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ج) متن آييننامه هدفمندساري رسـالههـاي دوره دكتـري در
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مقدمه:

رهبر معظم انقمالب درممور  89/3/02در جمم اسماتید
دانشگاهها فرمودند:
«عملگراتر شدن و كارآمدتر شمدن پمژوهش و تحقیمر در
كشور؛ چه از سموي اسمتادان و برگزیمدگان ،و چمه از سموي
دانشجویاني كه در دانشگاهها پایاننامههایي را ممينویسمند در
حین تحصیل یا در پایان تحصیل ،از سموي دانشمجو و اسمتاد،
ساعتهاي بسیار ذيقیمتي صرف تهیهي یك پایاننامه یا یمك
پژوهش در دانشگاه ميشود آیا گزینش این عنماوین ،حسماب
شده و در جهت نیازهاي كشور است؟ آیا محصول پژوهش و
تحقیقي كه استاد و دانشجو ،بهطور مشمتر

و یما بمهصمور

دستهجمعي انجام دادهاند ،به مرحلهي اجرا و عمل مميرسمد؟
آیا بدین وسیله ،دانشگاه ما ،دانش مما و رتبمهي تحقیقماتي مما
رشد ميكند یا نه؟ بعضي از دانشجویان پایاننامههاي خمود را
جلد كرده و قشنگ براي بنده ميفرسمتند ممن در كتابخانمهي
خودم قفسهاي را براي همین پایاننامههما گااشمتهام متأسمفانه

من مجال نميكن از اینها استفاده كن

م حاال در آن رشتههایي

كه براي من قابل استفاده است م ولي عنماویني كمه روي اینهما
ميبین  ،بعضي خیلي جالب و شیواست و آدم دوست مميدارد
این موضوع را تحت این عنوان دنبال كند بعضي ه عنماویني
است كه خیلي حاشیهاي و دور از مسیر حركت علمي و عملي
و اجرایي كشور است براي اینكه این پژوهش ،این پایاننامه و
این كار مه م كه ساعتهاي گرانبهایي صرف آن شده م بكار
بیاید ،چه راهحلي وجود دارد؟»
نظر به تأكیدا

معظ لمه مبنمي بمر لمزوم تحمول در علموم

انساني و با توجه به اینكه پایاننامهها داراي ظرفیتي هستند كه
اگر حمایت ،ساماندهي و هدایت شوند ،ميتوانند منشاء تحول
اساسي شوند« ،شوراي تحول در علـوم انسـاني شـوراي عـالي

انقالب فرهنگي» بمه نهماد نماینمدگي مقمام معظم رهبمري در
دانشگاهها مأموریت داد تا این امر را محقر سازد لاا شموراي
سیاستگااري با محوریت نهماد و وزار

علموم تحقیقما

و

فناوري ،كارگروههاي تخصصي در گروههماي علموم سیاسمي،
علمموم اقتصمماد ،الهیمما  ،تعلممی و تربیممت ،علمموم اجتممماعي و
ارتباطا  ،مدیریت ،هنر و حقوق را در پژوهشمگاه فرهنمگ و

معارف اسالمي تشكیل داد
اه مصوبا

شوراي سیاست گااري از مورخمه 84/11/19

عبارتند از:
 -1تأسیس «دبيرخانه حمايت و هدايت پاياننامههـا و رسـائل

علوم انساني»
 -0تعیین اولویتهاي حمایت از پایاننامهها و رسائل از بین
رشتههاي متنوع علوم انساني
 -9تشكیل كارگروههاي تخصصي با استفاده از اسماتید برجسمته
دانشگاهها در رشتههاي فوقالاكر جهت بررسي و اعمالم نظمر
كارشناسي در مورد پایاننامهها
 -2تهیه و تصویب آییننامه حمایت از رسائل و پایانناممههما
در این آئیننامه همدف از حمایمت و نحموه حمایمت و نیمز
میزان آن مشخص گردیده است
 -5پیگیري و تشكیل جلسا

با رؤساي دستگاههاي اجرایي

كشور با موضوع نحوه تعامل با دبیرخانه و نقمش آنمان در
فرایند حمایت از رسائل و پایاننامهها
 -2تشكیل مستمر جلسما

بما اعضماي محتمرم گمروههماي

تخصصي و تبیمین اهمداف و رسمالت آنهما و درخواسمت

همكاري در انجام وظایف تعیین شده از سوي دبیرخانه
 -4برگزاري جلسا مداوم و مستمر جهت بررسي موضوعا
پایاننامهها و رسالههاي دكتري توسط اعضاي كارگروههما
و تعیین تعدادي از موضوعا

اولویتدار جهمت حمایمت

هدایت پایاننامهها
 -8ایجاد سایت حمایمت و همدایت دانشمجویان بما عنموان
shrp.irجهت اعالم موضموعا

و ببمت نمام دانشمجویان

متقاضي حمایت
 -3درخواست موضوعا

پایاننامههاي كارشناسمي ارشمد و

رساله دكتري از اساتید ،معاونتهاي پژوهشي دانشگاههما،
پژوهشگاهها ،دانشجویان و مراكز مطالعاتي
انتخاب پایاننامهها بر مبناي موارد زیر است:
 اسناد باالدستي (از جملمه سمند چشم انمداز ،برناممهتوسعه پنج  ،الگوي اسالمي م ایراني پیشرفت ،نقشه
جام علمي كشور ،نقشه مهندسي فرهنگي كشور
 دیدگاههاي امام خمیني(ره) و مقام معظ رهبري -كاربردي بودن و حل مشكال

و معضال

 -نظریهپردازيهاي جدید و بومي اسالمي

نظام

 آیندهپژوهي بیداري اسالمي رابطه اسالم با علوم سیاسي در روابط بینالمللبا توجه به ضرور هاي تحول و ارتقاء در علموم انسماني،
نیاز جدي كشور به پژوهشهاي اصیل و هدفمند بمه ویمژه در
علوم انساني و هنر ایجاب ميكند كه از پایاننامهها بمه عنموان
یك فرصت مطلوب و پر ظرفیت بمراي تحقمر اهمداف نظمام
آموزش عالي بهره كامل برده شود
در این زمینه معاونت پژوهشي و فناوري وزار

علموم از

كلیه دانشگاه ها درخواسمت كمرد تما متناسمب بما تخصمص و
توانمنديهایي كه در دانشگاه مربمو وجمود دارد و همچنمین
اسناد باالدستي ،اولویتهاي خود را تعریمف كننمد تما در ایمن
راستا رسالههاي دورههاي دكتري را هدایت و حمایت كند
در این راستا براساس تكالیفي كه در زمینه تحول در علموم
انساني بر عهده وزار

علوم تحقیقا

و فناوري گااشته شده

است ،معاونت پژوهشمي و فنماوري وزار

علموم در ابتمداي

سال  1931نسبت به تدوین «آییننامه هدفمندسازي رسالههاي
دوره دكتري در رشته هاي علوم انساني و هنر» و ابمال آن بمه

رؤساي دانشگاه هاي سراسر كشور اقدام نموده است دبیرخانه
«حمایت و هدایت پایاننامه ها و رسائل علوم انسماني كشمور»
مستقر در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي نیز با همكماري
معاونت هاي پژوهشي دانشگاه ها و اساتید متخصص و متعهمد
كتابچه هاي «موضوعا

پیشمنهادي» را در  8گمروه تخصصمي

تهیه كرده و جهت بهرهبمرداري گمروههماي علممي ،اسماتید و
دانشجویان در دسترس آنان قرار داده است
دبيرخانه حمايت و هدايت
پاياننامهها و رسائل علوم انساني

بخش اول
الف)آیین نامه حمایت و هدایت از پایاننامهها و رسائل علوم انساني
(شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني شوراي عالي انقالب فرهنگي)

شرايط پذيرش
م موضوع مرتبط بما علموم انسماني و براسماس محورهماي
پیشنهادي دبیرخانه حمایت از پایاننامهها باشد؛
م تبیین علمي دیدگاه هماي حضمر

اممام و مقمام معظم

رهبري و توجه به مباني ارزشي نظمام و انقمالب اسمالمي
بهویژه با قرائت امام و رهبري؛
م مسألهمحوري و كاربردي بودن در برابر مباحث عام ،كلي
و موضوعمحور باشد؛
م توانایي فردي محقر و سوابر علمي تی راهنما و مشاور
بررسي ميشود؛
م متضمن نوآوري و به روز بودن باشد؛
م معطوف به معضال

و مسائل راهبردي و عیني جامعه و

نیازهاي پژوهشي كنوني باشد؛
م امكان كاربرديسازي نتایج پژوهش باشد؛

م منجر به تولید دانش بومي و اسالمي در كشور شود؛
م پایاننامه از دیگر مراكز حمایت نشده باشد
نحوه انتخاب نظارت و پرداختها

م تعدادي از طرحنامههایي كه براساس محورهاي پيشـنهادي
دبیرخانه حمایت از پایاننامهها تهیه شده باشد ،بعد از بررسمي
و تأمین اعتبار مورد حمایت قرار ميگیرد
م فرم الكترونیكي در سایت تكمیل و ارسال گردد
م موضوع و طرحنامه بررسي و بعمد از اعمالم نظمر نهمایي بمه
اطالع دانشجو ميرسد
مم ایممن حمایممت شممامل دانشممجو و اسممتاد راهنممما ممميباشممد
عالقمندان جهت ببت نام و اطمالع از مبمالح حمایمت و سمایر
تسهیال

به سایت shrp.irمراجعه نمایید

ب) ابالغیه معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم به رؤساي
دانشگاهها در هدفمندسازي رسالههاي دكتري در رشته علوم
انساني و هنر

متن ابالغیه معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم به رؤساي دانشگاهها
در هدفمندسازي رسالههاي دكتري در رشته علوم انساني و هنر

رؤساي محترم

آني ـ حائز اهميت

دانشگاههاي -1 :ادیان و ممااهب  -0ارا  -9ارومیمه  -2اصمفهان  -5جمام
امام حسین(ع)  -2الزهرا(س)  -4ایالم  -8امام صادق(ع)  -3آیتا العظممي
بروجردي(ره)  -12بیرجند  -11بوعلي سینا  -10بجنورد  -19بینالمللي اممام
خمیني(ره)  -12پیامنور  -15تربیت مدرس  -12خوارزمي  -14آیتا شمهید
مدني  -18حكی سبزوار  -13تهران  -02تبریز  -01تربیت دبیر شهید رجمایي
 -00تحصیال

تكمیلي صنعتي كرمان  -09تفرش  -02جام امام حسمین(ع)

 -05جام علمي م كاربردي  -02حضمر

معصمومه(س)  -04خلمیج فمارس

 -08دریانوردي و علوم دریایي چابهار  -03دفاع ملي  -92رازي  -91زنجمان
 -90زابل  -99سیستان و بلوچستان  -92سمنان  -95شاهد  -92شهید چمران
اهواز  -94شیراز  -98شهركرد  -93شهید باهنر كرمان  -22شهید بهشتي -21
صنعت نفت  -20صنعتي اصفهان  -29صمنعتي امیركبیمر  -22صمنعتي ارومیمه
 -25صنعتي بابل  -22صنعتي بیرجند  -24صنعتي جندي شاپور  -28صمنعتي
خواجهنصیرالدین طوسمي  -23صمنعتي شماهرود  -52صمنعتي كرمانشماه -51
صنعتي همدان  -50صنعتي سهند تبریز  -59صنعت آب و بمرق  -52صمنعتي
شریف  -55صنعتي شیراز  -52علوم و فنمون دریمایي خرمشمهر  -54دامغمان
 -58عل و صنعت ایران  -53عالمه طباطبایي  -22علموم انتظمامي  -21علموم

