
 

 (1 ) 

 

 به نام خدا 
   1400-دکتر حسن بشيرشناسنامه علمی  

 

 
 

 مشخصات شخصی   –  اول
 حسن :  نام

                 نام خانوادگی: بشير 
        1333تولد:    سال

          متاهل   وضعيت تاهل:  
 88094913: تلفاکس

ارتباطات ق  دانشگاه امام صاد  -شغل: عضو هيئت علمی: دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و 
 )عليه السالم(. 

 استاد تمام رتبه علمی:  
 تخصص: جامعه شناسی ارتباطات بين الملل

آدرس: تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق )عليه السالم(، دانشکده  
 معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات 

   drhbashir100@gmail.comپست الکترونيکی: 

        

  www.bashirwebnama.ir     سایت اینترنتی: 

   www.hbashir.blogsky.com: وبالگ
 

                       
 سوابق تحصيالت:    -دوم 

-  ( )اهواز(  شاپور  جندی  دانشگاه  کشاورزی:  مهندسی  درجه     ( 1352-1355کارشناسی:  )با 
 عالی(

 (۱۳۵۷-۱۳۵۵کارشناسی ارشد: فيزیولوژی: دانشگاه پولمن، ایالت واشنگتن. آمریکا ) -
)بازگشت به کشور    (۱۳۵۷-۱۳۵۸: دانشگاه پولمن، ایالت واشنگتن. آمریکا )فيزیولوژی  :دکتری   -

 دکتری فيزیولوژی( نبه دليل پيروزی انقالب اسالمی و ناتمام کرد
)با   ( 1374-1375دانشگاه ناتينگهام ترنت )  ارشد: روابط بين الملل از انگلستان.   یکارشناس  -

 درجه عالی(
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 ن نامه کارشناسی ارشد:  عنوان پایا
Television Viewing and The Socio-Cultural Activities of The 

Persian Community in London (A Case Study)     
فرهنگی در جامعه ایرانيان لندن: مطالعه نمونه  -)تاثير مشاهده تلویزیون بر فعاليت های اجتماعی

 ای(
انگلستان.بين  ارتباطات    ی: جامعه شناسی دکتر  - از  ل   الملل  )با    ( 1377-1379ستر )دانشگاه 

 درجه عالی(
 :  رساله دکتریعنوان 

 
The Iranian Press and Modernization Under The Qajar   
ایران در دوران   قاجار( )نقش مطبوعات در توسعه سياسی  ایران و نوسازی در عصر  )مطبوعات 

 مشروطيت(
 از کتاب لمعه(.  ی از مرحله سطوح ) بخش  یشتا بخ )شش سال( از آغاز  یتحصيالت حوزو -

 مختلف:   ی به زبانها  ی آشنائ   -سوم
 ی : زبان مادر یزبان فارس -
 (فهميدنو   ننوشتن، خواند ی)در سطح باال ی زبان انگليس -
    دن( ينوشتن، خواندن و فهم ی)در سطح باال  یزبان عرب -

 سوابق تدریس:    -چهارم
 ع:  ط اعنوان دروس تدریس شده در مق   -1 

 درسهای ذیل هر کدام در چندین ترم تدریس شده اند.   :  ی کارشناس 
   ( -ع  -)دانشگاه امام صادق یروش پژوهش در علوم اجتماع -
   (-ع –زبان شناسی و نشانه شناسی )دانشگاه امام صادق  -

   (  -ع –دانشگاه امام صادق  -دانشکده الهيات و معارف اسالمیق و آمار )ي تحق  یروشها -

 (-ع–دانشگاه امام صادق  -سياسی )دانشکده علوم سياسی یننوسازی و دگرگو -

 دانشگاه تهران(   -فرهنگ و ارتباطات )دانشکده علوم اجتماعی -

 (  -ع -نقد و تحليل برنامه های رادیو و تلویزیون )دانشگاه امام صادق -

-)دانشگاه امام صادق    )مطالعات ميان فرهنگی(   ارتباطات بين المللی و ميان فرهنگی  -
 (گاه صدا و سيما شن و دا  -ع

 (-ع -)دانشگاه امام صادقزبان تخصصی رسانه ها )انگليسی(  -

 

 درسهای ذیل هر کدام در چندین ترم تدریس شده اند. کارشناسی ارشد:  
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     ( انگلستان  -اکسفورد ی)آکادم یروش پژوهش در علوم اجتماع -

   (  -ع -فرهنگ و ارتباطات )دانشگاه امام صادق   یه ها ینظر -

   دانشکده علوم اجتماعی( -)دانشگاه تهران تفرهنگ و ارتباطا -

   دانشکده علوم اجتماعی( -)دانشگاه تهراننظریه های انتقادی  -

 (  -ع–نقد و تحليل برنامه های رادیو و تلویزیون )دانشگاه امام صادق  -
   (-ع –توسعه و جهانی سازی )دانشگاه امام صادق  -
   ما( يصدا و س دانشگاه) ی پژوهش خبر یروشها -
 دانشکده مدیریت(  -ن المللی و ميان فرهنگی )دانشگاه تهران يبارتباطات  -

 صدا و سيما(   دانشگاهارتباطات بين المللی و ميان فرهنگی ) -

    ما( يصدا و س دانشگاه) یجمع  ی ق در رسانه هايتحق -

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

 (-ع–)دانشگاه امام صادق اسالم و غرب  -

   
 تری:  ک د 

 اکسفورد( ی)آکادم و ارتباطات یروش پژوهش در علوم اجتماع -1
تدریس:   -2 علمی محل  برا  یآکادممراکز  عال  یاکسفورد  اک یتحصيالت  انگليس ،  سفورد، 

  2004تا    2000)از سال   1383تا نيمه های سال    1379از سال    -سه سال  ی )برا
 (ميالدی(

 (  -ع–امام صادق  انگليسی( )دانشگاه  ارتباطات بين الملل )به زبان  -3

 (-ع –انگليسی( )دانشگاه امام صادق  ن تخصصی برای دکتری )به زبان زبا -4

 (-ع –روش های پژوهش در فرهنگ و ارتباطات )دانشگاه امام صادق  -5

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

 (-ع–)دانشگاه امام صادق  (تزبان انگليسی )متون تخصصی ارتباطا -7

 جامعه شناسی ارتباطات ميان فرهنگی )دانشگاه های مختلف( -8
 

 (: ی ارشد و دکتر ی ان نامه ها و رساله ها )کارشناس ی ا داور پا ی ا مشاور  ی استاد راهنما   -پنجم
 درج شده اند. به عنوان نمونه  توجه: فقط برخی از موارد دفاع شده  

 دانشگاه امام صادق )ع(   -الف

 : مای پایان نامه های کارشناسی ارشد هن را  (1)
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مکتوبات  جنگ صفين  عنوان:   .1 محتوایی  تحليل  اساس  بر  عنوان: جنگ صفين 
، نام دانشجو: محمد جانی پور، نام استاد راهنما: دکتر  اميرالمومنين )ع( و معاویه

استاد داور: دکتر عباس  نام  حسن بشير، نام استاد مشاور: دکتر کامران ایزدی،  
پو دفاع:    ، یزدی  ر مصالیی  اسالمی 1/10/1388تاریخ  معارف  )دانشکده  و    . 

 ارشاد(

اجتماعی عنوان:   .2 بزرگترین    شبکه های  زندگی جوانان: مطالعه موردی  و سبك 
ایرانيان مجازی  راهنما:  جامعه  استاد  نام  افراسيابی،  محمدصادق  دانشجو:  نام   ،

ستاد داور: دکتر  م انا  دکتر حسن بشير، نام استاد مشاور: دکتر حسام الدین آشنا،
منتظرقائم،  دفاع:    مهدی  و    ،25/8/1390تاریخ  اسالمی  معارف  )دانشکده 

 فرهنگ و ارتباطات(

مورد کاوی رابطة  دیپلماسی عمومی و سازمان های بين المللی مذهبی:  عنوان:   .3
االسالمی  استاد   ( 1364  -  1386) العالم  نام  سعادتپور،  حامد  دانشجو:  نام 

بشير دکتر حسن  نامراهنما:  مشاور:    ،  زنگنه،  استاد  صباح  داور:  نام  دکتر  استاد 
)دانشکده معارف اسالمی و  ،  14/4/1391تاریخ دفاع:  دکتر حسام الدین آشنا،  

 فرهنگ و ارتباطات(

فيلم  عنوان:   .4 نشانه شناختی  بررسی  دینی:  رسانه  در  تذکر  قرانی  مفهوم  جایگاه 
د راهنما: دکتر حسن بشير،  نام دانشجو: امين اسالمی، نام استا  ،آواز گنجشکها 

استاد دکتر  اول  مشاور  نام  باهنر،ن:  دکتر    اصر  دوم:  مشاور  استاد    عباس نام 
یزدی  مصالیی  الویرینام    ، پور  محسن  دکتر  داور:  شنبه    ،استاد  دفاع:  تاریخ 

 معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات( ، )دانشکده1391/ 17/4

ق عنوان:   .5 در  العالم  شبکه  ای  رسانه  اسالمی  دیپلماسی  بيداری    -1391بال 
نام دانشجو: حسن صفردخت1389 نام استاد راهنما: دکتر حسن بشير، نام  ،   ،

 ، نام استاد داور: دکتر حسام الدین آشنا  ،  دکتر محسن بنی هاشمیاستاد مشاور:  
 ، )دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات(29/3/1392تاریخ دفاع: 

سی عربی،  یت های بی بی  حران سوریه در وب سا بازنمایی رسانه ای ب عنوان:   .6
ا  و  دانشجو لعالم العربيه  نام  اصغر  ،  علی  دکتر حسن  :  راهنما:  استاد  نام  فر،  کرم 

نام   همایونبشير،  محمدهادی  مشاور:  ........،  استاد  دفاع:  تاریخ  )دانشکده  ، 
 معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات(

نام  زارع درخشان،    ابوذر  م دانشجو: ان  ،مناسك حج  نشانه شناختی تحليل  عنوان:   .7
نام    ،دکتر محمدهادی همایوناستاد مشاور:  حسن بشير، نام    استاد راهنما: دکتر
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معارف    ، )دانشکده2/11/1391تاریخ دفاع:    دکتر محسن الویری،استاد داور:  
 اسالمی و فرهنگ و ارتباطات(

  : حسين انشجو نام د  ،و روش های جنگ روانی در سيره علوی )ع(  اصولعنوان:   .8
دکتر محسن  م استاد مشاور:  سن بشير، نانام استاد راهنما: دکتر حهمازاده ابيانه،  

)دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و  25/10/1391تاریخ دفاع:  ،    الویری  ،
 ارتباطات(

یسه بازنمایی بيداری اسالمی در سایت های عربی الجزیره و بی بی  ا مق عنوان:   .9
یادداش سی:  گفتمان  دانشجو: مصطفی  2011ت های خبری سال  تحليل  نام   ،

نام   نام  البشاری،  بشير،  حسن  دکتر  راهنما:  مشاور:  استاد  محمدهادی  استاد 
.....،نام    ،همایون داور:   ....  استاد  دفاع:  و    ،تاریخ  اسالمی  معارف  )دانشکده 

 فرهنگ و ارتباطات(

سال :  عنوان .10 اسالمی  بيداری  قبال  در  آمریکا  ای  رسانه    دیپلماسی 
2011 

آمریکا فارسی صدای  کيفی سایت  نام  تحليل محتوای  موذن،  ،  دانشجو: کاظم 
استاد  نام    ، دکتر فؤاد ایزدی  نام استاد راهنما: دکتر حسن بشير، نام استاد مشاور: 

آشنا، الدین  حسام  دکتر  دفاع:    داور:  معارف  16/2/1392تاریخ  )دانشکده   ،
 اسالمی و فرهنگ و ارتباطات(

ب   بازنماییعنوان:   .11 گفتمان  جریان  تحليل  بحرین:  در  اسالمی  يداری 
تاریخ  روزنامه   از  تایمز«  الخليج«، »الشرق االوسط« و »نيویورك  های »اخبار 
فوریه  2011فوریه   دانشجو:2012  تا  نام  نام  ،  شيرازی  تفرجی  محمدتقی  ، 

نام   بشير،  دکتر حسن  راهنما:  مشاور:  استاد  محمدحسن  استاد  نام    ،خانیدکتر 
داو .......استاد  ........،  ر:  دفاع:  اسال  تاریخ  معارف  و  )دانشکده  فرهنگ  و  می 
 ارتباطات(

