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 : تحصيالت سوابق -دوم

 (عالی درجه با)  (۵۹۱1-۵۹۱۱( )اهواز) شاپور جندی دانشگاه: کشاورزی مهندسی: کارشناسی -

 (۵۹۱۱-۵۹۱۱) آمریکا. واشنگتن ایالت پولمن، دانشگاه: فيزیولوژی: ارشد کارشناسی -
 کشور به بازگشت( )۵۹۱۱-۵۹۱1) آمریکا. واشنگتن ایالت پولمن، گاهدانش: فيزیولوژی :دکتری -
 (فيزیولوژی دکتری نکرد ناتمام و اسالمی انقالب پيروزی دليل به
 با) (۵۹۱9-۵۹۱۱) ترنت ناتينگهام دانشگاه .انگلستان از الملل بين روابط: ارشد یکارشناس -

 (عالی درجه
 : ارشد کارشناسی نامه پایان عنوان

Television Viewing and The Socio-Cultural Activities of The 

Persian Community in London (A Case Study)    
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 نمونه مطالعه: لندن ایرانيان جامعه در فرهنگی-اجتماعی های فعاليت بر تلویزیون مشاهده تاثير)
 (ای
 با) (۵۹۱۱-۵۹۱۳) سترلي دانشگاه .انگلستان از الملل بين ارتباطات یشناس جامعه: یدکتر -

 (عالی درجه
 : دکتری رساله عنوان

 
The Iranian Press and Modernization Under The Qajar  

 دوران در ایران سياسی توسعه در مطبوعات نقش( )قاجار عصر در نوسازی و ایران مطبوعات)
 (مشروطيت

 (.لمعه کتاب از یبخش)  سطوح مرحله از یشبخ تا آغاز از( سال شش) یحوزو تحصيالت -
 قوه سابق رئيس) شاهرودی هاشمی محمود سيد اهلل آیت: دوره این در بنده اساتيد از برخی)

 اهلل آیت ،(االصول قوانين و االسالم شرایع ،الواضحه البالغه: کتابهای تدریس( )قضائيه
 ،(ولاالص معالم عشر، حادی باب سيوطی،: کتابهای تدریس( )خبرگان عضو) اسالمی فضلابوال
 منطق: کتابهای تدریس( )کرج شهر دادگستری سابق رئيس) اشکوری نورالدین سيد اهلل آیت

 ...غيره و ((الدمشقيه لمعه مظفر، االصول علم مظفر،
 

 :مختلف یزبانها به یآشنائ -سوم
 یمادر زبان: یفارس زبان -
 (فهميدن و نخواند نوشتن، یباال سطح در) یانگليس زبان -
   (دنيفهم و خواندن نوشتن، یباال سطح رد) یعرب زبان -
 

 : تدریس سوابق -چهارم
 : مقاطع در شده تدریس دروس عنوان -۵ 

 .اند شده تدریس ترم چندین در کدام هر ذیل درسهای : یکارشناس
  (-ع -صادق امام دانشگاه) یاجتماع علوم در پژوهش روش 
  (-ع– صادق امام دانشگاه) شناسی نشانه و شناسی زبان 

  ( -ع– صادق امام دانشگاه -اسالمی معارف و الهيات دانشکده) آمار و قيتحق یوشهار 

 (-ع– صادق امام دانشگاه -سياسی علوم دانشکده) سياسی دگرگونی و نوسازی 

 ( تهران دانشگاه -اجتماعی علوم دانشکده) ارتباطات و فرهنگ 

 ( -ع-قصاد امام دانشگاه) تلویزیون و رادیو های برنامه تحليل و نقد 
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- صادق امام دانشگاه) (فرهنگی ميان مطالعات) فرهنگی ميان و المللی بين ارتباطات 
 (سيما و صدا دانشگاه و -ع

 (-ع-صادق امام دانشگاه( )انگليسی) ها رسانه تخصصی زبان 

 

 .اند شده تدریس ترم چندین در کدام هر ذیل درسهای: ارشد کارشناسی
   (انگلستان -اکسفورد یآکادم) یاجتماع علوم در پژوهش روش 

  ( -ع-صادق امام دانشگاه) ارتباطات و فرهنگ یها هینظر 

  ( اجتماعی علوم دانشکده-تهران دانشگاه) ارتباطات و فرهنگ 

 (  اجتماعی علوم دانشکده-تهران دانشگاه) انتقادی های نظریه 

 ( -ع– صادق امام دانشگاه) تلویزیون و رادیو های برنامه تحليل و نقد 
  (-ع– صادق امام دانشگاه) سازی جهانی و عهتوس 
  (مايس و صدا دانشگاه) یخبر پژوهش یروشها 
 ( مدیریت دانشکده-تهران دانشگاه) فرهنگی ميان و المللی بين ارتباطات 

 ( سيما و صدا دانشگاه) فرهنگی ميان و المللی بين ارتباطات 

   (مايس و صدا دانشگاه) یجمع یها رسانه در قيتحق 

 (-ع– صادق امام دانشگاه) ارتباطات و فرهنگ در پژوهش کارگاه 

 (-ع– صادق امام دانشگاه) غرب و اسالم 

   
 : دکتری
 (اکسفورد یآکادم) ارتباطات و یاجتماع علوم در پژوهش روش -۵
 انگليس سفورد،اک ،یعال تحصيالت یبرا اکسفورد یآکادم: تدریس محل علمی مراکز -1

 1999 تا 1999  سال از)۵۹1۹ سال های هنيم تا ۵۹۱۳ سال از -سال سه یبرا)
 ((ميالدی

 ( -ع– صادق امام دانشگاه( )انگليسی زبان به) الملل بين ارتباطات -۹

 (-ع– صادق امام دانشگاه( )انگليسی زبان به) دکتری برای تخصصی نزبا -9

 (-ع– صادق امام دانشگاه) ارتباطات و فرهنگ در پژوهش های روش -۱

 امام دانشگاه( )انگليسی زبان به) جهان ارتباطات و فرهنگ مسائل و ها سياست درس -6
 (-ع– صادق

 (-ع– صادق امام دانشگاه( )ارتباطات تخصصی متون) انگليسی زبان -۱
 

 (:یدکتر و ارشد یکارشناس) ها رساله و ها نامه انیپا داور ای مشاور ای راهنما استاد -پنجم
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 وجود داوری و مشاوره راهنمایی، حوزه هس در دکتری رساله نيز و نامه پایان ها ده رابطه این در
 ارتباطات و فرهنگ دانشکده بخش در. است شده خودداری آنها ذکر از اختصار دليل به که دارند

 . اند شده آورده موارد کليه( ع) صادق امام دانشگاه سایت در
 

 :یدانشگاه و یعلم یها تيمسئول -ششم
 (199۹-1999) لندن یاسالم مطالعات موسسه سيرئ 
 (1999 تا 1999 از) انگلستان -آکسفورد -یعال مطالعات یبرا آکسفورد یآکادم ریمد 
 (دکتری و ارشد کارشناسی تحصيالت برای انگلستان پورتسموث دانشگاه به وابسته)

 (سال 1) (ع) صادق امام دانشگاه ارتباطات و فرهنگ دانشکده یپژوهش معاون 

 (سال 1) (ع) صادق امام دانشگاه قاتيتحق مرکز ن،ید و ارتباطات گروه ریمد 

 (سال ۹) (ع) صادق امام دانشگاه ارتباطات و فرهنگ دانشکده سيرئ 

 سال از( )ع) صادق امام دانشگاه قاتيتحق مرکز ،"نید و ارتباطات" هینشر ريسردب 
 (۵۹1۱ تا ۵۹1۱

 مباحث در (ارتباطات و دین: جدید نام) "صادق نامه" یتخصص-یعلم فصلنامه ريسردب 
 فرهنگ دانشکده یهمکار با و قاتيتح مرکز ارتباطات، و فرهنگ ن،ید یا رشته انيم
 (کنون تا ۵۹1۱ سال از) (ع) صادق امام دانشگاه ارتباطات و

 دانشگاه "ارتباطات و یفرهنگ مطالعات" یپژوهش– یعلم فصلنامه هیریتحر ئتيه عضو 
 تهران

 "ژورنال ایمد گلوبال" یجهان فصلنامه هیریتحر ئتيه عضو 

 Journal) (Global Media 

 انقالب رهيافت: جدید نام) "اول خط" یاجتماع-یفرهنگ فصلنامه هیریتحر ئتيه عضو 
 (اسالمی

 یم منتشر خارجه امور وزارت توسط که "قایآفر مطالعات" فصلنامه هیریتحر ئتيه عضو 
 .گردد

 نگیفره مطالعات پژوهشگاه «ایران فرهنگی تحقيقات» فصلنامه تحریریه هيئت عضو 
 .آوری فن و تحقيقات علوم، وزارت اجتماعی و

 ،یفارس: یزبانها به "ارتباطات و فرهنگ ن،ید" زبانه سه یعلم تیسا مسئول ریمد 
 (ع) صادق امام دانشگاه ،یعرب و یسيانگل

 معارف دانشکده علمی انجمن از صادره "دعوت" الکترونيکی مجله مسئول مدیر 
 (سال 1 برای) (ع) صادق امام اهدانشگ ارتباطات، و فرهنگ و اسالمی
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 زبان به (Discourse): جمله از لندن در نشریه چندین سردبير و مسئول مدیر 
 عربی، زبان به( اسالميه شئون) انگليسی، زبان به (Open Harts) انگليسی،

Iqra: Quran in Focus) انگليسی زبان به قرانی نشریه. 

