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  مقدمه
با گذشت بيش از ربع قرن از آغاز جنگ تحميلي دنيا عليـه ايـران، هنـوز در    

مون ابعـاد مختلـف ايـن حماسـه عظـيم و      ابتداي راه پر فراز و نشيب پژوهش پيرا
  .جاودان هستيم

از جمله اقدامات اوليه و ضروري جهـت تحقيـق و پـژوهش در هـر مبحـث      
علمي و تخصصي، آگاهي محقق نسبت به تحقيقات انجام شده و در دسـت اقـدام   

باشد و از همين رو است كه اكثر نهادهاي دانشگاهي و تحقيقـاتي   در آن زمينه مي
منتشـر   مسـتمر مقاالت و تحقيقات صورت گرفته خود را بـه صـورت   آخرين آمار 

امروزه در عصـر ارتباطـات   . دهند نموده و در اختيار دانشجويان و محققين قرار مي
بخشي چنان گسترده شده است كه نه تنهـا بـه جهـت اطـالع از      دامنه اين آگاهي

يـق و  وضعيت كارهاي صورت گرفته بلكه بيشتر به جهت تعيـين موضـوعات تحق  
  .شود هاي اطالعاتي استفاده مي موضوعات جديد در آن زمينه از اين بانك تبيين

هرچند تالشهاي پرثمر و مفيدي كه تاكنون توسط محققـين و دلسـوزان در   
اما بايـد   مي باشدامر تحقيق و پژوهش دفاع مقدس صورت گرفته است، ارزشمند 

در اين حوزه و امع و كامل وجود يك بانك اطالعاتي جواسطه عدم   پذيرفت كه به
هاي آن، بسـياري   به تبع عدم تعيين موضوعات پژوهشي مورد نياز و تعيين اولويت

از محققين با مشكل انتخاب موضوع در اين زمينه مواجه هستند كه اين مسـأله را  
                         ً                                         وجود عناوين تكراري و گاها  مشابه در ليسـت مقـاالت نوشـته شـده و     توان از  مي

جهت انتخاب موضـوع   به سازمانهاي مربوطه ين و دانشجويانمراجعه مكرر محقق
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  .به دست آورد هاي خود نامه براي پايان
هـاي   ، ارزيـابي مبـادي پژوهشـي دفـاع مقـدس بـا روش      مستمرنيازسنجي 

هاي ارزشـمندي اسـت كـه     هاي پژوهشي از جنبه مديريتي صحيح و تعيين اولويت
وليد و اشاعه دانـش و بهبـود رفتـار    تقويت عملكرد نظام تحقيقاتي كشور و ارتقاء ت

  .تعاملي بين محققان و مراكز فعال در حوزه جنگ هشت ساله را به دنبال دارد
بر همين اساس بر آن شديم كه با جمـع آوري موضـوعات پژوهشـي انجـام     

ايجـاد  جهـت   حركتيهاي مختلف جنگ تحميلي،  شده و در دست انجام در زمينه
هـاي   و تعيـين اولويـت  ژوهشـي دفـاع مقـدس    بانك اطالعاتي جامع موضوعات پ

  .انجام دهيم اين حوزهپژوهشي 
در اين الزم به ذكر است كه آنچه پيش رو داريد تنها گامي كوچك و ناقص 

اي نزديك بتـوانيم فهرسـت كـاملي از     رود كه در آينده باشد و انتظار مي مي زمينه
ر اختيــار موضــوعات قابــل تحقيــق را بــر اســاس علــوم دانشــگاهي و حــوزوي د

  .مندان اين عرصه قرار بدهيم عالقه
  

  پورجانيد    محم 
  1387زمستان 
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  قجنگ ايران و عرا نظاميابعاد 

  

و اي  منطقـه ، ليها و علل نظامي و استراتژيك آغاز جنگ در سه سطح م زمينهبررسي  .1
  المللي بين

ز جنـگ  وقوع پديدة انقالب اسالمي از نظر نظامي و اسـتراتژيك بـر آغـا   بررسي تاثير  .2
  عراق عليه ايران

  هاي نظامي عراق براي آغاز جنگ نهداليل و بهابررسي  .3
  وضعيت نظامي ايران قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي  مقايسه .4
  وضعيت نظامي عراق قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي  مقايسه .5
   با ايران اقدامات نظامي عراق قبل از شروع جنگتحليل  .6
بـه   نسـبت  و عـراق ) قبل از انقـالب اسـالمي  (نظامي دو كشور ايران تبيين استراتژي  .7

  نسبت به يكديگردو كشور اين  با توجه به وابستگيامريكا و شوروي 
بـه لحـاظ نيـروي انسـاني،      ايـران و عـراق   نظامي دو كشور و ساختار وضعيت بررسي .8

  آغاز جنگدر  و ميزان تاثير آن در آستانه شروع جنگ آمادگي رزمي و توان تسليحاتي
  تحميليدر طول جنگ  ايران و عراق اهداف نظامي دو كشوربررسي  .9
تحميلي عراق  به طرفين جنگ جهانكشورهاي تسليحاتي كمكهاي بررسي آماري  .10

  عليه ايران
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  در مقاطع گوناگون ايران و عراق علل و عوامل نظامي تداوم جنگ .11
طول هشت سـال   در جنگ ايران و عراق و استراتژيك روند تحوالت نظاميبررسي  .12

   دفاع مقدس
 در طول جنـگ و موشكي  درياييهوايي، زميني،  هايجنگانواع بررسي روند تحول  .13

  ايران و عراق
 تحميلي با ايران در طول جنگاستفاده عراق از سالحهاي شيميايي روند  .14

  بررسي روند ساخت كارخانه هاي توليد گاز شيميايي در عراق .15
   ايران و عراق نقالبي و مردمي در جنگجنگ ا رويكردبررسي ميزان تاثير و  .16
و ميـزان انهـدام و خسـارات    مراكز ثقل نظامي ايران و عراق در طول جنگ معرفي  .17

  هاوارد شده به آن
در  عمليات نيروهـاي نظـامي ايـران    فرماندهي، ارتباطات، اطالعات و كنترلتحليل  .18

   عراق باطول جنگ 
   جنگ ، تداوم و پايانطع آغازامقدر  سياسي ايران و عراقـ تحوالت نظامي فرآيند  .19
   قبل از حمله گسترده عراق در مرزهاي ايران هاي نظامي درگيريتحليل  .20
 كـردن گيـر   زمـين و در مرحله هجـوم   تهاجم سراسريبعد از  ي ايرانعملياتتحليل  .21

   عراق
  با ايران جنگ طول عراق در مردمنقش حضور بررسي  .22
   عراقايران در طول جنگ با  مردمنقش حضور بررسي  .23
  تحوالت جنگ  روند در آنها أثيرت و عراق و بزرگ كالسيك نظامي عملياتتحليل  .24
  علل و داليل نظامي تداوم جنگ پس از آزادي خرمشهر  .25
   در خاك عراق نظامي ايران در مقطع تداوم جنگ عملياتسلسله نتايج بررسي  .26
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عـراق   خاك نظر در داخل به اهداف مورد ايران علل و عوامل مؤثر در عدم دستيابي .27
  پس از فتح خرمشهر

   )هواي، دريايي و زميني( گانه سپاه و عوامل مؤثر در تشكيل نيروهاي سه ها زمينه .28
   عراق )ردستانك(قسمت شمالي  درعلل گسترش جنگ تحليل  .29
  ايران و عراقهاي جنگ در مقطع پاياني جنگ  جبههتحوالت  .30
و  در پايان جنـگ  آنها يرپاياني عراق و تأث عملياتهاي شكل گيري  عوامل و زمينه .31

  پذيرش قطعنامه
  و پيامدهاي آنفارس   گسترش جنگ در خليجبررسي اهداف  .32
  جنگ  يافتن جنگ شيميايي در پايان و جنگ شهرها، جنگ موشكيميزان تأثير  .33
 در خليج فارس در طول جنگ ايران و عراق جنگ نفتكشهاهاي آغاز  زمينه .34

   در رابطه با جنگ ايران و عراق امريكاسياسي ايران و ـ  نظاميهاي برخوردتحليل  .35
عليه ايران و كمكهاي نظامي به عراق در  جامعه جهاني هاي تسليحاتي تحريمتأثير  .36

  يافتن جنگ و پذيرش قطعنامهپايان 
  نيروهاي مسلح دو كشور ار و گسترشساخت جنگ ايران و عراق درآثار و پيامدهاي  .37
  درسها و تجارب نظامي جنگ ايران و عراق  .38
  ايران و الگوهاي نظامي استراتژي  اتخاذ در ايران و عراق جارب جنگير تتأث .39
  عراق در طول جنگ با ايرانوارده به ارتش  تلفات و خساراتبررسي آماري  .40
  ايران و عراق دو كشور در مرزهاي هاي نظامي پيشينه درگيري .41
يـروي  تسليحات، ساختار، ن( قبل و بعد از جنگ با عراق وضعيت نظامي ايرانتحليل  .42