در  عنوان:   .12 )ناتو(  شمالی  آتالنتيك  پيمان  فرهنگی  راهبردهای  بررسی 
علی طهرانی مقدم،    ميالدی(، نام دانشجو:  2010تا    2001)  منطقه خاورميانه
کتر محمدحسن خانی، نام  ددکتر حسن بشير، نام استاد مشاور:نام استاد راهنما:

تاریخ   داور:...........،  و  استاد  فرهنگ  و  اسالمی  معارف  )دانشکده  دفاع:........ 
 ارتباطات(

 پایان نامه های متعدد دیگری هستند که به دليل اختصار نوشته نشدند.  .13
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 : مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد  (2)

مرتضی بهرامی ، نام دانشجو:  ومتطور تاریخی گفتمان امامت: تا نيمه قرن س عنوان:   -1
  مشاور: دکتر حسن بشير، ا: دکتر محسن الویری، نام استاد  خشنودی، نام استاد راهنم

)دانشکده  .19/12/1386تاریخ دفاع: یکشنبه:  ،نام استاد داور: دکتر احمد پاکتچی
 معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات(

، نام دانشجو: صاحب عوده تبار، نام سومتشيع در اهواز: از آغاز تا پایان قرن  عنوان:   -2
الویری، نام استاد مشاور: دکتر حسن بشير،  استاد راهنما: د تاریخ دفاع:  کتر محسن 

 . )دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات(10/12/1388

مقایسه رویکردهای اسالمی و فمنيستی الگوهای جنسيتی سيمای ج. ا. ا.:  عنوان:   -3
فاصله  سریال  راهنما:  ها  تحليل  استاد  نام  قمشيان،  ميثم  دانشجو:  نام    دکتر، 

استاد مشاور: دکتر حسن بشير،  محمدسعيد مهدوی کنی نام  داور: خانم ،  استاد  نام 
راودراد اعظم  دفاع:  ،  دکتر  )دانشکده17/12/1390تاریخ  و   ،  اسالمی  معارف 
 فرهنگ و ارتباطات(

)عج( عنوان:   -4 مهدی  امام  با  شيعيان  ارتباطی  عصر    الگوی  تشرفات  داستانهای  در 
، نام  محمدهادی همایوننام استاد راهنما: دکتر  ،  ان، نام دانشجو: محمد نوریغيبت

مشاور:   بشيراستاد  حسن  پاکتچی،  ،دکتر  احمد  دکتر  داور:  استاد  دفاع:    نام  تاریخ 
 معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات( ، )دانشکده1391/ 27/9

 شدند. تند که به دليل اختصار نوشته نپایان نامه های متعدد دیگری هس -5

 
 ارشد: های کارشناسی  داور پایان نامه  (3)

عنوان: سياست فرهنگی تفاوت و نشانه شناسی فرهنگی: پدیده موسوم به جنبش سبز  -1
، نام دانشجو: حسين سرفراز، نام استاد راهنما: دکتر حسام الدین آشنا، نام استاد در ج. ا. ا.

پاکتچی،  احمد  دکتر  داور:  مشاور:  بشير،استاد  حسن  دفاع:    دکتر  ،  29/6/1389تاریخ 
 ی و فرهنگ و ارتباطات(انشکده معارف اسالم)د

سال  عنوان:    -2 در  فردا  رادیو  سایت  هنجاری  مدل  دانشجو:    ،2010تحليل  نام 
بيگلری نام  ،  محمدصادق  آشنا،  الدین  حسام  دکتر  راهنما:  استاد  دکترنام  مشاور:   استاد 

معارف    )دانشکده  ،1389/ 1/12تاریخ دفاع:  تر حسن بشير،  دکداور:، استاد    فواد ایزدی
 اسالمی و فرهنگ و ارتباطات(

ایران،  عنوان:  -3 اسالمی  جمهوری  عمومی  دیپلماسی  های  مولفه  و  دانشجو:    اصول  نام 
نام  ،  محمدصادق اسمعيلی آشنا،  الدین  استاد راهنما: دکتر حسام  دکتر نام  استاد مشاور: 
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کده )دانش  ،27/11/1389تاریخ دفاع:  دکتر حسن بشير،  :د داور، استامحمدحسن خانی
 معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات(

مسئوليت   -4 هنجاری  نظریه ی  و  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  ارتباطی  تحليل  عنوان: 
تاد راهنما: دکتر ناصر  نام اس، نام دانشجو: محمدرضا روحانی، اجتماعی رسانه ه ای جمعی

نام  باهنر دکتر  سا،  مشاور:  داور:جبلیتاد  استاد  بشير،    ،  حسن  دفاع:  تدکتر  اریخ 
 دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات(، )1389/ 31/6

نام دانشجو:  ،  تعزیه به مثابه ی ارتباطات آیينی شيعه در ایران: از صفویه تا کنون:  عنوان -5
سيد مصطفی   مشاور: دکتر استاد  ، نام  تاد راهنما: دکتر ناصر باهنر، نام اسمسلم نادعليزاده

داور:  مختاباد استاد  دفاع:  دک،  تاریخ  بشير،  حسن  )دانشکده7/9/1389تر  معارف    ، 
 اسالمی و فرهنگ و ارتباطات(

 های متعدد دیگری هستند که به دليل اختصار نوشته نشدند.   پایان نامه -6

 

 

 : راهنمای رساله دکتری  (4)

   : مشاور رساله دکتری (5)

تطبيقی عنوان:   -1 سياسی    مطالعه  انقالفرهنگ  پيروزی  از  بعد  و  قبل  دوره  در  ب  ایران 
نام دانشجو: رشيد  اسالمی استاد راهنما: غالمرضا    جعفرپور ،  نام  خواجه سروی،  کلوری، 

اساتيد مشاور: دکتر جالل درخشه، دکتر حسن بشير، اساتيد    نام  ابراهيم نام  داور: دکتر 
تاریخ    حشمت زاده،ده، دکتر محمدباقر  ر، دکتر کاووس سيدامامی، دکتر ناصر جمالزابرزگ
 انشکده معارف اسالمی و سياسی( )د ،8/2/1392 دفاع

 : داور رساله دکتری (6)

ی گردشگری جمهوری اسالمی ایران؛ بازنگری  ی ملی توسعه برنامه تحليل    عنوان: -1
ملی  وجهه  بهسازی  رویکرد  راهنما:   ،با  استاد  هفتخوانی،  جعفری  نادر  دانشجو:  نام 

محمدها آشنا،  دکتر  الدین  حسام  دکتر  مشاور:  اساتيد  همایون،  کيومرث دکتر  دی 
ضرغام، دکتر مهدی محسنيان  حميد    روستا، دکتر  احمد    ر دکت، اساتيد داور:  اشتریان

بشير،   حسن  دکتر  دفاع:  راد،  و    ،4/3/1390تاریخ  اسالمی  معارف  )دانشکده 
 فرهنگ و ارتباطات(

، نام ارتباطی–ا.ا.: رویکردی اسالمی  الگوی مطلوب سرگرمی در سيمای ج.  عنوان:   -2
 الدین، نام استاد راهنما: دکتر ناصر باهنر، اساتيد مشاور: دکتر دانشجو: حسين شرف  

خجسته،   رجبیحسن  محمود  ا...  داوران:  آیه  معتمدنژاد،  ،  کاظم  دکتر دکتر 
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...صادقی،   دکتر  کنی،  مهدوی  بشير،  دکتر  محمدسعيد  دفاع: حسن  تاریخ 
 معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات( شکده، )دان1391/ 18/3

 د دیگری هستند که به دليل اختصار نوشته نشدند. رساله های متعد -3

 

 دانشگاه تهران:   -ب
 داور پایان نامه های کارشناسی ارشد:  (1)

ایرانيان مقيم  -1 انگاره های ذهنی و هویت فرهنگی نسل دوم  عنوان: مطالعه رابطه 
ا خانم  دانشجو:  نام  عیآمریکا،  رضا املی،  مانه  سعيد  سيد  دکتر  راهنما:  استاد  نام 

نام بشير،   عاملی،  حسن  دکتر  داور:  استاد  نام  کوثری،  مسعود  دکتر  مشاور:  استاد 
دانشکده علوم   -)تاالر شریعتی)گروه ارتباطات(    1390/ 1/9تاریخ دفاع: چهارشنبه  

 دانشگاه تهران(-اجتماعی

نام دانش -2 زنانه،  دینداری  استاد عنوان: مصرف رسانه ای  نام  جو: حميدرضا عاشری، 
نام استاد داور: خانم دکتر سارا شریعتی، نام استاد داور: ،  اس کاظمیراهنما: دکتر عب

دفاع: چهارشنبه   تاریخ  بشير،  و    7/4/1391دکتر حسن  )رشته مطالعات فرهنگی 
 دانشگاه تهران( -دانشکده علوم اجتماعی -رسانه(، )تاالر شریعتی 

 دليل اختصار نوشته نشدند.  د دیگری هستند که بهپایان نامه های متعد -3

 

 ساله های دکتری: داور ر  (2)

نام دانشجو: جمال   -1 عنوان: »تطورات گفتمانی مکتب قران )علل و زمينه ها(«، 
استاد داور: نام   ،.... نام استاد مشاور:  نام استاد راهنما:....،  دکتر حسن    خسروی، 

  -امعه شناسی(، )تاالر شریعتی )رشته ج  18/4/1390بشير، تاریخ دفاع: شنبه  
 . نشگاه تهران( دا -دانشکده علوم اجتماعی

 رساله های متعدد دیگری هستند که به دليل اختصار نوشته نشدند.  -2

 

 
 صدا و سيما:  دانشگاه   / دانشکده   -ج 
 راهنمای پایان نامه ها کارشناسی ارشد:  (1)

ی فرانس  عنوان: بررسی تطبيقی اخبار ایران در سرویس انگليسی خبرگزاری ها  -1
اول   ماهه  دو  در  رویترز  و  دانشجو،  1388پرس  نام  نام  زاده،  حکيم  حسين   :

نعمتی، داوود  دکتر  استاد مشاور:  نام  بشير،  دکتر حسن  راهنما:  استاد نام    استاد 
 . )گروه ارتباطات(15/11/1388تاریخ دفاع:   ،دکتر مهدی فرقانیداور:
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انت  -2 تلویزیونی  خابات دهم ریاست جمهوری  عنوان: تحليل گفتمان مناظره های 
جو: علی بالش آبادی )احسانی فر(، نام استاد  ، نام دانش ( 1388اسالمی ایران )

استاد داور:  نام  راهنما: دکتر حسن بشير، نام استاد مشاور: دکتر عليرضا کاویانی،  
 ، )گروه ارتباطات(25/1/1389تاریخ دفاع: دکتر باقر ساروخانی، 

ست جمهوری اسالمی ایران  ای انتخابات دهم ریاتحليل گفتمان فيلم هعنوان:   -3
دکتر حسن بشير،    ما:م دانشجو: سيد حميد طاهری، نام استاد راهن(، نا1388)

استاد داور: سرکار خانم دکتر ایراندخت    نام استاد مشاور: دکتر عليرضا کاویانی،
 ، )گروه ارتباطات(1389مهر،  8تاریخ دفاع:  بروجردی،

اطالعات و جمهوری اسالمی، در    سرمقاله های کيهان،  عنوان: تحليل گفتمان -4
خرداد   23حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری اسالمی ایران )از    باره
دکتر  1388تير    31تا   راهنما:  استاد  نام  حاتمی،  رضا  حميد  دانشجو:  نام   ،)

ری،  دکتر مظاهنام اساتيد داور:  حسن بشير، نام استاد مشاور: دکتر داوود نعمتی،  
 )گروه ارتباطات( 21/12/1390یکشنبه تاریخ دفاع: عبداهلل گيویان، دکتر 

 پایان نامه های متعدد دیگری هستند که به دليل اختصار نوشته نشدند.  -5

 

 

 مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد:  (2)

ا.   -1 ج.  نقش  درباره  عربستان  و  آمریکا  ای  رسانه  های  گفتمان  مقایسه  عنوان: 
ا  خاورميانه: تحليل گفتمان وبسایت های فارسی صدای آمریک  ایران در تحوالت

( العربيه  استاد    2012و    2011و  نام  نيا،  شمسایی  رامين  دانشجو:  نام  م.(، 
داور:   اساتيد  نام  بشير،  دکتر حسن  مشاور:  استاد  نام  دارابی،  علی  دکتر  راهنما: 