كشاورزي و مناب طبیعي گرگان  -20فردوسي مشهد  -29قم  -22كردسمتان
 -25كاشان  -22كشماورزي و منماب طبیعمي سماري  -24كشماورزي و منماب
طبیعي ورامین  -28گلستان  -23گیالن  -42لرستان  -41مازندران  -40مالمك
اشتر  -49محقر اردبیلمي  -42مراغمه  -45معمارف اسمالمي  -42مالیمر -44
ولیعصر(عج) رفسنجان  -48هنر اصفهان  -43هرمزگان  -82هنر اسالمي تبریز
 -81هنر  -80یاسوج  -89یزد  -82صنعتي سیرجان  -85تحصیال

تكمیلمي

در علوم پایه زنجان  -82جیرفت  -84صنعتي قم  -88والیمت  -83علموم و
معارف قرآن كری  -32فسا  -31صنعتي خات االنبیاء  -30علوم اقتصادي -39
بناب  -32نیشابور  -35صنعتي ارا

 -32فني و حرفمهاي  -34اممام رضما(ع)

 -38باقرالعلوم  -33علوم رضوي  -122گرمسار
مجتمعها -1 :آموزش عالي جهرم  -0آموزش عمالي گنبمد  -9آمموزش عمالي
كازرون  -2آموزش عالي اردكان  -5آموزش عالي ب  -2آموزش عالي فنمي و
مهندسي قوچان
دانشكدهها -1 :دانشكده فني و مهندسي گلپایگمان  -0دانشمكده فنمي تربیمت
حیدریه  -9الهیا

میبد  -2گناباد  -5مناب طبیعي داراب

آمورشكده -1 :فني نقشهبرداري
پژوهشگاه ها -1 :علوم و فناوري اطالعا

ایران  -0بینالمللي زلزلهشناسمي و

مهندسي زلزله  -9پلیمر و پتروشیمي ایران  -2پژوهشمهاي شمیمي و مهندسمي
شیمي ایران  -5حموزه و دانشمگاه  -2دانشمهاي بنیمادي  -4علموم و فرهنمگ
اسالمي  -8علوم و فنون هستهاي  -3علوم انسماني و مطالعما

فرهنگمي -12

فناوريهاي نوین  -11مواد و انرژي  -10ملي مهندسي ژنتیك و زیستفناوري
 -19فضایي ایران  -12فرهنگ و اندیشه اسمالمي  -15تربیمت بمدني و علموم
ورزشي

پژوهشكدهها -1 :امام خمیني(ره) و انقالب اسالمي  -0رصدخانه ملمي ایمران
 -9صنای رنگ ایران  -2مطالعا

فرهنگي و اجتماعي  -5فرآیندهاي تبمدیلي

و زیست محیطي فارس  -2علوم و صنای غاایي  -4هواشناسي و علوم جو
مراكـز -1 :بنیماد دانشمنامه فارسمي  -0تحقیقما
تحقیقا

نجوم و اختر فیزیك مراغه  -2فرهنگستان علوم  -5فرهنگستان زبان

و ادب فارسممي  -2مطالعمما
مطالعا

سیاسممت علممي كشممور -9

و پممژوهشهمماي جمعیتممي آسممیا و اقیانوسممیه -4

و همكاريهاي علمي بینالمللي ( -8 )ISMOمركز بین المللي علوم و

تكنولوژي پیشرفته و علوم محیطي (كرمان)  -3مركمز منطقمهاي اطمالعرسماني
علوم و فناوري  -12موزه علوم و فناوري ج ا ا  -11نشر دانشگاهي  -10مركز
آموزش عالي شهرضا  -19المرد
مؤسسه  /سارمانها -1 :سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسماني (سممت)
 -0مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ایران  -9مؤسسه آموزش عالي پاسارگاد
شممیراز  -2سممازمان میممراه فرهنگممي ،صممنای دسممتي و گردشممگري ریاسممت
جمهممموري  -5سمممازمان تحقیقممما

و مطالعممما

ناجممما  -2مؤسسمممه ملمممي

اقیانوسشناسي
پارك علم و فناوري استانهـا -1 :آذربایجمان شمرقي  -0سممنان  -9خلمیج
فارس  -2خراسان رضوي  -5فارس  -2گیالن  -4مركزي  -8یزد  -3هممدان
 -12اصممفهان  -11شممهر علمممي تحقیقمماتي اصممفهان  -10مازنممدران -19
هرمزگان  -12خراسان شمالي  -15خراسان جنوبي  -12كرمانشاه
ستادي  -1 :1معاونت اداري و مالي و مدیریت منماب  -0معاونمت آموزشمي -9
معاونت پژوهش و فناوري  -2معاونت فرهنگي و اجتمماعي  -5مشماوران وزیمر
 -2امور حقوقي و مجلس  -4دفتر ارزیابي عملكرد و پاسخگویي به شمكایا -8
دفتر هماهنگي هیأ هاي  -3مركز همكاريهاي علمي بینالمللمي  -12اداره كمل

روابط عمومي  -11مركز هیأ هاي امنا و هیأ هاي رسیدگي بمه تخلفما اداري
و انتظامي اعضاي هیأ

علمي  -10صندوق رفاه دانشجویان  -19كمیسیون ملمي

یونسكو در ایران  -12حراسمت مركمزي  -15مشماور وزیمر و رئمیس دبیرخانمه
هیأ

مركزي جاب اعضاي هیأ

علمي  -12دبیرخانه هیأ

مركمزي گمزینش

كاركنان  -14مركز مقاومت بسیج  -18دبیرخانه گزینش دانشجو
ستادي  :2سازمان یا مؤسسه وابسته -1 :سازمان سمنجش آمموزش كشمور -0
مؤسسه پژوهش و برنامهریزي آموزش عالي  -9سازمان پژوهشهاي علممي و
صنعتي ایران  -2سازمان امور دانشجویان

سالم علكيم

با احترام ،بدینوسیله «آیین نامه هدفمندسمازي رسماله هماي
دوره دكتري در رشتههاي علوم انساني و هنمر» كمه در تماری
 1931/0/2به تصویب رسیده براي بهرهبمرداري و اجمرا ابمال
ميشود مقتضي است دستور فرمایید ترتیبمي اتخماذ شمود كمه
گزارش اجراي كامل این آییننامه درباره تصویب برنامه جمام
گروههاي آموزشي رشتههاي علوم انسماني و هنمر حمداكتر تما
تاری  1931/2/15به این معاونت ارسمال شمود ارسمال یمك
نسخه از برنامههاي مصوب نیز موجب انتظار است
محمد مهدينژاد نوري
معاون پژوهشي و فناوري

ج) متن آئیننامه هدفمندسازي رسالههاي دوره دكتري در
رشتههاي علوم انساني و هنر
(معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري)

 -1مقدمه
دوره دكتري براي تحقر اهمداف مهممي راه انمدازي شمده
است یكي از اهداف مه این دوره انجام پژوهشمي اصمیل در
قالب رسالههاي دكتري است كه به پیشرفت عل كمك كنمد و
دستاوردهاي تازهاي به همراه داشته باشد نیاز جدي كشور بمه
پژوهش هاي اصیل و هدفمند بویژه در علوم انسماني و هنمر و
ضرور

تحول و ارتقاء علوم انساني و هنر ایجاب ميكند كمه

از دورههاي دكتري به عنوان یك فرصت مطلوب و پرظرفیمت
براي تحقر اهداف نظام آموزش عالي بهمره كاممل بمرد بمراي
انجام این مه ضروري است رسالههماي دكتمري متناسمب بما
اولویت ها ،راهبردها و راهكارهاي پمیش بینمي شمده در اسمناد
باالدست در حوزه علوم انساني ،بطور هدفمند تدوین شود
بررسي رساله ها در دوره دكتري رشتههماي علموم انسماني
نشان ميدهد كه به سبب وجود مموانعي از ایمن فرصمتهماي
پژوهشي بهره كامل برده نميشود این آییننامه براي ارتقماء و

هدفمند كردن رساله هماي دوره دكتمري در رشمته هماي علموم
انساني تدوین شده است
در این آییننامه كلیه دانشگاههما ،پژوهشمكدههما و مراكمز
آموزشي و پژوهشي كه در آنها دوره دكتري رشته علوم انساني
و هنر دایر ميباشد به اختصار «مؤسسه» نامیده ميشود
 -2موانع
 -1-0متناسب نبودن موضوع رسالههاي با اولویتها ،راهبردها
و راهكارهاي اسناد باالدست نظام جمهوري اسالمي ایران
 -0-0پراكندگي موضوع رسالهها
 -9-0متناسب نبودن با نیازهاي جامعه
 -2-0تخصصي نبودن پژوهشها و فعالیتهاي علممي در
بعضي از رشتههاي علوم انساني
 -5-0متناسب نبودن برنامه هماي درسمي دوره دكتمري بما
اهداف ماكور
 -2-0نامناسب بودن شیوههاي پایرش دانشجویان دكتري
 -3راهبردها و اولويتها
 -1-9تعیممین مرزهمماي دانممش و اسممتانداردهاي علمممي در

سطح ملي و بین المللي در هر رشته تحصیلي براي تولید علم
و عبور از مرزهاي دانش
 -0-9تعیین نیازهاي ملي و بینالمللي در هر رشته تحصیلي
براي متناسب ساختن تحقیقا

براي پاسخگویي به آنها

 -9-9بررسي و تعیمین شمیوههماي بموميسمازي و ارزش
مداري در هر رشته تحصیلي بمراي نظریمهپمردازي و گشمودن
افرهاي جدید دانشي با تكیه بر فرهنگ اسالمي -بومي
 -4نحوۀ اجرا
معمماون پممژوهش و فنمماوري مؤسسممه مسمميولیت اجممراي
آییننامه و نظار

بر آن را به شرح ذیل عهدهدار ميباشند:

 -1كمیته هدفمندسازي رسالههاي دكتري علوم انسماني وهنمر
زیر نظر معاون پژوهش و فناوري مؤسسه تشكیل شود
 -0راهبردها ،اولویت ها و راهكارهاي اصملي علم و فنماوري
موجود در اسناد باالدستي نظام در حوزه علوم انسماني و هنمر
تبیین و به گروههاي آموزشي اعالم شود
 -9گممروه آموزشممي موظممف اسممت اولویممتهمماي پممژوهش و
فناوري اصلي مرتبط با فعالیمتهماي گمروه را براسماس سمند

چش انداز ،نقشه جام علمي كشور و برنامه پنج ساله نیازهاي
ملي و بینالمللي تعیین و به شرح ذیل عمل نماید:
تبصره :اولویت ها حداقل در سه زمینه تخصصمي تعریمف
شده باشند
 -1-9اهداف پژوهش و فناوري در هر یك از اولویتهاي
ماكور تعریف شوند
 -0-9اهداف و اولویتهاي پمژوهش و فنماوري كوتماه و
بلند مد

