




موضوعات پژوهشی دفاع مقدس

موزه دفاع مقدسو مطالعات پژوهش معاونت :تهيه و تنظيم

هبنسبتمحققآگاهيتخصصي،وعلميمبحثهردرپژوهشوتحقيقجهتضروريواوليهاقداماتجملهاز
حقيقاتي،تودانشگاهينهادهاياكثركهاستروهمينازوباشدميزمينهآندراقدامدستدروشدهانجامتحقيقات

محققينوياندانشجواختياردرونمودهمنتشرمستمرصورتبهراخودگرفتهصورتتحقيقاتوتمقاالآمارآخرين
ازاطالعجهتبهتنهانهكهاستشدهگستردهچنانبخشيآگاهيايندامنهارتباطات،عصردرامروزه.دهندميقرار

موضوعاتتبيينوهشپژووتحقيقبراينظرموردموضوعاتتعيينجهتبهبيشتربلكهگرفتهصورتكارهايوضعيت
ينمحققتوسطتاكنونمفيديوپرثمرهايتالشهرچندكه.شودمياستفادهاطالعاتيهايبانكاززمينههردرجديد

ميمندارزشخودنوبهبههمتالشهااينواستگرفتهصورتمقدسدفاعدورانپژوهشوتحقيقامردردلسوزان،و
تعيينمعدتبعبهوحوزهايندركاملوجامعاطالعاتيبانكيكوجودعدمواسطهبهكهپذيرفتبايداماباشد

مواجهزمينهنايدرموضوعانتخابمشكلبامحققينازبسياريآن،هاياولويتتعيينونيازموردپژوهشيموضوعات
مكررهمراجعوشدهنوشتهمقاالتليستدرمشابهگاهاًوتكراريعناوينوجودازتوانميرامسألهاينهستندكه
نيازسنجي.آورددستبهخودهاينامهپايانبرايموضوعانتخابجهتمربوطههايسازمانبهدانشجويانومحققين
هايجنبهاز،پژوهشيهاياولويتتعيينوصحيحمديريتيهايروشبامقدسدفاعپژوهشيمباديارزيابيمستمر،

محققانبينتعاملياررفتبهبودودانشاشاعهوليدتوارتقاءوكشورتحقيقاتينظامعملكردتقويتكهاستارزشمندي
مقدسدفاعموزهباغدراساسهمينبر.داشتخواهددنبالبهراسالههشتتحميليجنگحوزهدرفعالمراكزو

جهتدركتيحرتحميلي،جنگمختلفهايزمينهدرپژوهشيموضوعاتآوريجمعباكهشدگرفتهاينبرتصميم
هايتاولويتعيينومقدسدفاعدورانبامرتبطپژوهشيموضوعاتخصوصدرجامعاطالعاتيبانكايجاديك
.گيردانجامحوزهاينپژوهشي

آيندهدركهرودميانتظاروباشدميزمينهايندرناقصوكوچكگاميتنهاداريدروپيشكهآنچهاستذكربهالزم
عرصهايندانمنعالقهاختياردرحوزويودانشگاهيعلوماساسبرراتحقيققابلموضوعاتازكامليفهرستبتوانيم

.بدهيمقرار



سال دفاع مقدس8 های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نقش قرارگاه های عمده، یگان

+

+

رمانده اروند، حمزه سيدالشهدا، ف)نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران قرارگاههاي عملياتي بررسي تأثيرو نقش -
.ساله دفاع مقدس8در دوران (مخصوص غرب، غرب، مقدم جنوب،كربال

رمانده اروند، حمزه سيدالشهدا، ف)نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران قرارگاههاي عملياتي بررسي تأثيرو نقش -
ساله دفاع مقدس8دوران هريك از عمليات هاي عمدهدر (مخصوص غرب، غرب، مقدم جنوب،كربال

1

+
+

.ساله دفاع مقدس8ايران  در دوران اسالميجمهوريارتشزمينيپياده حمزه  نيروي21و نقش لشكر بررسي تأثير-
8دوران هريك از عمليات  هاي عمده پياده حمزه  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در 21و نقش لشكربررسي تأثير-

.ساله دفاع مقدس

2

+
+

.ساله دفاع مقدس8ايران در دوران اسالميجمهوريارتشزمينيپياده سنندج  نيروي28و نقش لشكربررسي تأثير-
8دوران هريك از عمليات  هاي عمدهجمهوري اسالمي ايران درارتشپياده سنندج نيروي زميني28بررسي تأثيرو نقش لشكر-