 دانشگاه. )کنون تا ۵۹۳9 سال از( رتباطاتا و  دین) پژوهشی-علمی دوفصلنامه سردبير 
 (-ع– صادق امام

 (ع) صادق امام دانشگاه -ارتباطات و فرهنگ دانشکده منتخب کميته حقيقی عضو 

 مذاهب دانشگاه( )اندازی راه حال در( )اسالمی امت پژوهشی آینده) فصلنامه سردبير 
 (اسالمی

 .اسالمی مذاهب دانشگاه امنای هيئت عضو 

 
  :برتر پژوهشگر و علمی زجوای -هفتم

 (۵۹۳9) شریف دانشگاه در رسانه و هنر عرصه در برتر پژوهشگر -۵
 (۵۹۳۵( )ع) صادق امام دانشگاه سوم، نفر -دانشگاه برتر پژوهشگر -1
 (۵۹۳1( )ع) صادق امام دانشگاه برتر پژوهشگر ستادا -۹
( ع) صادق امام دانشگاه ات،ارتباط و فرهنگ و اسالمی معارف دانشکده برتر پژوهشگر استاد -9
(۵۹۳۹) 

 

 :کتاب تأليف _هشتم
 Muslim Identity in 21st Century: Challenges of » کتاب .۵

Modernity » (تجدد چالش: یکم و بيست قرن در یاسالم هویت) .با همکار ادیتور 
 یالملل بين کنفرانس مقاالت مجموعه کتاب. پور بهمن محمدسعيد دکتر یآقا جناب

 ۵۳۳1 سال نوامبر اول تیلغا اکتبر ۹۵ خیتار از که یسيانگل زبان به "یاسالم هویت"

 مطالعات موسسه" توسط University of London لندن دانشگاه در یالديم

 چاپ به لندن در BookExtra انتشارات توسط کتاب این .دیگرد برگزار "یاسالم
 ۹9۹ :صفحات تعداد ،۵-۳99۱69-۱۱-۱:  شابک .است رسيده

 و یاجتماع ،یاسيس ،یقتصادا نگاه: رانیا در یاسالم انقالب یها شهیر" تابک .1

 کنفرانس مقاالت مجموعه کتاب. یصفو دکتر یآقا جناب با همکار توریاد. "یفرهنگ
 1999 سال هیفور دوازدهم خیتار در که است یسيانگل زبان به مذکور نام به یالملل نيب

 توسط کتاب این .دیگرد برگزار لندن در "یاسالم مطالعات موسسه" توسط یالديم
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 ،۵-۳99۱69-9۹-۱:  شابک .است رسيده چاپ به لندن در BookExtra انتشارات
 .۵۱9 :صفحات تعداد

۹.  4- The Roots of Islamic Revolution in Iran: Economical, 

Political, Social and Cultural Views. 
 

 مقاالت مجموعه کتاب نیا. کتاب توریاد. "حلها راه ها، ریشه تعریف،: تروریسم" کتاب .9
 سال نوامبر زدهميس خیتار در که است کتاب عنوان نام به یسيانگل زبان به یکنفرانس

 سپتامبر ازدهمی معروف حادثه از پس "یاسالم مطالعات موسسه" توسط لندن در 199۵
 رسيده پچا به لندن در BookExtra انتشارات توسط کتاب این .دیگرد برگزار ،199۵
 .۵۵۳ :صفحات تعداد ،۵-۳99۱69-91-1: شابک .است

۱. 6. Terrorism: Definition, Roots and Solutions 

 

 مقاالت مجموعه نيز این که "اسالم حاکميت و ثالثه ادیان شهر: قدس " کتاب ادیتور .6
 سال در اسالمی مطالعات موسسه طرف از که بود لندن در روزه دو المللی بين کنفرانس

 برگزار موسسه این بر اینجانب مدیریت زمان در و یسيانگل زبان به یالديم 1991
 در کامل، ادیت و مختلف های بخش برای اینجانب از مقدمه هفت با کتاب این. گردید

 .باشد می چاپ آماده صفحه هزار به نزدیک

7. 4- Quds: The City of Three Monotheistic Religions and 

The Islamic Rule. 

 :تهران اول، چاپ ،واقعيت تا تئوری از: سياست و فرهنگ تعامل( ۵۹16) حسن ير،بش .1
: شابک .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت -ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه انتشارات

 .۳6 :صفحات تعداد ، ۱-۵۳-۱۱۵1-۳69

 انتشارات: تهران اول، چاپ ارتباطات، و دین تعامل( ۵۹1۱) همکاران و حسن بشير، .۳
-1۱۹1-۱1-6: شابک .اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشگاه و صادق امام نشگاهدا

 .1۱1 :صفحات تعداد ،۳69-۳۱1

 رهبری، کالم در اسالمی هنر های فترهيا و اصول( ۵۹11) همکاران و حسن بشير، .۵9
 تعداد ،۳۱1-699-۱۱۱9-91-۳: شابک .صادق امام دانشگاه انتشارات: تهران اول، چاپ

 .1۱9 :صفحات

 در ایران اجتماعی و سياسی نوسازی فرآیند در مطبوعات نقش( ۵۹11) حسن ير،بش .۵۵
-16-۵: شابک (.ع) صادق امام دانشگاه انتشارات: تهران اول، چاپ ،قاجاریه دوره

 .99۱ :صفحات تعداد ،۱۱96-۳69-۳۱1
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 :تهران اول، چاپ ،اجتماعی علوم در پژوهش روش نامه واژه( ۵۹11) حسن بشير، .۵1
 :صفحات تعداد ،۳۱1-۳69-۱۱96-11-۹: شابک ،(ع) صادق امام شگاهدان انتشارات

199. 

: تهران دوم، چاپ اجتماعی، علوم در پژوهش روش نامه واژه( ۵۹11) حسن بشير، .۵۹
: صفحات تعداد ،۳۱1--۱۱96964-11-۹: شابک ،(ع) صادق امام دانشگاه انتشارات

199. 
 اول، چاپ گفتمان، تحليل و ای شبکه تحليل: رخب( ۵۹1۳) همکاران و حسن بشير، .۵9

 تعداد ،۳۱1-699-۱۱۱9-۱9-9: شابک ،(ع) صادق امام دانشگاه انتشارات :تهران
 .۹۹9: صفحات

 چاپ اسالمی، انسانی علوم بنيادین مفاهيم: مجموعه از «تعزیه»( ۵۹۳9) حسن بشير، .۵۱
 تعداد ، ۳۱1-699-1۵9-1۳-6: شابک ،(ع) صادق امام دانشگاه انتشارات :تهران اول،

 .1۱9 :فحاتص

 تحليل مجموعه  :از گفتمان، تحليل با قرائتی  :بيگانه های رسانه( ۵۹۳9) حسن بشير، .۵6
 سيمای انتشارات  :تهران ،۵۹۳9 پائيز اول، چاپ ،(اول کتاب) جهان های رسانه گفتمان

 تعداد ،۳۱1-699-۳191۵-۱-۱: شابک ارتباطات، مدیریت ماهنامه و شرق
 .۵۱1 :صفحات

 تحليل مجموعه  :از گفتمان، تحليل با قرائتی : بيگانه های رسانه( ۵۹۳9) حسن بشير، .۵۱
 سيمای انتشارات  :تهران ،۵۹۳9 پائيز اول، چاپ ،(سوم کتاب) جهان های رسانه گفتمان

 تعداد ،۳۱1-699-۳191۵-۱-۱: شابک ارتباطات، مدیریت ماهنامه و شرق
 .۵۱1 :صفحات

 کارگزار انتشارات: تهران اول، چاپ ن،نوی عمومی روابط گفتار شش( ۵۹۳9) حسن بشير، .۵1
 .۵6۱: صفحات تعداد ،۳۱1-699-۱۹۱9-19-۳: شابک عمومی، روابط

 تحليل مجموعه  :از گفتمان، تحليل با قرائتی : بيگانه های رسانه( ۵۹۳۵) حسن بشير، .۵۳
 سيمای انتشارات  :تهران ،۵۹۳۵ پائيز اول، چاپ ،(دوم کتاب) جهان های رسانه گفتمان

: صفحات تعداد ، ۳۱1-699-۳191۵-۳-۹ :شابک ارتباطات، مدیریت هنامهما و شرق
۵۱۳. 

 چاپ دوم، جلد -رسانه مطالعات مجموعه: دین و رسانه( ۵۹۳۵) همکاران و حسن بشير، .19
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: تهران اول،

: تهران ل،او چاپ اسالمی، انسانی علوم بنيادین مفاهيم خبر؛( ۵۹۳1) حسن بشير، .1۵
: صفحات تعداد ،۳۱1-699-1۵9-1۱۹-۹: شابک ،(ع) صادق امام دانشگاه انتشارات

1۱1. 
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 اهلل آیت و ره) خمينی امام نگاه از اسالمی بيداری نظری مبانی (۵۹۳1) حسن بشير، .11
 هنر فرهنگ، پژوهشگاه و( ع) صادق امام دانشگاه انتشارات: تهران اول، چاپ ای، خامنه

 . ارتباطات و

: تهران اول، چاپ اسالمی، فرهنگ بنيادین مفاهيم: وقف فرهنگ( ۵۹۳۹) حسن ر،بشي .1۹
 .اسالمی فرهنگ نشر دفتر

: تهران اول، چاپ ارتباطات،: اول جلد ارتباطات علوم دانشنامه( ۵۹۳۹) حسن بشير، .19
 .عمومی روابط کارگزار انتشارات

: تهران اول، چاپ اسالمی، فرهنگ بنيادین مفاهيم: اسالمی دعوت(۵۹۳۹) حسن بشير، .1۱
 . اسالمی فرهنگ نشر دفتر

: تهران اول، چاپ عمومی، روابط: دوم جلد ارتباطات، علوم دانشنامه(۵۹۳9) حسن  بشير، .16
 .عمومی روابط کارگزار انتشارات

: تهران اول، چاپ اول، کتاب -جهان های رسانه گفتمان تحليل( ۵۹۳9) حسن بشير، .1۱
 .شب مشق انتشارات

 مؤسسه انتشارات: تهران اول، چاپ بانکداری، کاربردی دانشنامه( ۵۹۳۱) حسن بشير،  .11
 .ارتباط فرا

 انتشارات: تهران اول، چاپ اسالمی، بانکداری کاربردی دانشنامه( ۵۹۳۱) حسن بشير، .1۳
 .ارتباط فرا مؤسسه

 اول، چاپ ارتباطات، و فرهنگ سياست، تعامل: دیپلماسی گفتمان( ۵۹۳۱) حسن بشير، .۹9
 (.ع) صادق امام نشگاهدا انتشارات: تهران

 دفتر: تهران  اول، چاپ دینی، منابع فهم در گفتمان تحليل کاربرد( ۵۹۳۱) حسن بشير، .۹۵
 .اسالمی فرهنگ نشر

 اول، چاپ ،(عربی انگليسی فارسی) عمومی روابط زبانه سه فرهنگ (۵۹۳۱) حسن بشير، .۹1
 .ارتباط فرا مؤسسه انتشارات: تهران

 و عمومی روابط پژوهی آینده(۵۹۳۱( )کوشش به) مهدی باقریان، و حسن بشير، .۹۹
 .عمومی روابط کارگزار انتشارات: تهران اول، چاپ اجتماعی، سئوليتم

