
رشته علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطباییکارشناسی ارشد فهرست پایان نامه هاي 

   

  کارشناسی ارشد ارتباطات -

بررسی دیدگاه هاي سر دبیران، دبیران و روزنامه نگاران شاغل در (تاثیر وبالگ نویسی بر عملکرد حرفه اي روزنامه نگاران      -1

  .) داري مجوز ایران روزنامه هاي سراسري و خبرگزاري هاي 

  آرش آذرنگ:پژوهشگر 

  

    "بررسی دیدگاه نوجوانان شهر تهران "تأثیر تلویزیون بر هویت و سرمایه اجتماعی      -2

  میترا آرمند: پژوهشگر

  

   . 1370بررسی سیاست و برنامه ریزي هاي ارتباطی و اطالعاتی ایران در دهه : حرکت ایران به سوي جامعه اطالعاتی      -3

  سعادت آقاجانی: پژوهشگر 

  

مهناز :پژوهشگر     ) 8مطالعه موردي منطقه .(بررسی نقش سریال هاي خانوادگی سیما بر روي روابط همسران جوان      -4

  ابراهیمی

  

زیون بررسی تطبیقی اخبار شبکه اول تلوی: مقایسه تطبیقی معیارهاي خبري رسانه هاي منتسب به جناح هاي سیاسی در ایران     -5

  و روزنامه هاي کیهان و حیات نو

  ابراهیم احراري: پژوهشگر

  

با تأکید بر (بررسی تطبیقی نقش شوراي مطبوعات در حراست از آزادي ، استقالل و اخالق حرفه اي روزنامه نگاري       -6

  اس اسديعب: پژوهشگر     .)مصر و ضرورت ایجاد آن در ایران  -هند  –تجربه شوراهاي مطبوعات انگلستان 

آزادي "،  "آمرانه"بررسی و نظر جویی پیرامون نظام هاي (نظام مطلوب مطبوعاتی از دیدگاه روزنامه نگاران بنگالدشی      -7

  .  "توسعه اي "، و "کمونیستی شوروي "، "مسئولیت اجتماعی "،  "گرا



  سهیل احمد: پژوهشگر     

حسن : پژوهشگر. وعات پژوهشی درباره مردم مالیر ، سامن و جوکاربررسی میزان استفاده و رضایتمندي مردم از مطب     -8

  احمدوند

  

تجزیه و تحلیل محتواي مطالب مربوط به تشکل .(بررسی سیر تحوالت تشکل هاي سیاسی افغانستان در مطبوعات ایران      -9

        )م 1990-2000و  1980-89،  1970-79هاي سیاسی افغانستان در سه دوره طی سال هاي 

  عبد البصیر احمدي: پژوهشگر

  

محتواي اخبار        تحلیل (بازتاب اخبار فعالیت هاي هسته اي جمهوري اسالمی ایران در شبکه هاي خبري بین المللی -10        

        )العربیه  –الجزیره – 24فرانس  –فاکس نیوز   –سی ان ان  –شبکه هاي خبري بی بی سی 

  علی احمدي: پژوهشگر

ش هاي خبري در گزارش رویدادهاي سیاسی ایران، بررسی معیار هاي گزینش اخبار سیاسی در ده روزنامه ارز  .11

                .تهران

  فرید ادیب هاشمی : پژوهشگر 

   

بررسی رفتارهاي غیرحرفه اي مدیریت روزنامه هاي سراسري از دیدگاه خبرنگاران این روزنامه ها و صاحبنظران روزنامه   .12

         .ي نگار

  سعید اردکان زاده یزدي : پژوهشگر

  

بررسی نحوه نگرش روزنامه نگاران و کارشناسان در رابطه با حفظ منابع طبیعی و محیط "ارتباطات اجتماعی و توسعه پایدار   .13

  "زیست 

  ابراهیم جعفري: پژوهشگر       

  

قبال شهروندان استان کردستان نسبت به افزایش تهیه و پخش بررسی میزان است ".ارتباط جمعی و توسعه فرهنگ هاي محلی   .14

        ".برنامه هاي محلی تلویزیونی 



  جالل محمدي: پژوهشگر

  

بررسی دیدگاه هاي دانشجویان علوم ارتباطات در مورد دستیابی عمومی به وسایل ارتباط : ارتباط جمعی و مشارکت مردمی   .15

            .ع پیام هاي ارتباطی جمعی و شرکت مردم در تولید و توزی

  حسین گرجی: پژوهشگر

  

محمد : پژوهشگر           .بررسی تطبیقی محتوي مطلب تلکس هاي خبرگزاري جمهوري اسالمی و روزنامه هاي تهران   .16

  حسن اسدي طاري

  

 1386ویورك در ابتداي مهرماه انعکاس مطبوعاتی سفر محمود احمدي نژاد رئیس جمهور ایران به نی  بررسی تطبیقی نحوه  .17

                    .در روزنامه هاي ایران و آمریکا 

  اسماعیل اسفندیاري: پژوهشگر            

  

            "بررسی دیدگاه هاي روزنامه نگاري روزنامه هاي تهران "اهمیت و ضرورت روزنامه نگاري توسعه در ایران   .18

  امید اسکندري: پژوهشگر  

  

              ."بررسی تطبیقی روزنامه هاي خبر، خراسان و مهر آزادي"روزنامه هاي محلی و اصول روزنامه نگاري   .19

  عبداهللا اسکویی شیروان : پژوهشگر 

  

  . بررسی عملکرد نمایندگی هاي خبرگزاري جمهوري اسالمی در خارج از کشور   .20

  غالمحسین اسالمی فرد : پژوهشگر           

  

بررسی و نظر جویی پیرامون مفاهیم و معیارهاي "اصول اخالق حرفه اي روزنامه نگاري از دیدگاه روزنامه نگاران ایران   .21

       "اساسی اصول اخالق حرفه اي 



  علی خان احمدي : پژوهشگر

  

  . به خط بریل ) ادواري و کتاباعم از نشریات ( بهره مندي نابینایان از رسانه ها در ایران با تأکید بررسانه هاي مکتوب   .22

  نسرین اطیابی: پژوهشگر  

  

- اطالعات-ایران–تجزیه و تحلیل محتواي مطالب ورزشی در روزنامه هاي ابرار : تصویر ورزش در روزنامه هاي ایران  .23

           1379-1374همشهري در سال هاي -کیهان

  محمود افچنگی: پژوهشگر 

  

و  1370-1363تحلیل محتواي مطالب اقتصادي روزنامه هاي اطالعات و کیهان در سال هاي " اقتصاد در آینه مطبوعات  .24

1377.             

