تهایپژوهشی 
اولىی 
دانشکدهدینورسانه 


 

سخه وخست

داوؼگاه های مزتبظ با مزاکش اجزایی ،با رویکزد افشایغ بهزه
وری و تىطؼه داوغ در دطتگاه اجزایی خىد همىاره درؿذد
هظتىذ که با اطتفاده اس ویزو های وخبه و کارآسمىده پژووهغ
هایی در راطتای ویاسهای طاسماوی خىد به اوجژا بزطژاوىذ و
در راطتای اهذاف طاسمان مزبىعه گا مژثرز بزداروژذا ایژه
ً
ویوگیها ،خـىؿا وشدیک بىدن ػزؿه پژووهغ بژه میژذان
ػمل و تىلیذ در رطاوه ملژی بژزای داوؼژجىیان تالـژی
تکمیلی داوؼگاه ؿذا و طیما فزؿت بظژیار مىاطژبی بژزای
تىلیذ داوغ وظزی و کاربزدی در حىسه ویاسهای ایه طژاسمان
فزاهم میومایذا
داوؼکذه دیه و رطاوه ،با هذف غىابخؼی به مالتىای دیىژی
در آرار تىلیذی رطاوه ،بز اطاص داوژغ بژىمی و اطژ می و
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بهمىظىر تالقق رطاوه تزاس اوق ب اطژ می ،همژىاره تژ ع
ومىده اطت در اوتخاب مىضىػا پایانوامهها ،با وگاهی به
ویاسهای طاسمان ؿذا و طیما ،مباحث پووهؼی رطاوه را بژا
رویکزد دیىی و اط می مىرد بزرطژی رژزار دهژذا بژز ایژه
اطژژاص ،اولىیتهژژای پووهؼژژی مىژژذری در ایژژه کتاب ژژه،
میتىاوذ راهىمای داوؼجىیان در اوتخاب مىضىع پایانوامژه
بژژىده و ویژژش اطژژاتیذ و پووهؼژژگزان را در ارائژژه عز هژژای
پووهؼی یاری رطاوذ و ویش فزایىذ فؼالیتهژای پووهؼژی را
در داوؼکذه تظهیل ومایذا اس پووهؼژگزان و اطژاتیذ تقاضژا
میػژژىد وظ ژزا و پیؼژژىهادا خژژىد را در خـژژىؽ ایژژه
وىػتار ،به واحذ پووهغ داوؼکذه ارائه ومایىذا
داوشکذه دیه و رساوه
مذیریت پژوهش
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مولفههایفرهىگی

ارتباطات ،رساوه و مسائل و
الف .ارتباطات ،دیه و مفاهیم دیىی در رسااو و بزواما های
رادیو و تلویزیون
 مظژژژائل و جىبژژژههای فقهژژژی در
ارتباعژژا رطژژاوهای و بزوامژژههای
رادیى تلىیشیىن
 مظژژژائل و جىبژژژههای اخ رژژژی در
ارتباعژژا رطژژاوهای و بزوامژژههای
رادیژژى تلىیشیژژىن (اخژژ