در هر رشته تحصیلي تعیین گردد

 -9-9در رشممتههممایي كممه فعالیممتهمما و پممژوهشهمما در
حوزههماي تخصصمي مرزبنمدي نشمده اسمت زمینمههماي
تخصصي تعریف و تعیین شوند
 -2-9مدیرگروه موظف است با همكماري اعضماي هیمأ
علمي برنامه جام گروه را در چارچوب اولویتهاي تعیین
شده ،تدوین و پس از تصویب در شوراي گروه ،به شموراي
دانشكده ارسال و رئمیس دانشمكده پمس از تأییمد شموراي
دانشكده برنامه گروه را به كمیته ماكور ارسال نماید
 -5-9موضوع رسالههاي دكتري بگونه اي تعیین شوند كه
هر یك از رساله ها بتواند بخشي از اولویمتهما و اهمداف
تعیین شده در برنامه جام گروه آموزشي را محقر سازد

 -2معاون پژوهش و فناوري مؤسسه برنامه جام پژوهشي هر
گروه آموزشي مجري دوره دكتري را پس از طرح و تصویب در
كمیته هدفمندسازي رساله هاي علوم انساني و هنر ،یك نسمخه
به معاونمت پژوهشمي و فنماوري وزار

علموم ،تحقیقما

و

فناوري ارسال نماید
 -5معاون پژوهش و فنماوري مسميولیت نظمار

بمر اجمراي

برنامه هاي جام پژوهشي گروه هما بمراي دوره دكتمري علموم
انساني و هنر را به عهده دارد
 -2معاون پمژوهش و فنماوري مؤسسمه شمیوهناممه تشمویقي و
حمایتي از رسالههایي كه در چارچوب ایمن آیمینناممه مصموب
شدهاند را تهیه و اجرا نماید
 -4معاونممت پممژوهش و فنمماوري وزار

علمموم ،تحقیقمما

و

فناوري از رساله هایي كمه در حموزه علموم انسماني و هنمر در
چارچوب برناممه جمام تمدوین تصمویب شموند و بمه تأییمد
معاونت پژوهشي و فنماوري مؤسسمه رسمیده باشمند حمایمت
مادي و معنوي خواهد كرد
محمد مهدينژاد نوري
معاون پژوهش و فناوري

موضوعات پيشنهادي
«کارگروه علوم سياسي»

الف) علوم سياسي

 )1مفاهیم بنیادین سیاست در شریعت اسالم(قرآن و سنت)

تحلیل و بررسي(نقد) «سكوالریس » در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «حاكمیت و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «حكومت و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «والیت(الهي و غیرالهي) و سیاست» در
قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «مشروعیت و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «مقبولیت و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «تقوا (معنویت) و سیاست» در قمرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «امنیت و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «اخالق و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
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تحلیل و بررسي «عدالت و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «آزادي و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «تربیت و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «قدر و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «سعاد و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «مردم و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «اكتریت و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «مصلحت و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «انصاف و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «طاغو و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «انگاره تخصص م تعهد و سیاسمت» در
قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «مشاركت سیاسي» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «عقالنیت و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «احزاب و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیممل و بررسممي «تعظممی و پاسداشممت شممعایرالهي و
سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «مشور و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه



گروه علوم سياسي/

تحلیممل و بررسممي «امممر بممه معممروف و نهممي از منكممر و
سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «تولي و تبمري و سیاسمت» در قمرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «ظلم سمتیزي و سیاسمت» در قمرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «دعو و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «تكلیف و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «دشمن شناسي و سیاسمت» در قمرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «وحد و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «فرهنگ انتقماد و سیاسمت» در قمرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «روندهاي سیاستگمااري» در قمرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «افكار عممومي و سیاسمت» در قمرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «زمانمهشناسمي و سیاسمت» در قمرآن و
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نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «حكمراني خوب و سیاست» در قرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسمي «كمارگزاران حكوممت و سیاسمت» در
قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «حكومت و مخالفان» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «ضابطهگرایي(قانونگرایي) و سیاسمت»
در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «انتصابا سیاسي» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «رهبري و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «نظار و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «زنان و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «وظایف و حقوق حكومت» در قرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «كرامت انساني و سیاسمت» در قمرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «عفو(گاشت) و سیاسمت» در قمرآن و
نهجالبالغه



گروه علوم سياسي/

تحلیل و بررسي «نفي تبعیض ها(نفي نژاد پرسمتي و ) و
سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسمي «فرهنمگ پاسمخگویي و سیاسمت» در
قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «فرهنگ اطاعت و سیاست» در قمرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «بصیر

و سیاست(آگاهيهاي سیاسمي)»

در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «نخبگان و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «فرهنگ ایتار (و شمهاد ) و سیاسمت»
در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «صراحت(شفافیت) و سیاست» در قرآن
و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «تخصیص و توزی مناب (بیتالممال) و
سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «تاری (عبر هاي تاریخي) و سیاسمت»
در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «انحرافا

جامعه و سیاست» در قرآن و
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نهجالبالغه
تحلیل و بررسي « پیشرفت(توسعه) و سیاست» در قمرآن
و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «سنت هاي الهي و سیاست» در قمرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «اعتماد سیاسي» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «سرمایه اجتماعي و سیاست» در قرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «نیروهاي اجتماعي و سیاست» در قرآن
و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «هویت و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «امت و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «وظایف و حقوق حكومت» در قرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «رضایتمندي مردم و سیاست» در قمرآن
و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «كارآمدي و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیممل و بررسممي «تروریس (خشممونت و سممركوب) و



گروه علوم سياسي/

سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «فرهنگ مقاومت و سیاست» در قرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «انگاره حر م باطل و سیاست» در قرآن
و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «انگاره استكبار م استضعاف و سیاست»
در قرآن و نهجالبالغه
تحلیممل و بررسممي «آینممدهپژوهممي سیاسممي (حكومممت
صالحین)» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «جریان شناسي سیاسي یهود» در قمرآن
و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي « جریانشناسي سیاسي كفار» در قرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «جریانشناسي سیاسي منافقین» در قرآن
و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي«جریانشناسي سیاسي مشركین» در قرآن
و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي « جریانشناسي سیاسي اهمل كتماب» در



 /93موضوعات پيشنهادي هدايت و حمايت از پاياننامه و ...

قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «جامعه ایماني و غیر ایماني» در قرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «اعتراضا سیاسي» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «نافرماني مدني و سیاسمت» در قمرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «صلح و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «جهاد (جنگ) و سیاسمت» در قمرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «جنگ نرم» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «الزاما

روابط بمینالململ» در قمرآن و

نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «مبماني سیاسمت خمارجي» در قمرآن و
نهجالبالغه
تحلیل و بررسي « همزیستي مسالمتآمیز بینالمللمي» در
قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «پناهندگي (امان) و سیاست» در قرآن و
نهجالبالغه



گروه علوم سياسي/

تحلیل و بررسي «تعهدا

بینالمللي و سیاست» در قرآن

و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «دیپلماسي» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «كممكهماي بشمر دوسمتانه (یما مولفمه
قلوبه ) و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «فتنه و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
تحلیل و بررسي «بغي و سیاست» در قرآن و نهجالبالغه
فراتحلیل پایان نامه هاي انجمام یافتمه در حموزه «مفماهی
بنیادین سیاست در شریعت اسالم (قرآن و سنت)»
.2اندیشه سیاسی

تحلیلو بررسي اندیشههاي سیاسي اخوان الصفا
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي خواجمه نصمیرالدین
طوسي
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي مالصدرا
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي احمد نراقي
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي میرزاي شیرازي
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي شی فضلاهلل نوري
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تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي آیتاهلل مدرس
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي آیتاهلل دستغیب
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي آیتاهلل سیدعبدالحسمین
الري
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي آیتاهلل بروجردي
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي آیتاهلل خوئي
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي آیتاهلل نائیني
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي امامخمیني(ره)
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي استاد مطهري
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي و اجتماعي آیمتاهلل
سیدمحمدباقر صدر
تحلیل و بررسي اندیشه هاي سیاسي آیتاهلل سیستاني
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي آیتاهلل گلپایگاني
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي امام موسي صدر
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي آیتاهلل بهشتي
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي سیدحسن نصراهلل
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي عالمه فضلاهلل
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي آیتاهلل طالقاني



گروه علوم سياسي/

تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي عالمه طباطبایي
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي عالمه جعفري
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي آیتاهلل جوادي آملي
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي آیتاهلل مصباح یزدي
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي آیتاهلل كاشاني
تحلیل و بررسي دیدگاههاي سیاسي آیتاهلل مرعشي نجفي
تحلیممل و بررسممي دیممدگاههمماي سیاسممي آیممتاهلل جممواد
آقاملكي تبریزي
تحلیل و بررسي دیدگاههاي سیاسي آیتاهلل فاضل لنكراني
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي رضا داوري اردكاني
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي مرتضي آوییني
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي مهندس بازرگان
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي دكتر علي شریعتي
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي جالل آل احمد
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي راشد الغنوشي
تحلیل و بررسي اندیشههاي سیاسي یوسف قرضاوي
«عدالت» در دیدگاه متفكران مسلمان سیاسي معاصر
«اخالق» در دیدگاه متفكران مسلمان سیاسي معاصر
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«سعاد » در دیدگاه متفكران مسلمان سیاسي معاصر
«آزادي» در دیدگاه متفكران مسلمان سیاسي معاصر
«امنیت» در دیدگاه متفكران مسلمان سیاسي معاصر
«توسعه در دیدگاه متفكران مسلمان سیاسي معاصر
«انگمماره سممنت و تجممدد» در دیممدگاه متفكممران مسمملمان
سیاسي معاصر
«غرب(غممرب شناسممي)» در دیممدگاه متفكممران مسمملمان
سیاسي معاصر
«سكوالریس » در دیدگاه متفكران مسلمان سیاسي معاصر
«قانون» در دیدگاه متفكران مسلمان سیاسي معاصر
«آزادي» در اندیشه سیاسي امام خمیني(ره)
«عدالت» در اندیشه سیاسي امام خمیني(ره)
«مشاركت سیاسي» در اندیشه سیاسي امام خمیني(ره)
اهمیت فرهنگ از دیدگاه امام خمیني(ره)
راههاي كنترل قدر

از دیدگاه امام خمیني(ره)

روابط بینالملل از دیدگاه امام خمیني(ره)
حقوق بینالملل از دیدگاه امام خمیني(ره)
عدالت در روابط بینالملل



گروه علوم سياسي/

فراتحلیل پایان نامه هاي انجمام یافتمه در حموزه «اندیشمه
سیاسي»
 .3حوزه مسائل ایران(کلیات)

مردمساالري دیني (مباني ،ضرور  ،اهمیت ،كارویژه هما
و )
مقایسة تطبیقي مردمساالري دیني در جمهموري اسمالمي
ایرانولیبرال دموكراسي در غرب
نسبت جمهوریت و اسالمیت در جمهوري اسالمي ایران
مشروعیت و مقبولیت در جمهوري اسالمي ایران
نظامسازي سیاسي(ماهیت ،الزاما  ،اهداف ،سیاستگااري
و ) در جمهوري اسالمي ایران
حقوق و وظایف مردم و حكومت در جمهوري اسمالمي
ایران
امام خمیني(ره) و تحوال
مباني و الزاما