.ساله دفاع مقدس

3

+
+

.ساله دفاع مقدس8ايران در دوران اسالميجمهوريارتشزمينيپياده خراسان  نيروي77بررسي تأثيرو نقش لشكر -
دورانهاي عمدههريك از عمليات پياده خراسان  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در77و نقش لشكربررسي تأثير-
ساله دفاع مقدس8

4

+
+

.ساله دفاع مقدس8ايران در دوران اسالميجمهوريارتشزمينيپياده اروميه نيروي64بررسي تأثيرو نقش لشكر -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهپياده اروميه  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران در64بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.ساله دفاع مقدس

5



سال دفاع مقدس8 های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8ايران در دوران اسالميجمهوريارتشزمينيپياده گرگان نيروي30بررسي تأثيرو نقش لشكر -
هريك از عمليات هاي عمدهنيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران درن پياده گرگا30بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

6

+
+

.ساله دفاع مقدس8ايران در دوران اسالميجمهوريارتشزمينيآباد نيرويپياده خرم84بررسي تأثيرو نقش لشكر -
هريك از عمليات هاي عمدهپياده خرم آباد نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در 84بررسي تأثيرو نقش لشكر-

.ساله دفاع مقدس8دوران 

7

+
+

.ساله دفاع مقدس8نوهد  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در دوران 23بررسي تأثيرو نقش لشكر -
دوران هريك از عمليات هاي عمدهنوهد  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در 23بررسي تأثيرو نقش لشكر -
.ساله دفاع مقدس8

8

+
+

.مقدسساله دفاع 8ايران در دوران اسالميجمهوريارتشزمينيذوالفقار نيرويتكاور58بررسي تأثيرو نقش لشكر -
هريك از عمليات هاي تكاور ذوالفقار  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در 58بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

9

+
+

مقدسساله دفاع 8ايران در دوران اسالميجمهوريارتشزمينيكرمانشاه  نيرويزرهي81بررسي تأثيرو نقش لشكر -
هريك از عمليات هاي زرهي كرمانشاه  نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در 81بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

10



سال دفاع مقدس8 های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8ايران در دوران اسالميجمهوريارتشزمينيزرهي اهواز، نيروي92بررسي تأثيرو نقش لشكر -
هريك از عمليات  هاي عمدهزرهي اهواز، نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در 92بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

11

+
+

.ساله دفاع مقدس8ايران در دوران اسالميجمهوريارتشزمينيزرهي قزوين نيروي16بررسي تأثيرو نقش لشكر -
هريك از عمليات هاي عمدهرهي قزوين نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  درز16بررسي تأثيرو نقش لشكر-

.ساله دفاع مقدس8دوران 

12

+
+

.ساله دفاع مقدس8زرهي زاهدان  نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران در دوران 88بررسي تأثيرو نقش لشكر-
هريك از عمليات هاي عمدهزرهي زاهدان  نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در 88بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

13

+
+

.ساله دفاع مقدس8هوابرد نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در دوران 55بررسي تأثيرو نقش تيپ -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدههوابرد نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در55بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس

14

+
+

.ساله دفاع مقدس8زرهي  نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در دوران 37بررسي تأثيرو نقش تيپ -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهزرهي  نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در 37بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس

15



سال دفاع مقدس8 های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8تكاور  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در دوران 25تأثيرو نقش تيپ بررسي -
دوران هريك از عمليات هاي عمدهتكاور  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در 25بررسي تأثيرو نقش تيپ -
.ساله دفاع مقدس8

16

+
+

.ساله دفاع مقدس8تكاور  نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در دوران 35بررسي تأثيرو نقش تيپ -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهتكاور نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در 35ررسي تأثيرو نقش تيپ ب-

.ساله دفاع مقدس

17

+
+

.ساله دفاع مقدس8تكاور نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران در دوران 45بررسي تأثيرو نقش تيپ -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهتكاور  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران در 45بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس

18

+
+

.ساله دفاع مقدس8اسالمي ايران در دوران پياده سراب نيروي زميني ارتش جمهوري40بررسي تأثيرو نقش تيپ -
هريك از عمليات هاي عمدهپياده سراب  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در 40بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

19

+
+

.ساله دفاع مقدس8توپخانه نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در دوران 11بررسي تأثيرو نقش گروه -
هريك از عمليات هاي عمدهتوپخانه نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در 11بررسي تأثيرو نقش گروه -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