  غالمعباس افشار: پژوهشگر

  

بررسی تطبیقی نحوه انعکاس اخبار و مطالب مرتبط به اقوام ایرانی در روزنامه هاي (اقوام ایرانی در آینه مطبوعات سراسري   .25

    .) 1378-1368-1358سال کیهان و اطالعات 

  ابراهیم عبداهللا زاده: پژوهشگر 

  

کیهان  –همشهري  –روزنامه هاي ایران ) تفسیر و تحلیل  –یادداشت  –سرمقاله (بررسی تطبیقی محتواي مطالب غیر خبري   .26

      .) 1379و 1375و اطالعات در سال هاي  –

  فیروزه اکبریان:پژوهشگر

  

نام (و ) کیان(در مجله هاي ) سنت و تجدد(بررسی نسبت مولفه هاي  ". در مطبوعات ایران) تجدد(و ) سنت(اندیشه هاي     .27

    ) .فرهنگ توسعه(و ) فرهنگ

  سید محمد مهدیزاده طالشی: پژوهشگر 



ی بررسی ساختار مطالب تفسیري راجع به سیاست خارجی جمهوري اسالم: مطالب تفسیري مطبوعات درباره سیاست خارجی  .28

  .  1378و 1368رسالت و اطالعات در دو مقطع  -ایران در روزنامه هاي جمهوري اسالمی، کیهان

  حمیدرضا انوشه: پژوهشگر

  

کودتاي ( 1300تا ) اغاز( 1230تحلیل محتواي مطبوعات آذربایجان از (ایران گرایی و منطقه گرایی در مطبوعات دوره قاجار   .29

           )خورشیدي 1299سوم اسفند ماه 

  مسعود لقمان: پژوهشگر

  

تحلیل محتواي آگهی هاي بازرگانی شبکه اول سیماي جمهوري اسالمی ایران : بازنمایی جنسیت در آگهی هاي تلویزیونی   .30

.      

  نبیه باباشاهی: پژوهشگر 

   

انگلیسی در آبهاي خلیج فارس از  ملوان 15بازتاب بین المللی اخبار دستگیري ملوانان انگلیسی تحلیل محتواي خبر دستگیري   .31

     شهرزاد ثابت سعیدي: پژوهشگر        .شبکه هاي سی ان ان ، بی بی سی ، العالم و کانال یک تلوزیون ایران 

  

  . بررسی معیارهاي گزینش اخبار بین المللی در ده دوزنامه روزانه تهران: بازتاب جهان در روزنامه هاي ایران   .32

  یونس شکرخواه : رپژوهشگ           

  

بازتاب دیپلماسی جمهوري اسالمی ایران در مطبوعات آمریکا و طرح هدایت افکار عمومی تحلیل محتواي هفته نامه هاي   .33

    ) 1993 -2002( 1376تایم و نیوز ویک، قبل و بعد از دوم خرداد 

  رضا شریفی سورکی: پژوهشگر 

  

کیهان و اعتماد به لحاظ فرم و محتوا با  –تحلیل محتواي روزنامه همشهري : بوعات بازتاب سازمان شهرداري تهران در مط  .34

   1385و  1383تأکید بر اخبار توسعه طی سال هاي 



  میترا حیدري: پژوهشگر 

  

تحلیل محتواي نتایج انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوري در . بازتاب نتایج انتخابات ریاست جمهوري در مطبوعات   .35

از چهارم تا ) سیاست روز و همشهري –کیهان (و اصول گرا ) شرق، اعتماد و ایران(نامه هاي دو جناح اصالح طلب روز

      . 1384شانزدهم تیر 

  ذبیح اهللا حشمت: پژوهشگر

مریم : پژوهشگر  )1384(و خانواده ) 1354(تحلیل محتوي تبلیغات مجالت زن روز (بازنمایی زنان در تبلیغات مجالت   .36

  رحمانی تهرانی

  

اعتماد شرق  -ایران –رسالت  –تحلیل گفتمان سر مقاله روزنامه هاي کیهان .(بازنمایی مفهوم شهروندي در مطبوعات ایران   .37

      .)و افتاب یزد

  زرین زردار: پژوهشگر           

  

جازي بر شکل گیري هویت دینی بررسی تأثیر حضور در گروه هاي دینی م –بازنمایی هویت دینی در فضاي مجازي   .38

     .کاربران جوان ایرانی 

  شقایق جلیلی فیروزي: پژوهشگر

  

  بابک بانصیري : پژوهشگر.  1377و  1375تحلیل محتواي کارکاتوهاي مطبوعاتی روزنامه هاي کثیر االنتشار در سال هاي    .39

  

-1363محتواي روزنامه هاي اطالعات و کیهان در مقاطع تحلیل  "مطبوعات و سیاست خارجی ایران در مورد خاورمیانه   .40

1368-1373-1378 .     

 
محمد رضا بخت ور: پژوهشگر 

  مهدي بختی: پژوهشگر 86همشهري و اعتماد در سال  –بررسی عوامل مرتبط با رضامندي خوانندگان از روزنامه هاي کیهان   .41



بررسی چگونگی ایدئولوژیک سازي رسانه ها تحت تأثیر گفتمان ( خبري نقش ایدئولوژي در ترجمه متون: زبان و رسانه   .42

              .غالب

  احسان بخشنده: پژوهشگر

  

     .برجسته سازي اخبار تلویزیون ایران و مقایسه آن با روزنامه هاي تهران  .43

  فاطمه ناصري زاده: پژوهشگر

  

رسالت و کیهان در سال -جمهوري اسالمی  –حلیل روزنامه هاي اطالعات تجزیه و ت: بررسی اخبار توسعه در مطبوعات ایران  .44

      . 1366-1372هاي 

  داود زارعیان: پژوهشگر 

  

    .بررسی الگوي بهره مندي و انتظارات مخاطبان برنامه رادیوئی روستایی کردي  .45

  سید علی محمد نژاد: پژوهشگر

  

محمد : پژوهشگر    ".مقایسه دیدگاه مدیران و کارشناسان روابط عمومی  " :بررسی الگوي مطلوب روابط عمومی مدیران  .46

  رضا نعیمی

  

 –کیهان  -ایران -تحلیل محتواي روزنامه هاي جام جم: بررسی بازتاب جرایم در مطبوعات با تأکید بر جرایم جوانان   .47

  محمد حسن خطیبی بایگی: پژوهشگر     . 1385اطالعات در سال 

 

 –مقایسه انعکاس مطالب انتخاباتی روزنامه هاي رسالت . (سی پوشش مبارزات انتخابات ریاست جمهوري در مطبوعات برر  .48

          ) 1380و  1372حیات نو در دوره مبارزات انتخابات ریاست جمهوري در سال هاي  -سالم -همشهري

  مجتبی شاکر: پژوهشگر



سهیال : پژوهشگر    .ره ریاست جمهوري ایران در روزنامه هاي سراسري کشوربررسی پوشش مبارزات انتخابات هفتمین دو  .49

  چگینی

  

        ) . 1378-1358(بررسی تحول در تبلیغ و ترغیب سیاسی در انتخابات مجلس شوراي اسالمی دوره اول تا ششم   .50

  محمد جعفر جوادي نو بندگانی: پژوهشگر            

  

          .به خط بریل ) اعم از نشریات ادواري و کتاب(رسانه ها در ایران با تأکید بر رسانه هاي مکتوب بهرمندي نابینایان از   .51

  نسرین اطیابی: پژوهشگر 

  