 انتشارات: تهران اول، چاپ ،ارتباطات و فرهنگ سياست تعامل :گفتمانی دیپلماسی( ۵۹۳۱) حسن بشير، .۹9

 (.ع) صادق امام دانشگاه

 

 :کتاب ترجمه -نهم

 "الملل بين ارتباطات در نو مرزهای" ،(انگليسی ستارویرا( )۵۹11) مهدی سمتی، -۵
(New Frontiers in International Communication Theory)، 
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 ،(ع) صادق امام دانشگاه انتشارات :تهران اول، چاپ همکاران، و بشير حسن: ترجمه
 .۱۱6: صفحات تعداد ،۳۱1-۳69-۱۱96-۳۳-۵: شابک

 تمقاال مجموعه) توسعه و ارتباطات فرهنگ، درباره گفتارهایی( ۵۹11) حسن بشير، -1
 ،(ع) صادق امام دانشگاه انتشارات :تهران اول، چاپ ،(فارسی به انگليسی از ای ترجمه
 .۵66 :صفحات تعداد ،۳۱1-699-۱۱۱9-99-۹: شابک

 فارس، خليج حاشيه عربی کشورهای رد ها رسانه( ۵۹1۳) عوض بن محمد المشيخی، -۹
-۱۵-۱: شابک ،(ع) صادق امام دانشگاه انتشارات :تهران اول، چاپ بشير، حسن: ترجمه
 .۱۱۵: صفحات تعداد ،۱۱۱9-699-۳۱1

 حسن ترجمه جهانی، اخبار در ضدجریان ،(۵۹۳۵) دایا توسو، کيشان و اليور بارت،-بوید -9
: شابک ،(ع) صادق امام دانشگاه انتشارات: تهران اول، چاپ ، معماریان، محمد و بشير

 .۹۵1: صفحات تعداد ،1-۵19-1۵9-699-۳۱1

 اول، چاپ ،جهانی های برنامه و ها سياست عمومی، دیپلماسی( ۵۹۳9) حسن بشير، -۱
 (.ع) صادق امام دانشگاه انتشارات: تهران

 چينش: برانگيز چالش آینده: ریسک ارتباطات( ۵۹۳۹) فهناز مرادی، و حسن بشير، -6
 .فرهنگی و علمی انتشارات: تهران اول، چاپ ریسک، ارتباطات در واژگان

 اول، چاپ بحرین، در مساجد نابودی و تخریب( ۵۹۳9) جبار شجاعی، و حسن  بشير، -۱
 .صادق موعود انتشارات: تهران

 

 :کتاب ویراستاری -دهم
 یرواستار ،(اول جلد) ارتباطات المللی بين دانشنامه( ۵۹۳9) حسن بشير، و مسعود کوثری، -۵

 بشير، حسن دکتر و کوثری مسعود دکتر :فارسی ویراستاران دنزباخ، ولفگانگ: انگليسی
 کاووس حسنی، حسين افخمی، حسينعلی احمدزاده، مصطفی آذری، غالمرضا: مترجمان

: شابک ،(ع) صادق امام دانشگاه انتشارات  :تهران اول، چاپ کوثری، مسعود سيدامامی،
 .۱۱۵: صفحات تعداد ،۱-۱۵-1۵9-699-۳۱1

 با ارتباطات المللی بين دانشنامه کتاب از لدج 6 ترجمه سرویراستار( ۵۹۳۱) بشير حسن -1
 و علمی انتشارات: تهران. اند شده چاپ آماده جلد ۵۵ در که دنزباخ ولفگانگ ویراستاری

 .فرهنگی
 

 :مجالت مدیریت – یازدهم

 امور وزارت مسئولين از یبرخ یهمکار با "آفریقا مطالعات" فصلنامه اندازی راه -۵ -
 .مجله آن در مقاالت از یبرخ نوشتن و مزبور مجله تحریریه هيئت عضو  .خارجه



 

 (11) 

 :انگلستان در ذیل مجالت سردبير یا و مدیر -

 تمدنها، و ادیان گفتگوی باره در انگليسی زبان به Discourse "گفتمان" مجله -1 -
 .گردید می صادر ماهيانه شکل به سال سه بمدت که

 به قران باره در يسیانگل زبان به Recite: Quran in Focus ":أقرأ" مجله -۹ -
 بود زبانی انگليس مجله اولين مجله این. جامعه در تر عمومی مخاطب با و ساده زبان
 .گردید می منتشر مزبور شيوه به که

 افراد یاساس یهمکار با انگليسی زبان به Open Hearts "باز های قلب" مجله -9-
 .گردید منتشر ماهيانه شکل به نيم و سال سه حدود در مزبور مجله .دیگر

 ماهيانه دو بشکل سال چهار حدود مدت به که عربی زبان به "اسالميه شئوون" مجله -۱-   
 .داشت مطلوبی نسبتا علمی سطح و گردید می صادر

 یول کردند یم یهمکار مجالت نیا هيته در یمختلف افراد که است اطالع به الزم)
  (.بود نجانبیا بعهده ،آنها از یبرخ یراستاریو نيز و مطالب ینهائ تيمسئول و تیریمد

 
 :(فارسی) پژوهشی-علمی مقاالت -دوازدهم

 تر عميق شناخت برای سازی زمينه: ارتباطات جدید معناشناسی»( ۵۹1۱) حسن بشير، -1
 و گیفرهن مطالعات پژوهشگاه فرهنگی، تحقيقات فصلنامه ،«رسانه و فرهنگ رابطه

 19 ،۵۱۱ تا ۵۹۵ از ،۵۹1۱ پائيز، ،۹ ارهشم اول، سال عالی، آموزش وزارت -اجتماعی
 .صفحه

 رتباطیا های پژوهش فصلنامه ،«بحران معناشناسی و ها رسانه»( ۵۹1۱) حسن بشير، -2
 .صفحه 1۵ ، 1۳ تا ۳ از ،۵۹1۱ پائيز، ،۱۱ شماره -۵۱ سال سيما، و صدا تحقيقات مرکز

   Global Media غربی، و ایرانی پسند عامه موسيقی در فرهنگی تعامل -3
Journal(جهانی رسانه فصلنامه )11 ،(تهران دانشگاه) ایران و( پوردو دانشگاه) آمریکا 

 .۵۹1۱ بهار ،۱ شماره صفحه،

: انتخاباتی رویکردهای ای مقایسه مطالعه( ۵۹11) حميدرضا حاتمی، و حسن بشير، -4
 انتخابات مرحله دومين درباره کيهان و اسالمی جمهوری های سرمقاله گفتمان تحليل

 ارتباطی های پژوهش فصلنامه ،(1۱ اردیبهشت 6 تا 16 اسفند 1۱ از) هشتم جلسم
 ،۱۱ پياپی ،۵ شماره ،۵6 سال صفحه، 1۵ ،۵۵9 تا ۳۹ از سيما، و صدا تحقيقات مرکز
 .۵۹11 بهار
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 آمریکا، در مسلمانان مناسبات مطالعه: فرهنگ هم های گروه و فرهنگی هم نظریه -5
 آموزش وزارت -اجتماعی و فرهنگی مطالعات گاهپژوهش فرهنگی تحقيقات فصلنامه

 .۵۹11 تابستان ،1 شماره -دوم دوره صفحه، 1۱ -۵1۹ تا ۳۱ از عالی،

 -۵۳1۵: کشور سياسی تحوالت در عراق شيعی نخبگان نقش( »1388) حسن بشير، -6
 - ۵۹11 زمستان شماره ،قم -شناسی شيعه موسسه شناسی، شيعه فصلنامه ،«۵۳۱1
 .۳1 -۱۳ صص ،11 شماره

 دانش فصلنامه ،«ایران اسالمی جمهوری ای خاورميانه گفتمان»( ۵۹11) حسن بشير، -7
 و بهار اول، شماره پنجم، سال صفحه، 1۹ ،۳۵ تا ۱۳ از ،(ع) صادق امام دانشگاه سياسی
 .۵۹11 تابستان

8- Qanun and the Modernization of Political Thought  

in Iran ، Global Media Journal (English), Vol. 8, Issue 14, 

Spring, 2009, 90 Pages. 
: فرهنگی های سياست و ای رسانه فرهنگ( ۵۹1۱) حسين بصيریان، و حسن بشير، -9

 ایرانی انجمن فصلنامه یافته، توسعه کمتر و یافته توسعه کشورهای در تطبيقی مطالعه
 تا ۵۹۳ از طات،ارتبا و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن ارتباطات، و فرهنگی مطالعات

 .۵۹1۱ انتسزم ،۱ شماره ،1 سال صفحه، 1۱ ، ۵69

 با کينگ لری مصاحبه گفتمان تحليل( ۵۹11) علی فرقانی، و حسن بشير، -11
 Global Media دیگر، جمهور رئيس سه با آن مقایسه و ایران جمهور رئيس

Journal (جهانی رسانه فصلنامه )(تهران دانشگاه) ایران و( پوردو دانشگاه) آمریکا، 
 .۵۹11 پایئز ،1 شماره

 گفتمانی، ریزی برنامه و رادیو( ۵۹1۳) عبدالکریم خيامی، و حسن بشير، -11
 صص ،۵۹1۳ پائيز( 6۹ پياپی) ۹ شماره هفدهم، سال ارتباطی، پژوهشهای فصلنامه

۵9۱-۵6۱. 