20



سال دفاع مقدس8 های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8توپخانه  نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در دوران 22بررسي تأثيرو نقش گروه -
هريك از عمليات هاي عمدهتوپخانه  نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در 22بررسي تأثيرو نقش گروه -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

21

+
+

.ساله دفاع مقدس8توپخانه نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در دوران 33بررسي تأثيرو نقش گروه -
وران دهريك از عمليات هاي عمدهتوپخانه نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در33ررسي تأثيرو نقش گروه ب-
.ساله دفاع مقدس8

22

+
+

.ساله دفاع مقدس8در دوران جمهوري اسالمي ايرانتوپخانه، نيروي زميني ارتش 44بررسي تأثيرو نقش گروه -
دوران هريك از عمليات هاي عمدهدرجمهوري اسالمي ايرانتوپخانه، نيروي زميني ارتش 44بررسي تأثيرو نقش گروه -
.ساله دفاع مقدس8

23

+
+

.ساله دفاع مقدس8توپخانه  نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در دوران 55بررسي تأثيرو نقش گروه -
هريك از عمليات هاي عمدهتوپخانه  نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در55بررسي تأثيرو نقش گروه -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

24

+
+

.ساله دفاع مقدس8نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در دوران پدافند هوائي 99بررسي تأثيرو نقش گروه -
هريك از عمليات هاي عمدهنيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  درپدافند هوائي 99بررسي تأثيرو نقش گروه -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

25



سال دفاع مقدس8 های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8مهندسي رزمي  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در دوران 411و نقش گروه بررسي تأثير-
هريك از عمليات هاي مهندسي رزمي  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در 411و نقش گروه بررسي تأثير-

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده 

26

+
+

.ساله دفاع مقدس8مهندسي پل  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در دوران 422و نقش گروه بررسي تأثير-
هريك از عمليات هاي عمده مهندسي پل  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در 422و نقش گروه بررسي تأثير-

.ساله دفاع مقدس8دوران 

27

+
+

.ساله دفاع مقدس8مخابرات نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در دوران ( 01)401بررسي تأثير و نقش گروه -
هريك از عمليات هاي مخابرات نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در ( 01)401بررسي تأثير و نقش گروه -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

28

+
+

.ساله دفاع مقدس8مخابرات نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در دوران 404بررسي تأثير و نقش گروه -
هريك از عمليات هاي عمدهمخابرات نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در 404بررسي تأثير و نقش گروه -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

29

+
+

.ساله دفاع مقدس8بررسي تأثيرو نقش  هوانيروز ارتش جمهوري اسالمي ايران  در دوران -
.ساله دفاع مقدس8دوران هريك از عمليات هاي عمده بررسي تأثيرو نقش  هوانيروز ارتش جمهوري اسالمي ايران  در -

30



سال دفاع مقدس8 های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8بررسي تأثيرو نقش گروه رزمي هوانيروز كرمان  ارتش جمهوري اسالمي ايران  در دوران -
8ران دوهريك از عمليات هاي عمده بررسي تأثيرو نقش گروه رزمي هوانيروز كرمان  ارتش جمهوري اسالمي ايران  در -

.ساله دفاع مقدس

31

+
+

.ساله دفاع مقدس8و نقش گروه رزمي هوانيروز كرمانشاه  ارتش جمهوري اسالمي ايران  در دوران بررسي تأثير-
دوران دههريك از عمليات هاي عمو نقش گروه رزمي هوانيروز كرمانشاه  ارتش جمهوري اسالمي ايران  در بررسي تأثير-
.ساله دفاع مقدس8

32

+
+

.ساله دفاع مقدس8ايران در دوران اسالميجمهوريبررسي تأثيرو نقش گروه رزمي هوانيروز مسجدسليمان ارتش-
عمدههريك از عمليات هايو نقش گروه رزمي  هوانيروز مسجدسليمان  ارتش جمهوري اسالمي ايران  در بررسي تأثير-

.ساله دفاع مقدس8دوران 

33

+
+

.ساله دفاع مقدس8ايران در دوران اسالميارتش جمهورياصفهانبررسي تأثيرو نقش گروه پشتيباني عمومي هوانيروز-
ليات هاي عمدههريك از عمو نقش گروه پشتيباني عمومي هوانيروز اصفهان ارتش جمهوري اسالمي ايران  دربررسي تأثير-