نقش روابط عمومی در توسعه بانکداري ایران بررسی تطبیقی دیدگاه هاي مدیران و کارشناسان در بخش هاي اجرایی و   .52

    .روابط عمومی بانک ها 

  قدسی بیات: وهشگرپژ 

  

      .حقوقی، روزنامه نگاران –بیمه مشمولیت حرفه اي   .53

  سعید نجفی: پژوهشگر  

  

بررسی دیدگاههاي روزنامه نگاران ،امدادگران و مردم در خصوص آماده سازي ، امدادرسانی  "خبري و زلزله "رسانه هاي   .54

        .مشارکت همگانی و کاهش خطرات 

  ارسی زادهفرخ پ: پژوهشگر

  

        .ایتالیا و لبنان  -بررسی پیام هاي بازرگانی در تلویزیون هاي ایران: شیوه هاي تبلیغات بازرگانی تلویزیونی   .55

  مولود پاکروان : پژوهشگر

       . بررسی تطبیقی برنامه هاي عمرانی اول تا ششم قبل از انقالب و برنامه هاي توسعه اول تا چهارم بعد از انقالب   .56



  امیر کیهان: پژوهشگر

   

بررسی تطبیقی پوشش مطبوعاتی مطالب مربوط به انتخابات مجلس شوراي اسالمی در دوره هاي ششم و هفتم در روزنامه   .57

        .هاي تهران 

  لیال کریمی تبار: پژوهشگر

آمریکا ،  CNNانگلستان ،    BBCبررسی تطبیقی تبلیغات بازرگانی شبکه اول سیماي جمهوري اسالمی ایران با شبکه هاي

TRT    ، ترکیهMBC    عربستان.      

  پریوش خدایار : پژوهشگر 

  

بررسی تطبیقی دیدگاه دانشجویان دانشگاههاي اصفهان و شهرکرد نسبت به برنامه هاي شبکه چهار سیماي جمهوري اسالمی   .58

         .ایران

  ناهید سمیع : پژوهشگر

  

    ) .وبالگ(توسط زنان در نوشتار الکترونیک  "خود "بررسی نحوه ابراز   .59

  سارا تفکري: پژوهشگر

  

نحوه پوشش خبري مطالب نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري در تارنماهاي امروز، انتخاب نو، بازتاب و رویداد   بررسی  .60

.       

  عباس سعید: پژوهشگر 

  

  شهرام بهرامی: پژوهشگر. ایرانی توسط دانشجویان کرد دانشگاه کردستان  بررسی نحوه رمز گشایی سریال هاي تلویزیونی  .61

  

بررسی نحوه نگرش مطبوعات ایران به مواد مخدر و اعتیاد تجزیه و تحلیل محتواي روزنامه هاي ایران ،اطالعات ،کیهان و   .62

     .همشهري



 
حامد فرح بخشی: پژوهشگر

  

تجزیه و تحلیل تلفن ها و نامه هاي خوانندگان در روزنامه هاي  "ات روزنامه تهران بررسی نظرات خوانندگان در مطبوع  .63

    .دوره هاي قبل و بعد از انقالب اسالمی  "اطالعات و کیهان 

  علیرضا محمد علی: پژوهشگر

  

    .بررسی نقش آموزش دانشگاهی در ارتقاي توانایی هاي حرفه اي روزننامه نگاري در ایران  .64

  علیرضا کتابدار: پژوهشگر

  

بررسی نقش ارتباطات در اشاعه نوآوري هاي کشاورزي در ایران، مطالعه موردي شیوه ارتباطات و انتقال یافته هاي مرکز   .65

     .تحقیقات منابع طبیعی دام استان تهران به مرغداران صنعتی

  کریم نعمتی اقدم: پژوهشگر

  

    . بررسی نقش رسانه ها در فرهنگ عمومی   .66

  نادر منصور کیایی: پژوهشگر 

  

و  "ایرنا"اسالمی   با تأکید بر مقایسه خیرگزاري جمهوري( بررسی نگرش روزنامه نگاران نسبت به خبرگزاري هاي کشور  .67

      . "ایسنا"خبرگزاري دانشجویان ایران

  علی مهر طلب: پژوهشگر

  

  . ایل ارتباط جمعیبررسی وضعیت بهره مندي شهروندان شهر نقده از وس  .68

  جعفر حسینی آقابیگلو: پژوهشگر  

  



    .بررسی وضعیت سالمت روانی روزنامه نگاران شهر تهران  .69

  سمانه معظمی گودرزي: پژوهشگر 

  

سیامک : پژوهشگر   .بررسی و مقایسه دیدگاه هاي روزنامه نگاران و کارکنان روابط عمومی نسبت به حرفه روابط عمومی   .70

  تبریزيشکوهی 

  . بررسی ویژگی هاي روزنامه نگاري تخصصی کودك و نوجوان از دیدگاه متخصصان   .71

  حمیده جمالی: پژوهشگر

  

ارزیابی کار اصلی این دو نظریه با توجه به "بررسی تطبیقی نظریه اقتصاد رسانه ها با نظریه صنعت فرهنگی مکتب فرانکفورت   .72

  عباس قنبري باغستان: پژوهشگر   "ارتباطات ایران دیدگاه هاي محققان و متخصصان علوم

  

       .بررسی تطبیقی میزان بهره مندي مردم شهرستان ارومیه از تلویزیون ماهواره اي ترکیه و تلویزیون جمهوري اسالمی ایران   .73

  رقیه غفارزاده: پژوهشگر           

  

        .مطالعه موردي روستاهاي شهرستان ساري: ویی روستا در مازندران بررسی چگونگی بهره مندي روستاییان از برنامه رادی  .74

  حمید رضا زرنگار : پژوهشگر

  

بررسی چگونگی تأثیر وسایل ارتباط جمعی در افزایش اطالعات و آگاهی هاي روستاییان و نقش آن در توسعه روستایی   .75

.       

  اشرف حامدي اغولبیک : پژوهشگر

  

        ".مقایسه تحلیلی دیدگاه هاي روزنامه نگاران روزنامه هاي تهران "مسئولیت هاي حرفه روزنامه نگاري بررسی حقوق و   .76

  محبوبه ملک لو: پژوهشگر

  



بررسی دیدگاه هاي نشریات دوره اي درباره آزادي مطبوعات مطالعه تطبیقی درباره طرز تلقی و نگرش مطبوعات مستقل،   .77

    ) 1376-1381(در جامعه ایران محافظه کار و اصالح طلب 

  مریم بیژنی: پژوهشگر

      .بررسی تطبیقی دیدگاه هاي متخصصان فنی و صاحب نظران ارتباطی درباره توسعه و پیشبرد جامعه اطالعاتی در ایران   .78

  زهره شاه قاسمی: پژوهشگر

  

      .بررسی تطبیقی ساختار اخبار خارجی در روزنامه هاي اطالعات و کیهان  .79

  سید نورالدین رضوي زاده: پژوهشگر

  

تحلیل محتواي کیهان، شرق، تایم و نیوزویک : بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه هاي ایران و آمریکا درباره وقایع عراق   .80

.         