-فرهنگی ارزیابی مفهومی مدل»( ۵۹۳9) نيک هراتی محمدرضا و حسن بشير، -12
 ششم، سال فنآوری، و علوم در اخالق فصلنامه ،«اطالعات فناوری حلهای راه اخالقی
 .۹9-1۱: صفحات. ۵۹۳9 بهار ،۵: شماره

 فصلنامهدو ،«نویسی وبالگ اخالق»( ۵۹۳9) سمانه آذرپور، و حسن بشير، -13
 زمستان و پائيز دوم، شماره اول، سال فرهنگ، و رسانه در ای رشته ميان مطالعات

 .19-۵صص ،۵۹۳9
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 درسی های کتاب در «کار» و «همت» مفاهيم بازنمائی»( ۵۹۳9) حسن بشير، -14
 شماره/دوازدهم سال ارتباطات،-فرهنگ مطالعات پژوهشی-علمی فصلنامه ،«ایران

 .1۵-9۱ صص ،۵۹۳9 زمستان ،۵6: شماره ،91 مسلسل

 خانواده نهاد بازنمایی و سازی فرهنگ( ۵۹۳9) علی اسکندری، و حسن ،بشير -51
 ،۵1 سال ،فرهنگی پژوهش نامه فصلنامه ،ا.ا.ج انداز چشم سند هب توجه با تلویزیون در

 .1۱-۱ صص ،96 مسلسل شماره

 در اسالمی حجاب بازنمایی در تفاوت فرهنگ سياست (۵۹۳9) حسن بشير، -16
  .6۳-9۱ صص ،۹ شماره ،9 دوره فرهنگی، تحقيقات فصلنامه غرب، های رسانه

 مصر اسالمی بيداری( ۵۹۳۵) حسين فر، مهربانی و رامين چابکی، حسن؛ بشير، -17
 مطالعات فصلنامه خارجی، کشورهای نشریات گفتمان تحليل :جهان ای رسانه گفتمان و

 .۵9۱-6۳ صص اول، شماره اول، سال اسالمی، بيداری

 گفتمانی درون نقدی: حوا دختر آدم، پسر( ۵۹۳9) ميثم قمشيان، و حسن بشير، -18
 پائيز ،99: پياپی ،1: شماره هيجدهم، سال ،ارتباطات و دین فصلنامه ،ليبرال فمنيسم بر
 .۳۱-6۳ صص ،۵۹۳9 زمستان و

 بر پردازی شخصيت الگویی کارکرد( ۵۹۳۵) بشير سيد حسينی، و حسن بشير، -19
 پياپی) اول، شماره ،ارتباطات و دین فصلنامه ، باربی، عروسک موردی مطالعه: مخاطب

 .۹۱-۱ صص ،۵۹۳۵ تابستان و بهار (،9۵

 جهان کشورهای ای رسانه دیپلماسی( ۵۹۳9) کاظم ن،مؤذ و حسن بشير، -21
 خارجی، نشریات گفتمان تحليل: غرب نظامی مداخله ليبی اسالمی بيداری درباره

 .راهبرد فصلنامه

 در قطعيت عدم/اضطراب مدیریت»( ۵۹۳9) حسين سرفراز، و حسن بشير،  -21
 شماره ششم، لسا فرهنگی، ميان مطالعات فصلنامه ،«ها غریبه فرهنگی ميان سازگاری

 .۹۵-۵ صص ،۵۹۳9 زمستان ،۵6

 اینترنتی اجتماعی های شبکه»( ۵۹۳۵) محمدصادق افراسيابی، و حسن بشير،  -22
 فصلنامه ،«ایرانيان مجازی جامعه بزرگترین موردی مطالعه: جوانان زندگی سبک و

 .69-۹۵ صص ،۵۹۳۵ بهار ،۵: شماره پنجم، دوره فرهنگی، تحقيقات

 رسانه همگرایی فرهنگ و تلویزیون »( ۵۹۳۵) حمدا کوهی، و حسن بشير، -23
 و پایيز ،(چهارم مسلسل شماره) دوم شماره  دوم، سال فرهنگ، و رسانه فصلنامه ،«ای

 .۵۹۳۵ زمستان،
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 فراملی سازمانهای و عمومی دیپلماسی( »۵۹۳۵) حامد سعادتپور، و حسن بشير، -24
 و دین دوفصلنامه «(۵۳61-19۵1) االسالمی العالم رابطه موردی مطالعه: مذهبی

 .1۵9-۵1۵ صص ،۵۹۳۵ پائيز ،۵۳ سری ،(91) 1 شماره ارتباطات،

 رسانه مدیریت و  بازنمایی( »۵۹۳۵) محمدتقی شيرازی، تفرجی و حسن بشير، -25
 1 تا  مارس ۱ از) خاورميانه زبان عربی نشریات گفتمان تحليل: بحرین در بحران ای

 و پائيز ،(6 پياپی) 1: شماره سوم، سال معاصر، سياسی جستارهای ،(«19۵۵ ژوئن
 .9۱-1۵ صص ،۵۹۳۵ زمستان،

 کنشهای به گفتمان شدن تبدیل مدل »( ۵۹۳1) جاسم نيا، نعمت و حسن بشير، -26
 بهار ،۱ شماره سوم، سال . الملل، بين روابط پژوهشهای فصلنامه ،« الملل بين ارتباطات

 .۵9۳-۵۵۱ صص ،۵۹۳1
 قبال در آمریکا ای رسانه دیپلماسی »( ۵۹۳1) کاظم مؤذن، و حسن بشير، -27

 19۵۵ ژانویه از) آمریکا صدای سایت کيفی محتوای تحليل: 19۵۵ سال اسالمی بيداری
 ،۵۹۳1 تابستان ،۹۹: شماره دهم، سال می،اسال انقالب مطالعات ،«(19۵۵ ژوئيه تا

 .۹99-۹1۹ صص

 فمينيسم و رمانتيک فمينيسم جدال ( »۵۹۳1) ميثم قمشيان، و حسن بشير، -28
 انجمن فصلنامه ،««نزدیک خيلی برخورد» فيلم گفتمان تحليل اگزیستانسياليست؛

 .۱9-۹۱ صص ،۵۹۳1 سال ،۹1 سری ،۳ شماره ارتباطات، و فرهنگی مطالعات ایرانی

 طراحی( ۵۹۳9) الدین جمال سيد حسينی، طاهر؛ اربطانی، روشندل حسن؛ بشير، -29
 و دین دوفصلنامه اجتماعی، های شبکه در زیارت آئين گری رسانه سازگارسازی مدل

-6۹ صص ،۵۹۳9 زمستان، و پایيز ،(91 پياپی) دوم شماره دوم، و بيست سال ارتباطات،
16 . 

 اعتمادسازی و ایران ای هسته پرونده( ۵۹۳9) مسعود حسنلو، و حسن بشير، -31
 بوک، فيس در آمریکا خارجه امور وزارت سخنگوی صفحه تحليل: آمریکا دولت برای

 صص ،۵۹۳9 تابستان و بهار ،1۵ پياپی ،۵۵ سری  ،۵ شماره ،سياسی دانش فصلنامه
1۳-۵۵1. 

 در سوریه بحران ای رسانه بازنمایی (۵۹۳۹) اصغر علی فر، کرم و حسن بشير، -31
 اسالمی، انقالب مطالعات فصلنامه العالم، و العربيه عربی، سی بی بی های سایت بو

  .۵11-۵9۱ صص ،۵۹۳۹ پائيز ،۵۵ سری ،۹1 شماره

 هم های گروه و فرهنگی هم نظریه  (۵۹۳۹) علی سليمانزاده، و حسن بشير، -32
 ،۳ شماره فرهنگی، ميان مطالعات فصلنامه ایران، در ارامنه مناسبات مطالعه فرهنگ

 .۵99 -۵1۹ صص ،۵۹۳۹ سال پائيز ،1۵ سری

file:///G:/مقالات%20متفرقه%20مشترک-بشیر/کلیه%20مقالات%20انتشار%20یافته/بشیر-تفرجی-مقاله%20بحرین-جستارهای%20سیاسی.pdf
file:///G:/مقالات%20متفرقه%20مشترک-بشیر/کلیه%20مقالات%20انتشار%20یافته/بشیر-تفرجی-مقاله%20بحرین-جستارهای%20سیاسی.pdf
file:///G:/مقالات%20متفرقه%20مشترک-بشیر/کلیه%20مقالات%20انتشار%20یافته/بشیر-تفرجی-مقاله%20بحرین-جستارهای%20سیاسی.pdf
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 تحليل استریت وال اشغال جنبش( ۵۹۳۹) محمد بيدگلی، فاضل و حسن بشير، -33
 پایيز در امریکا صدای و وی تی پرس سی، بی بی های سایت خبری پوشش گفتمان
 .۱۹-1۱ صص ،۵۹۳۹ سال ،9 سری ،1 شماره فرهنگ، و رسانه دوفصلنامه ،۵۹۳9

 بين ارتباطات به نسبت ارامنه سنجی نگرش(۵۹۳۹) سحر ئقی،فا و حسن بشير، -34
 ميان مطالعات صلنامهف ،۵۹۳1 سال اصفهان شهر ساکن مسلمانان و ارامنه فرهنگی
 .۹1-۳ صص ،۵۹۳۹ سال ،1 سری ،19 شماره فرهنگی،

 کيهان، های سرمقاله گفتمان تحليل( ۵۹۳1) حميدرضا حاتمی، و حسن بشير، -35
 جمهوری، ریاست دهم انتخابات از پس حوادث درباره می،اسال جمهوری و اطالعات
 صص ،۵۹۳1 سال پائيز ،6 سری ،۹6 شماره سياست، راهبردی پژوهشهای فصلنامه

6۵-۳1. 

 جهان اخير تحوالت بازنمایی( ۵۹۳1) علی فردوسی، وحيدی و حسن بشير، -36
 شماره  اسالم، جهان سياسی پژوهشهای فصلنامه وی، تی پرس شبکه گفتمان در اسالم

 .1۱-۵ صص ،۵۹۳1 سال تابستان ،۹ سری ،1

 سينمایی فيلم در ایرانی خانواده بازنمایی( ۵۹۳1) علی اسکندری، و حسن بشير، -37
 صص ،۵۹۳1 تير ،6 سری ،1 شماره ایران، فرهنگی تحقيقات فصلنامه قند، حبه یه

۵9۹-۵6۵. 