گروه )  27/6/1392دکتر رزمجو، دکتر محمدصالحی، تاریخ دفاع: چهارشنبه  
 دانشگاه صدا و سيما(  -ارتباطات

 عدد دیگری هستند که به دليل اختصار نوشته نشدند. پایان نامه های مت  -2

 

 داور پایان نامه های کارشناسی ارشد:  (3)

تيزرهای   -1 مثبت  های  شخصيت  غيرکالمی  ارتباطات  عناصر  بررسی  عنوان: 
انتظامی،    -آموزشی نيروی  رانندگی  و  راهنمایی  دانشجو تبليغاتی  عليرضا  نام   :

هماسبی، نام استاد مشاور: دکتر  فيق، نام استاد راهنما: دکتر علی رجب زاده طش
تاریخ   بشير،  حسن  دکتر  ميناوند،  دکتر  داور:  اساتيد  نام  آرا،  حکيم  محمدعلی 

 دانشگاه صدا و سيما( -)گروه ارتباطات 3/7/1392دفاع: چهارشنبه 
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 اختصار نوشته نشدند. پایان نامه های متعدد دیگری هستند که به دليل  -2

 

   آزاد اسالمی:  دانشگاه   -د 
 پایان نامه های کارشناسی ارشد: مشاور   (1)

غربی: -1 نشریات  در  خاورميانه  منطقه  مردمی  انقالبهای  بازنمایی  رویکرد  عنوان: 
نام دانشجو: عليرضا فرهادیه، نام استاد راهنما: دکتر سادات غياثيان، نام    انتقادی

 هنوز دفاع نکرده اند. تاریخ دفاع: ر، استاد مشاور: دکتر حسن بشي 

 تعدد دیگری هستند که به دليل اختصار نوشته نشدند. پایان نامه های م -2

 

 

 دانشگاه دفاع ملی:   -و
 مشاور رساله های دکتری  (1)

سازی نخبگان و ارائه راهبردهای مناسب  عنوان: نقش سيمای ج. ا.ا. در اجماع   -1
عباس دانشجو:  نام  ملی،  امنيت  منافع  اساس  استاد  بر  نام  پروانه،  حاجی  علی 

 . دکتر حسن بشيراد، نام اساتيد مشاور: دکتر ..عصاریان نژ راهنما:

 رساله های متعدد دیگری هستند که به دليل اختصار نوشته نشدند.  -2

 

 داور رساله های دکتری  (2)

 
 دانشگاه الزهراء:   -ز
سوریهعنوان:  -1 تشرین  روزنامه  دو  در  ایران  ای  هسته  مذاکرات  الریاض    بازنمایی  و 

يه زارع زردینی، نام استاد راهنما:  ، نام دانشجو: مرض( 2006-2016عربستان سعودی )
خانم دکتر رستم خانم دکتر مشکين فام، نام استاد مشاور: خانم دکتر سعيدی نيا، داوران:  

، )دانشکده 1398/ 13/7شنبه    ، تاریخ دفاع: دکتر شهریار نيازی و دکتر حسن بشيرپور،  
 گاه الزهراء(ادبيات دانش

 

 داور پایان نامه های کارشناسی ارشد:  (1)

 
وان: تحوالت بازنمایی زنان در برنامه های خانوادگی تلویزیون، نام دانشجو:  عن -1

نام   راودراد،  اعظم  دکتر  افسانه توسلی،  اساتيد راهنما: دکتر  نام  مهدیه حيدری، 
داور:   دفاع:اساتيد  تاریخ  بشير،  حسن  دکتر  مهدیزاده،  دکتر  شنبه    خانم  سه 

 نشگاه الزهراء(دا -اد)دانشکده علوم اجتماعی و اقتص 2/7/1392
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 پایان نامه های متعدد دیگری هستند که به دليل اختصار نوشته نشدند.  -2

 توجه 
دليل روزمه،طو  به  داوری  درج    از   النی نشدن  نامه ها و رساله های  راهنمایی، مشاوره و  پایان 

 دیگر خودداری می شود. متعدد
 

 : یو دانشگاه  ی علم   ی ت هايئول مس  -ششم
 ( 2003-2004لندن ) یس موسسه مطالعات اسالميرئ -
 ( 2004تا    2000انگلستان )از    -آکسفورد  -یمطالعات عال  ی آکسفورد برا   یر آکادمیمد -

 سموث انگلستان برای تحصيالت کارشناسی ارشد و دکتری()وابسته به دانشگاه پورت

 سال( 2) دانشگاه امام صادق )ع( دانشکده فرهنگ و ارتباطات  ی معاون پژوهش -

 سال( 2) قات دانشگاه امام صادق )ع( ين، مرکز تحقیر گروه ارتباطات و دیمد -

 سال( 3) س دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق )ع( يرئ -

نشيسردب - د"ه  ی رر  و  تحق"نیارتباطات  مرکز  امي،  دانشگاه  سال  قات  )از  )ع(  صادق  ام 
 ( 1387تا  1385

در مباحث    )نام جدید: دین و ارتباطات(  "نامه صادق"  یتخصص-ی ه علملنامر فصيسردب -
دانشکده فرهنگ    ی قات و با همکارين، فرهنگ و ارتباطات، مرکز تحید  ی ان رشته ايم

 تا کنون( 1387)از سال  )ع( و ارتباطات دانشگاه امام صادق 

ه - تحر يعضو  علمیریئت  فصلنامه  فرهنگ"  یپژوهش–  یه  ارتباط  یمطالعات    "اتو 
 اه تهران دانشگ

 "ا ژورنالیگلوبال مد" یه فصلنامه جهانیریئت تحر يعضو ه -

- Journal) (Global Media 

) نام جدید: رهيافت انقالب  "خط اول"  یاجتماع-یه فصلنامه فرهنگیر یئت تحريعضو ه -
 سالمی(ا

 یکه توسط وزارت امور خارجه منتشر م  "قایآفرمطالعات  "ه فصلنامه  یر یئت تحريعضو ه -
 گردد.

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

 ه مجلس و راهبرد. یه فصلنام عضو هيئت تحریر -

 یه فصلنامه فرهنگ رضوی. عضو هيئت تحریر -

 حریریه فصلنامه اندیشه راهبردی مدیریت. عضو هيئت ت -
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سایمد - مسئول  عیر  زبانه    یلمت  ارتباطاتید"سه  و  فرهنگ  زبانها   "ن،  فارسیبه  ، ی: 
 ، دانشگاه امام صادق )ع(یو عرب یسيانگل

الکترونيکی   - مجله  مسئول  معارف    "دعوت"مدیر  دانشکده  علمی  انجمن  از  صادره 
 سال( 2)برای   اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق )ع( 

نشریه   - چندین  سردبير  و  مسئول  جمله:  مدیر  از  لندن  زبان    (Discourse)در  به 
 :Iqraبه زبان انگليسی، )شئون اسالميه( به زبان عربی،   (Open Harts)انگليسی، 

Quran in Focus)  .نشریه قرانی به زبان انگليسی 

تا کنون. )دانشگاه    ۱۳۹۰پژوهشی )دین  و ارتباطات( از سال  -سردبير دوفصلنامه علمی -
 (-ع –امام صادق 

 دانشگاه امام صادق )ع( -ت منتخب دانشکده فرهنگ و ارتباطا ی کميته  عضو حقيق -

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

دانشگاه امام صادق )ع( از آبان  -معاون تحصيالت تکميلی دانشکده فرهنگ و ارتباطات  -
 ارد(ادامه د-1398/ 20/7تا کنون  1396ماه 

 ( 1399)تا سال  می.عضو هيئت امنای دانشگاه مذاهب اسال -

 تحليل گفتمان راهبردی.  مدیر اندیشکده -

 

 
   : و پژوهشگر برتر   جوایز علمی   -هفتم

 ( ۱۳۹۰)   پژوهشگر برتر در عرصه هنر و رسانه در دانشگاه شریف   -۱
 (۱۳۹۱، دانشگاه امام صادق )ع( ) نفر سوم -دانشگاه پژوهشگر برتر -۲
 ( ۱۳۹۲امام صادق )ع( ) پژوهشگر برتر دانشگاه   اد ست ا  -۳

، دانشگاه امام ارتباطات و فرهنگ و  استاد پژوهشگر برتر دانشکده معارف اسالمی  -۴
 (۱۳۹۳صادق )ع( )

، دانشگاه امام  ارتباطات استاد پژوهشگر برتر دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و -5
  (۱۳۹6صادق )ع( )

، دانشگاه امام ارتباطات گ وکده معارف اسالمی و فرهناستاد پژوهشگر برتر دانش  -6
 (۱۳۹7صادق )ع( )

 ه درسنامه ها: ي ته  -هفتم
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الکترونيکی درس  يتهيه و تکم  -1 ، مصوبه  "روش پژوهش در علوم اجتماعی"ل درسنامه 
 دانشگاه امام صادق )ع(.  یپژوهش یشورا

کتاب  يتلخ  -2 هاینظر"ص  انگلیمك کو  "ارتباطات   یه  زبان  به  زبان    یبرا  یسي ل  درس 
 ارتباطات.  یتخصص

 

 : تأليف کتاب _هشتم
 Muslim Identity in 21st Century: Challenges of »   کتاب .1

Modernity »  (در قرن بيست و یکم: چالش تجدد  یهویت اسالم)  ادیتور همکار با .
آقا پور  محمدسعيددکتر    یجناب  بينبهمن  کنفرانس  مقاالت  مجموعه  کتاب   ی الملل  . 

 1998ت اول نوامبر سال  ی اکتبر لغا  31خ  یکه از تار   یسيبه زبان انگل  "ی سالمهویت ا"

دانشگاه    یالديم مطالعات  "توسط    University of Londonلندن  در  موسسه 

گرد  "یاسالم انتشارات    د. یبرگزار  توسط  کتاب  چاپ    BookExtraاین  به  لندن  در 
 303 ، تعداد صفحات: 1-900560-75-5شابك:   رسيده است.

ها یر"  ابکت .2 اسالم  یشه  ا  ی انقالب  نگاه  یدر  سیقتصادا ران:  اجتماع یاسي،  و    ی، 

اد"یفرهنگ آقاتور همکای.  با جناب  . کتاب مجموعه مقاالت کنفرانس ی دکتر صفو  یر 
الملليب مذکور  ین  نام  انگل  به  زبان  تار   یسيبه  در  که  فوریاست  دوازدهم  سال  یخ  ه 

اسالم"توسط    یالديم  2000 لد  "یموسسه مطالعات  برگزار گردر  این کتاب   د.یندن 
انتشارات   اس  BookExtraتوسط  رسيده  چاپ  به  لندن  -43-7شابك:     ت.در 

 .154 ، تعداد صفحات:900560-1

3.  4- The Roots of Islamic Revolution in Iran: Economical, 

Political, Social and Cultural Views. 
 

ن کتاب مجموعه مقاالت یتور کتاب. ا ی. اد"تروریسم: تعریف، ریشه ها، راه حلها "کتاب   .4
زدهم نوامبر سال  يخ سیدر تار به نام عنوان کتاب است که    ی سيبه زبان انگل  یکنفرانس

توسط    2001 لندن  اسالم"در  مطالعات  معروف    "یموسسه  حادثه  از  ازدهم یپس 
انتشارات    د.ی، برگزار گرد2001سپتامبر   در لندن به    BookExtraاین کتاب توسط 

 . 119 تعداد صفحات: ،1-900560-48-8شابك:  ت. رسيده اس چاپ

5. 6. Terrorism: Definition, Roots and Solutions 

 

که این نيز مجموعه مقاالت   "قدس: شهر ادیان ثالثه و حاکميت اسالم  "ادیتور کتاب   .6
در سال    از طرف موسسه مطالعات اسالمی  که  کنفرانس بين المللی دو روزه در لندن بود
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انگل  یالديم  2002 زبان  برگزار    و   یسيبه  موسسه  این  بر  اینجانب  مدیریت  زمان  در 
فت مقدمه از اینجانب برای بخش های مختلف و ادیت کامل، در  گردید. این کتاب با ه

 نزدیك به هزار صفحه آماده چاپ می باشد. 

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

The Islamic Rule. 