  ...)و انساني، منابع تسليحاتي
تسليحات، ساختار، نيـروي  ( قبل و بعد از جنگ با ايران وضعيت نظامي عراقتحليل  .43
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  ...)انساني، منابع تسليحاتي و
  با ايران و اقدامات نظامي عراق در جنگ ها ، سياستها مشي بررسي خط .44
 با ايران نظامي عراق در جنگ هاي تاكتيكبررسي  .45

  هاي نظامي ايران در جنگ با عراق بررسي تاكتيك .46
  در روزهاي آغازين جنگنظامي ايران  مردمي و گيري مقاومتهاي بررسي روند شكل .47
در  )سـپاه و بسـيج   ،ارتـش ( ايـران  نظاميساختار نيروهاي گيري  روند شكلبررسي  .48

  طول جنگ با عراق
  با عراق جنگ طول بررسي نقش نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در .49
در طول سالهاي دفاع  نقش نيروهاي انقالبي در مقاومت و پيروزيهاي داخليبررسي  .50

  مقدس
  هاي جنگ در سالهاي اول و دوم بررسي روند تحوالت جبهه .51
  و تأثير آن بر روند جريان جنگ استراتژي جنگ كالسيك در زمان بني صدر بررسي .52
شرق عمليات ه، عمليات غرب كرخ(هاي جنگ كالسيك  و تاكتيك عملياتبررسي  .53

  در سال اول جنگ )عمليات توكلو  عمليات هويزه ،كارون
  بعد از عزل بني صدر تغيير استراتژي نظامي ايرانعلت  .54
القـدس،   االئمـه، طريـق   ثـامن ( ايران چهار عمليات بزرگ مشترك استراتژي تحليل .55

  )المقدس بيتالي  و المبين فتح
  قبا عرا در سال دوم جنگ تغيير موازنه نظاميفرايند تحليل  .56
  در هنگام عزل بني صدر هاي جنگ جبهه بررسي آخرين وضعيت .57
  در تحوالت جنگ ايران و عراق اي و جهاني پيامدهاي نظامي منطقهبررسي  .58
  گيري نظامي در ايران دوره فترت تصميمبررسي  .59
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  بعد از عزل بني صدر استراتژي نظامي ايران براي پيشبرد جنگبررسي  .60
  با ايران جنگ سالهاي پاياني در) تحركمدفاع ( استراتژي نظامي عراقبررسي  .61
   و انجام عمليات برون مرزي ورود نظامي ايران به خاك عراقعلت  .62
 درگسترش جنگ العمل نظامي و سياسي كشورهاي منطقه نسبت به  بررسي عكس .63

  خليج فارس
  بعد از فتح خرمشهر تحول در استراتژي نظامي عراقبررسي روند  .64
  نگ هواييجتحليل آثار و پيامدهاي گسترش  .65
  تسلط بر خليج فارس هاي اوليه جنگ و در ماه نيروي دريايي ارتشنقش  .66
  پاسداران انقالب اسالمي تشكيل نيروي دريايي سپاهروند  .67
به جهـت پايـان يـافتن     )5تا كربالي  8والفجر ( ايران ساز سرنوشت عملياتتحليل  .68

  جنگ
  بزرگ و پايان جنگپيروزي  دستيابي به استراتژيتبيين  .69
  در سالهاي پاياني جنگ بازسازي و توسعه توان نظامي عراقاستراتژي تحليل  .70
 ايران و عراق بن بست نظامي در جنگبررسي مفهوم  .71

  بررسي مفهوم موازنه قوا در جنگ ايران و عراق .72
  )غرب جنگ در شمال( در تغيير جبهه جنگ تغيير استراتژي نظامي ايرانبررسي  .73
  ايران و عراقجنگ در كردستان  .74
  ...)ها و المقدس ، بيت10تا والفجر 6والفجر(بزرگ در شمال غرب  ياتعملتحليل  .75
  عراق و تشديد حمالت در خليج فارسقدرت نظامي  افزايش علل تحليل .76
  استراتژي جنگ دريايي ايران .77
  در خليج فارس هاي محدود ايران و امريكا ها و درگيري اسكورت نفتكش .78
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  پايان جنگ براي ايراناستراتژي نظامي  .79
 حمله( يگيري مناطق تحت كنترل نيروهاي ايران عراق براي بازپس التحمبررسي  .80

  )جزاير مجنون ،شلمچه ،فاو به
  ورود مجدد نظامي عراق به خاك ايران .81
  تحركات نظامي عراق پس از پذيرش قطعنامهبررسي  .82
  در سالهاي پاياني آخرين تحوالت نظامي جنگ .83
  در جنگ قايران و عرا دو طرف انساني ارزيابي خسارات و تلفات .84
  در جنگ ايران و عراق جنگ شيميايي .85
  در جنگ ايران و عراق جنگ شهرها .86
  در جنگ ايران و عراق موشكيجنگ  .87
  در جنگ ايران و عراق  الكترونيكيجنگ  .88
  )خريد، ساخت، نحوه استفاده، كارآيي(تسليحات ايران و عراق در جنگ بررسي  .89
  و انتهاي جنگ در ابتدا استراتژي نظامي ايران و عراق تطبيقي مقايسه .90
  )نحوه تقسيم و دسته بندي( در جنگ نيروهاي مسلح دو كشور ساختاريارزيابي  .91
  با عراق در جنگ ايران )مهندسي، بهداري، ترابري(واحدهاي پشتيباني نظامي نقش  .92
منـافقين، حـزب دمكـرات،    (ايـران   نظـامي  ارزيابي نقش و عملكرد سازمانهاي شبه .93

  نگتداوم و پايان جآغاز،  در) كومله
هـا و   مجلـس اعـال، طالبـاني   (نظامي عراق  ارزيابي نقش و عملكرد سازمانهاي شبه .94

  تداوم و پايان جنگآغاز،  در) ها بارزاني
  بزرگ جنگ ايران و عراق عبرتهاي .95
  نظامي جنگ ايران و عراق بزرگ پيامدها و تجارب .96
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  بر سياستهاي نظامي عراق با ايران تأثير جنگ .97
  اي نظامي ايرانبر سياسته با عراق تأثير جنگ .98
  بر معادالت نظامي منطقه ايران و عراق تأثير جنگ .99
   با ايران بررسي استراتژي جنگ سريع عراق .100
  )عبور از مرز(و هدف نهايي آن عمليات آزادسازي خرمشهر  استراتژيبررسي  .101
 بررسي و ارزيابي بازتاب و پيامدهاي فتح خرمشهر در سطح جهان و منطقه .102

  ي جنگ تحميلي با ساير جنگ ها ها بررسي و ارزيابي ويژگي .103
  رتش عراق در مرحله تهاجم سراسريناكامي ابررسي عوامل و داليل  .104
از نظـر تعـداد نفـرات،    (جنـگ   شروع بررسي استعداد نظامي ايران و عراق در زمان .105

  )ها، لشكرهاي رزمي، تجهيزات و تبليغات نظامي يگان
 يرون راندن ارتش اشغالگرقدرت گرفتن نيروهاي نظامي ايران براي ببررسي عوامل  .106

  عراق
بررسي علل عقب نشيني عراق از برخي مناطق اشغال شده در جبهه ميـاني پـس از    .107

  فتح المبين و بيت المقدس عملياتپيروزي ايران در 
  بررسي شهرهايي كه در طول جنگ از دست عراق باز پس گرفته شد  .108
كشـور عـراق   ي شـهرها برخي از سرزمين هـا و   تصرفبررسي علل و مدت زماني  .109

  نيروهاي نظامي ايران  توسط
  بررسي آمار دقيق شهداء و مفقودان و معلوالن ايران در جنگ هشت ساله  .110
  بررسي آمار دقيق و ميزان غنايم بدست آمده از نيروهاي عراقي در طول جنگ  .111
 بررسي چگونگي استفادة ايران از غنايم به دست آمده در جنگ .112

 يان نخبگان نظامي ايران در زمان شروع جنگي نظامي در م تحليل جريان انديشه .113
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ي نظامي در ميان نخبگان نظامي ايران پـس از پايـان يـافتن     تحليل جريان انديشه .114
   جنگ

 تحليل سياستهاي دفاعي به كارگرفته شده توسط رزمندگان در عرصه هاي نبرد .115

  هاي احتمالي آينده تحليل سياستهاي دفاعي جمهوري اسالمي ايران در جنگ .116
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  د فرهنگي جنگ ايران و عراقابعا
  

  روشهاي جنگي  اتخاذ ارزشها و تفكرات ديني و مذهبي دربررسي تاثيرات  .1
  ايثار در جنگ  و تمفاهيمي چون جهاد، شهادتاثير و باز توليد  .2
  تكاملي آن تبليغات و مفاهيم تبليغي در دو سوي جنگ و روند نتايج بررسي .3
جنـگ  يران و عراق بر رونـد تحـوالت   رويكرد و استراتژي فرهنگي تبليغي ا بررسي .4

  تحميلي
  و تاثيرگذاري آنهاي خارجي نسبت به دو طرف جنگ  تبليغات رسانهبررسي ميزان  .5
  رجنگ بين دو كشو نسبت به هاي گروهي ايران و عراق رسانه رويكردبررسي  .6
 هاي گروهي ايران در روند تحوالت جنگ رسانهتاثير  .7