پس از انقالب

«تحلیل سیاسي» جمهوري اسالمي ایران

آیندهپژوهي سیاسي جمهوري اسالمي ایران
آسیبشناسي سیاسي جمهوري اسالمي ایران
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فرهنگ سیاسي در جمهوري اسالمي ایران
ساخت قدر
كنترل و نظار

در جمهوري اسالمي ایران
بر قدر

سیاسي در جمهوري اسمالمي

ایران
نخبگان سیاسي (ماهیت ،كاركردهما ،ویژگميهما و ) در
جمهوري اسالمي ایران
مكممانیزمهمماي حفممد وحممد

و انسممجام در جمهمموري

اسالمي ایران
سرمایه اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران
نیروهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران
اعتماد سیاسي در جمهوري اسالمي ایران
هویت سیاسي در جمهوري اسالمي ایران
كارآمدي در جمهوري اسالمي ایران
رضایتمندي در جمهوري اسالمي ایران
توسعه پایدار در جمهوري اسالمي ایران
آزاديهاي سیاسي و اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران
عدالت سیاسي در جمهوري اسالمي ایران
مصمملحت(مباني ،جایگمماه ،ضممرور

و ) در جمهمموري



گروه علوم سياسي/

اسالمي ایران
فرهنگ نقد و انتقادپایري در جمهوري اسالمي ایران
سیاست هماي صمیانت و حفاظمت از محمیط زیسمت در
جمهوري اسالمي ایران
احزاب سیاسي در جمهوري اسالمي ایران
رقابت و ببا

سیاسي در جمهوري اسالمي ایران

مشاركت سیاسي در جمهوري اسالمي ایران
عقالنیت سیاسي در جمهوري اسالمي ایران
اخالق انتخاباتي(اخالق و رقابت سیاسي) در جمهموري
اسالمي ایران
انتصابا

سیاسي در جمهوري اسالمي ایران

جهت دهي به افكار عمومي در جمهوري اسالمي ایران
تربیت و رشد سیاسي در جمهوري اسالمي ایران
بصیر

افزایي در جمهوري اسالمي ایران

آسیبشناسي نظام بوروكراسي در جمهوري اسالمي ایران
بایستههاي حكمراني خوب در جمهوري اسالمي ایران
قدر

نرم در جمهوري اسالمي ایران

جنگ نرم و جمهوري اسالمي ایران



 /38موضوعات پيشنهادي هدايت و حمايت از پاياننامه و ...

تهاج فرهنگي غرب و جمهوري اسالمي ایران
سبك زندگي و سیاستگااري جمهوري اسالمي ایران
اقتدار ملي در جمهوري اسالمي ایران
امنیت ملي در جمهوري اسالمي ایران
دشمن شناسي(ماهیت ،اهداف ،مقابله و ) در جمهموري
اسالمي ایران
سیاستهاي محرومیتزدایي در جمهوري اسالمي ایران
فرصتها و چالشهاي «كرسيهماي آزادي اندیشمي» در
جمهوري اسالمي ایران
فرصتها و چالشهاي سیاسي الگوي اسمالمي م ایرانمي
پیشرفت
ماهیت و چیستي الگوي اسالمي م ایراني پیشرفت
الزاما

سیاسي الگوي ایراني م اسالمي پیشرفت

فرصتها و چالشهاي سیاسي سند چش انداز جمهوري
اسالمي
نقش روحانیت در وحد

و انسجام ملي

مممرز خممودي و غیرخممودي در فعالیممتهمماي سیاسممي در
جمهوري اسالمي ایران



گروه علوم سياسي/

مطبوعا

سیاسي در جمهوري اسالمي ایران

بررسي و تحلیل برنامه هاي توسمعه فرهنگمي ،سیاسمي،
اقتصادي و علمي جمهوري اسالمي ایران
جریانهاي فكري م سیاسي پس از انقالب اسالمي ایران
رهبري و حواده پس از انقالب اسالمي ایران
تحلیل عملكرد دولتهاي پس از انقالب اسالمي ایران
فراتحلیل پایاننامههماي انجمام یافتمه در حموزه «مسمائل
ایران»
.4سیاست خارجی ایران

سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران در دیدگاه اممام
خمیني(ره)
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران در دیدگاه مقمام
معظ رهبري
رفتار دیپلماسي و آداب كنسولي در دیدگاه مقمام معظم
رهبري
مباني اسالمي سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران و سند چش انداز
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سیاسممت خممارجي جمهمموري اسممالمي ایممران و الگمموي
اسالمي م ایراني پیشرفت
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران و توسعه پایدار
سیاست خارجي جمهموري اسمالمي ایمران و همگرایمي
اسالمي
سیاسممت خممارجي جمهمموري اسممالمي ایممران و بیممداري
اسالمي(فرصتها و چالشها)
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران و ایرانهراسي
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران و اسالمهراسي
سیاست خارجي جمهموري اسمالمي ایمران و مبمارزه بما
تروریس
سیاسممت خممارجي جمهمموري اسممالمي ایممران و صمملح و
امنیت جهاني
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران و دعو اسالمي
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران و همكاري هاي
زیست محیطي
سیاست خارجي جمهموري اسمالمي ایمران و همگرایمي
منطقهاي



گروه علوم سياسي/

ژئوپلتیك ایران و نقش آن در سیاست خارجي
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران و نگاه به شرق
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران و اقتصاد مقاومتي
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایمران و راهبردهماي
مقابله با تحری ها
سیاسممت خممارجي جمهمموري اسممالمي ایممران و امنیممت
منطقهاي و بینالمللي
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایمران و كممكهماي
بشر دوستانه
سیاست خارجي جمهوري اسمالمي ایمران و حمایمت از
حزباهلل
سیاست خارجي جمهوري اسمالمي ایمران و حمایمت از
فلسطین
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران و مسيله خلمیج
«فارس»
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران و جزایر سهگانه
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران و اسمالمگرایمي
در قفقاز



 /33موضوعات پيشنهادي هدايت و حمايت از پاياننامه و ...

سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران و اسمالمگرایمي
در اروپا
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران و اسمالمگرایمي
در آمریكا
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران و شیعهستیزي
آسیبشناسي سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران
روندهاي تصمی گیري و تصمی سازي در سیاست خارجي
جمهوري اسالمي ایران
سیاستخارجیجمهوریاسالمیایران و قومیت هاي داخلمي و
منطقهاي
ارزیابي عملكرد سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران
ایده خانه آسیا و نقش كشورهاي بزرگ آسیا درهمگرایي
قاره كهن
بحران در قفقماز و تمأبیر آن بمر امنیمت ملمي جمهموري
اسالمي ایران
بررسي وتجزیه و تحلیمل سیاسمت خمارجي جمهموري
اسالمي ایران در آسیاي مركزي ،قفقاز و دریاي خزر
بررسي و تجزیه و تحلیمل سیاسمت خمارجي جمهموري



گروه علوم سياسي/

اسالمي ایران در خاورمیانه و شمال افریقا
سیاست جمهوري اسالمي ایران و افریقا
بررسي و تجزیه و تحلیمل سیاسمت خمارجي جمهموري
اسالمي ایران در شرق و جنوب آسیا
بررسي و تجزیه و تحلیمل سیاسمت خمارجي جمهموري
اسالمي ایران در قبال اتحادیه اروپا
تأبیر امنیتي شدن جمهوري اسمالمي ایمران بمر سیاسمت
خارجي ایران
تأبیر تغییرا

ژئوپلتیكي خاورمیانه پس از  11سپتامبر بر

سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران
تأبیر توان هستهاي بر قدر ملي جمهوري اسالمي ایران
جایگاه منطقهاي جمهوري اسالمي ایران بعد از  11سپتامبر
دیپلماسي اقتصادي جمهوري اسالمي ایران
دیپلماسي امنیتي م دفاعي جمهوري اسالمي ایران
دیپلماسي انرژي(نفت و گاز) جمهوري اسالمي ایران
دیپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ایران
دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران
دیپلماسي هستهاي جمهوري اسالمي ایران
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رویكرد اعراب به برنامه هستهاي ایران
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران ورژی حقموقي
دریاي خزر
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران در دوران دفماع
مقدس
گسترش ناتو به شرق و تأبیرآن بر امنیت ملي جمهموري
اسالمي ایران
نقد و بررسي چمالشهماي نظمري در سیاسمت خمارجي
جمهوري اسالمي ایران
نقش فرهنگ سیاسمي بمر سیاسمت خمارجي جمهموري
اسالمي ایران
نقش نهادهاي غیررسمي بر سیاست خمارجي جمهموري
اسالمي ایران
آیندهپژوهي و سیاست خارجیجمهوري اسالمي ایران
روشهاي تصمی گیري در سیاست خارجي ایران
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران در دهه چهمارم
انقالب؛ فرصتها و تهدیدها ،ضعفها و قو ها ،بایدها و
نبایدها



گروه علوم سياسي/

مفهوم نوین استراتژیك ناتو و جایگماه آن نمزد سیاسمت
خارجي جمهوري ا سالمي ایران
راهبرد ناتو در قبال برنامه فعالیتهاي هستهاي جمهموري
اسالمي ایران و نحوه مواجهه با آن
فراتحلیل پایان نامه هاي انجام یافتمه در حموزه «سیاسمت
خارجي ایران»
 .5جامعه شناسی سیاسی

تحلیل ساختار اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران
تحلیل ساختار قدر

در جمهوري اسالمي ایران

جامعهشناسي سیاسي نخبگان در جمهوري اسالمي ایران
جامعهشناسي طبقا

متوسط جدید در جمهوري اسمالمي

ایران
نافرمانيهاي مدني در جمهوري اسالمي ایران
جامعهشناسي سیاسي هیأ

ماهبي در جمهوري اسمالمي

ایران
تحلیل جامعهشناسانه سیاسي تحوال
منطقه

بیداري اسالمي در



 /03موضوعات پيشنهادي هدايت و حمايت از پاياننامه و ...

تحلیل جامعمه شناسمي سیاسمي انتخابما

در جمهموري

اسالمي ایران
تحلیل جامعهشناسي سیاسي نیروهاي نظامي در جمهوري
اسالمي ایران
تحلیل جامعهشناسي سیاسمي گمروههماي اپوزیسمیون در
جمهوري اسالمي ایران
تحلیل جامعه شناسي سیاسي فتنه 1988
جنبشهاي دانشجویي در جمهوري اسالمي ایران
تحلیل جامعهشناسي سیاسي بازار در جمهوري اسمالمي
ایران
جریانشناسي سیاسي نیروهاي مبارز در انقالب اسمالمي
ایران
جریانشناسي سیاسي روحانیت در انقالب اسالمي ایران
جریانشناسي سیاسي احزاب سیاسي در انقالب اسالمي
جریممانشناسممي سیاسممي روشممنفكران دینممي در انقممالب
اسالمي
جریانشناسي گروههاي اپوزیسیون داخلي در جمهموري



گروه علوم سياسي/

اسالمي ایران
جریانشناسي سیاسي گروههاي اپوزیسمیون خمارجي در
جمهوري اسالمي ایران
جریانشناسي سیاسي مطبوعما

سیاسمي در جمهموري

اسالمي ایران
جریانشناسمي سیاسمي نیروهماي اجتمماعي در انقمالب
اسالمي ایران
جریانشناسي سیاسي سایت ها و وبالگ هماي سیاسمي و
اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران
جریانشناسي سیاسي شبكه هاي مماهواریي (و مجمازي)
خارجي در جمهوري اسالمي ایران
جریانشناسي سیاسي ادبیا

سیاسي(هنر ،فمیل  ،نممایش

نامه ،رمان ،شعرو ) در جمهوري اسالمي ایران
جریانشناسي سیاسي حواده تیرماه 1948
آینده انقالب اسالمي ایران (فرصتها و چالشها)
آسیبشناسي سیاسي انقالب اسالمي ایران
انقالب اسالمي ایران و تمدن سازي



 /08موضوعات پيشنهادي هدايت و حمايت از پاياننامه و ...