  تهران:  چاپ اول،  ،تعامل فرهنگ و سياست: از تئوری تا واقعيت(  1386حسن )ر،  بشي .8
شابك:    .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   -فرهنگ، هنر و ارتباطات   انتشارات پژوهشگاه 

 . 96 ، تعداد صفحات: 5-19-7718-964

9. ( و همکاران  ارتباطات،1387بشير، حسن  و  دین  تعامل  اول،  (  انتشارات    چاپ  تهران: 
پژودان و  صادق  امام  اجتماعیشگاه  و  فرهنگی  مطالعات  -52-6شابك:    .هشگاه 

 . 278 :، تعداد صفحات2738-964-978

فت های هنر اسالمی در کالم  ( اصول و رهيا1388همکاران )بشير، حسن و   .10
اول، چاپ  صادق.  رهبری،  امام  دانشگاه  انتشارات  -5574-02-9شابك:    تهران: 

 .274 ، تعداد صفحات:600-978

)ر،  بشي .11 سياسی  (  1388حسن  نوسازی  فرآیند  در  مطبوعات  اجتماعی  نقش  و 
-1شابك:    تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(.  ل، چاپ او   ، ایران در دوره قاجاریه

 . 405 ، تعداد صفحات:86-7746-964-978

12. ( حسن  اجتماعی(  1388بشير،  علوم  در  پژوهش  روش  نامه  اول،  واژه  چاپ   ،
، تعداد  978-964-7746-82-3، شابك:  )ع( گاه امام صادق  انتشارات دانش  تهران:

 . 200 صفحات:

13. ( حسن  نامه 1388بشير،  واژه  دوم،    (  چاپ  اجتماعی،  علوم  در  پژوهش  روش 
)ع(، شابك:   امام صادق  دانشگاه  انتشارات  تعداد  978--7746964-82-3تهران:   ،

 . 200صفحات: 
چاپ    حليل گفتمان،ر: تحليل شبکه ای و تخب(  1389بشير، حسن و همکاران ) .14

شابك:    تهران:  اول، )ع(،  امام صادق  دانشگاه  ،  978-600-5574-50-0انتشارات 
 .334داد صفحات: تع

15. ( حسن  مفاهيم(  1390بشير،  مجموعه:  از  انسانی    »تعزیه«  علوم  بنيادین 
اول،  اسالمی، )ع   تهران:  چاپ  امام صادق  دانشگاه  -214-29-6، شابك:  ( انتشارات 

 .270 حات:، تعداد صف 600-978

مجموعه    قرائتی با تحليل گفتمان، از:  رسانه های بيگانه:(  1390بشير، حسن ) .16
انتشارات    ، تهران:1390چاپ اول، پائيز  گفتمان رسانه های جهان )کتاب اول(،  تحليل  
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  تعداد،  978-600-92481-5-5سيمای شرق و ماهنامه مدیریت ارتباطات، شابك:  
 .152صفحات:

مجموعه    قرائتی با تحليل گفتمان، از:ه:  رسانه های بيگان  ( 1390بشير، حسن ) .17
انتشارات    ، تهران:1390ب سوم(، چاپ اول، پائيز  تحليل گفتمان رسانه های جهان )کتا

، تعداد  978-600-92481-5-5سيمای شرق و ماهنامه مدیریت ارتباطات، شابك:  
 .152صفحات:

18. ( حسن  نوین1390بشير،  عمومی  روابط  گفتار  شش  تهران:  (  اول،  چاپ   ،
، تعداد صفحات:  978-600-5374-20-9مومی، شابك:  انتشارات کارگزار روابط ع

165 . 

مجموعه    قرائتی با تحليل گفتمان، از:( رسانه های بيگانه:  1391بشير، حسن ) .19
انتشارات    ، تهران:1391های جهان )کتاب دوم(، چاپ اول، پائيز  تحليل گفتمان رسانه  
ماه و  شرق  شابك:سيمای  ارتباطات،  مدیریت  ،    978-600-92481-9-3 نامه 

 .159تعداد صفحات: 

20. ( جلد    -رسانه و دین: مجموعه مطالعات رسانه (  ۱۳۹۱بشير، حسن و همکاران 
 ، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دوم

21. ( حسن  اول1392بشير،  چاپ  اسالمی،  انسانی  علوم  بنيادین  مفاهيم  خبر؛   )  ،
انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، شابك:   ، تعداد  978-600-214-273-3تهران: 

 . 272صفحات: 

 مبانی نظری بيداری اسالمی از نگاه امام خمينی )ره و آیت  ( ۱۳۹۲، حسن ) بشير .22

، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع( و پژوهشگاه فرهنگ، اهلل خامنه ای
 هنر و ارتباطات.  

، چاپ اول،  وقف: مفاهيم بنيادین فرهنگ اسالمی فرهنگ(  ۱۳۹۳ن )، حسبشير .23
 می. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسال

24. ( حسن  ارتباطات(  ۱۳۹۳بشير،  اول:  جلد  ارتباطات  علوم  اول،  دانشنامه  چاپ   ،
 تهران: انتشارات کارگزار روابط عمومی. 

اول،  اپ ، چاسالمی: مفاهيم بنيادین فرهنگ اسالمی دعوت ( ۱۳۹۳بشير، حسن )  .25
 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.  

، چاپ اول،  روابط عمومی دانشنامه علوم ارتباطات، جلد دوم:( ۱۳۹۴حسن ) بشير، .26
 تهران: انتشارات کارگزار روابط عمومی. 

، چاپ اول،  کتاب اول  -گفتمان رسانه های جهان  تحليل (  ۱۳۹۴بشير، حسن ) .27
 تهران: انتشارات مشق شب. 
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28.  ( حسن  بانکداریا د(  ۱۳۹۵بشير،  کاربردی  تهران:  نشنامه  اول،  چاپ   ،
 انتشارات مؤسسه فرا ارتباط.

، چاپ اول،  کاربردی بانکداری اسالمی نشنامهدا(  ۱۳۹۵بشير، حسن ) .29
 تهران: انتشارات مؤسسه فرا ارتباط.

30. ( حسن  دیپلماسی۱۳۹۵بشير،  ارتباطات،  گفتمانی  (  و  فرهنگ  سياست،  تعامل   :
 نشگاه امام صادق )ع(. چاپ اول، تهران: انتشارات دا

31. ( حسن  اول،۱۳۹۵بشير،  چاپ  دینی،  منابع  فهم  در  گفتمان  تحليل  کاربرد   )  
 هران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. ت

(،  فرهنگ سه زبانه روابط عمومی )فارسی انگليسی عربی   (۱۳۹۵بشير، حسن ) .32

 چاپ اول، تهران: انتشارات مؤسسه فرا ارتباط.

آینده پژوهی روابط عمومی و  ( ۱۳۹۵کوشش( )بشير، حسن و باقریان، مهدی )به  .33
 روابط عمومی. ، چاپ اول، تهران: انتشارات کارگزار  سئوليت اجتماعیم

( روابط عمومی دانش محور و مدیریت  1396بشير، حسن و باقریان، مهدی ) .34
 محتوا، تهران: کارگزار روابط عمومی. 

35. ( آنچه ماهواره  (  1396بشير، حسن و مؤذن، کاظم  پهلوی  پهلوی سوم؛  از  ها 
 ند، چاپ اول، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان. ترسيم کرده ا

تحليل گفتمان رسانه های جهان، کتاب دوم، چاپ اول،    ( 1397بشير، حسن ) .36
 تهران: انتشارات مشق شب. 

( مطالعات ميان فرهنگی، جلد اول، چاپ اول،  1397بشير، حسن و همکاران ) .37
 صادق )ع(. : انتشارات دانشگاه امام تهران 

 ( تحليل گفتمان دینی: مبانی نظری، قم: انتشارات لوگوس. 1397بشير، حسن ) .38

39. ( حسن  انتشارات  1398بشير،  تهران:  عمومی،  روابط  کاربردی  فرهنگ   )
 دانشگاه امام صادق )ع(. 

40. ( حسن  نامه  1399بشير،  واژه  علوم  کاربردی  -توصيفی(  در  پژوهش  روش 
 گوس. قم: انتشارات لورتباطات، اجتماعی و ا 

 ( روش عملياتی تحليل گفتمان، تهران: انتشارات سروش. 1399بشير، حسن ) .41

42. ( حسن  قم:  1399بشير،  تاریخی(،  )رویکرد  عراق  در  یهود  شناسی  رسانه   )
 هشگاه حوزه و دانشگاه. پژو

 ی شرق. تهران: انتشارات سيما ( عصر گفتمان،1399بشير، حسن ) .43

44. ( امام  ( مطالعات ميان فرهنگی )جلد  1400بشير، حسن  دوم(، تهران: دانشگاه 
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 صادق )ع(. 

45. ( حسن  بنيادین  1400بشير،  مفاهيم  وقف،  فرهنگ  کتاب  خالصه  فرهنگ  ( 
 اسالمی. اسالمی، تهران: دفتر نشر فرهنگ 

46. ( حسن  کتاب  1400بشير،  خالصه  اسالمی(  بنيادین  دعوت  مفاهيم  فرهنگ  ، 
 اسالمی. اسالمی، تهران: دفتر نشر فرهنگ 

ارات متحده عربی، تهران: دانشگاه امام  شناسی ام  ( رسانه1398سن )بشير، ح .47
 صادق )ع(. 

48. ( حسن  صادق1398بشير،  برای  پيامی  صادق،  پيام  امام  (  دانشگاه  تهران:  ان، 
 )ع(.  صادق

( مدیریت و برنامه ریزی روابط عمومی  1399بشير، حسن و باقریان، مهدی ) .49
 تهران: کارگزار روابط عمومی. تجربه محور، 

50. ( حسن  کروناد(  1399بشير،  رسانه،  صدای  ین،  قم:  جمهوری  ،  سيمای  و 
 ی، نشر دین و رسانه. اسالمی ایران، اداره کل پژوهش های اسالم

 
 : ترجمه کتاب -نهم

1- ( مهدی  انگليسی(،  1388سمتی،  )ویراستار  در  "(  نو  المللامرزهای  بين   "رتباطات 
(New Frontiers in International Communication Theory) ،

حسن و   ترجمه:  تهران:  همکاران،  بشير  اول،  )ع(   چاپ  صادق  امام  دانشگاه  ،  انتشارات 
 . 576، تعداد صفحات:  978-964-7746-99-1شابك: 

)مجموع(  1388)بشير، حسن   -2 توسعه  و  ارتباطات  درباره فرهنگ،  مقاالگفتارهایی  ت ه 
ع(،  انتشارات دانشگاه امام صادق )  ترجمه ای از انگليسی به فارسی(، چاپ اول، تهران:

 . 166  ، تعداد صفحات:978-600-5574-04-3ك: شاب
ر کشورهای عربی حاشيه خليج فارس،  رسانه ها د(  1389المشيخی، محمد بن عوض ) -3

بشير،  تهران:   ترجمه: حسن  اول،  امام    چاپ  دانشگاه  شابك:  انتشارات  )ع(،  -5صادق 
 . 571، تعداد صفحات: 71-5574-600-978

ن  (، ضدجریان در اخبار جهانی، ترجمه حس1391دایا )بارت، اليور و کيشان توسو،  -بوید -4
انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، شابك:  بشير و محمد معماریان، ، چاپ اول، تهران:  

 .312، تعداد صفحات: 2-184-214-600-978

، چاپ اول،  دیپلماسی عمومی، سياست ها و برنامه های جهانی(  1394)بشير، حسن   -5
 ادق )ع(. امام ص  تهران: انتشارات دانشگاه

6- ( فهناز  مرادی،  و  حسن  چينش (  ۱۳۹۳بشير،  برانگيز:  چالش  آینده  ریسك:  ارتباطات 
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 ، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. ارتباطات ریسك واژگان در

( تخریب و نابودی مساجد در بحرین، چاپ اول،  1394جبار )  حسن و شجاعی،  بشير، -7
 تهران: انتشارات موعود صادق.