 افغانستان جامعه در مردانگی و زنانگی( ۵۹۳9) باقر سيد حسينی، و حسن بشير، -38
 ،۹9 شماره ارتباطات، -فرهنگ مطالعات فصلنامه صبور، سنگ فيلم گفتمان تحليل
 .1۱-6۱ صص ،۵۹۳9 تابستان ،۵6 سری

( ۵۹۳9) محمدوحيد اصفهانی، صافی اکبر؛ علی اصفهانی، صافی حسن؛ بشير، -39
 ،۵9 شماره تطبيقی، الهيات فصلنامه ،(تعریف،مفاهيم،جایگاه) ادیانی ميان ارتباطات

 .۹1-۵۱ صص ،۵۹۳9 زمستان و پائيز ششم، ریس

 تبليغاتی های فيلم گفتمان تحليل( ۵۹۳9) حميد سيد طاهری، و حسن بشير، -41
 پژوهشهای ،(۵۹11) ایران اسالمی جمهوری ریاست انتخابات دوره دهمين نامزدهای
 .6۹-۹۱ صص ،۵۹۳9 سال ،۵۹ سری ،9۹ شماره سياست، راهبردی

( بحران سازی رسانه ای در ۵۹۳۹محمدتقی )شيرازی،  تفرجی و حسن بشير، -41
مدیریت جریان بيداری اسالمی در بحرین تحليل گفتمان سرمقاله های اخبار الخليج، 

  ،9سری   ،9الشرق االوسط و نيویورک تایمز، پژوهشهای سياسی جهان اسالم، شماره 
 .11-۵، صص ۵۹۳۹سال 
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( مذاکره بين المللی ۵۹۳۹حسين )  بشير، حسن؛ اسمعيلی، محمدصادق؛ سرفراز، -42
، 19، سری ۵9به عنوان ارتباطی ميان فرهنگی، فصلنامه مطالعات ميان فرهنگی، شماره 

 .9۵-۳، صص ۵۹۳۹سال 

 

 

 پژوهشی )انگليسی(:-مقاالت علمی -دهمسيز
1- Bashir, Hassan )2011( “New Semantics of Communication: 

Laying Ground for Deeper Understanding of Relationship 

between Culture and Media”, Culture and Society in The 

Middle East, Vol. 1, Winter, 2011, pp. 1-35. 

 
 پژوهشی )عربی(:-: مقاالت علمیچهاردهم

، ثقافتنا للدراسات و البحوث، «االرهاب بين الخطاب الغربی واالسالمی( »۵۹۳۵بشير، حسن )
 .۵96-۱۱، صص .19۵1 -۵9۹۹، شوال ۹1شماره 

 
 ترویجی )فارسی(: -یمقاالت علم -پانزدهم

ال ، کيهان فرهنگی، س«امپریاليسم فرهنگی و هویت فرهنگی( »۵۹11بشير، حسن ) -۵
 .9۹-۹۳، صص ۵۹11، خرداد 199بيستم، شماره 

 (Notable Selections in Mass Media, ed., Jarice Hanson and 

David J. Maxcy, Second Edition, 1999, Dushkin/MacGraw-

Hill, pp. 364-373) 

، «تبليغات تجاری و اوانجليسم به مثابه کاال( »۵۹11بشير، حسن و فکورپور، محمد ) -1
 . ۵۱1-۵۱۹، شماره یک، صص ۵1فصلنامه رسانه، سال 

، «کارکرد رسانه های اجتماعی در ایران( »۵۹1۳بشير، حسن و افراسيابی، محمدصادق ) -۹
، پایيز و زمستان 1۹،  شماره پياپی 9و  ۹يست و یکم، شماره فصلنامه رسانه، سال ب

 .۹۵-۱صص ، ۵۹1۳

بيداری اسالمی و ایران ( ۵۹۳9بشير، حسن؛ چابکی، رامين و مهربانی فر، حسين ) -9
فصلنامه رسانه، (، ۳9اردیبهشت  -1۳هراسی: تحليل گفتمان مطبوعات غربی )اسفند 

 .1۱-۱۵، صص 19، پياپی 1و  ۵، شماره 11سال 
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شبکه های اجتماعی و سبک زندگی، ( ۵۹۳9بشير، حسن و افراسيابی، محمدصادق ) -۱
 فصلنامه رسانه.

جریان های ضددینی در فضای مجازی؛ ارزیابی »(، ۵۹۳1بشير، حسن و موذن، کاظم ) -6
شماره  ،مطالعات قدرت نرم، فصلنامه «وبالگ ها و سایت های ضد دینی فارسی زبان

 .۱1-6۹، صص ۵۹۳1، بهار ۹، سری 1

تحليل محتوای کتاب های ( ۵۹۳1بشير، حسن؛ واحد، زهرا؛ موسوی، سيده مهدیس ) -۱
زش های اخالقی، فصلنامه جامعه، رتوجه به ا درسی مدارس ایران از نظر ميزان

 .۵۵9-۳۵، صص ۵۹۳1، سری سوم، زمستان ۳، شماره فرهنگ، رسانه

ر صهيونيسم در هنر غي نشانه شناختی دین یهود( ۵۹۳1بشير، حسن و کاسپور، هدی ) -1
، ۹شماره  موردی نقاشی من و روستا اثر مارک شاگال، فصلنامه رسانه،  مدرن مطالعه

  .۱1-6۹، صص ۵۹۳۹، 19سری 

، فصلنامه "گفتمان تجدد: اثنوگرافی گفتمان تجدد در جامعه ایران"( ۵۹16بشير، حسن ) -۳

 .۹1-1۹صص:  ،۵۹16تابستان  ،1 ، شماره"خط اول"

 
 :(یفارس زبان-نشریات)تخصصی  -علمی مقاالت-شانزدهم

 

رویکرد گفتمان غربی و گفتمان اسالمی درباره مفهوم و انگيزه های تروریسم و "مقاله  -۵

، ارائه شده در همایش بين المللی اسالم و حقوق بين المللی "راههای مبارزه با آن
مهوری بشردوستانه، برگزار کننده صليب سرخ جهانی با همکاری جمعيت هالل احمر ج

مجموعه مقاالت همایش "، چاپ شده در کتاب ۵۹1۱اسالمی ایران و حوزه علميه قم، 

يت هالل توسط: صليب سرخ جهانی و جمع "اسالم و حقوق بين المللی بشردوستانه
 .۵۹16احمر ج.ا.ا، زمستان 

 

جمهوری اسالمی ایران و مدلهای تعاملی همگرا در روابط فرهنگی و سياسی مردمی و " -1

، ارائه شده در همایش ارتباطات بين فرهنگی و سياست "تی در داخل و خارج مرزهادول
که توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و دانشگاه امام رویکردی ایرانی،  خارجی:

برگزار گردید و اخيرا در کتاب مجموعه مقاالت  ۵۹19صادق )ع( و دانشگاه تهران در سال 
بين المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات -العات فرهنگیتوسط مرکز مط ۵۹16همایش در 

 اسالمی منتشر شده است.
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، فصلنامه انجمن "معرفی سه کتاب در موضوع: دین، رسانه و فرهنگ عامه پسند"مقاله  -۹
، صص ۵۹1۱، بهار و تابستان ۱ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال دوم، شماره پياپی 

1۱9-1۹۱.) 

 

دکتر مهدی سمتی به -فی کتاب مرزهای نو در نظریه ارتباطات بين المللیمعر"مقاله  -9
، ۵۹1۱پائيز و زمستان  ۹9دانشگاه امام صادق )ع( شاره  انگليسی(، دوفصلنامه نامه صادق،

 .1۵۹-119صص 

 

 .1991 بين المللی مولوی در لندن، مقاله ارائه شده در کنفرانس "عشق و گفتگو"مقاله  -۱

 

 "ریکاتور ایرانی: هنر و نقد و طنز از زمان قاجاریه: مطالعه نشریه مالنصرالدینکا"مقاله  -6-

 .۵۹19-سازمان فرهنگ و ارتباطات "بولتن ایران و جهان"ترجمه شده و منتشر شده در 

 

 ۵۹۱۱، لندن، آذرماه "کانالهای تلویزیونی انگليس: )تحقيق و بررسی("مقاله تحقيقی  -۱
 (.۵۳۳6)دسامبر 

 

منتشر شده در فصلنامه مطالعات آفریقا،  "آفریقای جنوبی و بحرانهای چهارگانه" مقاله -1
۵۹۱۹. 

 

ازدهم یس: از يانگل یدر رسانه ها یل اخبار مربوط به مقام معظم رهبريتحل"مقاله  -۳
 1991لندن،  ی، بولتن موسسه مطالعات اسالم1991ازدهم سپتامبر یتا  199۵سپتامبر 

 صفحه. ۵۱(، ۵۹1۵)

، منتشره در: ماهنامه "جهان پس از یازدهم سپتامبر: وضع مسلمانان در غرب "قاله م -۵۵
، ۵1۳-۵۳9اقتصادی، سال هفدهم، شماره نهم و دهم، شماره مسلسل:  –اطالعات سياسی 

 .6۳ -61، صفحات:۵۹11خرداد و تير 

ن يروزنامه اطالعات ب، "شدن یحقوق کودکان در عصر جهان"(۵۹۱۳بشير، حسن )  -۵1
، 199۵ه یفور 1۱، ۵۹۱۳اسفند  ۳، سه شنبه ۵699، چاپ لندن، سال هفتم، شماره یلمللا

 .6صفحه 
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روزنامه  "توسعه و مفاهيم بنيادین آن در جامعه کنونی کشور "( ۵۹1۵بشير، حسن ) -۵۹
 ۳، ۵۹1۵فروردین  19، سه شنبه ۵1۳۹اطالعات بين المللی، چاپ لندن، سال نهم، شماره 

 .       6 ، صفحه1991آپریل 

ت مسلمانان در جهان، يازدهم سپتامبر: وضعیدو سال پس از  " (199۹بشير، حسن ) -۵9

، موسسه 199۹ر، لندن، نوامبر يحسن بش م:يه و تنظي، ته"کایبخش اول: وضع مسلمانان آمر
 قات دانشگاه امام صادق )ع(يد چاپ در مرکز تحقیتجد صفحه. 1۹لندن،  یمطالعات اسالم

تحليل گفتمان: دریچه ای برای کشف ناگفته ها: تحليل مقاله " (۵۹19سن )بشير، ح -۵۱

، مرکز تحقيقات دانشگاه امام "روزنامه گاردین انگليس در باره ایران 199۵فوریه  1۱مورخ 
 .۵۹19، )ع( صادق

مقاله(،  19)حدود  یو رابطه آن با زبان فارس یليدر باره زبان سواح یسلسله مقاالت -۵6
 العات.روزنامه اط

ران یژه روابط ایخ بویا در طول تاريران و تانزانیا یدر باره روابط فرهنگ یسلسله مقاالت -۵۱
 مقاله(، روزنامه اطالعات. 1۱ن کشور )حدود یرازها در ايشبا زنگبار و حضور 

مقاله(، روزنامه  ۵۱)حدود  یجنوب یقایآفر یمحل یدر باره زبانها یسلسله مقاالت -۵1
 اطالعات.

مقاله(،  ۵۱)حدود  ید تا آزادیاز آپارتا یجنوب یقایدر باره تحوالت آفر یسلسله مقاالت -۵۳
  روزنامه اطالعات.