انقالب اسالمي ایران و تمدن غرب
انقالب اسالمي ایران و بیداري اسالمي
انقالب اسالمي ایران و نظام بین الملل
 بازتاب انقالب اسالمي در جهان اسالم
انقالب اسالمي و هویت اسالمي درجهان اسالم
انقالب اسالمي و الگوي دولتسازي در جهان اسالم
 انقالب اسالمي و الگوي رشد و توسعه در جهان اسالم
مباني نظري و ارزشي انقالب اسالمي
مقایسة انقالب اسالمي ایران با انقالبهاي بزرگ جهمان
(فرانسه ،چین ،شوروي و…)
رسالت جهاني انقالب اسالمي ایران
استكبارستیزي(ماهیت ،مباني ،اهداف ،الزاما )در انقالب
اسالمي ایران
روحانیت و مردم در انقالب اسالمي ایران
نقش مراكز حوزوي و دانشگاهي در انقالب اسالمي ایران
نقش بسیج در استمرار انقالب اسالمي ایران
هویت جوانان و انقالب اسالمي ایران



گروه علوم سياسي/

استقالل سیاسي و انقالب اسالمي ایران
عز

ملي و انقالب اسالمي ایران

انقالب اسالمي ایران و عز

سیاسي ایران

بازتاب انقالب اسالمي بر نظریههاي انقالب
بازتاب انقالب اسالمي بر راهبرد قدر هاي بزرگ
بازتاب انقالب اسالمي بر حركتهاي رهایيبخش
بازتاب انقالب اسالمي بر جنبشهاي اسالمي
آیندهپژوهي و انقالب اسالمي ایران
فراتحلیل پایاننامههاي انجام یافته در حوزه «جامعهشناسمي
سیاسي»
 .6جنبش دانشجویی

دانشجو و رسالت سیاسي و اجتماعي(تعهد در برابر جامعه)
دانشجو و جهتدهي به افكار عمومي
دانشجو و بيتفاوتي اجتماعي و سیاسي
دانشجو و آرمان خواهي
دانشجو و تحلیل سیاسي
دانشجو و فعالیت سیاسي
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دانشجو و زمانهشناسي
دانشجو و بصیر

سیاسي

دانشجو و آفت سیاست زدگي
دانشجو و عقالنیت سیاسي
دانشجو و عدالت خواهي
دانشجو و دشمن شناسي
دانشگاه و دانشجو به متابه خط مقدم جنگ نرم
جنبش دانشجویي و حواده  1948و فتنه 1988
دانشجو و روحیه مطالبهگري از مسيوالن كشور
آسیبشناسي جنبشهاي دانشجویي
چالشها و فرصتهاي جنبش دانشجویي
دانشجو و پیشرفت و سازندگي كشور
ارزیابي عملكرد جنمبشهماي دانشمجویي در جمهموري
اسالمي ایران
ارزیابي عملكرد بسیج دانشجویي در جمهموري اسمالمي
ایران
نقش جنبشهاي دانشجویي داخل و خمارج در پیمروزي



گروه علوم سياسي/

انقالب اسالمي
دانشجویان و دفاع مقدس
آسیبشناسي دانشجوي سیاسي
دانشجویان و سوء استفادههاي سیاسي(اغفال و تحریك)
دانشجویان و كرسيهاي آزاد اندیشي
دانشممجویان و حركممتهمماي انقالبي(آسممیبشناسممي،
فرصتها و چالشها)
دانشجویان و فرهنگ غربزدگي
دانشجویان و فرهنگ نقد و انتقاد پایري
دانشجویان و تكالیف و حقوق سیاسي
دانشجویان و فرهنگ ایتار و شهاد
دانشجویان و فرار مغزها
دانشجویان و برنامه هستهاي
دانشجویان و سرمایه اجتماعي
دانشگاه (و دانشجو) و شهداي هستهاي
دانشجویان و فرهنگ بسیجي
دانشجویان و اردوهاي جهادي
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دانشجویان و دغدغمندي سیاسي
جنبش دانشجویي و پرورش نخبههاي سیاسي
تحلیل و بررسي اقداما

دانشجویان در انقالب فرهنگي

و تسخیر النه جاسوسي آمریكا
دانشجو و مسيولیت سیاسي واجتماعي
فراتحلیل پایاننامههماي انجمام یافتمه در حموزه «جنمبش
دانشجویي»
 .7حوزه اقتصاد سیاسی

مباني اقتصاد سیاسي در اسالم
تحلیل اقتصاد سیاسي جمهوري اسالمي ایران
اقتصاد سیاسي كشورهاي حاشیه خلیج فارس
تحلیل ظرفیتهاي اقتصاد سیاسي جهان اسالم
تحلیل اقتصاد سیاسي رژی صهیونیستي
تحلیل اقتصاد سیاسي دوران دفاع مقدس
تحلیل اقتصاد سیاسي مناب ممالي بلمو

شمده ایمران در

غرب(تسخیر النه جاسوسي و )
تحلیل اقتصاد سیاسي تحری هاي غرب علیمه جمهموري



گروه علوم سياسي/

اسالمي ایران
تحلیل اقتصاد سیاسي صمنعت نفت(ذخمایر ،اكتشمافا ،
خطو انتقال و ) در جمهوري اسالمي ایران
تحلیممل اقتصمماد سیاسممي انممرژي هسممتهاي در جمهمموري
اسالمي ایران
تحلیل اقتصاد سیاسي پیامدهاي اجراي اصمل  22قمانون
اساسي
تحلیممل اقتصمماد سیاسممي هدفمنممد كممردن یارانممههمما در
جمهوري اسالمي
تحلیل اقتصاد سیاسي هزینه هاي احتممالي جنمگ غمرب
علیه جمهوري اسالمي ایران
تحلیل اقتصاد سیاسمي «اقتصماد مقماومتي» در جمهموري
اسالمي ایران
تحلیل اقتصاد سیاسي «جنگ نرم» غرب علیه جمهموري
اسالمي ایران
تحلیل اقتصاد سیاسي «بازار» در جمهوري اسالمي ایران
تحلیل اقتصادي م سیاسي انرژيهاي فسمیلي جمهموري
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اسالمي ایران
تحلیل سیاسي بحران مالي غرب
تحلیل سیاسي جنبش وال استریت در غرب
امنیت انرژي در ایران و چگوني ارتقاي آن
سیاستگااري انرژي جمهوري اسالمي ایران
تحلیل اقتصادي م سیاسي انرژيهاي نمو یما تجدیدپمایر
جمهوري اسالمي ایران
فراتحلیل پایاننامههماي انجمام یافتمه در حموزه «اقتصماد
سیاسي»
.8سیاستگذاری عمومی

مباني سیاستگااري عمومي در اسالم
الزاما

سیاستگااري عمومي در دیدگاه امام خمینمي(ره)

و مقام معظ رهبري
آسیب شناسي سیاستگااري عمومي در جمهوري اسالم
ایران
سیاستگااري عمومي و سند چش انداز
سیاسممتگممااري عمممومي و الگمموي اسممالمي م ایرانممي



گروه علوم سياسي/

پیشرفت
سیاستگااري عمومي و اقتصاد مقاومتي
سیاستگااري عمومي و اصالح الگوي مصرف
سیاستگااري عمومي و جامعه پایري سیاسي
سیاستگااري عمومي و هدفمند كردن یارانهها
سیاستگااري عمومي و جهت دهي به افكار عمومي
سیاسمممتگمممااري عممممومي و بمممازآفریني ارزشهممما و
هویتهاي انقالب اسالمي
سیاستگااري عمومي و آرمانهاي انقالب اسالمي
سیاستگااري عمومي و تحقر مطالبا مقام معظ رهبري
سیاستگااري عمومي و فرهنگ كتابخواني
سیاستگااري عمومي و الزاما

مدیریت تحول

سیاستگااري عمومي و افزایش رضایتمندي در جامعه
سیاستگااري عمومي و كارآمدي در جامعه
سیاستگااري عمومي و افزایش مشاركت سیاسي
سیاستگااري عمومي و رقابت و ببا
سیاستگااري عمومي و شهروند خوب

سیاسي
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سیاستگااري عمومي و اخالق انتخاباتي
سیاستگااري عمومي و ترویج فرهنگ دیني
سیاستگااري عمومي و الزاما

حكمراني خوب

سیاسممتگممااري عمممومي و اخممالق تصمممی سممازي و
تصمی گیري در مدیریت
سیاست گااري عممومي و تعهمد كاري(وجمدانكماري و
مبارزه با كارگریزي)
سیاستگااري عمومي و تفكرسیستمي (و مقابل آن نگاه
جزیرهاي) درمدیریت
روندها و الزاما

سیاستگااري عممومي در اجرایاصمل

22
تمایز سیاستگااري كلي نظام و سیاسمتهماي اجرایمي
مدیران
تمایز رهبریت و مدیریت انقالب با مدیریت اجرایي كشور
ارزیابي عملكرد مدیریت فرهنگي جامعه در دولمتهماي
مختلف كشور
اصل قانونپایري در مدیریت نظام اسالمي



گروه علوم سياسي/

راهكاري سیاستگااري مطلوب در جمهموري اسمالمي
ایران
مال

گزینش مسميوالن اجرایمي در جمهموري اسمالمي

ایران
بررسي تطبیقي میزان ابرگااري جنماحهماي سیاسمي بمر
مدیریت اجرایي كشور
تحلیل و بررسي موضوع گزینش در جمهوري اسالمي ایران
سیاستگااري هاي عمومي و اصالح الگوي مصمرف در
جمهوري اسالمي ایران
سیاستگااري علوم انساني و اجتماعي
سیاستگااري علمي در بحثهاي عل و فناوري
فراتحلیل پایاننامههاي انجام یافته در حوزه «سیاستگمااري
عمومي»
ب) روابط بين الملل

.1سازمانهای بین المللی

جمهوري اسالمي ایران و سازمان ملل
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جمهوري اسالمي ایران و كشورهاي مستقل مشتر المناف
جمهوري اسالمي ایران و اتحادیه بین المجالس
جمهوري اسالمي ایران وجنبش متعهد
جمهوري اسالمي ایران و سازمان پیمان شانگهاي
جمهوري اسالمي ایران و اتحادیه اروپایي
جمهوري اسالمي ایران و و اتحادیه عرب
جمهوري اسالمي ایران و D8اسالمي
جمهوري اسالمي ایران و آژانس بینالمللي انرژي اتمي
جمهوري اسالمي ایران و یونسكو
بررسي تغییرا
اصالحا
مطالعا

پیشنهادي دبیرخانه ملل متحد

ساختاري دبیرخانه ملل متحد
اسالمي روابط بینالملل

فراتحلیل پایاننامه هاي انجام یافته در حوزه «سازمانهماي
بینالمللي»
 .2مطالعاتمنطقهای