فژژزدی،

اجتمژژژاػی ،حزفژژژهای ،کژژژاربزدی،
وظزی ،ػملی)
 مظژژژائل و جىبژژژههای اػتقژژژادی و
ک مژژی در ارتباعژژا رطژژاوهای و
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بزوامههای رادیى تلىیشیىن
 مىاطک و آییههای دیىی ،ارتبژاعی و
رطاوه ای ،هم ىن مزاطژم اربؼژیه،
حژژژم ،مىاطژژژبتهای تژژژاریخی و
اجتماػی ،اػیاد و وفیا
 اؿىل و فزوع دیه؛ مفژاهیمی ماوىژذ
خذاػىاطی ،وحی ،ریامژت ،بژزس ،
جهژژاد ،ػژژذالت ،ػبژژادا هم ژژىن
وماس و روسه ،ػیغان ،جه ،پیژامبزان،
امامژژژان و مؼـژژژىمیه و دوران
حکىمت آوها
ب .ارتباطات و مسائل و مولف های مزتبط با هویت
 هىیژژژت فژژژزدی در ارتباعژژژا و
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بزوامههای رادیى و تلىیشیىن
 هىیژژت اجتمژژاػی در ارتباعژژا و
بزوامههای رادیى و تلىیشیىن
 هىیژژژژت ملژژژژی در ارتباعژژژژا و
بزوامههای رادیى و تلىیشیىن
 هىیژژژژت دیىژژژژی در ارتباعژژژژا و
بزوامههای رادیى و تلىیشیىن
 هىیژژت خژژاوىادگی در ارتباعژژا و
بزوامههای رادیى و تلىیشیىن
 هىیژژت جىظژژیتی در ارتباعژژا و
بزوامههای رادیى و تلىیشیىن
 هىیژژژت فزهىگژژژی در ارتباعژژژا و
بزوامههای رادیى و تلىیشیىن
 هىیژژژت تمژژژذوی در ارتباعژژژا و
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بزوامههای رادیى و تلىیشیىن
ج .ادبیاااات اساااامی و اورابااای در سیاساااتگذاریها،
بزوام ریزیها و تبلیغات دیىی در رساو و رادیو تلویزیون
 ارسعهژژژای اوقژژژ ب اطژژژ می و
مىىیا حضز اما خمیىی (ره) و
رهبژژز مؼظژژم اوقژژ ب اطژژ می،
ػذالت فزهىگی ،فضائل اخ رژی و
رفتارها ،الگىهای بژىمی و اطژ می
در اوذیؼه و ػمل
 اطتق ل فزهىگژی ،وحژذ و وفژا
اجتماػی ،ارتقاء اػتمژاد بژه وفژض،
خىدبژژاوری ،امیژژذآفزیىی ،تجمژژل
گزایژژژی ،بهزهمىژژژذی اس خـژژژائؾ
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فزهىگژژی هم ژژىن خژژظ و سبژژان
فارطی ،آداب و رطى
 تاللیل پیا های ارتباعی در اخبژار و
جزیژژژان طژژژاسیهای رطژژژاوه ای،
مؼارکتهای اجتمژاػی -طیاطژی،
اوتخابژژا  ،بالزانهژژای اجتمژژاػی –
طیاطی و بیه المللی
 اوق ژ ب اط ژ می و ارتباعژژا بژژیه
المللی ،رطاوههای ملی ،مىغقهای و
بیه المللژی ،دیللماطژی رطژاوه ای،
املزیالیظژژژم خبژژژزی و فزهىگژژژی و
هومىوی ارتباعی ،اطژ