تصویر اسالم به روایت کاریکاتورهای غربی » (۵۹1۱بشير، حسن و جاسبی، مرتضی ) - 19
 .۱1تا  ۳، صص ۵1، شماره: ۵۹1۱پژوهش فرهنگی، تابستان  ، نامه«سپتامبر ۵۵بعد از 

مقاله درباره  ۹۹مقاالت مختلف در سه سال از ماهنامه مدیریت ارتباطات )جمعا   -1۵
 تحليل گفتمان رسانه های جهان(

 مقاله( 1مقاالت مختلف در ماهنامه فرهنگ اسالمی )جمعا حدود  -11
 

 زبان انگليسی(: -تخصصی )نشریات -مقاالت علمی-هفدهم
- 1- “Introduction to the Roots of the Islamic Revolution in 

Iran”, In: Hassan Bashir, The roots of the Islamic 

Revolution in Iran: Economical, Political, Social and 

Cultural Views, London, Bookextra, 2002. 

، کتاب: حسن بشير، ریشه "مقدمه ای بر ریشه های انقالب اسالمی در ایران"مقاله  -۵ -
در ایران: نگاه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی، لندن،  های انقالب اسالمی

 .1991انتشارات بوک اکسترا، 
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-  2- “How the Roots of Revolution began to Grow?”, In: 

Hassan Bashir, The roots of the Islamic Revolution in Iran: 

Economical, Political, Social and Cultural Views, London, 

Bookextra, 2002. 

چگونه ریشه های انقالب )اسالمی در ایران( شروع به رشد نمود؟، کتاب: "مقاله  -1 -
حسن بشير، ریشه های انقالب اسالمی در ایران: نگاه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و 

 .1991فرهنگی، لندن، انتشارات بوک اکسترا، 

-  3- “The Role of Iranian Press in the Political 

Development of Iran before and during the Constitutional 

Revolution of 1906-19011”, In:  Hassan Bashir, The roots 

of the Islamic Revolution in Iran: Economical, Political, 

Social and Cultural Views, London, Bookextra, 2002. 

عه سياسی قبل و در دوران انقالب مشروطيت: نقش مطبوعات ایران در توس"مقاله  -۹ -

حسن بشير، ریشه های انقالب اسالمی در ایران: نگاه اقتصادی،   ، کتاب:"۵۳96-۵۳۵۵
. مقاله مزبور به زبان 1991سياسی، اجتماعی و فرهنگی، لندن، انتشارات بوک اکسترا، 

: نگاه اقتصادی، ریشه های انقالب اسالمی در ایران"انگليسی در کنفرانس بين المللی 

ميالدی توسط  1999که در تاریخ دوازدهم فوریه سال  "سياسی، اجتماعی و فرهنگی

 در لندن برگزار گردید، ارائه شده است. "موسسه مطالعات اسالمی"

- 4- “Introduction to Terrorism”, In: Hassan Bashir, 

Terrorism: Definition, Roots and Solutions, London, 

Bookextra, 2003. 

، کتاب: حسن بشير، تروریسم: تعریف، ریشه ها و راه "مقدمه ای در تروریسم"مقاله  -9 -
 .199۹حلها، لندن، انتشارات بوک اکسترا، 

- 5- “Terrorism: Analysis and Solutions”, In: Hassan 

Bashir, Terrorism: Definition, Roots and Solutions, 

London, Bookextra, 2003. 

، کتاب: حسن بشير، تروریسم: تعریف، ریشه ها "تروریسم: تحليل و راه حلها"مقاله  -۱ -
. مقاله مزبور به زبان انگليسی در 199۹و راه حلها، لندن، انتشارات بوک اکسترا، 

که توسط موسسه  "تروریسم: تعریف، ریشه ها و راه حلها"کنفرانس بين المللی 
 برگزار گردیده بود، ارائه شده است. 199۵نوامبر  ۵۹ مطالعات اسالمی در لندن در تاریخ
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6- “Iran and political modernisation in the 19th century: 

parliamentarianism, constitutionalism and feminism in the Sur-i 

Israfil newspaper”. 

م، ایران و تجدد سياسی در قرن نوزدهم ميالدی: پارلمانتاریس "مقاله  -6 -

، چاپ شده در فصلنامه علمی و "کنستتيوشناليسم و فمنيسم در روزنامه صور اسرافيل
 پژوهشی هلندی به نام 

Journal of Arabic and Islamic Studies 5 (2003–2004) 

 

- 7- “Children’s Rights: the Key to Our Future”, Discourse, 

International Media Centre, No: 8, 2001, pp. 10-11. 

، مجله انگليسی زبان دیسکورس، چاپ "حقوق کودکان: کليدی برای آینده ما"مقاله  -۱ -
 .۵۵-۵9، صفحات: 199۵، سال: 1لندن، مرکز ارتباطات بين المللی، شماره: 

- 8- “Testing Time for the Republic: Managing Change and 

Continuity”, Impact, vol. 34, Issue: 3, March 2094, p. 29. 

آزمایشی برای جمهوری: مدیریت تغيير و استمرار(، مجله اسالمی "مقاله  -1 -
 . 1۳، صفحه 1999، مارچ ۹، شماره: ۹9، چاپ لندن، جلد:  (Impact)امپکت

 

- 9- “Love and Dialogue in Molan’s Poetry”, Journal of 

Transcendent Philosophy, London, 2003. 

، چاپ "حکمت متعاليه"، فصلنامه علمی "در شعر موالنا گفتگوعشق و  "مقاله  -۳ -
. این مقاله به زبان انگليسی در کنفرانس بين المللی موالنا که در سال 199۹لندن، سال 

 در لندن برگزار گردیده بود، ارائه شده است. 1991

- ۵9- “Content Analysis of CNN and Sky News”, Seminar at 

Nottingham Trent University, May 1995. 

 "تحليل محتوای کانالهای سی ان ان آمریکا و سکای نيوز انگليس"مقاله   -۵9 -
 .۵۳۳۱دانشگاه ترینت ناتينگهام، می 

- 11- “Does the Popularity of ‘Dallas’ Indicate Cultural 

Influence?”, Seminar at Nottingham Trent University, 

March 1995. 

حبوبيت سریال داالس نشاندهنده سيطره فرهنگی است؟، دانشگاه آیا م"مقاله  -۵۵ -
 .۵۳۳۱ترینت ناتينگهام، مارچ 
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- 12- “South African Mass Communication System”, 

Seminar at Nottingham Trent University, August 1995. 

، دانشگاه ترینت "سيستم ارتباطات عمومی در کشور آفریقای جنوبی"مقاله  -۵۵ -
 .۵۳۳۱تينگهام،اوگست نا

-  

- 13- “Iran in Focus: Content Analysis of the Guardian and 

the Independent Newspapers”, Seminar at Nottingham 

Trent University, September 1995.  

تحليل محتوای اخبار مربوط به ایران در روزنامه های گاردین و ایندپندنت "مقاله  -۵۹ -
 .۵۳۳۱اه ترینت ناتينگهام،سپتامبر انگليس، دانشگ

- 14- “Small Media, Big Revolution: A Critical Review”, 

Seminar at Nottingham Trent University, July 1995. 

نوشته دکتر محمدی و  "بررسی انتقادی کتاب رسانه های کوچک، انقالب بزرگ" -۵9 -
 . ۵۳۳۱انابل سربرنی، دانشگاه ترینت ناتينگهام،جوالی 

 
 زبان عربی(: -تخصصی )نشریات -مقاالت علمی-هيجدهم

 

. مقاله مزبور مطالعه و بررسی و خالصه برداری  "عولمه االنشطه االعالميه: قضایا و آراء " -۵

که توسط پروفسور  "جهانی شدن فعاليت های رسانه ها: دیدگاهها و مسائل مختلف"کتاب 
ات، رئيس دانشکده زبانها و رسانه ها و رئيس حمدی حسن ابو العينين، استاد معروف ارتباط

چاپ  "النور"گروه مطبوعات در دانشگاه بين المللی مصر می باشد. این مقاله در مجله 
بچاپ رسيده  1۹-1۵،صفحات:  199۱می  -، آپریل۵61لندن، سال چهاردهم، شماره 

 است. 

. مقاله مزبور با عنوان: "ریينالکاریکاتير االیرانی: الفن و النقد و الهزل، منذ عهد القاجا " -1

کاریکاتور ایرانی: هنر، نقد و طنز از دوران قاجار تا کنون، با نگاهی به نشریه فکاهی مال "
نصر الدین، و تحليل جریانات کلی حاکم بر کاریکاتور در ایران از دوران قاجاریه تا کنون در 

چهاردهم، شماره ساليانه  چاپ لندن بچاپ رسانده شده است. ) النور، سال "النور"مجله 
 (۵99 – ۵9۵، صفحات: 199۱و ژانویه  1999، دسامبر ۵6۹-۵69

آن اوان ارساء اسس الحوار بين الثقافات المتجاوره: حوار مع محمد االمين الشاعر و " -۹

زمان پایه گذاری اصول گفتگو ميان  ". این مقاله تحت عنوان "المترجم عن الفارسيه

برای گسترش  "با محمد امين شاعر و مترجم ادبيات فارسی فرهنگهای همسایه: مصاحبه
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ادبيات و شعر جدید فارسی در دوران انقالب اسالمی با نمونه های از ترجمه شعر شاعران 
ایرانی به زبان عربی انجام شده است. مقاله مزبور در مجله النور چاپ لندن بچاپ رسيده 

 (۳۱ -۳۹، صفحات:  199۱ ، فوریه۵6۱است. ) النور، سال چهاردهم، شماره 

مراکز اسالمی در ". مقاله مزبور با عنوان "المراکز االسالميه فی الغرب و اخالقيه التعاون " -9

در مجله الکلمه چاپ لندن بچاپ رسيده است. ) الکلمه، مجله  "غرب و اخالق همکاری
 .(1۱، ص. 199۱، ژانویه 9ماهيانه اجتماعی فرهنگی، سال اول، شماره 

نگاهی به کتاب:  ". مقاله مزبور با عنوان: "فی کتاب: مقدمه فی تاریخ علم االصولقرائه  " -۱

تاليف مهدی علی پور که به زبان فارسی نوشته شده است  "مقدمه ای در تاریخ علم اصول
جهت آشنا کردن مسلمانان عرب زبان به کتابهای جدید چاپ قم و بویژه در علم اصول 