  حسین زارعی: پژوهشگر 

  

تحلیل محتواي مطالب : خبري ملی و بین المللی  بررسی تطبیقی ساختار و نحوه پوشش اخبار مربوط به ایران در تارنماهاي  .81

  ..علیرضا عبدا: پژوهشگر  .سیاسی تارنماهاي خبري ایرنا، بی بی سی فارسی و صداي آمریکا فارسی 

  

: پژوهشگر         .بررسی تطبیقی نحوه انعکاس اخبار مربوط به جنگ نیروهاي ائتالف علیه عراق در روزنامه هاي تهران   .82

  ض علیلوزهرا عیو

حفیظ : پژوهشگر   .بررسی تحول گفتمان سیاسی روشنفکران افغانستانی و انعکاس آن در دو فصلنامه سراج و توسعه   .83

  )سحر(شریعتی ...ا

تجزیه و تحلیل روزنامه هاي اطالعات و کیهان در سال هاي : بررسی تطبیقی اخبار حوادث و منازعات در روزنامه هاي تهران  .84

       . 1371و  1361و  1351

  گیتا علی آبادي: پژوهشگر

  



         .)مطالعه موردي شرکت پست جمهوري اسالمی ایران (بررسی رابطه بین فن آوري اطالعات و عملکرد سازمان   .85

  جعفر حسین پور سعادت آبادي: پژوهشگر

العه تطبیقی دانشجویان دانشگاه هاي علوم مط(بررسی رابطه میان کیفیت زندگی و میزان استفاده دانشجویان از اینترنت   .86

  ) پزشکی و علوم پزشکی و علوم فنی و مهندسی بابل 

  امیر حسین شیر افکن: پژوهشگر 

  

  زهرا حداد : پژوهشگر   .بررسی رابطه فناوري هاي نوین ارتباطی با چگونگی سانسور در کتابخانه هاي دانشگاهی ایران  .87

  

با کوشش در ) تلویزیون-رادیو-مطبوعات(سال آخر دبیرستان شهرستان مراغه از رسانه هاي جمعی بررسی رضامندي جوانان   .88

    .ارزیابی نیازها و خواسته هاي مخاطبان از رسانه هاي جمعی

  ماریا میرانی: پژوهشگر         

  

ناهید : پژوهشگر  هاي تهرانبررسی رفتار اطالع یابی روزنامه نگاران و سنجش وضعیت واحد هاي اطالعاتی روزنامه   .89

  مهریزي

 1375و  1355،1365  فرانسه و المان در دو روزنامه کیهان و اطالعات در سال هاي –انگلیس  -بررسی ساختار اخبار آمریکا  .90

.       

  غالمرضا تاجیک: پژوهشگر 

   

و مطالب کشاورزي در نشریه تضال تحلیل محتواي اخبار  "بررسی ساختار اخبار توسعه کشاورزي در مطبوعات سوریه   .91

     . 2006-2003الفالحین طی سال هاي 

  محمد برو: پژوهشگر

  

  . شبکه هاي اول و دوم: بررسی ساختار اخبار سیاسی جمهوري اسالمی ایران    .92

  اکبر نصرالهی کاسمانی: پژوهشگر



  

  . طریق تحلیل محتواي نشریه کیان بررسی ساختار و ویژگی هاي نظام مظلوب سیاسی روشنفکران دینی از   .93

  محمد حسن غفوریان نادر نژاد : پژوهشگر

مقایسه سواد رسانه اي دانشجویان دانشکده فنی مهندسی و علوم اجتماعی دانشگاه : بررسی سطح سواد رسانه اي دانشجویان  .94

       .تهران 

  زهره شاهرخ اسکویی: پژوهشگر 

   

علی : پژوهشگر     .بگان علمی کشور نسبت به فیلتر گزاري اینترنت از طرف حکومت بررسی عوامل موثر بر نگرش نخ  .95

  محبی

  

بررسی دیدگاه هاي دانش (بررسی عوامل میزان بهره مندي دانش اموزان از شبکه هاي تلویزیونی درون مرزي و برون مرزي   .96

     )آموزان دبیرستان شهرستان پارس اباد مغان 

  حید عزیزيتو: پژوهشگر          

  

تحلیل گفتمان بیانیه هاي انتخاباتی و اطالعیه هاي : بررسی گفتمان نامزد هاي انتخابات نهم ریاست جمهوري اسالمی ایران   .97

  . نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري نهم اسالمی ایران طی دوره قانونی تبلیغات انتخاباتی 

  آرش غفوري: پژوهشگر 

  

ت تخصصی جهانگردي با تکیه بر عملکرد آن ها در انعکاس اهداف جهان گردي برنامه هاي اول و بررسی محتواي مجال  .98

  . دوم توسعه جمهوري اسالمی ایران 

  رویا پوروکیل:پژوهشگر

  

         .مقایسه وضع موجود و مطلوب : بررسی معیار گزینش اخبار خارجی در صدا و سیما جمهوري اسالمی ایران   .99

  د علی موسويسی: پژوهشگر



  

بررسی موانع و راهکارهاي استقرار شهر الکترونیک در ایران از دیدگاه کارشناسان حوزه ارتباطات و                       .100

     .فن آوري اطالعات 

  محسن سلسله: پژوهشگر 

  

زان استفاده و اعتماد شهروندان عرب مطالعه تطبیقی می: وبه اخبار تلویزیون  بررسی میزان استفاده و اعتماد مخاطبان از -101

        .شبکه خبر جمهوري اسالمی ایران و شبکه استانی خوزستان  –از وب اخبار تلویزیونی الجزیره    زبان شهر اهواز

  کوثر شهنی فیض: پژوهشگر

   

      .از شبکه باران  "بررسی میزان استفاده و بهره مندي شهروندان استان گیالن . 102

  ده طاهره علويسی: پژوهشگر 

  

بررسی میزان استفاده و رضامندي زنان خانه دار اولیاي دانش آموز شهر اصفهان از برنامه هاي بهداشت و سالمت سیما .103

.       

