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 ارتباطات و ارتباطات اسالمی

  ارتباط جهانی و سیاست خارجی .1
  ایتان گیلبوآ

  الدین آشنا حسام
1380   

   1384 سید عبدالرسول علم الهدي  ارتباط عفیفانه در تلویزیون و سینما .2

  (چاپ دوم) ارتباطات آیینی .3
  اریک دبلیو رودنبولر

   گیویاندکتر عبداهللا
1385   

  ارتباطات بحران (تبدیل بحران به فرصت) .4
  رابرت آر المر

  مرتضی قلیچ
1386   

5. 
  اخالق در جنگ 

  تحلیل محتوایی مکاتبات حضرت علی (ع) و معاویه
   1387  پور محمد جانی

6. 
  الگوي هنجاري رسانه ملی

  از دیدگاه رهبران جمهوري اسالمی 
   1388   اصغر ترکاشوند

7. 
  اي سانهآموزش ر

  اي و فرهنگ معاصر یادگیري، سواد رسانه 

  دیوید باکینگهام

  حسین سرافراز
1388   

  بازاندیشی در سیاست فرهنگی .8
  جیم مک گوییگان

  ا... فاضلی نعمت
1388  

   1388 سید مجید امامی  پیوست فرهنگی (از مفهوم تا روش) .9

   1388   محمد هادي همایون  تاریخ تمدن و ملک مهدوي .10

  اریخ و روایتت .11
  جفري رابرتز

  جالل فرزانه دهکردي
1388   

   1388 حسن بشیر  تعامل دین و ارتباطات .12

  جغرافیاي فرهنگی .13
  پاال شورمر اسمیت

  علی احمدي
1388   

   1388 محمد هادي همایون  فرهنگی (ویراست دوم) جهانگردي: ارتباطی میان .14

   1388  رحسن بشی  نامه روش پژوهش در علوم اجتماعی واژه .15

   1389    حسن بشیر و همکاران  اي و تحلیل گفتمان خبر تحلیل شبکه .16
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   1389 دکتر امیر عبدالرضا سپنجی  ها هایی انتقادي پیرامون: مخاطبان و رسانه خوانش .17

  دانشنامه بین المللی ارتباطات جلد اول .18
  ولفگانگ دونزباخ/

  حسن بشیر -مسعود کوثري 
1389   

  پژوهی درآمدي بر تاریخ .19
  مایکل استنفورد

  مسعود صادقی
1389  

  ها در کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس رسانه .20
  محمد بن عوض

  حسن بشیر
1389  

21. 
  زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان 

  از سقوط بغداد تا ظهور صفویه
  1389   محسن الویري

  سیاست فرهنگی .22
  توبی میلر

  اله فاضلی دکتر نعمت
1389  

  ریان در اخبار جهانیضد ج .23
  اولیور بویدبارت

  حسن بشیر
1390  

24. 
هاي فرهنگی جمهوري اسالمی  ها و چالش فرصت

  ایران در منطقه خاورمیانه
  1390  عباس کشاورز شکري

25. 
گذاري و  فرهنگ جهانی؛ رسانه، هنر، سیاست

  شدن جهانی

  نوبوکوکاواشیما-دایاناکرین

  نعمت اهللا فاضلیدکتر  

  مرتضی قلیج

1390  

  فرهنگ و امر واقعی نظریه پردازي نقد فرهنگی .26
  کاترین بلزي

  جالل فرزانه دهکردي
1390  

27. 
  تعزیه

  (مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسالمی)
  1390  دکتر حسن بشیر

  فرهنگ و متن .28
  کیت پوینتون-آلیسون لی

  حسن چاوشیان
1390  

  1390   احمد علی قانع  کتب ضالّه (رویکردي فقهی) .29

   1391  دیوید کروتی  رسانه و جامعه (صنایع، تصاویر و مخاطبان) .30

  1391   نادر جعفري  مدیریت گردشگري و وجهه ملی .31

  1391   عبدا.. گیویان  مردم شناسی اجتماعات دینی .32

  1391   عبداهللا گیویان  مردم شناسی بصري .33

  الملل مرزهاي نو در ارتباطات بین .34
  مهدي سمتی

  حسن بشیر
1391  
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  1391  سپنجیامیر عبدالرضا دکتر   اي مطالعات رسانه .35

  نظریه پردازان فرهنگ سایبري ( رایا فرهنگ ) .36
  مانوئل کاستلز، دانا هاراوي

  مهدي شفیعیان
1391  

37. 
  نقش مطبوعات 

  در فرایند نوسازي سیاسی و اجتماعی ایران
 1391   حسن بشیر

  1392  دکتر احمد پاکتچی  تأمالتی در مباحث فرهنگ اسالمی .38

39. 
  خبر

  (مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسالمی)
  1392  دکتر حسن بشیر