ر در مجله الکلمه چاپ لندن بچاپ رسيده است. )الکلمه، سال انجام گرفته است. مقاله مزبو
 (. 1۱-16، صفحات: 199۱، آپریل 6اول، شماره 

)بحران فرهنگی یا  "ازمه الثقافه ام ازمه الفکر: معالجه نقدیه استنادا الی المفاهيم"مقاله  -6
راملی بحران فکری: نگاهی انتقادی با تکيه بر مفاهيم اسالمی(، منتشره در روزنامه ف

 .۹/۱/199۵مورخ  ۵۹۳11الحيات، چاپ لندن، شماره 

)حقوق کودک  "حقوق الطفل فی عصر العولمه: بين التصور الدینی و الرویه العلمانيه"مقاله  -۱
در عصر جهانی شدن: مقایسه ای ميان نگاه دینی و نگاه سکوالر به حقوق کودک(، منتشره 

 .۵9/۱/199۵در روزنامه فراملی الحيات، چاپ لندن، مورخ 

)دیوان حافظ شيرازی: گل سر سبد  "دیوان حافظ الشيرازی: زهره الشعر الفارسی"مقاله  -1
شعر فارسی(، بدليل انتشار ترجمه اشعار حافظ به زبان عربی این مقاله تهيه شده است تا 
افراد عرب زبان با ادبيات غنی فارسی آشنائی بيشتر پيدا کنند، منتشره در روزنامه فراملی 

 .1999، مورخ اول فوریه ۵۹9۱۱ات، چاپ لندن، شماره الحي
 

 تخصصی )کتابهای فارسی(: -مقاالت علمی -نوزدهم
تعامل دین و ارتباطات، در کتاب تعامل دین و ارتباطات، حسن بشير (۵۹1۱بشير، حسن ) -۵

 و همکاران، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(.

: مطالعه ای کتاب ، در«ماعی بحران: رویکردی ارتباطیبنياد اجت( »۵۹1۳، حسن )بشير -1
(، چاپ اول، ۵۹1۳بين رشته ای: سياست، دین و فرهنگ، تدوین: اصغر افتخاری، )

وزارت  -تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع( و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 .۱1 -9۹، صص: ۳۱1-699-۱۱۱9-1۹-1شابک: فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
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شبکه ه ای و  خبر: تحليلچه چيزی خبر را می سازد؟ در کتاب ( ۵۹1۳بشير، حسن ) -۹
انتشارات دانشگاه امام صادق  ، حسن بشير و همکاران، چاپ اول، تهران:تحليل گفتمان

 )ع(.

  ، در کتاب:«تاریخ فرهنگی سلفيه: از متن گرایی تا زمينه گرایی( » ۵۹۳9بشير، حسن ) -9
احمد پاکتچی و  به کوشش: ازشناسی طيفی از جریان های دینی،بنياد گرایی و سلفيه: ب

-1۵9-۱9-1شابک:  ،حسين هوشنگی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(
 .۵۱۱-۵۹۵صص  ،699-۳۱1

نقش هنر خالقيت و تصميم گيری در توسعه روابط عمومی ( »۵۹۳9بشير، حسن ) -۱
: : مهدی باقریان، چاپ اول، تهران، در کتاب: روابط عمومی انسان، به کوشش«انسانی

 .انتشارات کارگزار روابط عمومی

نخستين »  ( نگاهی عملياتی به حوزه نشر الکترونيک، در کتاب:۵۹۳9بشير، حسن ) -6
چاپ نخست، شرکت   ،۵۹1۳خرداد ماه   ،«اجالس بين المللی ناشران جهان اسالم

 .1۱-1۵صص انتشارات علمی و فرهنگی، 

جامعه شبکه ای و هویت قومی: مطالعه موردی ( »۵۹۳9محمد )بشير، حسن و خلجی،  -۱
و مقایسه ای هویت اقوام ترکهای آذری ایران و زاپاتيستهای مکزیک در جامعه شبکه 

، جهت چاپ در کتاب مجموعه مقاالت از طرف انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و «ای
 .۵1/1/۵۹۳9م مورخ -۵96۹ ارتباطات مورد تایيد قرار گرفته است. نامه تایيدیه: شماره:

گفتمان حقوقی و آموزشی ایران در بازنمایی ( »۵۹۳۵بشير، حسن و قاسمی، مرضيه ) -1
دین و همزیستی مسالمت آميز، به کوشش: یونس   ، در کتاب:«ملت ها، ادیان و کشورها

-1۵9-۵۳۵-9نوربخش، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، شابک: 
 .۳6 -9۱: ، صص699-۳۱1

خوف/رجاء در مقایسه با  ارتباطات دینی: نظریه پردازی مدیریت( ۵۹۳۵بشير، حسن ) -۳
، در کتاب رسانه و دین، حسن بشير و همکاران، نظریه مدیریت اضطراب/عدم قطعيت

 چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

وایی امام صادق، در گفتمان ر (رویکردهای اجتماعی در۵۹۳۵بشير، حسن ) -۵9
کتاب ابعادشخصيت و زندگی امام صادق، احمد پاکتچی، چاپ اول، تهران: انتشارات 

 دانشگاه امام صادق )ع(.

( مقدمه بر کتاب: مطالعات شبکه های اجتماعی و سبک ۵۹۳1بشير، حسن )  -۵۵
(، چاپ اول، بهار، تهران:  ۵۹۳1زندگی جوانان، نوشته: مجمدصادق افراسيابی، )

 .۵91، تعداد صفحات: ۳۱1-699-6611-۵۱-1رات سيمای شرق، شابک: انتشا
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( مقدمه کتاب مطالعات شبکه های اجتماعی و سبک ۵۹۳1بشير، حسن ) -۵1
 زندگی، چاپ اول، تهران: 

( مقدمه بر کتاب: اخالق در جنگ: تحليل محتوایی مکاتبات ۵۹۳9بشير، حسن ) -۵۹
چاپ اول، انتشارات  (،۵۹۳9پور ) اميرالمؤمنين علی )ع( و معاویه، نوشته: محمد جانی

 دانشگاه امام صادق )ع(.

 
 تخصصی )کتابهای عربی(: -مقاالت علمی -بيستم
االجتماع الدولی االول   ( نظره عمليه حول النشر الکترونی، فی کتاب:۵۹۳9بشير، حسن ) -۵

، چاپ نخست، شرکت انتشارات علمی و ۵۹1۳)خرداد ماه  للناشرین فی العالم االسالمی،
 .11-۱۳صص  هنگی(فر

 .۵۹۳۹ در کتاب کنفرانس بيداری اسالمی و علمای جهان اسالم، مقاله بيداری اسالمی -1

، فصليه طهران «دبلوماسيه الخطاب الفلسطينی و القدرات االعالميه الحدیثه»مقاله  -۹
هـ. ش(،  ۵۹۳۱) 19۵۱لدراسات السياسه الخارجيه، السنه االولی، عدد خاص، شتاء 

 .1۹۱-1۵9صص 

 
 مقاالت ترجمه ای )از انگليسی به فارسی(: -یکمست و بي

چه چيزی خبر را می سازد؟ مقایسه اخبار سراسری تلویزیونی در هشت کشور  "مقاله  -۵

 این مقاله تحت عنوان: "جهان

What makes News? 
Western, Socialist, and Third-World 

Television Newscasts Compared in Eight Countries. 

 نفر از اساتيد دانشگاههای آمریکا که عبارتند از: 6ته نوش
 از دانشگاه ایالتی ميشيگان: -

1. Joseph D. Straubhaar 
2. Carrie Heeter 

3. Bradley S. Greenberg 

 از دانشگاه ميامی )کورال گابلز( -

4. Leonardo Ferreira 

 از دانشگاه ایندیانا: -

5. Robert H. Wicks 
 از دانشگاه پوردیو -

6. Tuen-yn Lau 
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 اب از کت
Mass Media Effects Across Cultures 

Edited by: 

Felipe Korzenny 

Stella Ting. Toomey 

Sage Publications, Inc. London, 1992 

 

ترجمه حسن بشير، این مقاله در فصلنامه رسانه )فصلنامه مطالعاتی و تحقيقاتی وسایل 
 11، از صفحه ۱9ه پياپی ، شمار۵۹11، تابستان 1ارتباط جمعی(، سال چهاردهم، شماره 

 صفحه منتشر شده است. ۵6در  ۵9۹لغایت صفحه 

، نوشته دکتر محمدی، در کتاب "امپریاليسم فرهنگی و هویت فرهنگی"مقاله  -1
(Notable Selections in Mass Media, ed., Jarice Hanson 

and David J. Maxcy, Second Edition, 1999, 

Dushkin/MacGraw-Hill, pp. 364-373)    ترجمه حسن بشير. این ،
، صفحات:  ۵۹11، خرداد ماه 199مقاله در مجله کيهان فرهنگی، سال بيستم، شماره 

 منتشر شده است.  9۹ -۹۳

، "تحليل شبکه ای: تعيين ساختار و مشخصات جریان بين المللی خبری "مقاله مفصل  -۹
 .۵۹19)ع(،  حسن بشير، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق :ترجمه و تنظيم

 The Role of Public)، "نقش روشنفکر مردمی در جهان معاصر "مقاله  -9

Intellectual)  نوشته آلن الیت منAlan Lightmanدوم   ، این مقاله در

روشنفکر مردمی و علوم مختلف در انجمن "در کنفرانسی تحت عنوان  ۵۳۳۳دسامبر 
ه همراه با تصرف: حسن بشير، توسط نویسنده ارائه شده است. ترجم MITTارتباطات 

 ميالدی. 199۵موسسه مطالعات اسالمی لندن، 

، Edward Mortimerنوشته ادوارد موتایمر  "برخورد و تقابل فرهنگها"مقاله  -۱
 .1991ترجمه حسن بشير، موسسه مطالعات اسالمی لندن، 

 
 مقاالت ترجمه ای )از عربی به فارسی(: -دومبيست و 

یهود، یهودیت و صهيونيسم، تاليف دکتر عبد الوهاب مسيری، دائره المعارف  "مقاله  -۵
نوشته سعيد بشار، ترجمه با تصرف: حسن بشير، منتشره در فصلنامه آینه پژوهش، 

 .۵۹11، سال 11شماره 
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، نوشته دکترطه عبد الرحمن استاد دانشگاه محمد "اخالق اسالمی و جهانی شدن"مقاله  -1
،  Islamiyat al Marifahله آمریکائی الخامس، رباط، مراکش، منتشره در مج

،  ترجمه با تصرف: حسن ۵۱9-۵۱۵م، صفحه 199۵، زمستان 16سال هفتم، شماره 
بشير، منتشره توسط مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق )ع( بعنوان گزارش تحقيقاتی، 

 صفحه. ۹1
ح زنگنه، مقاله( نوشته دکتر صبا ۵1ترجمه سلسله مقاالت مربوط به حقوق بشر )حدود   -۹

 منتشره در روزنامه اطالعات، که انشاء ا.. در آینده به صورت کتاب بچاپ خواهد رسيد.
 