  تحوالت جنگ در روند عراقهاي گروهي  رسانهتاثير  .8
 ...)شعر، داستان (معاصر ادبيات  روند تحول جنگ ايران و عراق بر تأثيربررسي  .9

  سينماي دفاع مقدس بررسي روند رشد و گسترش  .10
  با ايراناز جنگ  بعدعراق در قبل و  كشور وضعيت فرهنگيبررسي  .11
  ايران قبل از جنگ   در جامعهانقالب اسالمي بررسي ميزان تحول فكري و فرهنگي  .12
ايران پـس    موضوعات فكري و فرهنگي مطروحه در جامعهبررسي ميزان اثرگذاري  .13

  تحميليجنگ   از انقالب در زمينه
  با عراقاز جنگ  و بعد رفتاري فرهنگي مردم ايران قبلمقايسه تطبيقي الگوهاي  .14
  ايران قبل از جنگ   گيري فرهنگي جامعه تحليل ساختارهاي تصميم .15
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 تحميلي يران قبل از آغاز جنگهاي فرهنگي ا بررسي سياست .16

  هاي فرهنگي ايران در طول جنگ تحميلي بررسي سياست .17
  ميزان اثرگذاري آنهاقبل از آغاز جنگ و  ايراننمادهاي فرهنگي محتواي  بررسي .18
  هاي فرهنگي و فكري جامعه ايران قبل از جنگ  تحليل شاخص .19
 هاي و تفاوت حميليت از جنگ بعدبررسي تعاريف انسان و حقوق او در جامعه ايران  .20

  با تعاريف گذشته آن
ي انديشه سياسـي، اقتصـادي،    ايران قبل از آغاز جنگ در حوزه  هاي جامعه رهيافت .21

  اجتماعي، فرهنگي و نظامي 
و وحدت ملـي بـا توجـه بـه      اسالمي جمهوري اسالمي ايران براي انسجام  رهيافت .22

  تنوع قومي و فرهنگي جامعه ايران پس از پايان جنگ
تقابل فرهنگي ميان ايران و كشورهاي منطقـه بـه خصـوص كشـور      ميزان بررسي .23

  و بعد از آن عراق قبل از آغاز جنگ
 و بعـد از  تقابل فرهنگي ميان ايران و قدرتهاي بزرگ قبل آغاز جنگبررسي ميزان  .24

  آن پايان
  هاي فرهنگي ايران قبل از آغاز جنگ  ترين چالش تحليل اصلي .25
تقابل و تضاد فرهنگي مردم ايران و عراق قبل از شروع تفاهم، تزاحم، بررسي ميزان  .26

  جنگ
  آن پايان و بعد از هنر و ادبيات ايران قبل از آغاز جنگمقايسه تطبيقي  .27
  تحميليتوليد محصوالت فرهنگي كشور در طول جنگ عوامل موثر بر  .28
  عليه ايران عراق تحميليجنگ  شروععوامل فرهنگي مؤثر در  .29
  زمين در فرهنگ و تمدن ايران دفاع و مفهوم جنگبررسي جايگاه  .30
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در ايران پس از آغاز جنگ ايران  ملي تشديد يا تضعيف بحران هويتبررسي ميزان  .31
  و عراق

  مناطق و استانهاي مرزي كشور در تحميلي جنگوقوع بررسي اثرات فرهنگي  .32
  ي فرهنگي كشور در داخل و خارج جنگ ايران و عراق بر توسعه وقوع تأثير .33
هاي فرهنگي داخل كشور به ويژه روشنفكران در قبال حملـه   ريانبررسي مواضع ج .34

  عراق به ايران
آمادگي روحي و رواني مردم و مسئولين كشور قبل از آغاز تهـاجم عـراق بـه    ميزان  .35

  ايران
كشور در طول  مسئولين رواني دشمنان انقالب اسالمي عليه مردم و عملياتبررسي  .36

  جنگ تحميليدوران 
در قبـال حملـه عـراق بـه     ... ان، نويسندگان، شعرا، اديبان و بررسي مواضع هنرمند .37

  ايران
ايرانـي خـارج از كشـور در    ... بررسي مواضع هنرمندان، نويسندگان، شعرا، اديبان و  .38

  قبال حمله عراق به ايران
  ملي كشور و وحدت تأثير تهاجم عراق به ايران در انسجام .39
  ملي كشور در مقابل متجاوزين هاي فرهنگي در بسيج قدرت فرهنگ و فعاليت تاثير .40
  فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دوران جنگ  هاي تحليل سياست .41
بـه ويـژه در ابعـاد    تحليل نهادينه شدن مفاهيم اسـتقالل و آزادي در دوران جنـگ    .42

  سياسي، اجتماعي و فرهنگي
  تحميلي بررسي خدمات متقابل جنگ و سينما در دوران جنگ .43
   تحميلي در دوران جنگ...) شعر، داستان و (ادبيات بررسي خدمات متقابل جنگ و  .44
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   تحميلي بررسي خدمات متقابل جنگ و تئاتر در دوران جنگ .45
  تحميليبررسي خدمات متقابل جنگ و هنر عكاسي در دوران جنگ  .46
  در دوران جنگ تحميليمتقابل جنگ و هنر نقاشي  خدماتبررسي  .47
  تحميليدر دوران جنگ بررسي خدمات متقابل جنگ و هنر طنز  .48
 جنـگ  رزمنـدگان در طـول   هويت ايراني و اسالمي بـر  مؤلفه هاي بررسي تأثيرات .49

  تحميلي
  تحليل تأثيرات مثبت و منفي جنگ بر فرهنگ و تمدن ايران .50
  هاي تكنولوژيك جنگ بر فرهنگ مردم و كشور ايران  تأثيرات نيازمندي .51
 ر ساخت فرهنگي شهرهاي بزرگ ايرانتأثيرات جنگ ب .52

  زده و مرزي ايران  ساخت فرهنگي شهرهاي جنگ تأثيرات جنگ بر .53
و مقايسه تطبيقي با زمـان قبـل از    فرهنگ پذيري مردم ايران ميزان تأثير جنگ بر .54

   جنگ
  در دوران جنگ نقش راديو و تلويزيون ايران در تقويت يا تضعيف روحيه مردم .55
در كشـور   يهاي ديداري، شـنيداري و مطبوعـات   سياستهاي اعمالي بر رسانهبررسي  .56

  دوران جنگ
  زمين فرهنگي و تمدني ايران كهن تأثير منفي جنگ بر آثار .57
  تحميلي  نقش نمادهاي مدني فرهنگي در دوران جنگ .58
  خدمات مطبوعات كشور به مردم و دولت ايران در دوران جنگ .59
در دوران  ءهاي رزمندگان، شهدا، جانبازان و اسـرا  تأثيرات فرهنگي جنگ بر خانواده .60

  جنگ
  و نسل جوان امروزاي فرهنگي جنگ بر مردم بررسي پيامده .61
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  در تداوم جنگ تحميلي ايران و عراق بررسي نقش مسائل فرهنگي و قومي  .62
از  598تأثير مسائل فرهنگي در پايان جنگ ايران و عراق و قبول قطعنامـه  بررسي  .63

  سوي ايران  
  تحميلي  هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران از جنگ آسيببررسي ميزان  .64
  تحميلي تأثيرات فرهنگي آسيب ديدگان جنگ از جنگ بررسي .65
  فضاي جامعههاي ايران براي بازسازي فرهنگي كشور و  ها و سياست تحليل برنامه .66
  ايران و عراقكشور  ود محصوالت فرهنگي تغيير و تحول تأثيرات جنگ بربررسي  .67
نقش جنگ ايران و عراق در انقطـاع يـا اتصـال فرهنگـي ايـران بـا تـاريخ        بررسي  .68

  اش گذشته
تحوالت هنر مداحي به لحاظ شكل و محتوا در طول دوران قبل، در حين و پـس از   .69

  جنگ هشت ساله
  تأثيرات جنگ بر هنر موسيقي و فرايند رشد و شكل گيري آن .70
  تحميلي در دوران جنگ متجلي هاي ديني ها، نمادها و نشانه ارزشتحليل  .71
  در دوران جنگ تحميلي ها و نمادهاي ملي متجلي بررسي نقش و جايگاه ارزش .72
ول دوران هاي رزمنـدگان در طـ   شعارها و رجزخوانيبررسي عوامل موثر فرهنگي بر  .73

  جنگ
  پيامدهاي فرهنگي جنگ ايران و عراق براي جامعه و مردم ايران بررسي  .74
جنگ  داخلي و خارجي ي ها رواني جمهوري اسالمي ايران در صحنه عملياتتحليل  .75

  تحميلي
ي رواني جمهوري اسالمي ايران عليه رژيم و نيروهـاي نظـامي   ها و ابزارها تاكتيك .76

  عراق
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 ساختار و سازمان عمليات رواني جمهوري اسالمي ايران در كشور و نيروهاي مسلح .77

عملكرد عمليات رواني جمهوري اسالمي ايران در مقابله با عمليـات روانـي دشـمن     .78
  )عراق(