همکاران  حسن  ر،  بشي -8 دو 1396) و  فرهنگی،  ميان  ارتباطات  درباره  پردازی  نظریه   )
 جلدی، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(

9- ( ب( سازمان داعش،  1398بشير، حسن و ميرفخرایی، سيد محمدحسين  ر  بحران سنّی 
 سر جهادگرایی جهانی 

10- ( سامان  سامنی،  و  حسن  سطوح  1398بشير،  های  شناسی  روش  و  الگوها   )
 ستم های اطالعاتی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )عليه السالم(. ن در سيبری

 
 : ویراستاری کتاب   -دهم 

1- ( حسن  بشير،  و  مسعود  اول(،  1390کوثری،  )جلد  ارتباطات  المللی  بين  دانشنامه   )
دکتر  یرواس و  کوثری  مسعود  دکتر  فارسی:  ویراستاران  دنزباخ،  ولفگانگ  انگليسی:  تار 

بشير،   غجمامترحسن  آذرن:  حسين  المرضا  افخمی،  حسينعلی  احمدزاده،  مصطفی  ی، 
کوثری،   مسعود  سيدامامی،  کاووس  تهران:حسنی،  اول،  امام    چاپ  دانشگاه  انتشارات 

 . 751حات: ، تعداد صف978-600-214-71-5شابك: صادق )ع(، 

ت با جلد از کتاب دانشنامه بين المللی ارتباطا   ۶( سرویراستار ترجمه  ۱۳۹۵حسن بشير ) -2
جلد آماده چاپ شده اند. تهران: انتشارات علمی و   ۱۱راستاری ولفگانگ دنزباخ که در  وی

 نگی. فره

3- ( حسن  المللی 1395بشير،  بين  موضوعی  دانشنامه  توسعه؛  ارتباطات  )سرویراستار(   )
 ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 1ات ارتباط 

 
 

 مجالت: مدیریت    – یازدهم 

فصلنامه    -1 - اندازی  آفریقامطالعا"راه  مسئولين  یبرخ  ی همکار  با   "ت  امور    از  وزارت 
 . از مقاالت در آن مجله  یبرخ نوشتن  هيئت تحریریه مجله مزبور و عضو   خارجه.

 سردبير مجالت ذیل در انگلستان:  یا مدیر و -

به زبان انگليسی در باره گفتگوی ادیان و تمدنها،   Discourse  "گفتمان"  مجله   -2 -
 هيانه صادر می گردید. شکل ما که بمدت سه سال به 
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به زبان انگليسی در باره قران به    Recite: Quran in Focus  ":أقرأ"مجله    -3 -
بود زبان ساده و با مخاطب عمومی تر در جامعه. این مجله اولين مجله انگليس زبانی  

 که به شيوه مزبور منتشر می گردید. 

افراد    یاساس  یرهمکابا    يسیبه زبان انگل  Open Hearts  "قلب های باز "مجله    -4-
 مجله مزبور در حدود سه سال و نيم به شکل ماهيانه منتشر گردید.  دیگر.

  به زبان عربی که به مدت حدود چهار سال بشکل دو ماهيانه   "شئوون اسالميه"مجله    -5-   
 صادر می گردید و سطح علمی نسبتا مطلوبی داشت. 

به   که    اطالع)الزم  مختلفاست  ت  یافراد  ايهدر  همکار   ن یه  ول  یم  یمجالت   ی کردند 
   نجانب بود(.یبعهده ا ،از آنها یبرخ  یراستار ی و نيز مطالب و  یت نهائيت و مسئولیریمد

 
 عضویت  -دوازدهم 

 پژوهشی   -عضویت در فصلنامه های علمی  -الف
 صلنامه تحقيقات فرهنگی ایران ف-1
 دوفصلنامه فرهنگ و رسانه-2
 رسانه  جهانیمجله   اینترنتی فصلنامه -3
 فصلنامه فضای مجازی )انگليسی(-4
 فصلنامه اندیشه راهبردی مدیریت دو-5
 فصلنامه فرهنگ رضوی -6
 لنامه مجلس و راهبرد فص -7
 دوفصلنامه دین و ارتباطات -8
 علمی    در کميته ها یا شوراهای   )به عنوان دبير یا عضو(   عضویت   -هـ

و -1 نظری  )تحليل  شناخت«  »تمدن  ملی  همایش  علمی  شورای  پيرامون    عضو  تاریخی 
 . 1390اردیبهشت  22و  21تاریخ برگزاری:  های فرهنگ و تمدن اسالمی(، مؤلفه

ششعضو   -2 و  بيست  علمی  الملکميته  بين  کنفرانس  موضوع  مين  با  اسالمی  وحدت  لی 
اسالمی«  واحده  امت  هویت  رمز  )ص(  اکرم  مذاهب    »پيامبر  تقریب  جهانی  مجمع 

جمع جهانی تقریب مذاهب  محسن اراکی، دبير کل مآیت ا..    صادر کننده حکم:  ،اسالمی
ب تاریخ  ماه    10-8رگزاری:  اسالمی،  شماره:  .  1391بهمن  مورخ    5574/1)نامه 

26/7 /1391 ) 

علی  -3 دکتر  حکم:  کننده  صادر  مسلمان«،  ناشران  جهانی  »اتحادیه  علمی  کميته  دبير 
  اج-586/121  )نامه شماره زارعی نجفدری، دبير کل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان،  

 ( 9/8/1391مورخ 
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 به دليل اختصار بقيه نوشته نشدند.  -4
 

 : ویراستاری مقاالت علمی )از انگليسی به فارسی(   -سيزدهم 
ك.   -1 ميرا  دکتر  نوشته  شدن،  جهانی  عصر  در  فرهنگی  ميان  و  درون  های  گوناگونی 

 ، )ع(  صادق  امام  دانشگاه  تحقيقات  مرکز  انتشارات  عبداللهی،  حسين  ترجمه:    دسای، 
1385 . 

   که به دليل اختصار نوشته نشد. موارد دیگر هست -2
 

 : ( فارسی )  پژوهشی -مقاالت علمی-هفدهم

ارتباطات: زمينه سازی برای شناخت عميق تر    سی جدیدمعناشنا( »1387بشير، حسن ) -1
رسانه  و  فرهنگ  فرهن«رابطه  مطالعات  پژوهشگاه  فرهنگی،  تحقيقات  فصلنامه  و  ،  گی 

از  1387پائيز،  ،  3ی، سال اول، شماره  وزارت آموزش عال  -اجتماعی ،  155تا    131، 
 . صفحه  24

رتباطی  ی اپژوهش ها   ، فصلنامه «رسانه ها و معناشناسی بحران( » 1387بشير، حسن ) -2
از  1387پائيز،  ،  55شماره    -15سال    مرکز تحقيقات صدا و سيما،  21،    29تا    9، 

 . صفحه

عامه -3 موسيقی  در  فرهنگی  غربیتعامل  و  ایرانی     Global Media  ،پسند 
Journal )22آمریکا )دانشگاه پوردو( و ایران )دانشگاه تهران(،    )فصلنامه رسانه جهانی 

 .1387ار ، به5صفحه، شماره 

جمهوری   -4 های  سرمقاله  گفتمان  تحليل  انتخاباتی:  رویکردهای  ای  مقایسه  مطالعه 
  6تا    86  اسفند   25اسالمی و کيهان درباره دومين مرحله انتخابات مجلس هشتم )از  

 تا  93، فصلنامه پژوهش های ارتباطی مرکز تحقيقات صدا و سيما، از  ( 87اردیبهشت  
 .1388ر ، بها 57، پياپی 1، شماره 16سال صفحه،  21، 114

، آمریکا  در  مسلمانان   مناسبات  مطالعه :  فرهنگ  هم  های  گروه   و  فرهنگی  هم   نظریه -5
  آموزش   وزارت   -اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشگاه  فرهنگی  تحقيقات  فصلنامه

 .1388، تابستان 2شماره  -صفحه، دوره دوم  25 -123تا  97، از عالی

 -1921حوالت سياسی کشور:  شيعی عراق در ت( »نقش نخبگان  1388بشير، حسن ) -6
  -  1388شماره زمستان    ، قم  -«، فصلنامه شيعه شناسی، موسسه شيعه شناسی1958
 .92 -59، صص 28شماره 
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فصلنامه دانش   ، «جمهوری اسالمی ایران   گفتمان خاورميانه ای »   ( 1388بشير، حسن ) -7
پنجم، شماره اول، بهار  صفحه، سال    23،  91تا    59امام صادق )ع(، از  سياسی دانشگاه  

 .1388و تابستان 

8- Qanun and the Modernization of Political Thought  

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

Spring, 2009, 40 Pages. 
9- ( فرهنگ رسانه ای و سياست های فرهنگی:  (  1385بشير، حسن و بصيریان، حسين 

ن ایرانی  کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته، فصلنامه انجممطالعه تطبيقی در  
تا    139مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، از  

 .1385 انتس، زم 7 ، شماره2سال صفحه،  25،  164

10- ( علی  فرقانی،  و  حسن  با  (  1388بشير،  کينگ  لری  مصاحبه  گفتمان  تحليل 
دیگر،   جمهور  رئيس  سه  با  آن  مقایسه  و  ایران  جمهور   Global Mediaرئيس 

Journal   )جهانی رسانه  تهران(،    )فصلنامه  )دانشگاه  ایران  و  پوردو(  )دانشگاه  آمریکا 
 .1388، پایئز 8شماره 

حسن   -11 )بشير،  عبدالکریم  خيامی،  گفتم(  1389و  ریزی  برنامه  و    انی، رادیو 
پائيز63)پياپی    3سال هفدهم، شماره    پژوهشهای ارتباطی،فصلنامه   ، صص  1389  ( 
145-167 . 

حسن   -12 )  و بشير،  نيك  هراتی  »1390محمدرضا  مفهومی(  ارزیابی    مدل 
اطالعات -فرهنگی فناوری  حلهای  راه  و«اخالقی  علوم  در  اخالق  فصلنامه  فنآوری،    ، 

 .34-25. صفحات: 1390، بهار  1سال ششم، شماره: 

13- ( سمانه  آذرپور،  و  حسن  نویسی«،  1390بشير،  وبالگ  »اخالق  فصلنامه  دو ( 
رسان در  ای  رشته  ميان  فرهنگ،  مطالعات  و  زمستان  ه  و  پائيز  دوم،  شماره  اول،  سال 

 . 20-1، صص1390

کتاب های درسی  ( »بازنمائی مفاهيم »همت« و »کار« در 1390بشير، حسن ) -14
علمی  فصلنامه  مطالعات  -ایران«،  دوازدهم/شماره    ارتباطات،-فرهنگ پژوهشی  سال 

 .81-47، صص 1390زمستان ، 16، شماره: 48مسلسل 

فرهنگ سازی و بازنمایی نهاد خانواده  (  1390ری، علی )، حسن و اسکندبشير -15
،  12سال  ،  ش فرهنگیفصلنامه نامه پژوه،  در تلویزیون با توجه به سند چشم انداز ج.ا.ا

 .25-7، صص  46شماره مسلسل 

)بشير، ح -16 در    ( 1390سن  اسالمی  بازنمایی حجاب  در  تفاوت  فرهنگ  سياست 
   .69-45، صص 3، شماره 4وره درسانه های غرب، فصلنامه تحقيقات فرهنگی، 



 

 (22 ) 

)  حسن؛  بشير، -17 حسين  فر،  مهربانی  و  رامين  اسالمی  (  1391چابکی،  بيداری 
ا رسانه  گفتمان  و  جهان:مصر  فصلنامهی  خارجی،  کشورهای  نشریات  گفتمان    تحليل 

 .105-69مطالعات بيداری اسالمی، سال اول، شماره اول، صص 

دختر حوا: نقدی درون گفتمانی   پسر آدم،( 1390بشير، حسن و قمشيان، ميثم ) -18
پائيز  ، 40پياپی:  ،2سال هيجدهم، شماره:  ،فصلنامه دین و ارتباطات،  بر فمنيسم ليبرال

 .95-69، صص 1390زمستان  و

  شخصيت پردازی بر کارکرد الگویی  (  1391ر )بشير، حسن و حسينی، سيد بشي -19
 اول، )پياپی   شماره   ، تفصلنامه دین و ارتباطا،  مخاطب: مطالعه موردی عروسك باربی،  

 .35-5 ، صص1391بهار و تابستان  ( ،41

20- ( کاظم  مؤذن،  و  حسن  کشورهای(  1390بشير،  ای  رسانه  جهان    دیپلماسی 
غرب:   نظامی  مداخله  ليبی  اسالمی  بيداری  خارجی، درباره  نشریات  گفتمان  تحليل 

 فصلنامه راهبرد. 