.ساله دفاع مقدس8دوران 

34

+
+

8يران  در دوران ارتش  جمهوري اسالمي ا( گُپار نزاجا) نيروي زميني گروه پشتيباني اطالعات رزميبررسي تأثيرو نقش -
.ساله دفاع مقدس

هريك از يران  در ارتش  جمهوري اسالمي ا( گُپار نزاجا)نيروي زميني گروه پشتيباني اطالعات رزمي بررسي تأثيرو نقش -
.ساله دفاع مقدس8دوران عمليات هاي عمده

35



سال دفاع مقدس8 های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در دوران اداره بهداري بررسي تأثيرو نقش -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهنيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران در اداره بهداري بررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس

36

+
+

.ان در دوران دفاع مقدسنيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي اير(پشتيباني آمادي)بررسي تأثير و نقش سيستم لجستيكي-
هريك از عمليات ان در نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي اير(پشتيباني آمادي)بررسي تأثير و نقش سيستم لجستيكي-

.دوران دفاع مقدسهاي عمده

37

+
+

.ساله دفاع مقدس8بررسي تأثيرو نقش پشتيباني منطقه يك  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  دردوران -
يات هاي عمدههريك از عملبررسي تأثيرو نقش پشتيباني منطقه يك  نيروي زميني ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

38

+
+

.ساله دفاع مقدس8بررسي تأثيرو نقش پشتيباني منطقه دو  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در دوران -
هاي عمدههريك از عملياتبررسي تأثيرو نقش پشتيباني منطقه دو  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

39

+
+

.ساله دفاع مقدس8بررسي تأثيرو نقش پشتيباني منطقه سه  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در دوران -
ات هاي عمدههريك از عمليبررسي تأثيرو نقش پشتيباني منطقه سه  نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران  در -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

40



سال دفاع مقدس8 های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نقش قرارگاه های عمده، یگان

+

+

پايگاه »نوبرعد، شهيد كشواد، ج)ئي ارتش جمهوري اسالمي ايرانهوانيروي قرارگاههاي عملياتي بررسي تأثير و نقش -
.در دوران دفاع مقدس(« وحدتي دزفول

پايگاه »نوبرعد، شهيد كشواد، ج)ئي ارتش جمهوري اسالمي ايرانهوانيروي قرارگاههاي عملياتي بررسي تأثير و نقش -
.دفاع مقدسساله 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهدر( «وحدتي دزفول

41

+
+

.ساله دفاع مقدس8اسالمي ايران در دوران جمهوريو نقش پايگاه يكم شكاري نيروي هوايي ارتشبررسي تأثير-
اي عمدههريك از عمليات هو نقش پايگاه يكم شكاري نيروي هوايي ارتش  جمهوري اسالمي ايران دربررسي تأثير-

.ساله دفاع مقدس8دوران 

42

+
+

.ساله دفاع مقدس8اسالمي ايران در دوران جمهوريو نقش پايگاه دوم شكاري  نيروي هوايي ارتشبررسي تأثير-
عمدههريك از عمليات هايو نقش پايگاه دوم شكاري  نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران دربررسي تأثير-

.ساله دفاع مقدس8دوران 

43

+
+

.  ساله دفاع مقدس8ايران در دوران جمهوري اسالميو نقش پايگاه سوم شكاري نيروي هوايي ارتشبررسي تأثير-
اي عمدههريك از عمليات هو نقش پايگاه سوم شكاري  نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران دربررسي تأثير-

.ساله دفاع مقدس8دوران 

44

+
+

.ساله دفاع مقدس8ايران در دوران اسالميجمهوريارتشهواييشكاري  نيرويو نقش پايگاه چهارمبررسي تأثير-
اي عمدههريك از عمليات هشكاري  نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران در چهارم و نقش پايگاه بررسي تأثير-

.ساله دفاع مقدس8دوران 

45



سال دفاع مقدس8 های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8ايران در دوران اسالميجمهوريارتشهواييو نقش پايگاه پنجم شكاري  نيرويبررسي تأثير-
 هاي عمدههريك از عملياتشكاري  نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران درپنجم و نقش پايگاه بررسي تأثير-

.ساله دفاع مقدس8دوران 

46

+
+

.ساله دفاع مقدس8ايران در دوران اسالميجمهوريارتشهواييو نقش پايگاه ششم شكاري  نيرويبررسي تأثير-
 هاي عمدههريك از عملياتشكاري  نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران درششم و نقش پايگاه بررسي تأثير-

