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  لطفی کزج
سعیده  -علیرضا پیرعلی - عبدالحکیم فروتن  رتبه بندی و تبیین شاخص ھای احساس امنیت .٩۶

  رحیم لطفی کزج -سیادت
اسالمی به عنوان پدافند غیر عامل در عصر  -حفظ ھویت ایرانی  .٩٧

  کنونی
محمد میر  -زبیده قرنجیک –عبدالحکیم فروتن 

  حسینی
  علیرضا فوالدی  و بحرانھای معاصر عطار .٩٨
  دکتر حمیدرضا فھیمی تبار  پدافند غیر عامل و آسیب شناسي فكري حوادث .٩٩

  محدثه قبائی آرانی  رابطه بین مدیریت بحران و پدافند غیر عاملبررسی  .١٠٠

پدافند غیر عامل در بھسازی ونوسازی بافتھای  مدیریت بحران و .١٠١
  فرسوده

  احمد استقالل -مریم قربانی

تحلیل جامعه شناختی نقش برنامه ریزی فرھنگی به عنوان پدافند  .١٠٢
  غیرعامل در توسعه روستایی

  نصرآبادیمحمد کارکنان 

  محمد کارکنان نصرآبادی  پدافندغیرعامل و برنامه ریزی رفاه اجتماعی مبتنی بر آمایش سرزمین .١٠٣

سیستم اطالعات جغرافیايي مشاركتي و پدافندغیرعامل در مديريت  .١٠۴
  شھرھا

  غالمرضا نیاسری -محمد کارکنان نصرآبادی

  کریمیانمینا   سرمایه فرھنگی شاخصی ازپدافندغیرعامل .١٠۵

انسجام اجتماعی، مقاوم سازی و کمینه سازی دشمنی، عوامل پایه  .١٠۶
  ای پدافند غیر عامل

  محسن کوشافر

  حامد ھاديان -مسعود كیاني  پدافند غیرعامل در علوم انسانی با محوریت روان شناسی .١٠٧

محمدرضا -سھراب زادهمھران  -امین گودرزی  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پدافند غیرعامل .١٠٨
گوھر -بھاره علیزاده راھداری  -حسینی

  جمال توت آغاجی -سلمانی جلودار
 -چشمهستار صادقی ده -امین گودرزی  رابطة بین امنیت اجتماعی و فردی و  پدافند غیرعامل .١٠٩

بھاره  - علیرضا ترکاشوند -محمدرضا حسینی
  علیزاده راھداری

  حسن حسینی امینی -دکتر افشین متقی  )تاکید بر شھرھای سوریهبا (پدافند غیرعامل  شھری .١١٠

  حسن حسینی امینی -دکتر افشین متقی  شھرسازی دفاعی با رویکرد پدافند غیر عامل .١١١

  آزیتا برفره  -رویا مھدیانی  بافت فرسوده وراھبردھای توسعه پایدار با تاکید بر پدافند غیرعامل .١١٢

آموزشي  وپدافند غیر عامل در مديريت درمان مديريت وبرنامه ريزي  .١١٣
  تامین اجتماعي استان كرمان

  افسانه محمد نیا

  مصطفي محمدي ده چشمه  ھای فرسودة شھری ایرانالزامات پدافند غیرعامل در بافت .١١۴
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با رویکرد (ی در سازمان ھای معاصر سازمان و مدیریت اخالق اخالق .١١۵
  )اسالمی

  درخشنده مرادی

وري نیروي انساني با رویکرد  ارتقاء بھرهعوامل مؤثر بر علل و  بررسي  .١١۶
: مطالعه موردي(سرمایه اجتماعی به عنوان مولفه پدافندغیرعامل 

  )اداره برق شھرستان نطنز

  درخشنده مرادی

  فائزه مرادی حقیقی  جایگاه فرھنگ اسالمی در پدافند غیر عامل .١١٧

پدافند غیر عامل در جنگ نرم با تاکید بر استراتژی فرھنگی به عنوان  .١١٨
سرمایه -اعتماد اجتماعی-اتحاد و انسجام اجتماعی(سه مؤلفه 

  )اجتماعی

  علیرضا ملک پور شھرکی

  مھدی کمالی -علیرضا منصوریان  نقش آموزش در  تحقق اھداف پدافند غیر عامل .١١٩

حسن زاده  زھرا -مریم منعمیان بیدگلی  نقش رسانه در پدافند غیرعامل .١٢٠
  بیدگلی

  سید حجت موسوي  )کوير دامغان: مطالعه موردي(کوير؛ پدافند يا ضد پدافند  .١٢١

ابولفضل   -عباسعلي ولي -سید حجت موسوي  پدافندغیرعامل قنات؛مھمترين سازه آبي ايرانیان باستان .١٢٢
  رضا قضاوي -رنجبر

