

ارزی

قيمت كل
ريالي

ارزی

ب  .3هزينههای متفرقه
شرح هزينه

رديف
1

هزينه تايپ (هر صفحه)

2

هزينه تکثير (هر صفحه)

3

هزينه صحافي (هر جلد)

4

هزينه عکس و اساليد (هر عدد)

5

هزينة طراحي ،خطاطي( ،كلي)

ريالي

معادلرياليبودجه ارزی

ارزی

كل هزينه به ريال

نقاشي ،كارتوگرافي(كلي)
6

هزينه خدمات كامپيوتری (كلي)

7

هزينههای ديگر پيش بيني نشده
جمع

جمع كل هزينهها
رديف

نوع هزينه

1

پرسنلي

2

مواد و وسايل

3

مسافرت

4

متفرقه

ريالي

هزينه كلبه ريال

ارزی

جمع

 .15تأييدات
الف :
نام و نام خانوادگي استاد راهنما :

تاريخ

دكتر يوسف زين العابدين

امضاء
1394 / 3 / 20

نام و نام خانوادگي استاد مشاور : 1

تاريخ

نام و نام خانوادگي استاد مشاور : 2

تاريخ

امضاء
/

امضاء
/
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1394 /

1394 /

ب .نظرية كميتة تخصصي گروه دربارة

.ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشتة تحصيلي دانشجو :
ارتباط فرعي دارد 

ارتباط دارد 

ارتباط ندارد 

.2جديد بودن موضوع :
بلي 

در ايران بلي 

خير 

.3اهداف بنيادی و كاربردی :
قابل دسترسي نيست 

قابل دسترسي است 

مطلوب نيست 

.4تعريف مسأله :
رسا نيست 

رسا است 
 .5فرضيات :

درست تدوين شده است 

درست تدوين نشده و ناقص است 

 .6روش تحقيق دانشجو :
مناسب نيست 

مناسب است 

 .7محتوا و چارچوب طرح :
از انسجام برخوردار نيست 

از انسجام برخوردار است 

پ .تأييد نهايي
رديف

سمت و تخصص

نام و نام خانوادگي

نوع رأی

امضاء

1
2
3
4
5
موضوع تحقيق پاياننامة خانم  :نسيم محمدی كاكرودی
دانشجوی مقطع  :كارشناسي ارشد 

دكترای حرفهای 

رشته  :جغرافيای سياسي

تحت عنوان  :تاثير توسعه شبکه های اجتماعي بر مسائل ژئوپوليتيک جمهوری اسالمي ايران
در جلسة مورخ  1394 5 / 12كميتة تخصصي گروه مطرح شد و به اتفاق آراء  يا با تعداد  رأی از  رأی
مورد تصويب اعضاء قرار گرفت  قرار نگرفت 
مدير گروه

تاريخ

دكتر پور رمضان

1394 / 5 / 12

امضاء

18

ت .نظرية شورای پژوهشي دانشگاه :
موضوع و طرح تحقيق پاياننامة آقای  /خانم نسيم محمدی كاكرودی دانشجوی مقطع  :كارشناسي ارشد
رشتة :

جغرافيای سياسي كه به تصويب كميتة تخصصي مربوط رسيده بود  ،در جلسة مورخ 1394 / 10 / 1 :

شورای پژوهشي دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضا ( تعداد

نفر )

قرار گرفت  /نگرفت .

رديف

نام و نام خانوادگي

امضاء

نوع رأی (موافق يا مخالف)

توضيحات

1
2
3
4
5
6
7
8
9

نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي واحد

امضاء

تاريخ
1394 / 10 / 1
تاريخ ثبت

شمارة ثبت در امور پژوهشي واحد

1394 / 10 / 1
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