-1-2مسائل قفقار و آسياي ميانه

گفتمانهاي سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران در



گروه علوم سياسي/

آسیاي مركزي و قفقاز
نقش به حاشیه رانمدن رسم الخمط فارسمي و سیاسمت
روسي گرداني در انقطاع سیاسي و فرهنگي ممردم فارسمي
زبان آسیاي میانه از ایران
علل و ریشههاي جریان تورانیس در آسیاي میانه
تحلیل گرایش به فارسيگرداني زبان و تأكید بر عناصمر
تمماریخي پیشاسمملطه روس بممر تكمموین فرهنممگ سیاسممي
تاجیكستان نوین
زمینه هاي سیاسي ،اقتصادي ،فرهنگي گسترش وهابیمت
در آسیاي مركزي
نیروي اجتماعي و و وزن سیاسي جبهه التحریر ازبكستان
نقش اقلیت اویغور در روابط قزاقستان و چین
اهداف دولتهاي آسیاي مركزي از تغییر رس الخمط از
سرلیك به التین و تبعا

سیاسي و اجتماعي آن

نقش اقلیمت ازبمك خجنمد در برآوردهماي اسمتراتژیك
تاجیكستان
نقممش فرهنممگ سیاسممي نخبگممان حممزب كمونیسممت در
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جمهوريهاي آسیاي مركزي در شكل بخشیدن یمه نظمام
سیاسي م اجتماعي این كشورها پس از استقالل
بررسي اختالفا

ممرزي و دعماوي ارضمي كشمورهاي

آسیاي مركزي نسبت به یكدیگر
بررسي اختالفا

مرزي كشمورهاي آسمیاي مركمزي بما

جمهوري خلر چین
نقش اقلیت روس تبار در سماختار سیاسمي م اجتمماعي
قزاقستان
تأبیر فرهنگ سیاسي تركمنها در اتخماذ «دكتمرین بمي
طرفي» در سیاست خارجي
زمینههاي سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگمي تشمكیل حكوممت
فردي در تركمنستان در دوره نیازاف
نقش احزاب اسالمي در ساختار سیاسي تاجیكستان
دالیل و پیامدهاي خروج ازبكستان از سازمان گوآم
جایگاه سمازمان همكماريهماي شمانگهاي در ترتیبما
امنیتي آسیاي میانه
جایگاه ایدئولوژي پان تورانیسم در سیاسمت خمارجي



گروه علوم سياسي/

تركیه در كشورهاي آسیاي میانه
بررسي دعاوي سرزمیني ارمنستان و گرجسمتان نسمبت
به یكدیگر
عوامل مؤبر در فروكش نمودن بحران چچن
ساختار اداري م امنیتي چچن در دوره پوتین
آینده بحران قرهبا و گزینه هاي پیش روي طمرفهماي
درگیر
اهداف استراتژیك اسرائیل از حضور در قفقاز
تأبیر اقلیت ارامنه اروپا و آمریكما در سماختار سیاسمي م
اقتصادي ارمنستان
 نقش پیوندهاي ماهبي م فرهنگي در همگرایي روسمیه
و ارمنستان در معادال

منطقهاي

ساختار سیاسي ،اجتماعي ،حقوقي جمهوري خودمختار
نخجوان
موقعیت جنبشها و تشكلهاي سیاسي شیعه در جمهموري
آذربایجان و آینده آنها
تأبیر جنگ  0228بر آینمده سیاسمي جریمان غربگمرا در
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گرجستان
 تحلیل اختالفا

اقلیتهاي قومي با دولت مركمزي در

جمهوري گرجستان
بررسي تالش هاي تبلیغاتي دولت آذربایجان در تمرویج
ایده آذربایجان بزرگ
احیاي فرهنمگ فارسمي در تاجیكسمتان و تقابمل آن بما
حاكمیت فرهنگ روسیم تركي در منطقه
نقش الهام بخش ایران و ادبیا

فارسي در تحقر هویت

مستقل تاجیكي
بررسي نقش ایران در سازمان اكو
خممط آهممن تركیممه ،ایممران و پاكسممتان و نقممش آن در
همگرایي اقتصادي سه كشور
بررسي تأبیر همگرایي در بین اعضاي سمازمان اكمو بمر
همگرایي بین اعضاي شوراي همكاري خلیج فارس
لغو طرح سمپر دفماع موشمكي و تمأبیر آن بمر سیاسمت
خارجي روسیه در قبال اهداف خاورمیانهاي آمریكا
بررسي سیاست خارجي روسیه در قبال اشغال افغانستانو



گروه علوم سياسي/

عراق توسط آمریكا
بررسي نفوذ اسرائیل در آسیاي مركزي و قفقاز
بررسي سیاست خارجي آمریكا و روسیه در قبمال خمط
لوله صلح
بررسي نقش گاز بر روابط خارجي ایران بما كشمورهاي
خریدار
بررسي موان همگرایي ایران با كشورهاي حوزه دریماي
مازندران
زبان و فرهنگ فارسي و همگرایي منطقهاي
ریشهیابي موان همگرایمي ایمران بما كشمورهاي حموزه
دریاي مازندران
 -2-2مسائل خاورميانه و خليج فارس

بررسي مقایسهاي نقش ایاال

متحده و اتحادیه اروپا در

روند صلح خاورمیانه
طرح خاورمیانه بزرگ و تأبیر آن بمر امنیمت كشمورهاي
خاورمیانه
بررسي موقعیت ژئوپلیتیك شیعیان در خاورمیانه
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بررسي علل و عوامل ببا

و بيبباتي در خاورمیانه

بررسي جایگاه قومیت كرد در خاورمیانه از سقو رژی
بعتي صدام تا كنون با نگاهي به آینده
بررسي تأبیر صهیونیس بر سیاسمتهماي خاورمیانمهاي
اتحادیه اروپا
نقش نفت در سیاسمت خمارجي كشمورهاي نفمتخیمز
خاورمیانهاي
بررسي سیاست خمارجي اسمرائیل در قبمال كشمورهاي
همسایه جمهوري اسالمي ایران
بررسي نقش سیاست خارجي اسرائیل در عمدم پیشمبرد
روند صلح
جایگاه جزایر سهگانه در سیاست خارجي ایران در قبال
امارا

و بالعكس

بررسي آینده سیاسي شیعیان با نگاهي به شیعیان عمراق،
لبنان ،یمن ،بحرین
بررسي حضمور اسمرائیل در عمراق و پیاممدهاي آن بمر
امنیت ملي جمهوري اسالمي ایران



گروه علوم سياسي/

بررسي علل ناكارآمدي سازمان كشمورهاي اسمالمي در
قبال تجاوزا

رژی صهیونیستي به فلسطین

نقش عوامل امنیتي بر سیاست خارجي كشورهاي كوچك
مطالعه موردي عمان ،بحرین ،كویت
تأبیر جهاني شدن اقتصاد بر سیاست خمارجي كشمورهاي
عربي حوزه خلیج فارس
ایران و امنیت آبراهههاي مرزي مطالعه موردي ارونمدرود
از قراداد الجزایر تاكنون
بررسي سیاسمت خمارجي جمهموري اسمالمي در قبمال
كشورهاي ریزقدر

یا كوچك

بررسي امكان سنجي همگرایي در بین اعضاي مسملمان
كشورهاي عضو اوپك
بررسي نقش اسالمگرایان تركیه در سیاست خمارجي آن
كشور در قبال فلسطین ،لبنان ،سوریه ،ایران
بررسي نقش مجلس اعالي شیعیان لبنمان و تمأبیرا

آن

بر سیاست خارجي لبنان
بررسي نقش مجلس اعالي شیعیان عراق و تأبیر آن بمر
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روند تصمی گیري در سیاست خارجي عراق
بررسي علل و نحوه مفقود شمدن اممام موسمي صمدر و
ابعاد استراتژیك این موضوع بر مناف شیعیان لبنان
بررسي نقش قدر هاي خارجي بر تشمدید اختالفما
در حوزه خلیج فارس
بررسي تأبیرا

جنمبش اخموانالمسملمین در مصمر بمر

سیاست خارجي آن كشور
بررسممي چگممونگي همگرایممي كشممورهاي عربممي اردن،
عربستان و امارا

در زمینه انرژي هستهاي با غرب

بررسي نقش سازمانهاي حافد صلح پس از جنگ سرد
تا كنون در خاورمیانه و شمال آفریقا
بررسي روابط دوجانبه تركیه و پاكسمتان در چنمد سمال
اخیر با توجه به رشد اسالمگرایي در تركیه
جایگاه تشی در خاورمیانمه و شممال آفریقما و راههماي
تقویت آن با توجه به اولویتهاي مناف ملي
بررسي طرح جمهوري اسالمي ایران درمورد فلسمطین،
«مراجعه به آراي عمومي ممردم فلسمطین» در مقایسمه بما



گروه علوم سياسي/

دیگر طرحهاي ارائه شده
بررسي بحران هویت در امارا

متحده عربي و تأبیر آن

بر تمایل كشور بر تغییر نام خلیج فارس
اخوانالمسملمین سموریه و نقمش آن در آینمده سیاسمي
سوریه
جایگاه سیاسي اجتماعي شیعیان در نظام سیاسي اجتماعي
عربستان و آینده آنها
جایگاه تشی در تركیه ،ریشهها و آینده آن
تأبیرا

انقالب اسالمي ایران در سال  54بر جنمبش هماي

سیاسي مدني شیعیان عربستان
جایگاه شیعیان در نظام قدر سیاسي و اجتماعي بحرین
نقممش اقتصمماد انممرژي در سیاسممتگ مااريهمماي كممالن
قدر هاي غربي در حوزه خلیج فارس
نقممش اسممتعمار در دامممن زدن بممه اختالفمما

اعممراب و

بربرها در شمال آفریقا
تسلیحا
اسرائیل

هستهاي و امنیت در خاورمیانه مطالعه موردي
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بررسي جایگاه تركیه در سیاسمت خاورمیانمهاي دولمت
اوباما
 بررسي تأبیر حزباله لبنان بر سیاست خارجي اسرائیل
بررسي تأبیر حزباله لبنمان بمر سیاسمت داخلمي رژیم
صهیونیستي
جایگاه شمیعیان كویمت و نقمش آنهما در ترسمی آینمده
سیاسي این كشور
بررسي احمزاب اسمالمگمراي بحمرین و نقمش آنهما در
تحوال

سیاسي این كشور ()0210-0225

بررسي جایگاه قطر در بحرانهاي خاورمیانه (بعد از 11
سپتامبر)
ابعاد سیاسي امنیتي بحران آب در خاورمیانه عربي
جنگ آب در خاورمیانمه از تيموري تما واقعیمت ،بررسمي
فرصتها و تهدیدا پیش روي جمهوري اسالمي ایران
بررسي سیاسمت خمارجي جمهموري اسمالمي در قبمال
سیاستخاورمیانهاي آمریكا ( 0222تا )0210
بررسي سیاست خارجي اعضاي شوراي همكاري خلیج