 
 مقاالت همایش های داخل کشور: -سومبيست و 

رویکرد » همایش بين المللی اسالم و حقوق بين المللی بشردوستانه، عنوان مقاله:  -۵
ای تروریسم و راههای مبارزه گفتمان غربی و گفتمان اسالمی درباره مفهوم و انگيزه ه

. مقاله ۵۹1۱، تاریخ همایش: زمستان قم، دانشکده علوم حدیثمحل همایش: ، «با آن
 در کتاب همایش چاپ شده است.

چهارمين همایش روابط عمومی الکترونيک )انجمن روابط عمومی الکترونيک(، عنوان  -1
محل همایش: تهران،  ،«روابط عمومی الکترونيک و نظام های اطالع رسانی» مقاله: 

 مقاله در کتاب همایش منتشر شده است.. 1۱/1/۵۹1۱هتل المپيک، تاریخ همایش: 

عنوان مقاله: بررسی انواع   "گفتمان سازی در رسانه های جهانی"همایش  -۹
تصویرسازیهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنيتی در رسانه 

 رسانه ای غرب )مطالعه موردی کاریکاتور(تصویرسازی اسالم در گفتمان   جهانی  های

 دکتر حسن بشير

 عضو هيئت علمی دانشگاه امام صادق )ع(

 .۵۹1۱آبان ماه  25

ارتباط تصویری: تحول پيام ها و » ، عنوان مقاله: 1همایش بين المللی روابط عمومی  -9
محل همایش: مرکز همایش های بين المللی صدا و ، «1برداشت ها در روابط عمومی 

 مقاله در کتاب همایش منتشر شده است.. ۵۹11آبان ماه  11يما، تاریخ همایش: س

روابط عمومی » چهارمين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ایران، عنوان مقاله:  -۱
، محل همایش: تهران، مرکز همایش های بين المللی صدا «اوانجليسم بر پایه کاالئيسم

. مقاله در فصلنامه کارگزار روابط عمومی ۵۹11و سيما، تاریخ کنفرانس: اردیبهشت 
 چاپ شده است. ۵۹11،بهار و تابستان 19و  1۹شماره 
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نقش هنر خالقيت و » ششمين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ایران، عنوان مقاله:  -6
محل کنفرانس: مرکز همایش های ، «تصميم گيری در توسعه روابط عمومی انسانی

. مقاله در کتاب ۵۹1۳آبان ماه  19و  ۵۳اریخ کنفرانس: بين المللی صدا و سيما، ت
 منتشر شده است. به شرح ذیل کنفرانس

گفتمان حقوقی » هم اندیشی بين المللی دین و همزیستی مسالمت آميز، عنوان مقاله:  -۱
، محل هم اندیشی: تهران، مرکز «و آموزشی ایران در بازنمایی ملت ها، ادیان و کشورها

 .۵۹11آذرماه  11و  1۵نشگاه تهران، تاریخ هم اندیشی: مطالعات دینی، دا

جنگ نرم رسانه ای و رویکردهای دیپلماسی » همایش رسانه و جنگ نرم، عنوان مقاله:  -1
برگزار کننده: صدا و سيمای ، «مطالعه بيداری اسالمی معاصر جریان تقابلی و ضد جریان:

للی صدا و سيما، تاریخ محل همایش: تهران، مرکز همایش های بين المج. ا.ا.، 
  . ۵9/۹/۵۹۳9و  ۳/۹/۵۹۳9کنفرانس: 

بيداری اسالمی   همایش ملی تحوالت خاورميانه و آینده نظم منطقه ای، عنوان مقاله: -۳
مرکز تحقيقات استراتژیک، معاونت پژوهش   مصر و گفتمان رسانه ای، برگزار کننده:

، تاریخ  استراتژیکساختمان مرکز تحقيقات  ، محل همایش:های سياست خارجی
 .۵۹۳۵خرداد  ۳همایش: 

ماهيت ارتباطات دینی: نظریه خوف   دومين همایش فلسفه رسانه، عنوان مقاله: -۵9
  و رجاء )بيم و اميد( در مقایسه با نظریه مدیریت اضطرار/عدم قطعيت، برگزار کننده:

ایش: گروه مطالعات رسانه ها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، محل هم
 .1۱/۵9/۵۹۳9 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ همایش:

، عنوان مقاله: ۵۹۳1اردیبهشت  11هشتمين همایش روابط عمومی الکترونيک:  -۵۵
 11قدرت هوشمند و روابط عمومی کارآمد: دیدگاهی راهبردی، تهران، هتل المپيک، 

 .۵۹۳1اردیبهشت 
های  همایش ملی روشت و رسانه های جهان، دیپلماسی گفتمانی انتخابا -۵1

 تحليل اطالعات

رسانه ها در  روزنامه قانون و تجدد تفکر سياسی در ایران، جهانی شدن و -۵۹
 خاورميانه

انگيزه های تروریسم و  رویکرد گفتمان غربی و گفتمان اسالمی درباره مفهوم و -۵9
 ۵۹1۱راههای مبارزه با آن، 

اجتماعی و امنيتی در  اقتصادی، فرهنگی، بررسی انواع تصویرسازیهای سياسی، -۵۱
مطالعه موردی ) رسانه های جهانی تصویرسازی اسالم در گفتمان رسانه ای غرب

 (کاریکاتور
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 روابط عمومی الکترونيک و نظام های اطالع رسانی -۵6
 

 مقاالت همایش های خارج کشور: -چهارمبيست و 

المللی ارتباطات  نجمن بينتوسط ا "ها در خاورميانه جهانی شدن و رسانه"کنفرانس  -۵
 »عنوان مقاله: (، Global Communication Associationجهانی )

Qanun and the Modernization of Political Thought  

in Iran» (روزنامه قانون و تجدد تفکر سياسی در ایران) عمان، محل همایش: کشور ،
 ۹9و  1۳)  1991ماه اکتبر  1۵ و 19، تاریخ کنفرانس: عماندانشکده البيان، دانشگاه 

به زبان انگليسی چاپ شده  Global Mediaمقاله در فصلنامه (، ۵۹1۱ مهرماه
 است.

 
 برگزاری کارگاه آموزشی: -بيست و پنجم

که در کالس  "تحليل گفتمان: روشی نو برای مطالعه تاریخ"دو کارگاه آموزشی در زمينه  -۵
 تدریس گردید. ۵۹1۱ه امام صادق در های کارشناسی ارشد تاریخ تشيع در دانشگا

 -ساعت( برای دانشجویان دکتری 1روش تهيه مقاله پژوهشی مستخرجه از رساله ) -1
 .۵۵/1/۵۹1۳تاریخ :  -دانشگاه دفاع ملی

دانشگاه  -ساعت( برای دانشجویان دکتری 9) -آشنائی با روش تحليل گفتمانکارگاه  -۹
 .۵1/1/۵۹1۳تاریخ:  -دفاع ملی

برای دانشجویان کارشناسی ارشد  -جلسه مفصل( ۵1)ناسی در تلویزیون کارگاه نشانه ش -9
 .۵۹1۳دی ماه  -قم-دانشگاه باقرالعلوم )ع( -و دکتری

کارگاه برای  -کارگاه ارتباطات اجتماعی کشورهای اسالمی برای آموزش مبلغان حج -۱
مور حوزه نمایندگی ولی فقيه در ا -افراد دارای مدرک دکتری و فوق ليسانس و حوزوی

 .۵۹1۳ -حج و زیارت

 9روز هر روز  ساعت در دو 1کارگاه تحليل محتوا، برای اساتيد دانشگاه دفاع ملی ) -6
 ی مختلف برای چندین نوبتساعت( در تاریخ ها

در دانشگاه دفاع ملی، وش تحليل مورد نياز برای طرح کالن نظام، کارگاه جمع بندی ر -۱
 در روز سه شنبه، مورخ......برای مسئوالن و اساتيد دانشگاه دفاع ملی، 

ساعت در دو روز  1کارگاه تحليل محتوا، برای دانشجویان دکتری دانشگاه دفاع ملی )  -1
 مختلف برای چندین نوبت. ساعت( در تاریخ های 9هر روز 

 کارگاه تحليل گفتمان برای دانشجویان امام صادق )ع(. -۳
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 :طرح های پژوهشیاجرای  -بيست و ششم

ای هنر اسالمی در کالم رهبری، همکاران: ابوذر زارع اصول و رهيافت ه -۵
. طرح مزبور به صورت ۵۹16-۵۹1۱درخشان+حسين همازاده ابيانه، زمان اجرا: سال 

 کتاب منتشر شده است.

 -بررسی تحوالت گفتمانی بحرین، یمن، ليبی، مصر، سوریه و تونس در پرس تی وی» -1
، کارفرما: معاونت برنامه ریزی و ، مشاور طرح: حسن بشير«۵۹۳9اردیبهشت و خرداد 

نظارت مرکز نظارت و ارزیابی اداره کل نظارات و ارزیابی اخبار و برنامه های سياسی، 
 (19/۵9/۵۹۳9مورخ  1۱۳9-۵991۹ صدا و سيمای ج. ا. ا.، )گواهی تایيد طرح: شماره:

مجری: ، آیت ا.. خامنه ایو خمينی )ره( امام  از نگاهبيداری اسالمی مبانی نظری » -۹
حسن بشير، کارفرما: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد 

. )گواهی ۵۵/۱/۵۹۳۵  ، تاریخ اتمام طرح:۵/۵۵/۵۹۳9تاریخ آغاز طرح:  .۵۹۳۵اسالمی، 
 .(۵۱/۵9/۵۹۳۵مورخ  ۵۳۱۵/۳۵شماره:   تایيد طرح:

 
 

 
 
 
 
 