  زهرا کوره پز : پژوهشگر 

  

 21طبیقی خبر مطالعه ت(بررسی میزان استفاده و رضامندي شهروندان تهرانی از برنامه هاي خبري جمهوري اسالمی ایران .104

  .) از شبکه دوم سیما 30/20شبکه اول و خبر 

  میترا مبرم: پژوهشگر  

  

پژوهشی درباره دیدگاه مردم نسبت به عملکرد .بررسی میزان استفاده و رضامندي شهروندان تهرانی از روزنامه ایران .105

    .مطبوعات و روزنامه ایران 

  سودابه نبئی : پژوهشگر 

  



مقایسه رضامندي ) ویدئو –تلویزیون  -سینما(استفاده و رضامندي نوجوانان از رسانه هاي تصویري  بررسی میزان. 106

  رضا گوناگونی: پژوهشگر      .ارتباطی دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس عادي و تیزهوشان شهر تهران 

  

در پنج شهرستان استان (سازي خبري  بررسی میزان اعتماد مخاطبان به رسانه هاي خبري و عوامل موثر بر اعتماد.107

      )آذربایجان غربی

 
شفیع گوري حاشیران: پژوهشگر 

  

سیده : پژوهشگر      )تلویزیون و مطبوعات  –رادیو ( بررسی میزان بهره مندي جوانان از محتواي وسائل ارتباط جمعی .108

  آمنه خاتون مهرناز نقیبی

  

       .بررسی میزان تأثیر پذیري جناحی مطبوعات در انعکاس اخبار مجلس شوراي اسالمی در دوره هاي پنجم و ششم .109

  شیما ترقی: پژوهشگر                 

بررسی میزان و علل بهره مندي دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان هاي شهرستان شادگان از تلویزیون هاي درون مرزي .110

  . و برون مرزي

  حجت حسین پور : پژوهشگر 

  

امیر : پژوهشگر      ) .اینترنت(بررسی میزان و عوامل بهره مندي روزنامه نگاران شهر تهران از بزرگراه هاي اطالعاتی .111

  عبد الرضا سپنجی

  

: پژوهشگر          .بررسی میزان و عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان دبیرستان هاي تهران به بازي هاي رایانه اي .112

  عبد الرحمان علیزاده

 

بررسی میزان و نحوه پوشش مطبوعاتی الیحه هاي تبیین اختیارات ریاست جمهوري و اصالح قانون انتخابات مجلس .113

     .سیاست روز و کیهان  –ایران  –انتخاب –اطالعات –شوراي اسالمی در روزنامه هاي آفتاب یزد 



  الهام بنیان جوادي: پژوهشگر

  

 "آزادي گرا  "آمرانه"بررسی و نظرجویی پیرامون نظریه هاي "نظام مطلوب مطبوعاتی از دیدگاه روزنامه نگاران ایران .114

  . و توسعه اي  "کمونیستی شوروي" "مسئولیت اجتماعی "

  مهدخت بروجردي علوي: پژوهشگر .115

حوریه : پژوهشگر  .آن الین و مدیران ارشد آنها کار از دیدگاه هاي روزنامه نگاران همشهري آنالین و جم جم . 116

  سادات برهانی

  

  . بهره مندي جوانان ایرانی از مطبوعات ورزشی .117

  نادر داودي: پژوهشگر                  

  

پوشش خبري توسعه کشاورزي در مطبوعات ایران تجزیه و تحلیل اخبار و گزارش هاي بخش کشاورزي در طول برنامه .118

       . "بررسی در قالب روزنامه نگاري توسعه  "|در روزنامه هاي روزانه )  1369-1372(سعه اول تو

  زهرا فتنه کنعانی: پژوهشگر 

  

تأثیر انعکاس جرائم اجتماعی در مطبوعات بر میزان احساس (رسانه ها، جرائم اجتماعی و احساس امنیت و آگاهی .119

      .امنیت و آگاهی شهروندان تهرانی 

  عزت اهللا پوریان: هشگرپژو 

  

، 1365، 1355بررسی ساختار اخبار آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در دو روزنامه کیهان و اطالعات در سال هاي .120

1375 -        

  غالمرضا تاجیک: پژوهشگر 

  



: پژوهشگر       .بررسی نقش تبلیغات در جذب توریست و توسعه جهانگردي ایران "تیلیغات و توسعه جهانگردي .121

  حسین قهرمانی ضامن

   

تحلیل مقایسه اي فیلم (تحلیل گفتمان کارزار سیاسی نامزدهاي پیروز انتخابات ریاست جمهوري دوره هاي هفتم و نهم .122

         ) .هاي تبلیغاتی ساخته شده از سوي این دو کاندیدا آقایان سید محمد خاتمی و محمود احمدي نژاد 

 
دشتگلی هاشمیمانا : پژوهشگر 

  

بررسی مقایسه اي برنامه هاي شامگاهی بخش فارسی رادیوهاي آلمان (تحلیل محتواي اخبار رادیو هاي برون مرزي .123

"DW "  بی بی سی، و صداي امریکا ،.    

  فتحعلی فاخري: پژوهشگر 

  

عات ، کیهان، جمهوري اسالمی تحلیل محتواي اخبار کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی در روزنامه هاي اطال.124

  افشین محمدي : پژوهشگر   .1379، 1369در دو مقطع 

  سلیمه کهنسال : پژوهشگر ) . با تأکید بر تسهیل در برقراري ارتباط (تحلیل محتواي تابلوهاي تبلیغاتی شهر تهران .125

  

    .تحلیل محتواي تارنماهاي نهاد هاي دولتی در ایران . 126

  مقداد فقیهی رضایی: پژوهشگر                

  

بررسی مقایسه اي روزنامه (سپتامبر و افغانستان  11درباره وقایع : تحلیل محتواي روزنامه هاي فارسی و انگلیسی زبان .127

  ) .هاي کیهان ، ایران ، کیهان اینترنشنال و ایران دیلی

  عبد ال حسین فاتحی: پژوهشگر 

  

در نه روزنامه   1384   نامزدهاي نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري سالتحلیل محتواي عکس هاي خبري .128

          .سراسري



  حسین شاد استانجین:پژوهشگر

  

بررسی پوشش رویدادهاي هنري و قضاوت روزنامه : تحلیل محتواي مطالب هنري روزنامه هاي دو جناح سیاسی کشور.129

  . 1380ها درباره جشنواره هاي هنري فجر در بهمن ماه 

  موفق: پژوهشگر       

علی حسین : پژوهشگر      ) .تصویر سینما در نشریات سینمایی ایران  بررسی(تحلیل محتواي نشریات سینمایی ایران .130

  غرییبی زیارتی

  

مقایسه ساختار اخبار وب سایت هاي رادیو هاي بی بی سی ، : تحلیل محتواي وب سایت هاي رادیو هاي برون مرزي .131

  محمد عزیزي راد : پژوهشگر  ي آمریکا، صداي آلمان و سرویس جهانی رادیو جمهوري اسالمی ایران صدا

 

تحلیل محتواي پوشش مبارزات انتخابات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري در روزنامه هاي ایران، همشهري، .132

       .شرق، اقبال، کیهان، جام جم 

  باقر شریفی نیا: پژوهشگر 

  

          .بررسی میزان تأثیرپذیري جناحی مطبوعات در انعکاس اخبار مجلس شوراي اسالمی در دوره هاي پنجم و ششم .133

  شیما ترقی: پژوهشگر 

  

تصویر ایران در مطبوعات آمریکا در دوره هاي هفتم و نهم ریاست جمهوري ایران تحلیل محتواي جمله هاي تایم و .134

          .نیوزویک 

  مهرناز رحیمی :پژوهشگر 

  

 1980-2000تصویر سینماي ایران در مطبوعات فرانسه تحلیل محتواي دو روزنامه لوموند و لیبراسیون در سال هاي .135

)1379-1359  .(  



  خاطره دادار: پژوهشگر

  

 - 1379اي بررسی تطبیقی محتواي مطالب فرهنگی روزنامه هاي کثیر االنتشار در سال ه: تصویر فرهنگ در مطبوعات . 136

1375 .    