گروه علوم سياسي/

فارس در قبال جنگ  99روزه لبنان
بررسي سیاست خارجي كشورهاي عضو شموراي همكماري
خلیج در قبال حمله اسرائیل به غزه در سال 0223
بررسي روابط اسرائیل با كشورهاي حوزه شمال افریقا
فرافكني غرب در مورد پرونده هستهاي ایران و تأبیر آن بر
همگرایي اعضاي شوراي همكاري خلیج فارس
بررسي سیاست خمارجي اسمرائیل در قبمال كشمورهاي
همسایه جمهوري اسالمي ایران
جایگاه شیعیان در تحوال

سیاسي یمن

نقش انگلستان در ایجاد مسيله جزایر سه گانه ایران
بررسي واكنش سازمان همكاريهماي اسمالمي در قبمال
حمله آمریكا به عراق
نقش البي صهیونیست در قبال سیاست خارجي آمریكما
در مورد خاورمیانه
بررسي مقایسهاي سیاسمت خمارجي تركیمه و ایمران در
قبال فلسطین
مداخله خارجي و نقش آن در افزایش بحمران در ببما
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خاورمیانه
بررسي عوامل تنشزا در روابط ایران م عربستان
بررسي جایگاه شیعیان و تأبیر آنها بر سیاسمت خمارجي
عراق از سال  0229تاكنون با نگاهي به آینده
بررسي نقش اسالمگرایان در سیاست خارجي تركیمه در
قبال جمهوري اسالمي ایران
بررسي روابط ایران م اردن از پیروزي انقمالب اسمالمي
تاكنون
بررسممي مقایسممهاي سیاسممت خممارجي ایممران م قطممر
جنگهاي  99و  01روزه
بررسي روابط ایران سوریه از روي كار آمدن بشار اسمد
تاكنون
بررسي عوامل تأبیرگماار منطقمهاي بمر روابمط مصمر و
جمهوري اسالمي
بررسي روابط سیاسي ایران با كشورهاي عضو شموراي
همكاري خلیج فارس (مطالعه مموردي كویمت ،اممارا ،
عربستان)



گروه علوم سياسي/

بررسي خودمختاري كردستان عراق و پیاممدهاي آن بمر
امنیت جمهوري اسالمي ایران
بررسي آینده سیاسي شیعیان با نگاهي به شیعیان عمراق،
لبنان ،یمن ،بحرین
بررسي حضور اسرائیل در كردستان عمراق و پیاممدهاي
آن بر امنیت جمهوري اسالمي ایران
بررسي علل ناكارآمدي سازمان كشمورهاي اسمالمي در
قبال تجاوزا

رژی صهیونیستي به فلسطین

اشغال عراق در سال  0229و تأبیر آن بر روند اسالمگرایي
در این كشور
بررسي سیاست خارجي عراق پمس از فروپاشمي رژیم
بعث تاكنون در قبال اسرائیل
نقش حزباهلل در توسعه وحد

ملي لبنان

بررسي سیاست و روابط خارجي عراق با همسایگان در
 5سال اخیر
دیممن و سیاسممت در رژیم صهیونیسممتي ،مطالعممه نقممش
احزاب و جریانا

دیمن در سیاسمت داخلمي و خمارجي
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رژی صهیونیستي
نقش جمهوري اسالمي در ببا

و استقرار سیاسي عراق

پس از سقو صدام
بررسي امكان سنجي همگرایي ایران با كشورهاي عضو
شوراي همكاري خلیج فارس
بررسي نقش مرجعیت شیعه در مدیریت تحوال

عراق

از 0210-0229
بررسي نقش خارجي بمر تشمدید اختالفما

در حموزه

خلیج فارس
تأبیرا

اشغال عراق و افغانستان توسط آمریكا بر ببما

منطقه
جمهمموري اسممالمي ایممران و قممدر همماي فرامنطقممهاي
(بررسي سیاست خارجي دولت نه و ده )
حقمموق بشممر ،تروریس م و اقلیممتهمما و نقممش آنهمما در
سیاست خارجي امریكا در خاورمیانه
بررسي اهمیت استراتژیك جمهوري اسالمي ایران براي
آمریكا در اشغال عراق ،افغانستان



گروه علوم سياسي/

نقش اعراب مسیحي در تحوال

سیاسي جهمان عمرب

در قرن بیست
 -3-2مسائل شبه قاره هند

تأبیر عوامل داخلي و خارجي در ایجاد ماهب احمدیه در
پاكستان
نهضت تحریك جعفري پاكستان و آینده آن
نقش آمریكا ،عربستان و پاكستان در پیدایش طالبان
نقش مسلمانان در تحوال

شبه قاره هند درقرن 02

زمینهها و انگیزههماي ممداخال

سیاسمي پاكسمتان در

افغانستان
اختالفا

مرزي میان پاكستان و افغانسمتان و نقمش آن

در آینده روابط این دوكشور
بررسي روابط خمارجي ایمران و هنمد در دوره پمس از
پیروزي انقالب اسالمي ایران
بررسي علل ببا

هند در مقایسه با بيبباتي پاكسمتان و

افغانستان
بررسي نقمش ایمران در تمنشزدایمي از روابمط هنمد و
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پاكستان
 -4-2مسائل اروپا و امريكا

تأبیر قدر یابي احزاب راست افراطي اروپاي غربي بر
وضعیت مسلمانان اروپا
بررسي عوامل تأبیرگاار بمر روابمط اتحادیمه اروپما بما
جمهوري اسالمي ایران
چش انمداز عضمویت اسمرائیل در نهادهماي سیاسمي و
امنیتي غرب
جنبش مدني سیاسي سرخپوستان آمریكا
وضعیت حقوقي و مدني جامعه مسلمانان امریكما پمس
از  11سپتامبر
نقش جریان صهیونیس مسمیحي در راهبردهماي كمالن
سیاست خارجي آمریكا
بررسي پدیده اسالمهراسي در ایاال

متحده پس از 11

سپتامبر
بررسي پدیده اسالمهراسي در اروپا
بررسي علل و عوامل بنیادین حمایت بي قیمد و شمر



گروه علوم سياسي/

آمریكا از اسرائیل
بررسي رابطه پروتستانیسم  ،پیورتیانیسم و مسمیحیت
صهیونیستي
بررسي یهودیت ،فراماسونري وصهیونیس
نقش و جایگاه آمموزههماي دینمي یهمود در فرهنمگ و
جهانبیني جامعه آمریكا
نقش یهود بینالملل در سیاست و حكومت در آمریكا
نقش و نفوذ یهودیان در نهادهماي ریاسمت جمهموري
امریكا
بررسي ریشهاي یهودي فراماسونري جهاني
نقش یهود بینالململ در رویمدادها و تحموال

عظمی

جهاني ،از آغاز تا امروز
بررسي پایگاه اجتماعي و تاریخي احزاب اصلي امریكا
تحلیل جنبش سیاسي مدني سیاهان امریكما و چمالشهماي
پیش روي آن
زمینههاي عدم تحقر نظام چند حزبي در آمریكا
بررسي احزاب حاشیهاي آمریكا و پایگاه اجتماعي آن
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جنبش مدني سیاسي سر پوستان آمریكا
زمینههاي تاریخي و فرهنگي عدم شكلگیري همگرایمي
میان سیاهان آمریكا
جنبش كوكلس كلن و آینده آن
زمینههاي گرایش به فرقهها و مااهب اسراري در امریكا
نقش الیحه «خدما

درمماني» در سموق دادن سماختار

سیاسي آمریكا به سوي دولت رفاه
جنبش سیاسي مدني آمریكایيهاي التین تبمار و نقمش
آن در تغییر ساختار قدر

سیاسي در ایاال

متحده

نقش اقلیت التین در سیاستگااري كا سفید نسمبت
به كشورهاي آمریكاي جنوبي
تعارضا

سیاسي فرهنگمي میمان شممال و جنموب در

آمریكا (میراه گاشته و افر آینده)
تحلیل دستاوردها و ناكاميهاي «پیمان نفتا» در همكاریهاي
شمال و جنوب
نقش اقلیت ایرانيتبار در نظام اقتصادي سیاسي آمریكا
نقش البي كوبایيهاي مهاجر در سیاسمتهماي آمریكما



گروه علوم سياسي/

نسبت به دولت كوبا
نقش البي صهیونیستي در سیاست خمارجي آمریكما در
ارتبا با خاورمیانه
نقش صنای نظامي تسلیحاتي در اقتصاد آمریكا
نقممش و منمماف صمماحبا

كارخانجمما

تسمملیحاتي در

سیاستهاي نظامي آمریكا
نقش اقلیت فرانسوي در نظام سیاسي كانادا
تحلیل جنبش استقاللطلبانه كبك و آینده آن
شرایط اجتماعي اقتصاد آالسمكا و اهمیمت اسمتراتژیك
آن براي ایاال

متحده

تأبیر سیاست جنگي آمریكا در خاورمیانمه در انتخماب
اوباما به ریاست جمهوري
وضعیت حقوقي و مدني جامعه مسلمانان امریكما پمس
از  11سپتامبر
اهمیت سوقالجیشي مستملكا

ماوراي بحار در تأمین

امنیت بینالمللي آمریكا
تحلیل وضعیت بومیان كانمادا در نظمام اجتمماعي ایمن
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كشور
تحول از اقتصاد صمنعتي بمه اقتصماد ممالي م پمولي در
بحران اقتصادي اخیر آمریكا
عوامل كسر موازنه تجاري آمریكا و آبار دراز مد آن
بررسي جنبشهاي جدایي طلبانه در ایاال

متحده

نقش اسالم در ایجاد همگرایي میان سیاهپوستان آمریكا
بررسي ابعاد گسترش طلبي ارضي و تجاوزگري نظامي
در ایجاد مرزهاي كنوني ایاال

متحده

ارتبا پروتستانیس و نخبگان سیاسي در آمریكا
جایگاه رسانههاي دیداري و نوشتاري در جامعه ممدني
آمریكا
عوامل غیریتسازي در سیاست خارجي آمریكا و نقش
آن در تتبیت هژموني جهاني این كشور
رابطه میان وضعیت نژادي و اقتصادي در آمریكا
نقش جریان صهیونیس مسمیحي در راهبردهماي كمالن
سیاست خارجي آمریكا
مناب فكري جریان نومحافظه كار در آمریكا



گروه علوم سياسي/

نقش فرانسه در تقویت جنبش سیاسي مدني مردم كِبِك
جایگاه آلمان تبارها در نظام اجتماعي آمریكما و دالیمل
استحاله در انگلوساكسونها
تحلیممل و ارزیممابي وضممعیت حقمموق بشممر در آمریكمما
براساس گزارشا

سازمانهاي بینالمللي حقوق بشر

موقعیت سیاسي اقتصادي جامعه چینميهماي آمریكما و
نقش آن در روابط خارجي آمریكا با چین
نقش دالر بهعنوان واحد بینالمللمي پمول در فرافكنمي
بحرانهاي مالي و پولي آمریكا به خارج
نقش از دست رفتن مزیت نسبي صنای تولیمد آمریكما
در مقابل رقباي آسیایي در امنیت ملي آمریكا
تأبیر تركیدن حباب مسكن در بحران اقتصادي آمریكا
مممدلهمما و شممیوههمماي مختلممف مممدیریت و انحممراف
انقالبهاي منطقه توسط آمریكما (مصمر ،لیبمي ،تمونس،
یمن و )
ریشهیابي علل تداوم سیاستهاي خصممانه آمریكما در
قبال ایران در دوره اوباما
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سیاست آمریكا براي تأبیرگمااري بمر جامعمه و محمیط
داخلي ایران
بررسي شیوهها و ابزارهاي آمریكا براي جلب توجمه و
نگاه افكار عمومي در جهان اسالم
بررسي روشها و سیاستهماي آمریكما بمراي انمزواي
ایران و گفتمان انقالب اسالمي در جهان اسالم
سیاستهاي آمریكا براي ایجماد شمكاف بمین شمیعه و
سني در خاورمیانه
سیاست آمریكا در قبال تشی خاورمیانه
سیاست آمریكا در قبال اخوان المسلمین
مسلمانان در آمریكا
نقش و تحلیل البي ایران در آمریكا
شناسایي جریانها و سازمانهماي همگمرا بما رویكمرد
ماهبي یا انقالبي ایران در آمریكا
بررسي میزان همگرایي در گفتمان و رویكمرد جمهموري
اسالمي در گروههاي اجتماعي و نژادي داخل آمریكا
تحری هماي یكجانبمه اتحادیمه اروپما علیمه جمهموري