40. 
مجموعه مقاالت همایش ملی توسعه مشارکتهاي 

  مردمی

اي علوم انسانی  رشته مرکز تحقیقات میان

   السالم واسالمی دانشگاه امام صادق علیه
1392  

  1393   مهدي بیژنی  تحلیلی فقهی بر بازیگري .41

  (چاپ پنجم) دین و سبک زندگی  .42
  محمد سعید دکتر 

  مهدوي کنی
1393  

  1393   حسین سرافراز  ارتباط هنر و نشانه شناسی فرهنگ، .43

  1393   دکتر علی احمدي  جغرافیاي فرهنگی جهان اسالم .44

  1395  صدیقه چالویی  سازي و نقاشی حکم فقهی مجسمه .45

  1395  علیرضا حداد  نگیشناسی فره اي بر جامعه مقدمه .46

  1395  محمدهادي همایون  تبلیغات بازرگانی .47

  1395  ناصر باهنر و همکاران  گفتارهایی در فرهنگ و ارتباطات اسالمی جلد اول .48

  1395  ناصر باهنر و همکاران  گفتارهایی در فرهنگ و ارتباطات اسالمی جلد دوم .49

  فرهنگ و فرافرهنگ .50
  مهدي شفیعیان 

  ین ساداتیالد شهاب
1395  

51. 
  گذاري فرهنگی مسجد  سیاست

  در جمهوري اسالمی ایران
  1395  میثم فرخی

52. 
  سازي شعائر دینی مبانی فقهی نهادینه

  (مطالعه موردي حجاب در ج.ا.ا)
  1395  مهران شباهنگ

53. 
  دیپلماسی گفتمان: 

  تعامل سیاست، فرهنگ و ارتباطات
  1395  حسن بشیر
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54. 
 فرهنگ، ارتباطات و توسعه ي گفتارهایی درباره

  )چاپ دوم(
  1395   حسن بشیر

55. 
  فرهنگی  پردازي درباره ارتباطات میان نظریه

  (جلد اول)

  دکتر حسن بشیر

  و همکاران 
1396  

56. 
  فرهنگی  پردازي درباره ارتباطات میان نظریه

  (جلد دوم)

  دکتر حسن بشیر

  و همکاران 
1396  

57. 

  منین سیره فرهنگی ـ ارتباطی امیرالمؤ

  در دوران حکومت 

  ریزي) گذاري و برنامه (در جستجوي مدل سیاست

  1396  سیدمحمد کاظمی قهفرخی

58. 
  گفتارهایی در فقه فرهنگ و ارتباطات 

  (جلد اول)
  1396  دکتر احمدعلی قانع

  1396  سیدعلی حسینی  قواعد فقهی فرهنگ و ارتباطات .59

60. 

  هاي هاي سنتی در انقالب رسانه

تماعی (ارتباطات سنتی در جنبش سیاسی ـ اج 

  مشروطه و انقالب اسالمی)

  1396  جواد نظري مقدم

  1396  دکتر مجتبی عزیزي  )تبلیغاتصنعت پروپاگاندا ( .61

  1396  علی زرودي  شناسی اجتماعی درآمدي بر آسیب .62

63. 

  اي اي و اندیشه نگاري انگاره اي بر تاریخ مقدمه

یشه در نگاري اند (جستارهایی درباره تاریخ

  مطالعات اسالمی)

  1396  دکتر سید محمدهادي گرامی

64. 
  اطلس فرهنگی 

  (چیستی، فرآیند تدوین و کاربردهاي آن)
  1397  دکتر علی احمدي

  1397  دکتر احمدعلی قانع  قواعد فقه در میدان فرهنگ و ارتباطات .65

  1397  سیدجالل امام  تاریخ اسالم در چین .66

  1397  دکتر حسن بشیر و همکاران  لد اول)فرهنگی (ج مطالعات میان .67

  هاي اجتماعی (تئوري و مسائل) شبکه .68
  انیسه احمدوند

  زینب طبیجی
1397  

  1397  دکتر حسن بشیر وهمکاران  فرهنگی (جلد اول) مطالعات میان .69

  1397  دکتر احمدعلی قانع  قواعد فقه در میان فرهنگ و ارتباطات .70
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  1398  دکتر سید مجید امامی  هنگیهاي نظري در تحلیل فر سنت .71

  1398  دکتر الهام اکبري  شهروندي دیجیتال .72

  1398  دکتر محمدهادي همایون  چهلستون تمدن .73