ليه جمهوري اسالمي ايران در ع) به جز عراق(عمليات رواني دشمنان انقالب تحليل  .79
  دوران جنگ

توسط  598تأثير عمليات رواني دشمنان جمهوري اسالمي ايران بر پذيرش قطعنامه  .80
  مسئولين كشور

بر مسئولين، فرماندهان و نيروهـاي   598تأثيرات فرهنگي و رواني پذيرش قطعنامه  .81
  رزمنده 

هاي  عزام نيرو به جبهههاي فرهنگي داخل كشور در كاهش يا افزايش ا تأثير فعاليت .82
  جنگ

هاي ايران در جنگ بر مسائل و موضـوعات روحـي و روانـي مـردم و      تأثير شكست .83
  جامعه ايران 

  هاي مردم در جنگ هشت ساله هاي فكري و فرهنگي كمك پشتوانه .84
  هاي پيشرفته مورد نياز جنگ بر فرهنگ جهاد و مبارزه  تأثير تكنولوژي .85
 با ايران دوران جنگ هاي فرهنگي عراق در سياستتحليل  .86

  هاي فرهنگي ايران در دوران جنگ تحميلي تحليل سياست .87
   يتاثير عمليات رواني عراق عليه ايران در رزمندگان ايران .88
هاي جنگ در عراق با توجه به تعدد  مورد نياز جبهه انساني تأمين نيروهايچگونگي  .89

  ها و بحران هويت در اين كشور قوميت
نيروهاي ايران نسبت به عراق با توجه به كثرت جمعيت  بررسي علل كم بودن تعداد .90
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  و ايدئولوژيك بودن دفاع در ايران
  رژيم عراق براي جنگ با ايران  و فرهنگي هاي ارزشي پشتوانهبررسي  .91
  هاي فرهنگي و رواني رژيم عراق براي جنگ با ايران زمينه سازي .92
  جنگ با ايران  در مقابلشيعيان عراق  عكس العملبررسي  .93
محصوالت فرهنگـي  گري رژيم عراق بر تغيير محتوايي و ظاهري  روند نظاميير تأث .94

   اين كشور
  هاي تاريخي رژيم عراق براي تهييج مردم عراق به جنگ  پشتوانه .95
هاي فكري، فرهنگي و رواني نيروهاي ايراني ضد انقالب به رژيـم عـراق در    كمك .96

  دوران جنگ
  ارتش عراق براي جنگ  تحريك نقش سازمان مجاهدين خلق در تقويت فرهنگي و .97
 ايران ارتش عراق بر مردمو موشك باران  ات روحي و رواني حمالت هواييتأثير .98

  از سوي ايران  598بررسي عوامل فرهنگي و رواني موثر بر پذيرش قطعنامه  .99
عراق در جنگ و جبـران آنهـا از سـوي    نيروهاي هاي روحي و رواني  پشتوانهميزان  .100

  نيروهاي ايران
ما "جنگ از قبيل دوران در  يايران رزمندگانباني معرفت شناسي شعارهاي مبررسي  .101

  "جنگيم و نتيجه فرع آن است يف ميبراي اداي تكل
در نيروهـاي   "جنگ تا پيـروزي  ،جنگ"شعار  و معرفتي ي اعتقادي پشتوانهتحليل  .102

  ايران 
  ي ايران در ميان نيروهاي رزمنده و آتش بس بار ارزشي مفهوم صلحتحليل  .103
هاي فرهنگي و رواني جمهوري اسالمي ايران براي پـذيرش قطعنامـه    ينه سازيزم .104

598   
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  بر تصميم گيرندگان جنگ  )ره(تأثيرات فكري و فرهنگي سخنان امام خميني بررسي  .105
  بر رزمندگان ايران  )ره(تأثيرات فكري و روحي سخنان امام خمينيبررسي  .106
  در جنگ )ره(امام خميني  ها و الگوهاي فكري و فرهنگي سخنان و رفتار ارزش .107
در ابتداي تجاوز عراق به ايران در التيام شرايط  )ره(تاثير رفتار و سخنان امام خميني  .108

  روحي و رواني جامعه
هاي اختصاصي امام به فرماندهان و مسـئولين جنـگ در تقويـت روحيـه      نقش پيام .109

  رزمندگان ايران 
  و فرماندهان جنگ بررسي تحليلي ارتباط فكري و روحي امام با مسئولين .110
  بررسي تحليلي ارتباط فكري و روحي امام با بسيجيان و رزمندگان جنگ .111
  ي معنوي فرماندهان و مسئولين جنگ با رزمندگان بررسي تحليلي رابطه .112
ي  گيري علماي ايراني حاضر در عراق در قبال جنگ تحميلي و بررسي رابطه موضع .113

  آنان با علما و رهبران ايران
  د، علما و روحانيت ايران در جنگ ايران و عراقنقش مراجع تقلي .114
ها و بسترهاي فرهنگي ارتش، سپاه، جهاد سازندگي و ديگر نهادهـاي   بررسي زمينه .115

  درگير در جنگ
  هاي اعتقادي و معنوي نيروهاي ايران در جنگ  ساز و كار تقويت جنبه .116
  يگررزمندگان و انسجام آنها با يكدنقش فرهنگ قومي و هويت محلي در ميان  .117
  تأثير دوگانگي در شعارهاي رهبران و مسئولين كشور در روند جنگ و اهداف آن .118
 عنوان مساله اصلي كشورجنگ به بررسي ميزان تلقي مسئولين كشور از  .119

بـر مسـئولين    1367در ابتداي سال  "ستاد كل جنگ"تأثير فكري و رواني تشكيل  .120
  جنگ
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بـر   1367ابتـداي سـال   هـاي عمليـاتي ايـران در     تأثيرات روحي و روانـي شكسـت   .121
   فرماندهان و نيروهاي ايراني

هاشـمي رفسـنجاني بـه    ... ا  براي تعيين آيـت  )ره(داليل روحي و رواني امام خميني  .122
  عنوان فرمانده جنگ

هـاي فرهنگـي    پـذيري  هاي قومي كه از جملـه آسـيب   آسيب تهديد چگونگي تبديل .123
  ايران است، به فرصتي فرهنگي براي تقويت جنگ

  هاي ايرانيان خارج از كشور به جنگ وحي و رواني كمكتأثيرات ر .124
مذهبي و ملي از قبيل  ايام خاصهاي جنگ در  رفتار نيروهاي ايران در جبههتحليل  .125

  عيد نوروز و تاسوعا، عاشورا
  نقش جنگ در تقويت يا تضعيف نمادهاي مذهبي و ملي ايران بررسي  .126
  اثرات فرهنگي و تمدني جنگ بر جامعه و مردم ايران  .127
  تحميليبررسي نحوه رفتار ايران و عراق با اسراء و مجروحين در دوران جنگ  .128
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 در هنگـام بـروز حـوادث دوران جنـگ    العمل آنها  و عكس تحليل رفتار جمعي مردم .130

   تحميلي
  تحميليات در دوران جنگ نقش مساجد در آماده سازي نيروها و امكان .131
در زمان  ها و كمپ ها اههم زيستي اجباري و موقتي در پناهگمسائل ناشي از بررسي  .132

  جنگ
  كلمات و مفاهيم آن  ،زبان فارسي بر روند تغيير جنگ تاثيربررسي  .133
   بر روي رزمندگان توسط دشمنهاي شيميايي  اثرات روحي و رواني كاربرد سالح .134
هاي شـيميايي در جنـگ شـهرها بـر روي      د كاربرد سالحاثرات روحي و رواني تهدي .135
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  جنگيافتن  مردم در پايان
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  در طول جنگ گرايي در جامعه ايراني هاي پيرامون فرهنگ و فرهنگ نظريه .138
گرايي بر مسائل دفـاعي و امنيتـي در    هاي پيرامون فرهنگ و فرهنگ ظريهنتأثيرات  .139

  جامعه ايراني
  ايران و عراق  بسترهاي فرهنگي تداوم و پايان جنگ هشت سالهشناخت و بررسي  .140
 بر رزمندگان شناخت پيامدهاي فرهنگي جنگبررسي و  .141