21-  ( حسين  سرفراز،  و  حسن  اضطراب/عدم  1390بشير،  »مدیریت  در  (  قطعيت 
سازگاری ميان فرهنگی غریبه ها«، فصلنامه مطالعات ميان فرهنگی، سال ششم، شماره  

 .31-1، صص 1390، زمستان 16

22-  ( محمدصادق  افراسيابی،  و  حسن  ا1391بشير،  های  »شبکه  جتماعی  ( 
ایرانيان«،   مجازی  جامعه  بزرگترین  موردی  مطالعه  جوانان:  زندگی  سبك  و  اینترنتی 

 . 60-31، صص  1391، بهار  1ت فرهنگی، دوره پنجم، شماره: فصلنامه تحقيقا

)ب -23 احمد  کوهی،  و  رس  ( »1391شير، حسن  همگرایی  فرهنگ  و  انه  تلویزیون 
، صص 1391پائيز و زمستان    -شماره دوم  -سال دوم«، فصلنامه رسانه و فرهنگ،  ای

107-83 . 

24- ( حامد  سعادتپور،  و  حسن  سازمانهای 1391بشير،  و  عمومی  »دیپلماسی   )  
( االسالمی  العالم  رابطه  موردی  مطالعه  مذهبی:  دوفصلنامه  1962-2012فراملی   »)

، صص 1391(، پائيز و زمستان،  42)پياپی  سال نوزدهم، شماره دوم    دین و ارتباطات،
210-181 . 

  رسانه   مدیریت و   بازنمایی( »1391، حسن و تفرجی شيرازی، محمدتقی )بشير -25
 8  تا   مارس  7  از)  خاورميانه   زبان  عربی  نشریات  گفتمان  تحليل:  بحرین  در  بحران  ای

سياسی( 2011  ژوئن جستارهای  شماره:    «،  سوم،  سال  و  6)پياپی    2معاصر،  پائيز   ،)
 .45-21، صص 1391زمستان، 

file:///G:/مقالات%20متفرقه%20مشترک-بشیر/کلیه%20مقالات%20انتشار%20یافته/بشیر-تفرجی-مقاله%20بحرین-جستارهای%20سیاسی.pdf
file:///G:/مقالات%20متفرقه%20مشترک-بشیر/کلیه%20مقالات%20انتشار%20یافته/بشیر-تفرجی-مقاله%20بحرین-جستارهای%20سیاسی.pdf
file:///G:/مقالات%20متفرقه%20مشترک-بشیر/کلیه%20مقالات%20انتشار%20یافته/بشیر-تفرجی-مقاله%20بحرین-جستارهای%20سیاسی.pdf
file:///G:/مقالات%20متفرقه%20مشترک-بشیر/کلیه%20مقالات%20انتشار%20یافته/بشیر-تفرجی-مقاله%20بحرین-جستارهای%20سیاسی.pdf
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)بشي -26 جاسم  نيا،  نعمت  و  حسن  »1392ر،  به    (  گفتمان  شدن  تبدیل  مدل 
الملل   بين  ارتباطات  بيکنشهای  روابط  پژوهشهای  فصلنامه   ،». الملل،  سوم،    ن  سال 

 . ۱۴۹-۱۱۵، صص 1392، بهار 7شماره 
27- ( کاظم  مؤذن،  و  حسن  »1392بشير،  قبال    (  در  آمریکا  ای  رسانه  دیپلماسی 

سال   اسالمی  تحلي2011بيداری  ژانویه  :  )از  آمریکا  صدای  سایت  کيفی  محتوای  ل 
تان  ، تابس33شماره:    انقالب اسالمی، سال دهم،  «، مطالعات( 2011تا ژوئيه    2011
 .344-323، صص 1392

  فمينيسم  و  رمانتيك   فمينيسم  جدال   ( » 1393بشير، حسن و قمشيان، ميثم ) -28
ف «نزدیك  خيلی  برخورد»  فيلم  گفتمان  تحليل  اگزیستانسياليست؛ انجمن  «،  صلنامه 

-54، صص  1393، پائيز  31، شماره  9سال  ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،  
37 . 

پورعزت، علی اصغر؛ حسينی، سيد جمال  ، طاهر؛  بشير، حسن؛ روشندل اربطانی -29
( های(  1394الدین  شبکه  در  زیارت  آئين  گری  رسانه  سازگارسازی  مدل   طراحی 

(، پائيز و زمستان  48)پياپی    2، شماره  22ال  س  ، دوفصلنامه دین و ارتباطات،اجتماعی
 . 63-86، صص  1394

30- ( ایران  (  1394بشير، حسن و حسنلو، مسعود  اعتمادسازی  پرونده هسته ای  و 
فصلنامه دانش   ارجه آمریکا در فيس بوك، تحليل صفحه سخنگوی وزارت امورخ ،آمریکا

 .89-112، صص 1394، بهار و تابستان، 21، شماره 1، سال سياسی

تحليل گفتمان فيلم های تبليغاتی  (  1394شير، حسن و طاهری، سيدحميد )ب -31
دوره دهمين  اسالم نامزدهای  ریاست جمهوری  )انتخابات  ایران  فصلنامه  1388ی   ،)

 .35-63، صص 1394، تابستان 43، شماره 13 سالپژوهشهای راهبردی سياست، 

نه ای در  بحران سازی رسا(  1393بشير، حسن و تفرجی شيرازی، محمدتقی ) -32
بحرین تحليل گفتمان سرمقاله های اخبار الخليج،   مدیریت جریان بيداری اسالمی در

تایم نيویورك  و  االوسط  ازالشرق  جهان  سياسی  پژوهشهای  فصلنامه  سال  ،  ، 4سالم، 
 . 1-28، صص 1393، زمستان 4 شماره

بازنمایی رسانه ای بحران سوریه  (  1393بشير، حسن و کرم فر، علی اصغر ) -33
سیدر   بی  بی  های  سایت  العالم وب  و  العربيه  انقالب  عربی،  مطالعات  فصلنامه   ،

 . 105-122، صص  1393، پائيز 38، شماره  11سال  اسالمی، 

فرهنگی و گروه های هم    نظریه هم(  1393بشير، حسن و سليمانزاده، علی ) -34
مناسبات مطالعه  ایران فرهنگ  در  فصلارامنه  سال  ،  فرهنگی،  ميان  مطالعات    ،9نامه 

 . 123-144، صص 1393، پائيز 21شماره 



 

 (24 ) 

جنبش اشغال وال استریت تحليل گفتمان  (  1392بشير حسن و فاضل، محمد ) -35
، 1390بی بی سی، پرس تی وی و صدای امریکا در پایيز   یت هایپوشش خبری سا

 . 1392بهار   دوفصلنامه رسانه و فرهنگ، 

36- ( فائقی، سحر  و  ب( 1392بشير، حسن  نسبت  ارامنه  ارتباطات  نگرش سنجی  ه 
، فصلنامه مطالعات  1392مسلمانان ساکن شهر اصفهان سال   بين فرهنگی ارامنه و

 . 9-38، صص 20، سال هشتم، شماره 1392پائيز و زمستان ميان فرهنگی، 

اسمعي -37 حسن؛  )بشير،  حسين  سرفراز،  محمدصادق؛  بين  (  1393لی،  مذاکره 
،  24، شماره  10سال    فرهنگی،، مطالعات ميان  المللی به عنوان ارتباطی ميان فرهنگی

 .9-41، صص 1393اسفند 

38- ( حميدرضا  حاتمی،  و  حسن  های  (  1392بشير،  سرمقاله  گفتمان  تحليل 
جمهوریکيها و  اطالعات  انت ن،  از  پس  حوادث  درباره  ریاست اسالمی،  دهم  خابات 

سياست،جمهوری راهبردی  پژوهشهای  فصلنامه  شماره  2سال    ،  پائيز  6،   ،1392 ،
 . 59-88صص 

، فصلنامه  وی ازنمایی تحوالت اخير جهان اسالم در گفتمان شبکه پرس تیب -39
 ..... پژوهشهای سياسی جهان اسالم،

ا -40 و  حسن  )بشير،  علی  فيلم (  1392سکندری،  در  ایرانی  خانواده    بازنمایی 
، تابستان 2دوره ششم، شماره  ، فصلنامه تحقيقات فرهنگی ایران،  قند سينمایی یه حبه

 . 143-161، صص  1392

41- ( سيدباقر  حسينی،  و  حسن  جامعه  (  1394بشير،  در  مردانگی  و  زنانگی 
ارتباطات، سال    -عات فرهنگامه مطال، فصلنسنگ صبور افغانستان تحليل گفتمان فيلم

 . 1394، تابستان  62، شماره 16

42-   )...( محمدوحيد  اصفهانی،  صافی  و  اکبر  علی  اصفهانی،  صافی  و  حسن  بشير، 
، شماره  6سال  ، فصلنامه الهيات تطبيقی،  (ف،مفاهيم،جایگاهارتباطات ميان ادیانی )تعری 

 . 17-38، صص 1394، پائيز و زمستان 14

 

 

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

Laying Ground for Deeper Understanding of Relationship 

between Culture and Media”, Culture and Society in The 

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

 عربی(: پژوهشی ) -نوزدهم: مقاالت علمی 



 

 (25 ) 

( الغربی( »1391بشير، حسن  بين الخطاب  البحوث،  واالسالمی  االرهاب  للدراسات و  ثقافتنا   ،»
 . 106-75.، صص 2012  -1433، شوال 32شماره 
 ترویجی )فارسی(:  -یم مقاالت عل  -بيستم 

ال  ( »امپریاليسم فرهنگی و هویت فرهنگی«، کيهان فرهنگی، س1382بشير، حسن ) -1
 . 43-39، صص 1382اد ، خرد200بيستم، شماره 

 (Notable Selections in Mass Media, ed., Jarice Hanson 
and David J. Maxcy, Second Edition, 1999, 
Dushkin/MacGraw-Hill, pp. 364-373) 

( »تبليغات تجاری و اوانجليسم به مثابه کاال«،  1388بشير، حسن و فکورپور، محمد ) -2

 . 172-153یك، صص ، شماره 18فصلنامه رسانه، سال 

( »کارکرد رسانه های اجتماعی در  1389بشير، حسن و افراسيابی، محمدصادق ) -3
، پایيز و  83ياپی ،  شماره پ4و   3ایران«، فصلنامه رسانه، سال بيست و یکم، شماره 

 .31-5صص ، 1389زمستان 

4- ( حسين  فر،  مهربانی  و  رامين  چابکی،  حسن؛  ایران  (  1390بشير،  و  اسالمی  بيداری 
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جازی؛ ارزیابی (، »جریان های ضددینی در فضای م 1391و موذن، کاظم )  بشير، حسن -6
بهار   جامعه، فرهنگ و رسانه،ان«، فصلنامه وبالگ ها و سایت های ضد دینی فارسی زب
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تحليل محتوای کتاب های درسی ( 1392بشير، حسن و سيده مهدیس موسوی، زهرا ) -7
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درباره مفهوم و انگيزه های تروریسم و  رویکرد گفتمان غربی و گفتمان اسالمی  "مقاله   -1

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

قم،   علميه  حوزه  و  ایران  کتاب  1385اسالمی  در  شده  چاپ  مقاالت "،  مجموعه 

يت  رخ جهانی و جمع توسط: صليب س  "ش اسالم و حقوق بين المللی بشردوستانه همای
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ر روابط فرهنگی و سياسی مردمی و  جمهوری اسالمی ایران و مدلهای تعاملی همگرا د"  -2
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 . 2002ولوی در لندن،بين المللی م  مقاله ارائه شده در کنفرانس  "عشق و گفتگو "مقاله  -5

 

نشریه  "مقاله    -6- مطالعه  قاجاریه:  زمان  از  طنز  و  نقد  و  هنر  ایرانی:  کاریکاتور 
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 .1384-ارتباطات

 



 

 (27 ) 
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روزنامه    "توسعه و مفاهيم بنيادین آن در جامعه کنونی کشور   "(  1381بشير، حسن )  -13
، 1381فروردین    20، سه شنبه  1893پ لندن، سال نهم، شماره  اطالعات بين المللی، چا

 .        6، صفحه 2002آپریل  9

انان در جهان،  ت مسلمي ازدهم سپتامبر: وضعیدو سال پس از    "  ( 2003بشير، حسن )  -14

آمر مسلمانان  وضع  اول:  ته"کایبخش  تنظي،  و  بش  م: يه  نوامبر  يحسن  لندن،  ،  2003ر، 
اسالم مطالعات  تحقیتجد  صفحه.  23دن،  لن   یموسسه  مرکز  در  چاپ  امايد  دانشگاه  م  قات 

 صادق )ع(

تحليل گفتمان: دریچه ای برای کشف ناگفته ها: تحليل مقاله  "  ( 1384بشير، حسن )  -15

ایران   2001فوریه    27مورخ   باره  در  انگليس  گاردین  دانشگاه  "روزنامه  تحقيقات  مرکز   ،
 .1384، )ع(  امام صادق

باره زبان سواحد  یسلسله مقاالت  -16 با زبان فارس  یلير  مقاله(،    20  )حدود  یو رابطه آن 
 روزنامه اطالعات. 
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ران  یژه روابط ایخ بوی ا در طول تاريران و تانزانیا  یدر باره روابط فرهنگ  یسلسله مقاالت  -17
 مقاله(، روزنامه اطالعات.  25ن کشور )حدود یرازها در ايشبا زنگبار و حضور 

مقاالت  -18 زبانها د  یسلسله  باره  روزنامه    مقاله(،  15)حدود    یجنوب  ی قا یآفر  یمحل  یر 
 اطالعات. 