.ساله دفاع مقدس8دوران 

47

+
+

.ساله دفاع مقدس8ايران در دوران اسالميجمهوريارتشهواييو نقش پايگاه هفتم شكاري  نيرويبررسي تأثير-
هاي عمدههريك از عملياتو نقش پايگاه هفتم شكاري  نيروي هوايي ارتش  جمهوري اسالمي ايران  دربررسي تأثير-

.ساله دفاع مقدس8دوران 

48

+
+

.ساله دفاع مقدس8اسالمي ايران در دوران ارتش جمهوريبررسي تأثيرو نقش پايگاه هشتم شكاري  نيروي هوايي-
 هاي عمدههريك از عملياتشكاري  نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران  درهشتم و نقش پايگاه بررسي تأثير-

.ساله دفاع مقدس8دوران 

49

+
+

.ساله دفاع مقدس8ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در دوران هوائي نيروي اداره بهداري بررسي تأثيرو نقش -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهارتش  جمهوري اسالمي ايران  در هوائي نيروي اداره بهداري بررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس

50

+
+

.در دوران دفاع مقدسايراناسالميجمهوريارتشهوايينيروي( پشتيباني و آمادي)بررسي تأثيرو نقش سيستم لجستيكي-
هريك از ران درنيروي هوائي ارتش جمهوري اسالمي اي( پشتيباني و آمادي)بررسي تأثير و نقش  سيستم لجستيكي-

.دوران دفاع مقدسعمليات هاي عمده

51



سال 8یران در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی ارتش جمهوری اسالمی انقش قرارگاه های عمده، یگان
دفاع مقدس

+

+

8ارتش جمهوري اسالمي ايران در دوران دريائي نيروي422قرارگاه عملياتي گروه رزمي بررسي تأثيرو نقش -
.ساله دفاع مقدس

هريك ارتش جمهوري اسالمي ايران در دريائي نيروي 422قرارگاه عملياتي گروه رزمي بررسي تأثيرو نقش -
.ساله دفاع مقدس8دوران از عمليات هاي عمده

52

+

+

ساله دفاع 8م دريائي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران در دوران يكبررسي تأثيرو نقش منطقه -
.مقدس

عمليات هاي هريك ازم دريائي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران  دريكبررسي تأثيرو نقش منطقه -
.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

53

+

+

ساله دفاع 8بررسي تأثيرو نقش منطقه دوم دريائي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران در دوران -
.مقدس

ليات هاي هريك از عمبررسي تأثيرو نقش منطقه دوم دريائي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران  در-
.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

54

+

+

ساله دفاع 8بررسي تأثيرو نقش منطقه سوم دريائي نيروي دريايي ارتش  جمهوري اسالمي ايران  دردوران -
.مقدس

مليات هاي هريك از عبررسي تأثيرو نقش منطقه سوم دريائي نيروي دريايي ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در-
.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

55



سال 8یران در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی ارتش جمهوری اسالمی انقش قرارگاه های عمده، یگان
دفاع مقدس

+

+

يران  دردوران نيروي دريايي ارتش  جمهوري اسالمي ا(تيپ تكاور)دريائيتفنگداران بررسي تأثيرو نقش -
.ساله دفاع مقدس8
هريك از ايران  درنيروي دريايي ارتش  جمهوري اسالمي(تيپ تكاور)دريائيتفنگداران بررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمليات هاي عمده

56

+
+

.ساله دفاع مقدس8نيروي دريايي ارتش  جمهوري اسالمي ايران  دردوران يگان هوادرياي بررسي تأثيرو نقش -
مليات هاي هريك از عبررسي تأثيرو نقش منطقه سوم دريائي نيروي دريايي ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در-

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

57

+
+

.ساله دفاع مقدس8ارتش  جمهوري اسالمي ايران  در دوران دريائي نيروي اداره بهداري بررسي تأثيرو نقش -
هاي هريك از عملياتارتش  جمهوري اسالمي ايران  در دريائي نيروي اداره بهداري بررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

58

+

+

اسالمي ايران در دوران نيروي دريائي ارتش جمهوري( پشتيباني و آمادي)بررسي تأثير و نقش سيستم لجستيكي-
.دفاع مقدس

اسالمي ايران درنيروي دريائي ارتش جمهوري( پشتيباني و آمادي)بررسي تأثير و نقش سيستم لجستيكي-
.دفاع مقدسساله 8دوران هريك از عمليات هاي عمده