  كشور اجتماعي و فرهنگيساخت پيامدهاي فرهنگي جنگ بر  تأثيراتبررسي  .142
  هاي فرهنگي جامعه و مردم ايران در دوران جنگ ارزيابي نمادها و بنيان .143
  شناخت و تحليل تأثيرات متقابل جنگ و فرهنگ و تفكر بر يكديگر .144
  ارزيابي نمادين محصوالت و توليدات فرهنگي در دوران جنگ .145
  ها و فضاي فرهنگي جامعه در دوران جنگ بررسي الگوها، زمينه .146
  گيري فرهنگي جامعه در دوران جنگ ساختارهاي تصميمبيين ت .147
  در دوران جنگ ايران سازي فرهنگي در جامعه فرآيندهاي تصميمتحليل  .148
  بررسي آماري كارگزاران و سياستگذاران فرهنگي كشور در دوران جنگ .149
  تحميلي تحليل سياستهاي فرهنگي كشور در دوران جنگ .150
  ران جنگ تحميليارزيابي سياستهاي فرهنگي كشور در دو .151
  بررسي آماري توليدات و محصوالت فرهنگي جنگ تحميلي .152
  با مقوله جنگ تحميلي چگونگي تعامل ارزشهاي فرهنگي و ديني بررسي .153
  دفاع و پيامدهاي آن مساله ارزيابي ابعاد فرهنگي .154
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  محصوالت ديداري و شنيداري دفاع مقدس كيفيت و محتواي ارزيابي .155
  مدت و بلندمدت دفاع مقدس يانمدت، م پيامدهاي فرهنگي كوتاه .156
  در كشور عراقو پيامدهاي آن ابعاد فرهنگي جنگ ارزيابي  .157
  جنگ با ايران  انوضعيت و سياستهاي فرهنگي كشور عراق در دور .158
  جنگان توليدات و محصوالت فرهنگي عراق در دورارزيابي ميزان  .159
  انبا اير عراق در جنگ و قومي تحريك كننده ملت بررسي ارزشهاي فرهنگي .160
  ايران و عراق و فرهنگي اي نظام ارزشي بررسي مقايسه .161
در ايجاد انسجام و وحدت اقشار مختلـف در   )ره(بررسي و تحليل نقش حضرت امام   .162

  طول جنگ و تأثير آن بر روند جنگ 
 ايران در دوران جنگ موجود در تبيين و بررسي امكانات و ابزارهاي تبليغاتي .163

   و تاثير آنها در دوران جنگ تبليغاتي امر متول نهادهايبررسي نحوه عملكرد  .164
بررسي تأثير نوحه ها و اشعار حماسي در روحيـة رزمنـدگان ايـران در طـول جنـگ       .165

  تحميلي
بررسي شيوة برخورد ايراني ها با اسيران عراقي به هنگام اسارت آنها در جبهه هاي  .166

  در بازداشتگاهها و جنگ
ني به هنگام اسارت آنها در جبهه هاي بررسي شيوة برخورد عراقي ها با اسيران ايرا .167

 جنگ و در بازداشتگاهها

بررسي مقايسه اي وضعيت رفاهي، آموزشي و بهداشـتي اسـيران عراقـي و اسـيران      .168
  ايراني در طول جنگ 

بررسي عللي كه باعث مي شد همواره اسيران ايراني كمتري از سوي دولت عراق در  .169
 وندآزاد و معاوضه ش  مقايسه با اسيران عراقي،
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  بررسي نگرش اسالم به تبليغات جنگ و دفاع .170
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  هاي تبليغاتي در ديگر كشورها تحليل ساختار نظام .190
 تبيين ويژگيهاي يك نظام تبليغاتي مطلوب در زمان جنگ .191
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  نقش سازمان، آموزش و كادرسازي براي تبليغات جنگ .194
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  ابعاد سياسي جنگ ايران و عراق
  

بررسي تحول در نظام سياسي ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي و ميـزان تـاثير    .1
  آن بر توان دفاعي كشور

  المللي  اي و بين هاي سياسي جنگ در سطوح ملي، منطقه بررسي زمينه .2
عـراق   ة انقالب اسالمي از نظر سياسي بر آغاز جنـگ تحليل ميزان تاثير وقوع پديد .3

  عليه ايران
 با ايرانبررسي داليل سياسي عراق براي آغاز جنگ  .4

  سازي جنگ با ايران تحليل اقدامات سياسي عراق براي زمينه .5
  الملل قبل از شروع جنگ بررسي شرايط سياسي دو كشور ايران و عراق و نظام بين .6
  تالفات سياسي و تاريخي ايران و عراقميزان تاثير پذيري جنگ از اخ .7
  هاي عراق براي آغاز جنگ سازي نحوه زمينه .8
  المللي در آغاز جنگ اي و بين تبيين نقش عوامل منطقه .9
  تحميلي جنگ دورانسياسي ايران و عراق در ساختار نظام  .10
  تحميليجنگ  آغاز تعارض نظام سياسي حاكم بر عراق و ايران درميزان تاثير  .11
  در طول مدت جنگ تحميليگيري دو كشور  نظام تصميمو  تحليل ساختار .12
  و تحوالت جنگ اي انقالب اسالمي در روندهاي سياسي داخلي و منطقهتاثير  .13
  تحوالت سياسي ايران مثل تسخير النه جاسوسي در شروع جنگنحوه تاثير  .14
در مراحـل مختلـف   و ميزان تاثير گذاري آنها رهبران ايران و عراق  ويژگيهايبيان  .15
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  گجن
  تحوالت داخلي عراق و تثبيت حكومت صدام در جنگبررسي تاثيرات  .16
نحوه تاثيرپذيري و اثرگذاري بر هاي سياسي در ايران و  بندي شكاف و جناحتحليل  .17

  جنگ آغاز و تداوم
   جنگ آغاز نيروهاي گريز از مركز و شورشهاي قومي درتاثير  .18
  در جنگ 1975د ايران و عراق و قراردا ياختالفات مرزي و تاريختاثير  .19
  ايران و عراقاي و جنگ  اي در تحوالت منطقه فروپاشي نظام امنيتي منطقهتاثيرات  .20
 مناسبات ايران و عراق قبل از شروع جنگبررسي  .21

  در طول جنگ و پس از آنبررسي روند تحوالت مناسبات ايران و عراق  .22
ن اثـر  و ميـزا ا كشـورهاي منطقـه در جنـگ    بروابط دو كشور ايران و عراق بررسي  .23

  گذاري آن بر روند تداوم جنگ
 و ميـزان سياستها و رفتار كشورهاي منطقـه در قبـال جنـگ ايـران و عـراق      تبيين  .24

  در روند تحوالت جنگ گذاري آنتأثير
آنها  و بررسي ميزان اثر گذاري و اثر پذيري ديپلماسي ايران و عراق در جنگتحليل  .25

  از همديگر
  ايران و عراقدر شروع، تداوم و پايان جنگ  المللي دوقطبي ساختار نظام بينتاثير  .26
  ايران و عراقلكرد قدرتهاي بزرگ در مورد جنگ ممواضع و عتحليل  .27
و نقش آنها در تداوم و پايـان  المللي در جنگ ايران و عراق  سازمانهاي بينعملكرد  .28

  جنگ
  در طول جنگ تحميليالملل  نگرش و رويكرد ايران و عراق به نظام بين .29
  جنگ دوران سياست خارجي ايران و عراق در هايا، اهداف و استراتژيتغيير رويكرده .30
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  بررسي نظام سياسي عراق قبل و بعد از شروع جنگ .31
  بررسي نظام سياسي ايران قبل و بعد از شروع جنگ .32
  بعد از شروع جنگ بررسي مقايسه دو نظام سياسي ايران و عراق قبل و .33
  عراق قبل از شروع جنگ يران وتاريخي دو كشور ا - ها و تعارضهاي سياسي زمينه .34
  عراق قبل از شروع جنگ بررسي اختالفات سرزميني دو كشور ايران و .35
  عراق با ايران الجزاير در آغاز جنگ 1975قرارداد  نقش بررسي .36
  )جنگ تحميلي( بررسي انقالب اسالمي در ايران و پيامدهاي آن .37
ع جنگ بين ايران در شرو) عرب، عجم، شيعه و سني(بررسي اختالفات ايدئولوژيك  .38

  و عراق
  بررسي اهداف سياسي عراق از آغاز جنگ عليه ايران .39
  فرايند تحكيم موقعيت حزب بعث در عراق بعد از شروع جنگ .40
كاركرد جنگ عليه ايران در بدست گرفتن رهبري جهـان عـرب در منطقـه توسـط      .41

  عراق
  نقش عراق در به انزوا كشاندن و محدودسازي انقالب اسالمي ايران .42
  نقش و جايگاه دو كشور در منطقه و جهانبررس  .43
  بررسي اصول و مباني سياست خارجي دو كشور .44
  بررسي روابط ايران با كشورهاي مهم منطقه و جهان .45
  بررسي روابط عراق با كشورهاي مهم منطقه و جهان .46
  المللي اي و بين بررسي روابط ايران و عراق با سازمانهاي منطقه .47
  ر تداوم و پايان جنگ تحميلي عليه ايرانبررسي عوامل سياسي تأثيرگذار ب .48
  بررسي ايدئولوژي و ايستارهاي سياسي دو كشور به هنگام جنگ .49
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رهبري، قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضـاييه،  (گيري در ايران  بررسي ساختار تصميم .50
 در هنگام جنگ...) شوراي عالي دفاع و

  گيري در كشور عراق در هنگام جنگ بررسي ساختار تصميم .51
اجرايـي سـازمانهاي دولتـي و نهادهـاي انقالبـي       سي نقش و عملكـرد سياسـي  برر .52

در ) ها، نهادهاي اطالعاتي، امنيتي، انتظامي و نظامي، و نهادهاي انقالبي خانه وزارت(
  هنگام جنگ