مقاله(،    15)حدود    ید تا آزادیاز آپارتا  یجنوب  ی قایدر باره تحوالت آفر   یسلسله مقاالت  -19
   روزنامه اطالعات.
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زبان  اشعار حافظ به  انتشار ترجمه  عربی این مقاله تهيه شده است تا    شعر فارسی(، بدليل 

پيدا کنند، منتش ادبيات غنی فارسی آشنائی بيشتر  با  ره در روزنامه فراملی  افراد عرب زبان 
 . 2000، مورخ اول فوریه  13475الحيات، چاپ لندن، شماره  

 
 بهای فارسی(: تخصصی )کتا   -مقاالت علمی -چهارمبيست و  

در کتاب تعامل دین و ارتباطات، حسن بشير    ،تعامل دین و ارتباطات( ۱۳۸۷بشير، حسن )  -1
 ع(. و همکاران، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )

: مطالعه ای  کتاب  ( »بنياد اجتماعی بحران: رویکردی ارتباطی«، در 1389، حسن )بشير -2
فرهنگ و  دین  سياست،  ای:  رشته  )بين  افتخاری،  اصغر  تدوین:  اول،  1389،  چاپ   ،)

وزارت    -شارات دانشگاه امام صادق )ع( و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهران: انت 
 . 58 -43، صص: 978-600-5574-83-8 شابك:فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

ای و    شبکه ه خبر: تحليلچه چيزی خبر را می سازد؟ در کتاب  (  ۱۳۸۹بشير، حسن ) -3
ت دانشگاه امام صادق انتشارا، حسن بشير و همکاران، چاپ اول، تهران:فتمانتحليل گ

 )ع(. 

  ر کتاب:( » تاریخ فرهنگی سلفيه: از متن گرایی تا زمينه گرایی«، د1390بشير، حسن ) -4
احمد پاکتچی و    به کوشش:  بنياد گرایی و سلفيه: بازشناسی طيفی از جریان های دینی،

-214-54-8شابك:    ، شارات دانشگاه امام صادق )ع( حسين هوشنگی، چاپ اول، انت
 . 177-131صص  ،600-978

5- ( حسن  عمومی  1390بشير،  روابط  توسعه  در  گيری  تصميم  و  خالقيت  هنر  »نقش   )
:  تاب: روابط عمومی انسان، به کوشش: مهدی باقریان، چاپ اول، تهرانانسانی«، در ک

 . صص...  شابك:.....،   انتشارات کارگزار روابط عمومی،

6- ( حسن  الکتر1390بشير،  نشر  حوزه  به  عملياتی  نگاهی  کتاب:(  در  «نخستين   ونيك، 
اسالم«، جهان  ناشران  المللی  بين  ماه    اجالس  شرکت    ، 1389خرداد  نخست،  چاپ 

 .85-81صص نتشارات علمی و فرهنگی، ا

( »جامعه شبکه ای و هویت قومی: مطالعه موردی 1390بشير، حسن و خلجی، محمد ) -7
زیك در جامعه شبکه ه ای هویت اقوام ترکهای آذری ایران و زاپاتيستهای مکو مقایس 

ای«، جهت چاپ در کتاب مجموعه مقاالت از طرف انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و  
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شماره:ارتبا تایيدیه:  نامه  است.  گرفته  قرار  تایيد  مورد  مورخ  -1063طات  م 
18/2 /1390. 

مان حقوقی و آموزشی ایران در بازنمایی ( »گفت1391بشير، حسن و قاسمی، مرضيه ) -8
دین و همزیستی مسالمت آميز، به کوشش: یونس    و کشورها«، در کتاب:  ملت ها، ادیان

-214-191-0دانشگاه امام صادق )ع(، شابك:    نوربخش، چاپ اول، تهران: انتشارات
 .96  -45، صص: 600-978

9- ( مدیری(  ۱۳۹۱بشير، حسن  پردازی  نظریه  دینی:  با   تارتباطات  مقایسه  در  خوف/رجاء 
، حسن بشير و همکاران،  رسانه و دین، در کتاب  عيتنظریه مدیریت اضطراب/عدم قط 

 هنگی.چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فر 

10-  ( حسن  در( ۱۳۹۱بشير،  اجتماعی  صادق رویکردهای  امام  روایی  در  گفتمان   ،
صادقکتاب   امام  زندگی  و  پابعادشخصيت  احمد  انتشارات  ،  تهران:  اول،  چاپ  اکتچی، 

 )ع(. دانشگاه امام صادق 

ه(،  پرد  5( کرونا و قدرت فلسفيدن )نمایشنامه تحليلی در  1399بشير، حسن ) -11
در کتاب: فلسفه و بحران کرونا، حميدرضا آیت اللهی، تهران: دانشگاه امام صادق )ع( و  

 پژوهشگاه فضای مجازی. 

 
 تخصصی )کتابهای عربی(:   -مقاالت علمی -پنجمبيست و  

1- ( حسن  الک1390بشير،  النشر  حول  عمليه  نظره  کتاب:(  فی  الدولی   ترونی،  االجتماع 
، چاپ نخست، شرکت انتشارات  1389)خرداد ماه    االول للناشرین فی العالم االسالمی،

 .82-79صص  می و فرهنگی( عل

 موارد دیگر هم هست.  -2

 
 مقاالت ترجمه ای )از انگليسی به فارسی(:  -ششم بيست و  

تلویزیونی در هشت کشور    چه چيزی خبر را می سازد؟ مقایسه اخبار سراسری  "مقاله   -1

 این مقاله تحت عنوان:  "جهان

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

Television Newscasts Compared in Eight Countries. 

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

1. Joseph D. Straubhaar 
2. Carrie Heeter 
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3. Bradley S. Greenberg 

 گابلز(  لدانشگاه ميامی )کورا از -

4. Leonardo Ferreira 

 دانشگاه ایندیانا:  از -

5. Robert H. Wicks 
 دانشگاه پوردیو  از -

6. Tuen-yn Lau 

 از کتاب  
Mass Media Effects Across Cultures 

Edited by: 

Felipe Korzenny 

Stella Ting. Toomey 

Sage Publications, Inc. London, 1992 

 

وسایل  تحقيقاتی  و  مطالعاتی  )فصلنامه  رسانه  فصلنامه  در  مقاله  این  بشير،  حسن  ترجمه 
 88، از صفحه  54پی  ، شماره پيا1382، تابستان  2عی(، سال چهاردهم، شماره  ارتباط جم

 صفحه منتشر شده است.   16در  103لغایت صفحه 

فرهن"مقاله   -2 هویت  و  فرهنگی  کتاب  "گیامپریاليسم  در  محمدی،  دکتر  نوشته   ،
(Notable Selections in Mass Media, ed., Jarice Hanson and 

David J. Maxcy, Second Edition, 1999, 

Dushkin/MacGraw-Hill, pp. 364-373)      این بشير.  ترجمه حسن   ،
ات:  ، صفح  1382، خرداد ماه  200مقاله در مجله کيهان فرهنگی، سال بيستم، شماره  

 منتشر شده است.  43 -39

،  "تحليل شبکه ای: تعيين ساختار و مشخصات جریان بين المللی خبری  "مقاله مفصل   -3
 .1384 حسن بشير، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق )ع(، :ظيمترجمه و تن

معاصر   "مقاله   -4 جهان  در  مردمی  روشنفکر   The Role of Public)،  "نقش 

Intellectual)  ال آلن  من  نوشته  در Alan Lightmanیت  مقاله  این  دوم     ، 

روشنفکر مردمی و علوم مختلف در انجمن  "در کنفرانسی تحت عنوان    1999دسامبر  
اه با تصرف: حسن بشير،  توسط نویسنده ارائه شده است. ترجمه همر  MITTرتباطات  ا

 ميالدی. 2001موسسه مطالعات اسالمی لندن، 

فرهنگها"مقاله   -5 تقابل  و  موتایمر  نو  "برخورد  ادوارد  ،  Edward Mortimerشته 
 .2002ترجمه حسن بشير، موسسه مطالعات اسالمی لندن، 

 



 

 (35 ) 

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

یهود   "مقاله   -1 المعارف  مسيری،  دائره  الوهاب  عبد  دکتر  تاليف  صهيونيسم،  و  یهودیت   ،
منت  بشير،  حسن  تصرف:  با  ترجمه  بشار،  سعيد  پژوهش، نوشته  آینه  فصلنامه  در  شره 

 .1382، سال 82شماره 

شدن"مقاله   -2 جهانی  و  اسالمی  استاد  "اخالق  الرحمن  عبد  دکترطه  نوشته  دانشگاه  ، 
آ مجله  در  منتشره  مراکش،  رباط،  الخامس،   Islamiyat alمریکائی  محمد 

Marifah    ترجمه  170-151م، صفحه  2001، زمستان  26، سال هفتم، شماره  ،
تصرف:   بعنوان  با  )ع(  صادق  امام  دانشگاه  تحقيقات  مرکز  توسط  منتشره  بشير،  حسن 

 صفحه.  32گزارش تحقيقاتی، 
گنه، مقاله( نوشته دکتر صباح زن   18بوط به حقوق بشر )حدود  ترجمه سلسله مقاالت مر  -3

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

 
 مقاالت همایش های داخل کشور:   -تمبيست و هش   

رویکرد  -1  « مقاله:  عنوان  بشردوستانه،  المللی  بين  حقوق  و  اسالم  المللی  بين  همایش 
تروریسم و راههای مبارزه  ان غربی و گفتمان اسالمی درباره مفهوم و انگيزه های  گفتم

له  . مقا1385، تاریخ همایش: زمستان  قم، دانشکده علوم حدیثمحل همایش:  ،  با آن«
 در کتاب همایش چاپ شده است. 

الکترونيك(، عنوان   -2 روابط عمومی  )انجمن  الکترونيك  چهارمين همایش روابط عمومی 
الکترونيك و نظام های اطالع رسانی«،    مقاله: » ل همایش: تهران،  محروابط عمومی 

 مقاله در کتاب همایش منتشر شده است. . 27/2/1387هتل المپيك، تاریخ همایش: 

جهانی گ"همایش   -3 های  رسانه  در  سازی  مقاله   "فتمان    انواع   بررسی:  عنوان 
امنيتی    اقتصادی،  سياسی،  تصویرسازیهای  و  اجتماعی  رسانه  فرهنگی،  در 

 ( نه ای غرب )مطالعه موردی کاریکاتوررسا  گفتمان  در  اسالم  تصویرسازی   جهانی    های

بشير  حسن   دکتر 

)ع صادق  امام  دانشگاه  علمی  هيئت   (عضو 

 .1387ه آبان ما 25

ارتباط تصویری: تحول پيام ها و    ، عنوان مقاله: »2همایش بين المللی روابط عمومی   -4
محل همایش: مرکز همایش های بين المللی صدا و  «،  2برداشت ها در روابط عمومی  

 مقاله در کتاب همایش منتشر شده است.. 1388آبان ماه  22، تاریخ همایش: سيما

المللی   -5 بين  کنفرانس  عمومی چهارمين  روابط   « مقاله:  عنوان  ایران،  عمومی  روابط 
المللی صدا    اوانجليسم بر پایه کاالئيسم«، محل همایش: تهران، مرکز همایش های بين
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اردیبهشت   کنفرانس:  تاریخ  سيما،  عمومی .  1388و  روابط  کارگزار  فصلنامه  در  مقاله 
 چاپ شده است. 1388،بهار و تابستان 24و  23شماره 

نقش هنر خالقيت و    نس بين المللی روابط عمومی ایران، عنوان مقاله: »ششمين کنفرا -6
انسانی«،   عمومی  روابط  توسعه  در  گيری  کتصميم  های  محل  همایش  مرکز  نفرانس: 