هزاطژی و

ایزان هزاطی ،جهاوی طاسی و ااا
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ارتباطات ،رساوههای سىتی و وویه و مفاهیم مرتبط
 ػىاخت رادیژى و تلىیشیژىن ،طژیىما،
فضای مجاسی ،ماهىاره ،باسیهژای
رایاوژژژه ای ،ایىتزوژژژت ،ػژژژبکههای
اجتمژژاػی و رطژژاوههای اجتمژژاػی،
تلىیشیىنهای کابلی و ()IPTVها
 تاللیل و بزرطی همگزایی رطاوهای،
دیه رطاوهای و رطاوه دیىی ،وارؼیت
مجاسی ،سوذگی دو و ااا
 تاللیل و بزرطی مخاعب؛ میل ،ویاس
و مـژلالت در اخبژار و بزوامژژههای
تفزیالی و طزگز کىىذه و آمىسػژی،
مخاعبژژان تؼژژاملی ،وب هىػژژمىذ و
ااا
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 مذیزیت و طیاطتگذاری رطژاوه ای،
بزوامه ریشی ،وظژار و ارسیژابی در
رطژژاوه ملژژی و بژژیه المللی(وقژژذ و
تغبیق)
ارتباطات ،رساوه و مسائل و مولفههایاجتماعی
 کارکزدهای رطژاوه در ارتباعژا بژا
وهاد خاوىاده ،وهاد دیه ،طاختارهای
آمىسػی و فزهىگژی ،اسدوای طژالم،
جىاوژان ،جمؼیژت ،طژبک سوژذگی،
جامؼژژه مهژژذوی ،وظژژم اجتمژژاػی،
تهژژاجم فزهىگژژی ،ػژژادی ،عىژژش،
مىطژژیقی ،مزجؼیژژت دیىژژی ،فکژژزی
،فزهىگی و باسوماییهای رطاوهای
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ارتباطات؛ وظریات رساوهای و مذلهایدیىی
 ػىاخت و تاللیل ػىاؿز ،سمیىههای
ارتبژژاعی ،ػژژزایظ در دیژژذگاههای
ػالمان ،کتب آطماوی ،ؿژاحبىظزان
دیىی و طکىالر ،طىتهای ارتبژاعی
در رابغه با رطاوه
 مژژذلهژژا ،وظزیژژا  ،هىجارهژژا و
مظژژلىلیتهای ارتبژژاعی ،حقژژىری و
رطاوهای در وگاه دیىی و اط می
 کارکزدهژژژای تزبیتژژژی ،اخ رژژژی،
تبلیغژژی ،طژژزگزمی ،آمىسػژژی و اااا
تبلیغا باسرگاوی ،طتاره طژاسیهژا،
اطغىره طژاسیهژا ،الگىهژا و ااا بژا
رویکزد دیىی در رطاوه و بزوامژههای
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رادیى تلىیشیىن
 اوالزافژژا مالتژژىایی و اجتمژژاػی و
فزهىگی در رطاوه و بزوامههای رادیژى
و تلىیشیژژىن ماوىژژذ خزافژژه گزایژژی،
طکىالریظم ،مکاتب ماتزیالیظتی و
ػزفانهای وىظهىر ،ػبهه افکىیهژا،
ومژژژاد طژژژاسیها و بژژژذآمىسیهای
اخ ری ،رفتاری و فزهىگی در رطاوه
و بزوامههای رادیى و تلىیشیىن
مباحث هستیشىاسی رساوهای
 بزرطژژی و وقژژذ دیژژذگاههای هظژژتی
ػىاختی رطاوه در اط
 بزرطژژژی و وقژژژذ هظژژژتی ػىاطژژژی
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ارتباعا و مباوی فلظژفی وظزیژا
ارتباعی
 بزرطی و وقذ مباوی هظژتی ػىاطژی
حاکم بز روعهژای کمژی و کیفژی
تالقیژژق در ارتباعژژا بژژا تاکیژژذ بژژز
تاریزا رطاوهها
 بزرطی و وقژذ ماهیژت فىاوریهژا و
تکىىلژژژى

رطژژژاوهای و تژژژاریزا

اوظانػىاختی
مباحث معرفتشىاسی رساوهای
 تاللیل اوتقادی فلظفههای رطاوه
 مؼزفتػىاطژژی ارتباعژژا اس مىظژژز
دیه اط

(و بزرطی تغبیقی)
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 فلظژژفه ارتباعژژا میژژان فزهىگژژی
(بزرطی تغبیقی)
 مؼزفتػىاطژژی وارؼیژژت مجژژاسی و
وظبت آن با وطایل ارتباط جمؼی
 هىیژژت مجژژاسی ،هىیژژت حقیقژژی و
وارؼیت رطاوهای (تغبیقی)
 ؿىؼت فزهىژ ،،فزهىژ ،دیجیتژال،
فزهى ،و چزخغ تـىیزی و وظبت
آن با اط

و مذرویظم

 مؼىا ،اوتقال مؼىا و هىیت مؼىایی در
وظژژژژبت رطژژژژاوههای مژژژژذرن و
ػلى ػىاختی
 مؼزفتػىاطی و روعهای تالقیژق
کمژژی و کیفژژی در وظژژبت پژژاردایم
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اط می
 وظزیههای ػلى اجتماػی ،هىجاری
و کژژاربزدی ب ژزای فهژژم متؼژژارف در
تىاطب با رویکزدهای اط می
 پزاگماتیظژژژم رطژژژاوهای و تژژژاریزا
رفتاری بز اوظان
 باسوماییها در فلظفه وظزی رطاوه
 وارؼیژژت و وارغگزاییهژژا در فلظژژفه
وظزی رطاوه
 روعػىاطژژژژیهای هزمىژژژژىتیکی،
پذیذارػىاطی و دیذگاههای اوتقژادی
در رطاوه
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مباحث زیبایی شىاختی رساوهای
 فلظفه فیلم با رویکزد اوتقادی
 فلظفه هىز ،دیه و طیىما
 سیباییػىاطی مذرن و وظژبت آن بژا
سیباییػىاطی طىتی
 مبژژژژژژژژاوی هظتیػىاطژژژژژژژژی و
مؼزفتػىاطی مکاتب اؿلی فلظفه
هىز با تاکیذ بز سیباییػىاطی
مباحث اخالقی رساوهای
 اخ