  هاي مدني در جنگ ايران و عراق بررسي نقش و كاركرد سياسي حوزه .53
  نگ ايران و عراقنقش سازمانها و گروههاي سياسي و مذهبي در ج .54
  نقش گروهها و سازمانهاي درون نظام در پيشبرد اهداف جنگ .55
  نقش گروهها و سازمانهاي بيرون نظام در پيشبرد اهداف جنگ .56
  بررسي سياست خارجي ايران در زمان جنگ و بعد از آن .57
گيـري، اركـان    پيامدهاي جنگ بر ايدئولوژي و ايستارهاي سياسي، سـاختار تصـميم   .58

  هاي مدني ايران و سازمانهاي سياسي مذهبي و حوزهحكومتي، گروهها 
  بررسي عومل ايدئولوژي و ايستارهاي سياسي در تداوم و پايان جنگ تحميلي .59
  نقش و عملكرد سياسي ـ اجرايي نهادهاي دولتي عراق در هنگام جنگ .60
درشروع، تداوم و پايان ) مذاهب و اقوام(هاي مدني  نقش و كاركردهاي سياسي حوزه .61

  اقجنگ در عر
  نقش سازمانها و گروههاي سياسي درون نظام عراق در تداوم و پايان جنگ .62
  نقش سازمانها و گروههاي سياسي بيرون از نظام عراق در تداوم و پايان جنگ .63
گيـري، اركـان    پيامدهاي جنگ بر ايدئولوژي و ايستارهاي سياسي، سـاختار تصـميم   .64

  عراقهاي مدني  حكومتي، گروهها و سازمانهاي سياسي و حوزه
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  فارس در جنگ ايران و عراق  بررسي ساختار سياسي و امنيتي خاورميانه و خليج .65
  اي جنگ ايران و عراق بررس نقش و موقعيت ايران و عراق در ساختار منطقه .66
  بررسي روابط و مناسبات ايران و عراق با كشورهاي منطقه در جنگ ايران و عراق .67
اي دولتـي و غيـر دولتـي     نهاي منطقـه بررسي روابط و تعامل ايران و عراق با سازما .68

فارس، اتحاديه عرب، اوپـك، جنبشـهاي    كنفرانس اسالمي، شوراي همكاري خليج(
  در جنگ ايران و عراق) آزادي بخش

  بر جنگ ايران و عراق) توزيع قدرت، نوع روابط(المللي  بررسي ساختار نظام بين .69
  مللال نقش و جايگاه ايران و عراق در نظام بين .70
  ايران و عراق هاي بزرگ در قبال جنگ رفتار ابرقدرتها و قدرتسياست و  .71
  ايران و عراق در قبال جنگ ي منطقهسياست و رفتار ساير كشورها .72
ايـران و   جنـگ  قبـال  اي در المللي و فرامنطقـه  هاي بين مواضع و عملكرد سازمان .73

  عراق
  ...)و تجاوز، مسئوليت دولتها، دفاع مشروع(بررسي تعاريف حقوق جنگ  .74
حقوق اسـرا و پناهنـدگان، ميـراث فرهنگـي،     (رسي نقش مسائل حقوق در جنگ بر .75

  ...)و طرفي اصل بي
  حقوق درياها در جنگ .76
  حقوق معاهدات در جنگ .77
  بررسي حقوقي عملكرد سازمان ملل در جنگ ايران و عراق .78
  الملل در جنگ ايران و عراق نقض حقوق بين .79
  بررسي مقايسه اي نظامهاي سياسي ايران و عراق .80
  رهاي نظام سياسي عراقبست .81
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  بسترهاي نظام سياسي ايران .82
  مقايسه تطبيقي دو نظام سياسي ايران و عراق درجنگ .83
  بسترهاي سياسي جنگ ايران و عراق .84
  الملل قبل از شروع جنگ  هاي سياسي دو كشور، منطقه و نظام بين شرايط و زمينه .85
  جنگ  دوران تعارض نظام سياسي دو كشور دربررسي تاثير  .86
  و تداوم آنهاي داخلي ايران در آغاز جنگ   بحرانثير بررسي تا .87
  بركناري دولت موقت در ايران بر آغاز جنگ بررسي تاثير  .88
  المللي و شروع جنگ  تسخير النه جاسوسي در عرصه بينبررسي تاثير  .89
 ويژگيهاي رهبران سياسي ايران و عراقتحليل  .90

  جنگ  در مراحل مختلف بررسي نقش رهبران دو كشور ايران و عراق .91
 تحوالت سياسي داخلي عراقبررسي  .92

  تحميلي جنگ  وقوع هاي سياسي در ايران در بندي شكافها و جناحبررسي تاثير  .93
  در جنگ دو كشور ايران و عراق تاريخي مختلف هاي هويت تاثير .94
  و علل ختم اين روابط به جنگروابط دو كشور ايران و عراق در طول تاريخ بررسي  .95
و تـاثير   در سطح منطقـه امنيتي و ساختارهاي قدرت موجود هاي  بررسي انواع رژيم .96

  ايران و عراقبر جنگ  آنها
 ايران و عراق ي منطقه با دو كشور درگير در جنگمناسبات كشورهاتحليل  .97

در قبـال جنـگ   و عكس العمل آنها نظامهاي سياسي منطقه بررسي الگوي رفتاري  .98
  ايران و عراق 

قطبـي در  المللـي دو   لگوي تعامل در نظام بينتوزيع قدرت و انحوه ساختار، بررسي  .99
 ايران و عراق شروع، تداوم و پايان جنگ
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  تحوالت جهاني بر جنگ ايران و عراق گذاري بررسي علل تاثير .100
  مواضع و عملكرد مراكز عمده قدرت جهان در قبال جنگ ايران و عراق بررسي  .101
 و منطقهالمللي  موقعيت ايران و عراق در نظام بينبررسي  .102

  به دو كشور ايران و عراق المللي  نگرش و رويكرد نظام بينرسي بر .103
 جنگ  بر تحميلي بودن جمهوري اسالمي ايران بررسي داليل تاكيد .104

بر معرفي متجـاوز بـه   ) )ره(امام خميني(كيد جمهوري اسالمي ايران أبررسي داليل ت .105
  مرزهاي ايران

  ق به كويت بر تهاجم عراو تاثير آن جنگ ايران و عراق بررسي نتايج  .106
  1366در سازمان ملل در سال  598داليل سياسي تصويب قطعنامه بررسي  .107
 1367در سال  598قطعنامه ايران براي پذيرش ي بررسي داليل سياس .108

  بررسي اجمالي عهدنامة الجزاير و واكنش دولت عراق پس از امضاي عهدنامة فوق .109
  به ايران بررسي اوضاع بين المللي و منطقه اي در هنگام تجاوز عراق .110
بررسي نقش روياي رهبري عراق در جهان عرب پس از انقالب اسالمي در پيدايش  .111

  جنگ ايران و عراق
  بررسي اجمالي شرايط سياسي و نظامي ايران در آستانه جنگ .112
بررسي شرايطي كه عراق براي بهبود روابط با جمهوري اسـالمي ايـران در آسـتانة     .113

  جنگ اعالم نمود
  وجود آمدن جنگ ايران و عراقببررسي نقش آمريكا در   .114
  تحميلي در دوران جنگبررسي نتايج و پيامدهايي عزل بني صدر  .115
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  در جنگ 
سبت به ايران در مقطـع تعقيـب و تنبيـه متجـاوز در     ارزيابي سياست دولت آمريكا ن .118

  جنگ تحميلي 
  بررسي علل بي توجهي مجامع بين المللي نسبت به فجايع دشمن در جنگ با ايران  .119
كه باعث تعديل موضع جانبدارانة شـوراي امنيـت در قبـال     بررسي عوامل و داليلي .120

  جنگ ايران و عراق شد 
قطعنامـه هـاي صـادره از سـوي شـوراي       با ساير 598بررسي مقايسه اي قطعنامة  .121

  امنيت 
الملل در سال  بررسي اجمالي اوضاع سياسي و اقتصادي و ساختار حاكم بر نظام بين .122

1359   
بررسي تأثيراتي كه ساختار حاكم بر نظام بين الملل بر تداوم و اختتام جنگ ايران و  .123

  عراق داشت 
  بررسي علل به قدرت رسيدن صدام به عنوان رهبر عراق  .124
اقدامات دولت عراق در محدودة حاكميت خويش براي زمينه سازي تهـاجم  بررسي  .125

  به ايران  
 بررسي علل نامگذاري جنگ ايران و عراق از طرف عراق به عنوان نبرد قادسيه .126

بررسي علل نامگذاري جنگ ايران و عراق از طرف ايران به عنوان جنگ تحميلي و  .127
 دفاع مقدس

  ايران  عراق باجنگ اعالن بي طرفي به هنگام  درمنطقه نقش كشورهاي بررسي  .128
مقايسه و بررسي تفاوتهاي اوضاع سياسي و نظامي عراق در زمـان شـروع جنـگ و     .129

   آنپايان 
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بررسي تحوالت سياسي منطقه وتحوالت ايجاد شده در روند جنگ پس از آزادسازي  .130
  )به ويژه بازپس گيري خرمشهر(مناطق اشغالي 

شوراي امنيت، در آسـتانة عمليـات رمضـان،     514نامه بررسي و تحليل علل رد قطع .131
  توسط ايران 