  کورش میر سعیدي: پژوهشگر 

مریم تقی : پژوهشگر      .نظر سنجی از روزنامه نگاران، حقوقدانان و سیاستمداران "قانون مطلوب مطبوعات در ایران .137

  خانی

  

    .اطات کشور نظرسنجی از روزنامه نگاران درباره برنامه ریزي ارتب"جایگاه ارتباطات در برنامه هاي توسعه ایران .138

  عبداهللا ذاکر: پژوهشگر                

  

       .جایگاه ارتباطات و فناوري هاي نوین ارتباطات و اطالعات در برنامه هاي توسعه ملی .139

  لیال خدا بخشی: پژوهشگر

  

نامه هاي تحلیل محتواي فصل(جایگاه نظرریه هاي ارتباطات جمعی در فصل نامه هاي تخصصی ملی و بین المللی .140

        .2005  -1991  ارتباطات جمعی و روزنامه نگاري، ژورنال ارتباطات، رسانه و پژوهش و سنجش

  مهرداد مالیی: پژوهشگر 

  

بررسی دیدگاه هاي روزنامه نگاران درباره اهداف و ویژگی : نقش تشکل هاي حرفه اي در پیشبرد روزنامه نگاري ایران.141

  . امه نگاري هاي تشکل هاي حرفه اي روزن

  زهرا جعفري اردکانی: پژوهشگر 

  

جمهوري اسالمی، اطالعات و کیهان در سال هاي : (چگونگی انعکاس مبانی جامعه مدنی در روزنامه هاي تهران .142

1371-1377 .(       



  محمد علی کریمی ابرقویی: پژوهشگر

  

) مدیران اجرایی سازمان ها و مدیران روابط عمومی  بررسی تطبیقی دیدگاه هاي(عامل موثر بر کارایی روابط عمومی .143

.      

  اصحاب حبیب زاده ملکی: پژوهشگر

    .بررسی و مقایسه روزنامه هاي تهران : ساختار اخبار و مطالب علمی در مطبوعات .144

  سید حسن حسینی: پژوهشگر

  

علیررضا حسینی : پژوهشگر  .ن و مسئوالن نظر سنجی از متخصصا: مسئله تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران .145

  پاکدهی

  

بررسی اهداف مربوط به آموزش و اشتغال در برنامه : (در توسعه انسانی) Ict(نقش فناوري نوین اطالعات و ارتباطات . 146

     .)سوم جمهوري اسالمی ایران 

  رضا حقی: پژوهشگر                

  

 1385-86ربوط به اعتیاد در روزنامه هاي کیهان، اطالعات، اعتماد ملی در ساال هاي ساختار و محتواي اخبار و مطالب م.147

.      

  مهدیه حمزه ئی: پژوهشگر 

  

استانهاي ایالم، کرمانشاه و کردستان (بازتاب هویت قومی و ملی در مطبوعات محلی : مطبوعات محلی و امنیت ملی .148

.(         

  اکبر حیدري: پژوهشگر

  



 1285-1299) (با تأکید بر دو دوره پراکندگی و تمرکز قدرت سیاسی ( جتماعی توسعه نیافتگی مطبوعات ایران عوامل ا.149

     ) . 1300-1320(و ) 

  هادي خانیکی: پژوهشگر

  

تحلیل محتواي اخبار و مطالب انتخاباتی نهمین دوره انتخابات ریاست . مطبوعات محلی و انتخاب ریاست جمهوري .150

      .نه روزنامه محلی  جمهوري در

  یوسف خجیر: پژوهشگر 

در توسعه سیاسی ، اجتماعی و ) العالم ، الکوثر، الجزیره ، العربیه ، العراقیه ، الشرقیه و الفرات( نقش ماهواره هاي عربی .151

       .فرهنگی عراق بررسی نگرش دانشجویان عراقی مقیم ایران 

  ثریا خزایی : پژوهشگر

  

          "بررسی دیدگاه هاي روزننامه نگاران و کارشناسان علوم سیاسی  "در توسعه سیاسی  نقش مطبوعات.152

  فیروز رحیمی: پژوهشگر

  

هشیار  "  "نشر نوآوري ها "با تأکید بر دو تئوري  "رسانه هاي جمعی و جلب مشارکت اجتماعی در طرح هاي ملی .153

     . "ان سرویس هاي خبري رسانه هارویکردي تحلیلی بر نگرش دبیر "و  "سازي اجتماعی 

  رقیه ضحاکی: پژوهشگر 

  

بهره گیري دانشجویان مقاطع تحصیالت  "نقش ارتباط دو سویه در بهره گیري نخبه هاي علمی از رسانه هاي تعاملی .154

  رضا رشیدیان: پژوهشگر     .تکمیلی از ظرفیت هاي تعاملی اینترنت و چند رسانه اي ها 

   

عبد الرضا : پژوهشگر   .بررسی نگرش روزنامه نگاران نسبت به حرفه روزنامه نگاري "ی روزنامه نگاران رضاین شغل.155

  زکوت روشندل 

 



    . 1372تا سال  1299سیر تحول تبلیغات بازرگانی در مطبوعات ایران از سال . 156

  مهدي رفعتی: پژوهشگر

  

      .له زن در دوران قبل و بعد از انقالب اسالمی مقایسه تطبیقی محتوي مج "سیماي زن در مطبوعات .157

  عباداهللا رمضانی: پژوهشگر

بررسی تطبیقی ساختار ده نشریه محلی در استان هاي اصفهان ، شیراز و : روزنامه نگاري حرفه اي در نشریات محلی .158

      .تبریز از جنبه اصول حرفه اي روزنامه نگاري 

  حسن صادقی:پژوهشگر

  

تجزیه و تحلیل محتواي روزنامه هاي اطالعات ، ایران ، کیهان و : اخبار و مطالب ایران در روزنامه هاي تهران  ساختار.159

     . 1374همشهري 

  اسماعیل قدیمی:پژوهشگر

  

     . 1371و  1358بررسی تطبیقی روزنامه هاي تهران در سال هاي : ساختار رابطه انتقادي میان دولت و مطبوعات . 160

  گر سید مجتبی سادات محمديپژوهش

  

     .تحلیل محتوي وبالگ هاي فارسی روزنامه نگاران ایرانی : ساختار وبالگ هاي فارسی روزنامه نگاري . 161

  مسعود سید علوي: پژوهشگر

  

ه بررسی دیدگاه هاي مدیران روابط عمومی و روزنام(موانع فرآوري روابط عمومی ها در گذار به جامعه اطالعاتی . 162

        ).نگاران 

  منصور ساعی: پژوهشگر

  



بررسی دیدگاه دانشجویان رشته هاي تئاتر، پزشکی ، مهندسی : عوامل موثر بر میزان اعتماد دانشجویان به روزنامه ها . 163

     .برق و ارتباطات تهران 

  سمیرا سامانی: پژوهشگر

  

با مطالعه موردي در کوي دانشگاه تهران (ویان ساکن خوابگاه سرمایه فرهنگی و چگونگی استفاده از اینترنت در دانشج. 164

(             

  آرش وکیلیان : پژوهشگر

      .سنجش میزان اعتماد کارکنان دولت نسبت به روزنامه هاي روزانه تهران . 165

  مرجان کریمان :پژوهشگر

  

مربوط به زنان در خبرگزاري جمهوري  مطالب  بررسی محتواي: جمهوري اسالمی ایران   سیماي زن در خبرگزاري. 166

      . 1381، 1371، 1361اسالمی ایران در سه مقطع 

  علیار کریمی فرد: پژوهشگر

  

در دوره هاي قبل و بعد از انقالب با تمرکز بر مصاحبه هاي امام با رسانه هاي جمعی ) ره(شیوه هاي تبلیغی امام خمینی. 167

.      