تاری المللی صدا و سيما،  کنفرانس:  بين  ماه    20و    19خ  در کتاب 1389آبان  مقاله   .
 منتشر شده است.  به شرح ذیل کنفرانس

گفتمان حقوقی    المللی دین و همزیستی مسالمت آميز، عنوان مقاله: »   هم اندیشی بين -7
محل هم اندیشی: تهران، مرکز    ا«، و آموزشی ایران در بازنمایی ملت ها، ادیان و کشوره

 . 1388آذرماه  22و  21اه تهران، تاریخ هم اندیشی: مطالعات دینی، دانشگ

سانه ای و رویکردهای دیپلماسی جنگ نرم ر  همایش رسانه و جنگ نرم، عنوان مقاله: »  -8
برگزار کننده: صدا و سيمای  ، مطالعه بيداری اسالمی معاصر«جریان تقابلی و ضد جریان:

المللیا.ا.،    ج.  بين  های  همایش  مرکز  تهران،  همایش:  تاریخ    محل  سيما،  و  صدا 
  . 10/3/1390و  9/3/1390کنفرانس: 

آینده نظم منطق -9 بيداری اسالمی    ، عنوان مقاله:ه ایهمایش ملی تحوالت خاورميانه و 
ای،   رسانه  گفتمان  و  کننده:مصر  پژوهش   برگزار  معاونت  استراتژیك،  تحقيقات  مرکز 

خارجیها سياست  همایش: ی  محل  است  ،  تحقيقات  مرکز  تاریخ    راتژیكساختمان   ،
 .1391خرداد  9همایش: 

نظریه خوف    ماهيت ارتباطات دینی:  دومين همایش فلسفه رسانه، عنوان مقاله: -10
کننده: برگزار  قطعيت،  اضطرار/عدم  مدیریت  نظریه  با  مقایسه  در  اميد(  و  )بيم  رجاء   و 

ها رسانه  مطالعات  همایشگروه  محل  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه   ،  :
 .27/10/1390تاریخ همایش:ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

عم -11 روابط  همایش  الکترونيك:  هشتمين  عنوان 1392اردیبهشت    28ومی   ،
پيك، مقاله: قدرت هوشمند و روابط عمومی کارآمد: دیدگاهی راهبردی، تهران، هتل الم

 .1392اردیبهشت  28
 

 ای خارج کشور: مقاالت همایش ه   -بيست و نهم 

رسانه"کنفرانس   -1 و  شدن  خاورميانه جهانی  در  بين  "ها  انجمن  ارتباطات  توسط  المللی 
»،  ( Global Communication Association)جهانی   مقاله:   عنوان 

Qanun and the Modernization of Political Thought  

in Iran»  (ایران  در  سياسی  تفکر   تجدد  و  قانون   روزنامه )عمانیش: کشور  ، محل هما ،
دانشگاه   البيان،  تاریخ کنفرانس:  عماندانشکده  اکتبر    21و    20،  و   29)    2008ماه 
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به زبان انگليسی چاپ شده  Global Mediaمقاله در فصلنامه ، ( 1387 رماهمه 30
 است. 

 
 برگزاری کارگاه آموزشی:   -سی ام

کارگاه  -1 زمينه    دو  در  مطالع"آموزشی  برای  نو  روشی  گفتمان:  تاریختحليل  در  "ه  که 
در   صادق  امام  دانشگاه  در  تشيع  تاریخ  ارشد  کارشناسی  های  تدریس   1385کالس 

 گردید. 

)روش   -2 رساله  از  مستخرجه  پژوهشی  مقاله  دکتری  8تهيه  دانشجویان  برای    -ساعت( 
 .1389/ 11/8تاریخ :   -دانشگاه دفاع ملی 

دانشگاه    -دکتری  ساعت( برای دانشجویان  4)  -شنائی با روش تحليل گفتمانآکارگاه   -3
 . 18/8/1389تاریخ:  -دفاع ملی 

تلویزیون   -4 در  شناسی  نشانه  مفصل(   12)کارگاه  کارشناسی   برای  -جلسه  دانشجویان 
 . 1389دی ماه  -قم -دانشگاه باقرالعلوم )ع( -ارشد و دکتری 

اسالم -5 کشورهای  اجتماعی  ارتباطات  حجکارگاه  مبلغان  آموزش  برای  برای    -ی  کارگاه 
حوزه نمایندگی ولی فقيه در امور    -رك دکتری و فوق ليسانس و حوزویافراد دارای مد

 .1389 -حج و زیارت 

تحليل مح -6 ) کارگاه  ملی  دفاع  دانشگاه  اساتيد  برای  روز    8توا،  هر  روز  دو  در    4ساعت 
 در تاریخ های:........ ساعت( 

  4روز  ساعت در دو روز هر    8)  رای اساتيد دانشگاه دفاع ملی  کارگاه تحليل گفتمان، ب  -7
 در تاریخ های:........ ساعت( 

نشگاه دفاع ملی،  در داوش تحليل مورد نياز برای طرح کالن نظام،  کارگاه جمع بندی ر -8
 برای مسئوالن و اساتيد دانشگاه دفاع ملی، در روز سه شنبه، مورخ...... 

ساعت در دو روز    8نشجویان دکتری دانشگاه دفاع ملی )کارگاه تحليل محتوا، برای دا  -9
 ساعت( در تاریخ های:........  4ر روز ه

ساعت    8)  کارگاه تحليل گفتمان، برای دانشجویان دکتری دانشگاه دفاع ملی   -10
 ساعت( در تاریخ های:........  4در دو روز هر روز 

 کارگاه تحليل گفتمان برای دانشجویان امام صادق )ع(.   -11
 

 تدریج درج خواهند شد.   ه: کارگاه های متعدد دیگری نيز برگزار شده اند که بهتوج 
 

 : طرح های پژوهشی اجرای   -سی و یکم
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رهبر -1 کالم  در  اسالمی  هنر  های  رهيافت  و  همکاران:  اصول  زارع  ی،  ابوذر 
. طرح مزبور به صورت  1386-1387درخشان+حسين همازاده ابيانه، زمان اجرا: سال  

 ست. کتاب منتشر شده ا

  -وریه و تونس در پرس تی وی»بررسی تحوالت گفتمانی بحرین، یمن، ليبی، مصر، س -2
یزی و  «، مشاور طرح: حسن بشير، کارفرما: معاونت برنامه ر1390اردیبهشت و خرداد  

اداره کل نظارات و ارزیابی اخبار و برنامه های سياسی،  نظارت مرکز نظارت و ارزیابی 
)گوا ا.،  ا.  ج.  سيمای  و  شماره:صدا  طرح:  تایيد  مورخ    2590-10083هی 

20/10/1390 ) 
نظری  » -3 اسالمی  مبانی  نگاهبيداری  )ره(  امام    از  ایو  خمينی  خامنه  ا..  مجری:  آیت   ،

پ کارفرما:  بشير،  ارشاد حسن  و  فرهنگ  وزارت  ارتباطات،  و  هنر  فرهنگ،  ژوهشگاه 
طرح:    .1391اسالمی،   آغاز  طرح:1/11/1390تاریخ  اتمام  تاریخ   ،  11/7/1391 .

 .( 1391/ 17/10مورخ  91/ 1971شماره:   )گواهی تایيد طرح:

، با همکاری  1396در شبکه من و تو. سال  طرح تحليل گفتمان مستند انقالب اسالمی  -4
فرهنگ و اندیشه اسالمی. این طرح نهایتا به شکل کتاب با عنوان »پهلوی  پژوهشگاه  

 سوم« منتشر گردید. 
 

 طرح های پژوهشی: ارزیابی و نظارت   -سی و دوم
وزارت علوم، تحقيقات و فن    کارفرما:ای کشور،  تحليل گفتمان نشریات قومی دانشگاه ه -1

 .1386-1387زمان اجرا: ، ناظر طرح: دکتر حسن بشير، آوری

 .1398طرح تحليل گفتمان بيانات رهبری در مورد فرهنگ، دفتر تبليغات اصفهان،  -2

 
 راهنمایی دانشجویان:  -سی و سوم

  -نگ و ارتباطاتدانشکده معارف اسالمی و فره  -87دانشجویان کد ورودی    راهنمای -1
 .1390-نيمسال اول و دوم  -دانشگاه امام صادق )ع( 

  -شکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطاتدان  -87راهنمای دانشجویان کد ورودی   -2
 .1391-نيمسال اول -دانشگاه امام صادق )ع( 

 بعد.به  1396راهنمای دانشجویان دکتری،  -3

 به بعد. 1397راهنمای دانشجویان دکتری،  -4

 

 سخنرانی علمی:   -هارمسی و چ 



 

 (39 ) 

دینی« -1 متون  محتوای  تحليل  بر  »درآمدی  سخنرانی:  سخنرانی:عنوان  محل  دانشگاه  ، 
ادبيات،    هراء،الز دانشکده  عربی،  ادبيات  و  زبان  گروه  گروه  اساتيد  کننده:  شرکت  افراد 

 .7/10/1390ه الزهراء، تاریخ برگزاری: چهارشنبه های زبان و ادبيات و الهيات دانشگا

بيداری اسالمی در رسانه های جهان«، محل سخنرانی: دانشگاه امام  سخنرانی: »ن  عنوا -2
 ی اسالمی«، تاریخ برگزاری: ....صادق )ع(، سمينار »بيدار

 به تدریج سخنرانی های دیگر نيز درج خواهند شد. توجه:  
 

 مختلف:   مقدمه بر کتاب های  -و پنجم  سی 
1- ( حسن  ج1390بشير،  در  اخالق  کتاب:  بر  مقدمه  مکاتبات  (  محتوایی  تحليل  نگ: 

( پور  جانی  محمد  نوشته:  معاویه،  و  )ع(  علی  اول،  (،1390اميرالمؤمنين  انتشارات  چاپ 
 دانشگاه امام صادق )ع(. 

2- ( حسن  زندگی  1392بشير،  سبك  و  اجتماعی  های  شبکه  مطالعات  کتاب:  بر  مقدمه   )
ران:  انتشارات سيمای  (، چاپ اول، بهار، ته1392شته: مجمدصادق افراسيابی، )جوانان، نو

 .108، تعداد صفحات: 978-600-6628-15-8شرق، شابك: 

3- ( بر  1392بشير، حسن  مقدمه  علی  (  نوشته:  معاصر،  فکری  نحله های  بر  درآمدی  کتاب: 
 اصغر دارایی، تهران: انتشارات دانشگاه صدا و سيما. 

4- ( کتاب:  (  1398بشير، حسن  بر  کودکمقدمه  به  ای  رسانه  سواد  آموزش  چگونه   اصول  ان؛ 
موسوی،   سيدعلی  و  نصيری  معصومه  کنيم؟  ای  رسانه  تربيت  را  سوم  هزاره  تهران:  نسل 

 سل روشن. انتشارات ن 

الف« تا »ی«، مفاهيم مهارت ها  »سواد رسانه ای از  بر کتاب:  مقدمه  (  1398بشير، حسن ) -5
ر سواد  کارکردهای  نظران،و  صاحب  و  اساتيد  منظر  از  ای  ا   سانه   فراسيابی، محمدصادق 

 تهران: انتشارات پشتيبان. 

حوه بازنمایی  انتقادی ن( مقدمه بر کتاب: پدر در قاب تلویزیون )تحليل  1400بشير، حسن ) -6
لی ملك، قم: صدا و سيمای جهوری اسالمی  ميرع  پدر در مجموعه طنز تلویزیونی(، راضيه

 ژوهش های اسالمی، دین و رسانه. ایران، اداره کل پ

)بشير،   -7 ارتباطچی،  1400حسن  کتاب:  بر  مقدمه  م م (  دوم،  صطفی  چاپ  نسب،  صطفوی 
 تهران: بشارت. 

 
 

 ه(: دیدگاهها )نوشته های کوتا   -ششمو    سی 



 

 (40 ) 

، در کتاب:  ( »وبالگ نویسی یك روزنامه نگاری غير ساختاری است«1390بشير، حسن ) -1
بالگ نویس روزنامه نگار می شود؟، محمود  وبالگ نویسی و روزنامه نگاری: چگونه یك و

( آبادی  شابك:  1390سلطان  ثانيه،  تهران:  اول،  چاپ   ،)7-9-95894-964-978 ،
 .214ص: 

 نتشر شده اند ولی به دليل اختصار درج نشدند. موارد زیاد دیگری هست که م -2

  