در خصـوص پيشـنهادهاي صـلح و قطعنامـه      )ره(بررسي مواضع حضرت امام خميني .132
  هاي شوراي امنيت 

نقش كشورهاي عرب منطقه در حمايت و پشتيباني در زمينـه اقتصـادي، نظـامي و     .133
  سياسي از عراق 

توسط ايران برخالف عكس  1367در سال  598بررسي تحليلي علل قبول قطعنامه  .134
  )پس از جنگ هشت ساله و با وجود خسارات مالي و جاني فراوان(العمل هاي اوليه 

  بررسي عوامل مؤثر در طوالني شدن جنگ ايران و عراق  .135
  بررسي عملكرد و نقش دولتهايي كه در زمان جنگ، در ايران به روي كار آمدند  .136
در و ضرباتي كه اين عمـل در دوران جنـگ بـه    بررسي عوامل اصلي خيانت بني ص .137

  ايران وارد نمود 
تحميلي عراق بررسي عملكرد مسئوالن دولتي در حمايت و پشتيباني مؤثر از جنگ  .138

  عليه ايران
بررسي نقش دولت آقاي ميرحسين موسوي در طـول جنـگ بـر اوضـاع اقتصـادي       .139

 جامعه

و ليبـرال هـا در مـورد    گراهـا   بررسي موضع گروه هاي سياسي داخلي از جمله ملي .140
   ايران و عراق جنگ

 بررسي ديدگاهها و مواضع منافقين نسبت به جنگ ايران و عراق .141
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آمريكـا،  (بررسي مواضع و عملكرد كشورهاي جهان در قبال تجاوز عراق بـه ايـران    .142
  ) اتحاد جماهير شوروي، كشورهاي اروپايي، ژاپن، آلمان و كشورهاي عرب

ران و عراق بر كشورهاي خاورميانه و حاميان صـلح  بررسي تأثيرات و نقش جنگ اي .143
  اعراب و اسرائيل 

  بررسي نقش آمريكا در آغاز جنگ و منافعي كه اين كشور دنبال مي كرد  .144
بررسي مواضع و قطعنامه هايي كه سازمان ملـل در آغـاز و در طـول جنـگ بـراي       .145

  كشور ايران صادر مي نمود 
تعيين مرزهاي طرفين از طرف سازمان بررسي عوامل صدور قطعنامه هايي مبني بر  .146

  كرد  ملل در مواقعي كه ايران در زمان جنگ به سوي عراق پيش روي مي
مفاد قطعنامه، علل تصويب آن، عكس (صادره از سازمان ملل  598بررسي قطعنامه  .147

  )العمل ايران و عراق در قبال آن
  عراق  بررسي مواضع و اقدامات كشورهاي غيرمتعهد در خصوص جنگ ايران و .148
بررسي و تعيين نقش هيئت هاي ميانجي صلح بين دو كشور و تأثير آنهـا بـر رونـد     .149

 جنگ و اختتام آن 

گروه هاي سياسي داخلي از جمله ملي گراهـا و ليبـرال هـا در مـورد     بررسي موضع  .150
 جنگ

از طرف عراق و يـا سـازمان هـاي     خسارات وارده به ايران  عدم جبرانبررسي علل  .151
 بين المللي
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  د اقتصادي جنگ ايران و عراقابعا
  

  تحميلي عراق عليه ايران هاي اقتصادي جنگ بررسي تحليلي شرايط و زمينه .1
  بررسي اوضاع اقتصادي ايران و عراق قبل از شروع جنگ .2
  هاي اقتصادي عراق براي آغاز جنگ سازي تحليل زمينه .3
  داليل اقتصادي آغاز جنگ عراق عليه ايران .4
   آنتداوم  صادي ايران و عراق در شروع جنگ واوضاع اقتروند تحولي تاثير  .5
 در جنگ ايران و عراق هاي اقتصادي دو طرف اهداف و انگيزهبيان  .6

  بر دو طرف كشور ايران و عراقتبعات و پيامدهايي اقتصادي جنگ  ،آثار .7
  و نتايج و پيامدهايي هر كدام ايران و عراقرويكرد اقتصاد جنگي دو طرف تحليل  .8
  گجندوران در  ايران دي مردممشاركت اقتصا تأثير .9
 مناسبات اقتصادي دو طرف جنگ با كشورهاي ديگر تأثير .10

دو كشـور در  در تقويت و تضعيف تـوان جنگـي   محصولي   اقتصاد تكبررسي تاثير  .11
  طول جنگ 

  جنگ طول سياستهاي اقتصادي دو كشور درتاثير  .12

 اقتصادي دو كشور جنگ در تعيين سياستهاتاثير  .13

 در سال پاياني آن عراق عليه ايران تصادي جنگاق تحليل سياستهاي .14

  بر ساير كشورها ايران و عراق تأثيرات اقتصادي جنگ .15
  درسها و تجارب اقتصادي جنگ ايران و عراق .16
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 رابطه جنگ تحميلي عراق بر عليه ايران با وضعيت اقتصادي ايران .17

  بررسي رخدادهاي اقتصادي مرتبط با جنگ تحميلي ايران .18
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  تحميلي ترين تحوالت اقتصادي كشور در هنگام جنگ بررسي مهم .24
  بررسي روند شاخصهاي اقتصادي جنگ تحميلي .25
  ترين ويژگيهاي اقتصاد كشور در زمان پيروزي انقالب اسالمي بررسي مهم .26
  بررسي آرمانها و اهداف اقتصادي انقالب اسالمي ايران قبل و بعد از شروع جنگ .27
  شي از پيروزي انقالب اسالمي در ايرانبررسي تغييرات اقتصادي نا .28
  تحوالت اقتصادي ناشي از اجراي سياستهاي جمهوري اسالمي در كشور .29
ترين ويژگيهاي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران در زمان شروع جنگ  بررسي مهم .30
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 ها و اهداف اقتصادي عراق از حمله به كويت انگيزه بررسي وضعيت، .35

  ها و اهداف اقتصادي شروع جنگها انگيزه .36
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  كمكهاي خارجي توسط عراق و خارجي
  هاي اقتصادي ايران در طول جنگ تحميلي سياستها و برنامه .52
  استراتژي حاكم بر اقتصاد ايران در دوره جنگ تحميلي .53
بسـيج  (بررسي سياستهاي اقتصادي اجـرا شـده در ايـران در دوره جنـگ تحميلـي       .54

  )اقتصادي
  دوران جنگ تحميلي بررسي موانع اجراي صحيح سياستهاي اقتصادي .55



 

 41

  آثار سياستهاي اقتصادي اجرا شده در ايران در روند پيروزيهاي جنگ تحميلي .56
  بررسي نحوه مشاركت اقتصادي مردم در جنگ تحميلي .57
  بررسي سياستهاي اقتصادي ايران در پايان جنگ تحميلي .58
  جنگ  يپايان هايبررسي متغيرهاي اقتصادي كشور در سال .59
  صادي جنگ تحميلي در ايرانهاي اقت بررسي مجموع هزينه .60
  بررسي مجموع خسارتهاي وارده به مناطق مرزي در طول جنگ تحميلي .61
  توسط ايران 598نقش وضعيت اقتصادي كشور بر پذيرش قطعنامه  .62
  آثار و تبعات بلند مدت جنگ تحميلي بر اقتصاد ايران .63
  آثار جنگ تحميلي بر سياستهاي اقتصادي ايران در دوران پس از جنگ .64
  گ تحميلي بر بودجه دولت ايران پس از جنگآثار جن .65
  آثار جنگ تحميلي بر متغيرهاي عمده اقتصادي ايران پس از جنگ .66
  هاي اقتصادي بازسازي در طول دوران جنگ تحميلي بررسي سياستها و برنامه .67
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  تي توسط كشور عراق تأسيسات نف
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  بعاد اجتماعي جنگ ايران و عراقا
  

  قبل از شروع جنگايران و عراق بررسي شرايط اجتماعي دو كشور  .1
بررسي ساخت و تركيب اقتصادي ـ اجتمـاعي و سـني جمعيـت ايـران و عـراق در        .2

  ثير آن بر جنگ و تداوم آنآستانه جنگ تحميلي و تا
  بررسي تاثيرات جنگ بر ساخت و تركيب اقتصادي ـ اجتماعي و سني جمعيت ايران  .3
رزمنـدگان،  (تحليل ساختار سني ـ اجتماعي ـ اقتصادي جمعيت اصلي درگير جنـگ     .4

بررسي تاثيرات آن بر سـاختار كلـي اقتصـادي ـ اجتمـاعي       و) مهاجران، بازماندگان
  جمعيت ايران

غيير و تحوالت جمعيتي نظيـر ميـزان رشـد جمعيـت، مهاجرتهـاي جمعـي       بررسي ت .5
  بر جنگ و تأثيرات آن در دوره پس از جنگ) داخلي و خارجي(

بررسي تغيير در نحوه توزيع جمعيـت در كشـور و تحـول در كانونهـاي جمعيتـي و       .6
  اي آن با وجود جنگ در كشور و بررسي ميزان اثرات آن رابطه