  سیدمحسن موسوی  راھکارھاملزومات و : شھروندی فعال و  پدافند غیر عامل .١٢٣

استان سیستان : نمونه موردی(پدافند غیرعامل و سرمایه اجتماعی  .١٢۴
  )و بلوچستان

  حسن حسینی امینی -زھرا موسوی

کاربرد روانشناسی اجتماعی در ارتقاء فرھنگ مصرف انرژی بعنوان  .١٢۵
  دفاع غیر عامل در مقابله با تحریم ھا و تھدید ھا

  فرانک سیدی -فاطمه موسوی میرک

  تحلیل ضرورت پدافند غیرعامل در مدیریت بحران .١٢۶
  

بھمن   -مسعود برادران  -زینب مھمدی کربالیی
  منصور غنیان  -خسروی پور

بھمن   -مسعود برادران  -زینب مھمدی کربالیی  تحلیل مبانی و اصول پدافند غیرعامل .١٢٧
  منصور غنیان  -خسروی پور

بر ھويت دینی با رویکرد پدافند  بررسی تاثیر اينترنت .١٢٨
  غیرعامل

  زھره توكلي -محمد میرزايي ملكیان

  فھیمه نامورمقدم  برنامه ریزی پدافند غیر عامل در بخش فرھنگ .١٢٩

  فاطمه تورنجی پور -فھیمه نامورمقدم  تببین نقش مشارکت اجتماعی در پدافند غیرعامل .١٣٠

  روح اهللا نخعی سیستانی  مقابله با آنھای الزم جھت بیوتروریسم وآمادگی .١٣١

تحلیلی راھبردی از مدیریت بحران در بافتھای فرسوده با رویکرد محله  .١٣٢
  ای نمونه بافت فرسوده محله عودالجان تھران

  یاشار نراقی

  شھال نریمانی  و تاثیر آن بر آسیبھاي اجتماعي در جھان امروز جنگ نرم .١٣٣

  سمیرا بیگی-محمد نورمحمدی نجف آبادی  غیرعامل کشورجنگ اطالعاتی و پدافند  .١٣۴

ھا در فضا سازي پدافند غیر عامل باموضوعیت   ل  كاربرد فراكتا .١٣۵
  ھاي نوين در زمینه پدافند غیر عامل با تاكید بر بومي سازي فناوري

  مھدی محمدزاده راوندی -حامد نوری

  اسما عسکری کویری -محسن نیازی  ایجنگ رسانه .١٣۶

زينب پروري  - مقدمالھام شفائي -محسن نیازي  جايگاه سرمايه اجتماعي در پدافند غیرعامل .١٣٧
  آراني

 -احسان الماسی بیدگلی-دکتر محسن نیازی  نقش توسعه فرھنگی در پدافند غیرعامل .١٣٨
  سید سعید حسینی زاده آرانی
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آسیب شناسی اجتماعی مشارکت شھروندی به عنوان مؤلفه  .١٣٩
  پدافندغیرعامل در مدیریت شھری

 -محمد کارکنان نصرآبادی -دکتر محسن نیازی
  غالمرضا نیاسری

 - دکتر ھادی اعظمی -سیدھادی زرقانی  پدافند غیرعامل و مدیریت بحران .١۴٠
  غالمرضا نیاسری

فاطمه منصوريان  -نرگس نیكخواه قمصري  واکاوی مفھوم مھندسی فرھنگی به مثابه مدیریت پدافند غیر عامل .١۴١
  راوندي

فاطمه منصوريان  -نرگس نیكخواه قمصري  معمای مقابله با قدرت نرم در عصر جھانی شدن .١۴٢
  راوندي

تحلیل وضعیت توسعه اجتماعی با رویکرد پدافند غیر عاملی در استان  .١۴٣
  ١٣٩٢مرکزی 

  مھدی مبارکی -مریم یارمحمد توسکی

ھای تربیتی عالمه غیرعامل و جایگاه آن در اندیشهپدافند  .١۴۴
  طباطبایی

اعظم  -محبوبه زارع - علی یزدخواستی 
  رحیمی قزان

 -وجیھه سادات تولیت -علی یزدخواستی  دیدگاه ھدایت گر اسالم و قرآن در باب پدافند غیرعامل .١۴۵

  صدیقه چشم براھی
 -فاطمه قربانعلی زاده -علی یزدخواستی  سیاسی جامعه نقش مشارکت زنان در توانمندسازی آنان در مسایل .١۴۶

  نرجس رضاکریم
  جمیله ناصری-علی یزد خواستی  نقش شبکه ھای ماھواره ای بر انزوای اجتماعی نوجوانان .١۴٧

  جعفر یزدیان جعفری  حقوق بین المللی کیفری و پدافند غیرعامل .١۴٨