تکىىلى ی و رطاوههای مذرن

در وظبت تىلیذ پیا و ااا
 تقلیلگزایی ،فىریت و تشریق مؼىا در
رطاوه
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 رویکزدهای اخ ری در رطاوه
تولیذ و تلویسیون
 پووهغ بزوامهای :الشاما ،آطیبها
و روعها
 چؼماوذاسهای وىیه بزوامهطاسی
 الشامژژا دیىی(فزهىژژ ،دیىژژی) در
الگژژىبزداری اس بزوامژژه تلىیشیژژىوی
دیگز کؼىرها
 سیباییػىاطی تلىیشیىن بژا رویکژزد
دیىی
 طژژاختار بزوامژژههای تلىیشیژژىوی و
مفاهیم دیىی
 کژژاربزد رطژژاوه و فىژژاوری جذی ژذ در
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ػکل گیژزی رالبهژا و بزوامژههای
جذیذ تلى یشیىوی
 بزرطی باسومژایی ػخـژیت مژزد و
سن در بزوامههای تلى یشیىوی
 الشامژژا تقلی ژذ ی ژا ابژژذاع در تىلی ژذ
بزوامههای تلى یشیىوی
 باسومژژژژایی مفژژژژاهیم رزآوژژژژی در
بزوامههای تلىیشیىوی
فیلم وامه و تلویسیون
 طژژاختارهای روایژژت و فیلمىامژژه بژژا
رویکزد دیىی
 تاللیژژژل رـژژژؾ رژژژزآن اس مىظژژژز
روایتػىاطی
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 دیه و فیلم وامه دیىی؛ وظزیهها و آراء
 بزرطژژی طژژاختارهای روایژژی آرژژار
ومایؼی تلىیشیىوی
 فژژیلم وامژژه و راهکارهژژای اوتقژژال
مفاهیم دیىی
 واکاوی وظبت فز و مالتژىا در فژیلم
وامه دیىی
 بایظژژتههای جىبژژههای ومایؼژژی ب ژزای
ارتباص اس رـؾ رزآوی
 بزرطژژی جىبژژههای ومایؼژژی بژژزای
ارتباص اس متىن کهه و مؼاؿز دیىی
 بزرطی وؼاوهها و مؼىژا در فیلمىامژه
دیىی
 بزرطی و تغبیق مضژامیه اوق بژی و
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دیىی در آرار ومایؼی و فیلم وامهها
 راهی ژابی مىلفژژههای دیى ژی اس متژژىن
دیىی به ومایؼىامه و فیلم وامه
 تاللیل و بزرطی ػىاؿژز فژیلم وامژه
دیىی (ػخـیت پزداسی خیز و ػژز
و ااا)
 بزرطی و تغبیق مضژامیه اوق بژی و
دیىی در آرار ومایؼی و فیلم وامهها
 تاللیژژل ادبیژژا پایژژذاری در فژژیلم
وامهها
 ػىامل جذابیت فز های بلىذ (رمژان
و حماطه) بزای طزیال وى یظی
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مطالعات دیه و فیلم
 فلظفه فیلم با رویکزد اوتقادی
 فلظفه هىز ؛ دیه و طیىما
 وظزیه دیىی فیلم
 باسومایی مفاهیم دیىی در رطاوه
 مغالؼه اوز در حىسه فیلم تلىیشیىوی
و دیه؛ آطیبها و ظزفیتها