  ابوالفضل مروي: پژوهشگر 

  

بررسی تطبیقی مطلب روزنامه  1381نقش مطبوعات در آگاهی بخشی به افکار عمومی در ارتباط با بحران آب سال  .168

  طاهره صاحب: پژوهشگر هاي ایران، همشهري، رسالت و کیهان در اطالع رسانی مدیریت مصرف آب 

  

    .ز نقش مطبوعات محلی فارس در سومین دوره انتخابات شوراي اسالمی شهر شیرا. 169

  امید صدیق :پژوهشگر                 

  



     .نقش فن آوري اطالعات در توانمند سازي زنان ایران بررسی دیدگاه متخصصان ارتباطات و مسایل زنان کشور .170

  سها صراف : پژوهشگر 

  

    . "بررسی دیدگاه هاي دست اندر کاران سینماي کشور "نظام مطلوب سینماي ایران .171

  مهرداد فرید طالب نیا : پژوهشگر

  

-1354تجزیه و تحلیل محتوي عکس هاي روزنامه هاي اطالعات و کیهان در سال هاي  "کاربرد عکس در مطبوعات .172

1364- 1374  .      

  فرح اعظم طاهري: پژوهشگر

کز و جامعه سنجش نگرش اعضاي کانون وکالي دادگستري مر(نقش و کاربرد روابط عمومی در انجمن هاي حرفه اي .173

       .)حسابداران رسمی کشور 

  مریم طباطبایی ندوشن: پژوهشگر 

  

        .ظرفیت و ساختار خبري مخاطبان.174

  پرویز مهر علی:پژوهشگر

  

بررسی پوشش خبري هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوري در روزنامه هاي سالم، : مطبوعات و ترغیب سیاسی.175

  .  1376، تا مهر 1375هر رسالت، کیهان، اطالعات از م

  فروزان عبد الوهابی: پژوهشگر

  

  .عوامل موثر بر رضایتمندي مردم نسبت به روزنامه ها با تأکید بر روزنامه سالم . 176

  محمد رضا عرب: پژوهشگر 

        . 1376مقایسه پوشش مطبوعاتی مطالب مرتبط با موضوع حقوق بشر در مطبوعات کشور قبل و بعد از دوم خرداد .177



  حسن عرب کرمانی: پژوهشگر

  

    ) .WTO(نظر روزنامه نگاران اقتصادي و اقتصاد دانان نسبت به پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی .178

  شراره عزیزي: پژوهشگر

   

  عوامل مؤثر بر رضایتمندي مردم نسبت به روزنامه کیهان ارزیابی عملکرد روزنامه از دید خوانندگان .179

  سید رضا نقیب السادات: گرپژوهش

   

تحلیل محتواي صفحات اول روزنامه هاي کیهان و اطالعات در دوره هاي  "مطبوعات و تحوالت اجتماعی در ایران .180

  .  1372 -1362 -1352 -1342چهار گانه 

  محمد مهدي فرقانی: پژوهشگر 

  مهدي قدیري: پژوهشگر     .با اخبار خبرگزاري ایسنا  نحوه انعکاس اخبار جنگ عراق از تلویزیون ایران؛ مقایسه تطبیقی.181

  

  . کاربردهاي تلفن همراه در میان شهروندان تهرانی.182

  مریم کیانی موگویی: پژوهشگر                 

  

 1994تحلیل محتواي چهار روزنامه ترکمنستان در مقطع سال : مطبوعات ترکمنستان، توسعه ملی و هویت جویی فرهنگی.183

)1373 . (      

  تاج محمد کاظمی: پژوهشگر 

  

تحلیل محتواي نشریات زن امروز، حقوق زنان، "نحوه انعکاس امور زنان در نشریات ویژه بانوان در نیم قرن گذشته .184

  معصومه کیهانی: پژوهشگر        ". 1376، 1331،1355،  1323اطالعات بانوان و زنان در مقاطع 

  

          .بررسی معیارهاي گزینش اخبار در خبرگزاري جمهوري اسالمی : انه هاي ایران گزینش اخبار براي رس.185



  حبیب اهللا معظمی گودرزي: پژوهشگر

حسن : پژوهشگر        .مبانی استقالل حقوقی حرفه روزنامه نگاري نظر سنجی از روزنامه نگاران مطبوعات تهران. 186

  نمکدوست

  

بررسی نگرش زوج هاي جوان درباره مسائل تنظیم خانواده و کنترل "ده و کنترل جمعیت نقش ارتباطات ته تنظیم خانوا.187

  حمید رضا متولی:پژوهشگر      .جمعیت 

  

  . بررسی دیدگاه هاي روزنامه نگاران "مدیریت سازمانی موجود و مطلوب ایران .188

 
علی اصغر محکی:پژوهشگر

  

        . "بررسی نگرش زنان روزنامه نگار ایران درباره حرفه روزنامه نگاري "ن میزان رضایتمندي شغلی روزنامه نگاران ز.189

  امید علی مسعودي: پژوهشگر

  

  . بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه کابل: نقش وسایل ارتباط جمعی در توسعه افغانستان.190

  سیده مژگان مصطفوي: پژوهشگر

  

     ) .با تأکید بر شهر قم(تلویزیون و مطبوعات  –عی رادیو وضعیت بهره مندي جوانان از وسایل ارتباط جم.191

  سید حسن مؤمنی: پژوهشگر

  

بررسی میزان تفاوت معیارهاي دوستیابی نوجوانان دردنیاي مجازي و غییر (فضاي مجازي و دوستیابی کاربران نوجوان .192

     )مجازي

  خدیجه ناظري:پژوهشگر 

  



       .مستند ایران بازنمایی زنان بزهکار در سینماي.193

  سپیده جمشیدي نیا: پژوهشگر

حمله نیروهاي ائتالف به عراق در شش روزنامه نگاري صلح و ارزش هاي خبري آن در ایران ؛ نحوه انعکاس اخبار.194

  علی شاکر: پژوهشگر   )کیهان، رسالت ، اطالعات ، همشهري، اعتماد ، یاسس نو(روزنامه سراسري کشور

  

روندي در ایران ،الگوها و روند هاي شکل گیري روزنامه نگاري شهروندي در فضاي مجازي رسانه هاي شه.195

.                    