گروه علوم سياسي/

اسالمي ایران
قدر

هنجاري اروپا و جمهوري اسالمي ایران

دیپلماسي عممومي اتحادیمه اروپما در قبمال جمهموري
اسالمي ایران
اتحادیه اروپا و مااكرا  1+5با جمهوري اسالمي ایران
رویكرد سیاست خارجي اتحادیمه اروپما بمه جمهموري
اسالمي ایران
روابط انرژي جمهوري اسالمي ایران و اتحادیه اروپا
روابط تجاري جمهوري اسالمي ایران و اتحادیه اروپا
روابط فرهنگي جمهوري اسالمي ایران و اتحادیه اروپا
روابط فرا آتالنتیكي اروپا و جمهوري اسالمي ایران
 مأموریت هاي خارجي ناتو و امنیت جمهوري اسالمي
ایران
 نهادهاي اروپایي و جمهوري اسالمي ایران
رویكرد اتحادیه اروپا بمه جمهموري اسمالمي ایمران در
سازمانهاي بینالمللي
گسترش اتحادیه اروپا به شمرق و پیاممدهاي آن بمراي
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جمهوري اسالمي ایران
سیاست همسایگي اروپا و تبعما

آن بمراي جمهموري

اسالمي ایران
پیامدهاي عضویت تركیه در اتحادیمه بمراي جمهموري
اسالمي ایران
توطيههاي اروپایي علیه انقالب اسالمي ایران
نبردهاي رسانه اي اروپا علیه جمهوري اسالمي ایران
نبردهاي عقیدتي اروپا علیه جمهوري اسالمي ایران
اقلیتهاي ایراني در كشورهاي اروپایي
هویتخواهي مسلمان در كشورهاي اروپایي
اقلیتهاي مسلمان در كشورهاي اروپایي
تبعیضها علیه مسلمانان در كشورهاي اروپایي
اسالم هراسي و اسالمستیزي در اروپا
معنویتگرایي در اروپا
بیگانهستیزي در اروپا
سیاستهاي مهاجر
تعارضا

در اروپا

فرهنگي در اروپا



گروه علوم سياسي/

اختالفا

ماهبي در اروپا

البي صهیونیس در اتحادیه اروپا
واگرایي در اتحادیه اروپا
فقر در كشورهاي اروپایي
بحرانهاي اجتماعي در اروپا
اروپا و استعمار نو
افول قدر

اقتصادي و سیاسي كشورهاي اروپایي

اتحادیه اروپا و بحران در خاورمیانه
نقش و جایگاه اروپا در نظام بینالملل پیش روي
همگرایي و واگرایي در اروپا
 اقلیتهاي قومي در اروپا
بحرانهاي اجتماعي در اروپا
دیپلماسي فرهنگي كشورهاي اروپائي و اتحادیه اروپا
روسیه و اتحادیمه اروپما :بمه سموي همگرائمي و خانمه
اروپایي واحد یا تشدید تضادها
حقوق بشر در اروپا
بحران خانواده در اروپا
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بحران اخالقي در اروپا
 سیاست خارجي اتحادیه اروپا
 سیاست دفاعي اتحادیه اروپا
 ایران و اتحادیه اروپا
اروپاي واحد یا اروپاها (سیاسمي ،اقتصمادي ،فرهنگمي
و )
دین در اروپا
آینده سكوالریس در اروپا
حقوق اقلیتها دراروپا
اتحادیه اروپا و ایاال

متحده آمریكا :به سموي تقمارب

بیشتر یا واگرایي
سیاست آسیایي اتحادیه اروپا
سیاست آفریقایي اتحادیه اروپا
سیاست عربي اتحادیه اروپا
سیاست آمریكاي التیني اتحادیه اروپا
سیاست خاورمیانهاي اتحادیه اروپا
اشكال استعمار اروپایي از گاشته تا حال



گروه علوم سياسي/

 بحران جمعیت در اروپا
اتحادیه اروپا و پرونده هستهاي ایران
اروپا و پیشرفت علمي جهان اسالم
 اتحادیممه اروپمما و منطقممه بممزرگ غممرب آسممیا (شممامل
زیرمنطقههاي خلیج فارس ،آسیاي مركزي ،قفقاز جنوبي،
حوزه شرق مدیترانه و بخش غربي آسیاي جنوبي)
 اروپا و بازارهاي مواد خام جهان
اروپا و بازارهاي مصرف جهان
اتحادیه اروپا و چین
سیاست خاورمیانهاي اتحادیه اروپایي و جایگاه جمهوري
اسالمي ایران در آن
فرامدرنیزم و بحرانهاي فكري در غرب
مدرنیته و بحرانهاي فكري در غرب
فراتحلیل پایاننامه هاي انجام یافته در حوزه «مطالعما
منطقهاي»
ج) مطالعات جهان اسالم و بيداري اسالمي

مباني نظري جنبشهاي اسالمي در جهان اسالم
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مباني تمدني در نظریهپردازي جهان اسالم
مباني نظري م سیاسي دیدگاههاي رهبران انقالب اسالمي
درباره جهان اسالم
بنیانهاي نظري دولت در جهان اسالم
جنممبشهمماي اسممالمي در جهممان اسممالم (پیشممینه ،علممل
وعوامل ،پیشینه ،فرآیند ،نتایج و پیامدها)
ویژگيهاي جنبشهاي اسالمي در جهان اسالم و بازیگران
آن در عرصه بینالملل
جریممانهمما و نیروهمماي فكممري و سیاسممي تأبیرگمماار
درجنبشهاي اسالمي جهان اسالم
بیداري اسالمي و تحول ژئوپولتیك در جهان اسالم
نقش جنبشهاي اسالمي در رقابت با دولتها در جهمان
اسالم
رهبران و نخبگان جنبش هماي اسمالمي درجهمان اسمالم
وتأبیر آنها برنظ جهاني
جنبشهاي اسالمي و هویت اسالمي در جهان اسالم
مسائل استراتژیك و نظامي جهان اسالم



گروه علوم سياسي/

سازمانهاي بینالمللي و منطقهاي در جهان اسالم
اسالم ،امنیت و جهان اسالم
مسائل استراتژیك مناطر مختلف در جهان اسالم
تأبیر فرآیند جهاني شدن بر جهان اسالم
جهاني شدن حركتها و بیداري اسالمي
جهاني شدن و رشد اسالمگرایي در جهان اسالم
جهان اسالم و وسائل ارتبا جمعي
جهان اسالم و رشد فرقههاي انحرافي و افراطي
فضاي مجازي و جهان اسالم
رسانههاي مدرن و هویت اسالمي در جهان اسالم
تقابل و تعامل دنیاي غرب و جهان اسالم در فضاي مجازي
مراكز فرهنگي مآموزشي جهان اسالم
سیاست خارجي كشورهاي جهان اسالم و ایران
سیاست تقریب مااهب در جهان اسالم
فرهنگ سیاسي و نهادسازي در جهان اسالم و
جمهوري اسالمي ایران و آینده جهان اسالم
فرصتها و چالشهاي سیاسي پیشرو جهان اسالم
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بیداري اسالمي ،خاستگاهها ،آسیبها ،فرصتها
بیداري اسالمي ،آینده پژوهي
بیداري اسالمي و مسأله فلسطین
بیداري اسالمي و شكوفایي تمدن نوین اسالمي
بیداري اسالمي و امنیت ملي جمهوري اسالمي ایران
گفتمان امام خمیني(ره) و مقام معظ رهبري و بیداري اسالمي
بیداري اسالمي؛ الگویي براي مستضعفین جهان
رویكرد غرب به بیداري اسالمي (با تأكیمد بمر امریكما و
اسرائیل)
بیداري اسالمي ،بسیج مردمي و نظامسازي
بیداري اسالمي تحول در ژئوپلیتیك منطقه
بیداري اسالمي و آینده محور مقاومت
تأبیر بیداري اسالمي بر سیاست خاورمیانهاي آمریكا
علل و زمینههاي خیزش اسالمي مردم بحرین ( 0211به بعد)
بررسي روند تأسیس و فعالیتهاي جنبش جهاد اسالمي
فلسطین و تأبیرا

آن بر آینده فلسطین

اسالمگرایي و آینده سیاسي مقاومت اسالمي



گروه علوم سياسي/

اسالمگرایي و تأبیرا
بررسي تأبیرا

منطقهاي آن

جنبش اخوانالمسملمین مصمر بمر رونمد

سیاستي آن كشور
بیداري اسالمي و تغییر در هندسه قدر
بررسممي واكممنشهمماي شممیعیان عممراق و لبنممان در قبممال
تحوال

بحرین

بررسي جایگاه شیعیان عربستان در تعیین آینمده سیاسمي
این كشور
تأبیر بیداري اسالمي بر سیاست آمریكا در قبال جهان اسالم
تحلیل مدلهاي مختلمف اسمالمگرایمي در خاورمیانمه و
سیاست آمریكا
اتحادیه اروپا و بیداري اسالمي
بیداري اسالمي و امنیت ملي ایران
تأبیر بیداري اسالمي و امنیت ملي ایران
تأبیر بیداري اسالمي بر ژئوپلتیك منطقه
خاستگاهها و آیندهپژوهي و آسیب شناسي بیداري اسالمي
رهیافتهاي نظري در بیداري اسالمي
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نقش ایران در بیداري اسالمي
تأبیر انقالب اسالمي در روابط بینالملل
نظریه بیداري اسالمي در اندیشه مقام معظ رهبري
آینده سیاسي احزاب اسالمي در منطقه آسیاي مركزي
فراتحلیل پایاننامههاي انجام یافتمه در حموزه «مطالعما
جهان اسالم و بیداري اسالمي»

حمايت ويژه از موضوعات ذيل الگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت

براساس توافق مابين «دبيرخانه حمايت و هدايت
پاياننامهها و رساال لواوا انناان » باا «دفتار اماور
تدوين الگاو اسايم

ا ايرانا پيتارفت» مناترر در

معاوناات برنامااهرياا

و نراااره راه اارد رياساات

جمهور  ،پاياننامههاي كه در كاارررو هاا تصصصا
دبيرخانه مورد حمايت قرار ما ريرناد باه «دفتار اماور
تادوين الگاو اسايم ا ايرانا پيتارفت» معرفا و
بصوره طرح پژوهت تهيه شد و (به ج حمايت اوليه)
تحت قرارداد منترو مورد حمايت قرار خواهد ررفت.