نشيني و  جمعيتي به طور عام و به طور خاص در مورد حاشيهسياستهاي  بررسي تاثير .7
  در دوران جنگتنظيم خانواده 

  و تحوالت طبقات اجتماعي در طول جنگ در كشور  اتبررسي تغيير .8
رابطه متقابـل  ... بررسي ميزان شكافها و پيوندهاي اجتماعي، قومي، مذهبي، زباني و .9

  ، تداوم و پايان جنگآغازآن با 
  نگ بر ساختار خانواده و توزيع قدرت در خانواده هابررسي تاثير ج .10
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  بررسي نسبت جنگ با نوسازي ساختارها و نهادهاي اجتماعي در ايران .11
بررسي الگوي ارتباط و تعامل اجتماعي و مشاركت هـاي نـوين حاصـل از جنـگ و      .12

  ويژگيهايي آن
هـاي اجبـاري و    ي رفتارهاي جمعي در هنگام بروز جنگ و همزيسـتي بررسي الگو .13

  ها  ي موقت و پناهگاهها ه متگاموقتي ناشي از آن نظير تعامل در اقا
گرايـي،   خـاص گرايـي ـ    هـاي جمعـي در مـورد عـام     بررسي سطح ارزشها و نگرش .14

 گرايي و نسبت آنها با جنگ جمع ،فردگرايي

نسبت آن با وقوع  و... دين، جنگ و ،از عدالت، آزادي، رضايت مردم پنداشتبررسي  .15
  جنگ 

گرايـي، وفـاداري، تعلـق     ر جنگ بر هنجارهـاي اجتمـاعي نظيـر قـانون    بررسي تاثي .16
  اجتماعي، ايثار و از خودگذشتگي

و سـازمانها اعـم از   ...) نظير زنان، جوانـان و (بررسي تاثير جنگ بر وضعيت گروهها  .17
و ميـزان اثـر   ...) ها، بنيـاد شـهيد و   نظير مسجد، بسيج، دانشگاه(دولتي و غيردولتي 

 پذيري از آنها

گـذاريها،   تخصـيص منـابع و سـرمايه   (سي تاثيرات سياسـتهاي اجتمـاعي نظيـر    برر .18
گسترش بروكراسي، مديريت بحران، نظام پاداشـهاي اقتصـادي ـ اجتمـاعي، دفـاع      

 بر جنگ...) شهري و

پذير كردن  بررسي نقش جنگ در ايجاد هويت طبقاتي، مذهبي، ملي، قومي و جامعه .19
  اقشار مختلف

هاي فرهنگي نظير سياست مرتبط با الگوهاي گذران اوقات ها و سياست بررسي برنامه .20
در ... سازي اجتماعي براي عمليات جنـگ و  فراغت، مصرف كاالهاي فرهنگي، آماده
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  دوران جنگ و بيان رابطه متقابل آنها
هـا و انحرافـاتي نظيـر جـرم و جنايـت، خشـونت، اعتيـاد،         بررسي وضـعيت آسـيب   .21

  در آستانه وقوع جنگ، تداوم و پايان آن  در جامعه... نشيني پرخاشگري و حاشيه
نظر  از نقطه) رزمندگان و ايثارگران(ديده از جنگ  بررسي وضعيت گروه خاص آسيب .22

  اجتماعي  و رواني يها آسيب
ديـده از جنـگ و ايجـاد     هاي مرتبط با بازپروري گروه خاص آسـيب  تبيين مكانيسم .23

  جنگتعامل مثبت آنان با اجتماع در دوره تداوم و پايان 
  در دوران جنگ تحميلي... تبيين شكافها و پيوندهاي اجتماعي، قومي، مذهبي و .24
  زاسيون و ساختار اجتماعييجنگ، مدرن .25
  بررسي رشد و نحوه شكل گيري روابط اجتماعي در جنگ .26
  بررسي رفتارهاي جمعي در هنگام بروز حادثه در جنگ .27
ميزان تاثير پـذيري   هاي ارتباطي در دوران جنگ و بررسي روابط خانوادگي و شبكه .28

  آنها
  هاي اجباري و موقتي و روابط اجتماعي مرتبط در طول جنگ نقش همزيستي .29
  هاي گوناگون در جنگ تحميلي نقش الگوهاي مشاركت اجتماعي اقشار و گروه .30
  بررسي نقش الگوهاي ارتباطي و تعاملي در ميان رزمندگان جنگ تحميلي .31
هاي درگير در مساله جنگ تحميلي ايران ها و سازمان آماري كليه گروه هجامعتحليل  .32

  و عراق
  بررسي نقش بنياد مهاجرين جنگي، جهاد و هالل احمر در ارتباط با آزادگان .33
  بررسي احزاب سياسي وگفتمان سياست در جامعه در دوران دفاع مقدس .34
  بررسي سياستهاي اجتماعي نظام جمهوري اسالمي ايران در طول دفاع مقدس .35
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  ماعي، تكنيكها و روشهاي بسيج عمومي در جنگهادهي اجت بررسي سازمان .36
  هاي آن با رويكرد جامعه شناسي دفاع شهري و مكانيسم .37
  گذاريهاي اجتماعي در جنگ تخصيص منابع و سرمايه .38
 بررسي تحليلي مديريت اجتماعي در جنگ .39

  تحليل استقالل نسبي دولت از اجتماع و جامعه و فوايد و مضرات آن در طول جنگ .40
 كشـور  سي دولتي و ماهيت و ساختار آن در طول جنگ تحميلـي در گسترش بروكرا .41

 ايران

 كشـور  گسترش بروكراسي دولتي و ماهيت و ساختار آن در طول جنگ تحميلـي در  .42
  عراق

  مديريت بحران و كشمكشهاي ناشي از جنگ .43
  نظام پاداشهاي اقتصادي ـ اجتماعي و كاركرد آن در طول دفاع مقدس .44
  نگ ايران و عراقبررسي تحليلي حوزه جمعيتي ج .45
  بررسي تحليلي ساخت و تركيب جمعيت در ايران .46
  بررسي تحليلي ساخت و تركيب جنسي جمعيت در ايران .47
  بررسي تحليلي ساخت و تركيب سني جمعيت در ايران .48
  مسئله جواني جمعيت و آثار و پيامدهاي آن در طول دوران دفاع مقدس .49
  نقش ساختار نيروي كار جامعه در طول جنگ .50
  ساني جنگ تحميلي و پيامدهاي آن در ساختار كار و ازدواجتلفات ان .51
  جنگ دورانرشد و يا كاهش سن ازدواج و تأثير آن بر ساختار خانواده در  .52
اقتصـادي جمعيـت كشـور در مقايسـه بـا سـاختار سـني         و ساختار سني، اجتمـاعي  .53

  رزمندگان
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  ي آزادگاناقتصادي جمعيت كشور در مقايسه با ساختار سن و ساختار سني، اجتماعي .54
  ساختار و تركيب جمعيت مهاجرين جنگي .55
  ساختار و تركيب جمعيت مناطق جنگي .56
  )جانبازان و هاي شهدا خانواده(بررسي ساختار سني و جنسي بازماندگان جنگ  .57
  بررسي ميزان رشد جمعيت و آثار آن در طول جنگ .58
گ مهاجرتهاي جمعي و كانونهاي جمعيتي جديد در كشور بعد از جنـ  ارتحليل ساخت .59

  تحميلي
  بررسي سياستهاي جمعيتي مرتبط با رشد جمعيت بعد از پايان جنگ تحميلي .60
  تحليل مهاجرتهاي خارجي به ايران قبل و بعد از جنگ تحميلي .61
  بررسي سياستهاي جمعيتي مرتبط با توزيع جمعيت در مناطق جنگ زده .62
  نشيني در مناطق جنگ زده بررسي رشد حاشيه .63
 در مناطق جنگ زده بازسازي شهرها و اسكان جمعيتي .64

  بررسي سمبلها و نمادهاي جنگ در مناطق جنگ زده .65
  شناسي جنگ در مناطق جنگ زده بررسي زبان .66
  بررسي ارزشهاي فرهنگي باقي مانده در مناطق جنگ زده .67
  بررسي سياستهاي فرهنگي ـ اجتماعي در مقاطع آغاز، تداوم و پايان جنگ .68
  ر طول جنگ تحميليهاي اجتماعي ـ فرهنگي د تخصيص منابع به حوزه .69
  هاي فرهنگي برگزار شده براي تأثير بر روحيه جمعي در طول دوران جنگ برنامه .70
سـازي اجتمـاعي    هاي فرهنگي ـ اجتماعي اجرا شـده بـراي آمـاده     سياستها و برنامه .71

  جامعه براي عمليات جنگي
  نحوه مقابله با شايعات و منابع و تأثيرات آن در دوران دفاع مقدس .72
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دهي اقتصادي ـ اجتماعي به جمعيت خاص مرتبط بـا    مرتبط با پاداشهاي  مكانيسم .73
  جنگ

  رساني به رزمندگان و بازماندگان حوادث مرتبط با جنگ هاي خدمات شيوه .74
  برررسي چگونگي مقابلة مردم ايران در تجاوز عراق به خاك ايران .75

  