  پدرام الوندي : پژوهشگر               

مقایسه تطبیقی اخبار سازمان هاي غیردولتی در . ددر مطبوعات ایران )  NGOS(پوشش خبري سازمان هاي غیر دولتی . 196

      .م ریاست جمهوري در روزنامه هاي همشهري ، اطالعات ، اعتماد و کیهان دوره هشتم و نه

  مریم رنجبران: پژوهشگر 

  

در روزنامه هاي آفتاب یزد ،ایران ، همشهري . تحلیل محتواي تطبیقی مطالب انتخاباتی شوراي اسالمی شهر در سه دوره .197

      .و کیهان 

  لیال بایگان: پژوهشگر

  

تحلیل محتواي چهار روزنامه خبر جنوب ،نیم نگاه ، عصر مردم . اتی انتخابات مجلس هشتم بر شهر شیراز پوشش مطبوع.198

         .و سبحان

  سید مسعود حسینی: پژوهشگر

  

           ) .انیمیشن(نحوه نمایش کلیشه هاي جنسیتی در فیلم هاي پویا نمایی . والت دیزنی و کلیشه سازي براي کودکان .199

  اعظم ده صوفیانی: پژوهشگر

  

     .بازتاب ارزش هاي فرهنگی در آگهی هاي تجاري تلویزیون ایران .200



  سیده الهام هدایتی : پژوهشگر

  

-75(تحلیل محتواي بیست فیلم سینمایی با محوریت نقش زنان در دروه . براي چگونگی بازنمایی زنان در سینماي ایران .201

       ). 1376- 85(و ) 1366

  سید ابوالفضل رسولی: رپژوهشگ

   

بررسی نقش تلویزیون ماهواره اي دولتی سوریه و شبکه خصوصی المشرق در سبک زندگی دانشجویان دانشگاه دمشق .202

.      

  عبد الکریم محمد: پژوهشگر

   

  . تحلیل محتواي برنامه هاي تولیدي رادیو تجارت .203

  اکبر رضایی: پژوهشگر 

  

بررسی رفتار ارتباطی دانشجویان تحصیالت تکمیلی . و نقش آن در استفاده از رسانه هاي تعاملی میزان سواد رسانه هاي .204

    .دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان 

  پرستو ایران پور: پژوهشگر

   

سال  15نقش تلویزیون در ترویج سالمت شهروندان (سنجش نگرش مخاطبان تلویزیون نسبت به تأثیر پیام هاي سالمت .205

    ) .به باالي تهرانی 

  حبیب راشی تهرانی: پژوهشگر

  

سنجش نگرش دانشجویان دانشگاه . بررسی دیدگاه دانشجویان آموزش بهداشت نسبت به ارتباطات سالمت و تلویزیون . 206

    .هاي علوم پزشکی شهید بهشتی ،ایران و تهران نسبت به برنامه هاي سالمت سیماي جمهوري اسالمی ایران 

  روشنک عاطفی منش: پژوهشگر



  

تحلیل محتواي فصل روش شناسی (بررسی وضعیت روش شناسی تحقیق در پایان نامه هاي دانشجویان علوم ارتباطات .207

پایان نامه هاي دوره کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه هاي تهران ،عالمه طباطبایی و دانشکده صدا و سیما در سال 

  ) .  1350 -88هاي 

  اکرم اسد الهی بنه کاغی : شگرپژوه

  

به الگو هاي    تحلیل محتواي گزاره هاي مربوط(و مقام رهبري) ره(نظریه هاي هنجاري مطبوعات در کالم امام خمینی .208

  زهره علی عسگري: پژوهشگر      .هنجاري مطبوعات در صحیفه نور و پیام ها و سخنان مقام رهبري

  

  . ایل بحران در روزنامه هاي سراسري تحلیل محتواي پوشش خبري مس.209

  سید یاسین ابراهیمی: پژوهشگر              

تحلیل محتواي سه روزنامه ایران ف (بررسی تطبیقی اخبار مجرمانه صفحه حوادث روزنامه هاي کشور با الگوي .210

  ).  1388همشهري، آفتاب یزد در سال 

  نادر مظفري: پژوهشگر

  

شبکه استانی ) شبکه ملی(مرتبط با میزان رضایتمندي جوانان شهر کرمانشاه از شبکه یک سیما  مطالعه تطبیقی عوامل.211

     . 1388و شبکه هاي ماهواره اي بی بی سی فارسی و صداي آمریکا و نوروز تی وي در سال ) زاگرس(کرمانشاه 

  حمید رضا رستمی:پژوهشگر

  

       .ه کارکردهاي استفاده از تلفن همراه در میان نوجوانان شهر تهران عوامل مؤثر بر گرایش ب. تلفن همراه نوجوانان .212

  مریم حاج محمدي: پژوهشگر

  

     .شبکه اول سیماي جمهوري اسالمی ایران با دستورالعمل تبلیغاتی سازمان صدا و سیما   میزان انطباق تبلیغات بازرگانی.213

  الهه ایرانی پورنظري : پژوهشگر 



  

      ) .بررسی دیدگاه هاي متخصصان ارتباطات محیط زیست (در ارتقاي فرهنگ زیست محیطی مردم   وننقش تلویزی.214

  زینب غریب زاده: پژوهشگر

  

    )مطالعه موردي شهر یاسوج (بررسی سهم ارتباطات در مقابل به تغییر الگوي مصرف در شهرهاي میانه .215

  ستار مرادي: پژوهشگر    

  

      .تحلیل محتواي مقایسه اي مطالب هنري روزنامه بانی فیلم ، اعتماد و کیهان (بوعات بازتاب هنر در مط. 216

  اکرم امینی : پژوهشگر 

تحلیل محتواي روزنامه هاي اعتماد (بازتاب پوشش خبري دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري ایران در مطبوعات .217

        ) . 1388خرداد  2 -21ه کارزار انتخاباتی و طن امروز طی دور...فرهنگ آشتی  –کلمه سبز  –ملی 

  مرضیه ماهروئیان: پژوهشگر

  

با تکیه بر گزینش خبري روزنامه نگاري شش روزنامه دولتی و غیر (نقش مطبوعات در تقویت یا تهدید امنیت ملی .218

  ) .دولتی کشور 

  کامران عرفانی : پژوهشگر 

  

یان در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوري بررسی نحوه و میزان استفاده منابع و اولویت هاي رسانه اي دانشجو.219

  احمد حاجیان: پژوهشگر           ).مطالعه موردي دانشگاه شیراز (دانشجویان از رسانه هاي سنتی و نوین 

  

زهره : وهشگرپژ. بازنمایی گرایش هاي کاربران ایرانی در شبکه هاي اجتماعی مجازي با مطالعه موردي فیس بوك .220

  رجبی

تحلیل و محتوای دو روزنامھ کیھان و ایران در : نقش کاریکاتور در ھدایت افکار عمومی بھ مسائل سیاسی - ٢٢١
  ١٣٧٩سال

١٣٨٤تا ١٣٥٦معاصر در ایران) کارتون(تبیین مولفھ ھای کاریکاتور - ٢٢١