59



سال دفاع مقدس8 های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نقش قرارگاه های عمده، یگان

+

+

ثامن فجر، نجف،كربال، امام علي، فتح، نصر، قدس،)قرارگاههاي عملياتي سپاه پاسداران انقالب اسالميبررسي تأثيرو نقش -
.ساله دفاع مقدس8در دوران (نصرت، ظفر، حنُين، بدر، حديدسيدالشهدا، مركزي خاتم االنبياء،االئمه، نوح، رمضان، حمزه

ثامن فجر، نجف،كربال، امام علي، فتح، نصر، قدس،)قرارگاههاي عملياتي سپاه پاسداران انقالب اسالميبررسي تأثيرو نقش -
ي عمدههريك از عمليات هادر (نصرت، ظفر، حُنين، بدر، حديدسيدالشهدا، مركزي خاتم االنبياء،االئمه، نوح، رمضان، حمزه

ساله دفاع مقدس8دوران 

60

+
+

.ساله دفاع مقدس8ويژه  سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران 3بررسي تأثيرو نقش لشكر -
.ساله دفاع مقدس8دوران هريك از عمليات هاي عمدهويژه  سپاه پاسداران انقالب اسالمي در3بررسي تأثيرو نقش لشكر -

61

+
+

.ساله دفاع مقدس8بعثت سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران 4بررسي تأثيرو نقش لشكر -
.ساله دفاع مقدس8دوران هريك از عمليات هاي عمدهبعثت سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 4بررسي تأثيرو نقش لشكر -

62

+
+

.ساله دفاع مقدس8نصر سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران 5بررسي تأثيرو نقش لشكر -
.ساله دفاع مقدس8دوران هريك از عمليات هاي عمدهنصر سپاه پاسداران انقالب اسالمي در5بررسي تأثيرو نقش لشكر -

63

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران (  عج)وليعصر7بررسي تأثيرو نقش لشكر -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در(  عج)وليعصر7بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.مقدس

64

+
+

.ساله دفاع مقدس8نجف اشرف سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران 8بررسي تأثيرو نقش لشكر -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهنجف اشرف سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 8بررسي تأثيرو نقش لشكر -

مقدس

65



سال دفاع مقدس8در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمینقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ( ع)سيدالشهداء 10بررسي تأثيرو نقش لشكر -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در ( ع)سيدالشهداء 10بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.ساله دفاع مقدس

66

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران (  ع)امام حسين14بررسي تأثيرو نقش لشكر -
ساله 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در (  ع)امام حسين14بررسي تأثيرو نقش لشكر -

دفاع مقدس

67

+
+

.ساله دفاع مقدس8عاشورا سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران 31بررسي تأثيرو نقش لشكر -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهعاشورا سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 31بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.مقدس

68

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ... ثارا41بررسي تأثيرو نقش لشكر -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در... ثارا41بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.مقدس

69

+
+

.ساله دفاع مقدس8قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران 16بررسي تأثيرو نقش لشكر -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي در16بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.مقدس

70



سال دفاع مقدس8ی در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمنقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران (  ع)علي ابن ابيطالب17بررسي تأثيرو نقش لشكر -
دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در( ع)علي ابن ابيطالب17بررسي تأثيرو نقش لشكر -
.ساله دفاع مقدس8

71

+
+

.ساله دفاع مقدس8فجر سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران 19بررسي تأثيرو نقش لشكر -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهفجر سپاه پاسداران انقالب اسالمي در19بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.مقدس

72

+
+

.ساله دفاع مقدس8كربال سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران 25بررسي تأثيرو نقش لشكر -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهكربال سپاه پاسداران انقالب اسالمي در25بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.مقدس

73

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ( ص... )محمد رسول ا27بررسي تأثيرو نقش لشكر -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در ( ص... )محمد رسول ا27بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

74

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران (  ع)انصارالحسين 32بررسي تأثيرو نقش لشكر -
دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در (  ع)انصارالحسين 32بررسي تأثيرو نقش لشكر -
.ساله دفاع مقدس8

75



سال دفاع مقدس8در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمینقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ويژه 6بررسي تأثيرو نقش لشكر -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در ويژه 6بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.مقدس

76

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران بدر 9بررسي تأثيرو نقش لشكر -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در بدر 9بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.مقدس

77

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران (  ع)اميرالمؤمنين11بررسي تأثيرو نقش لشكر -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در (  ع)اميرالمؤمنين11بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.ساله دفاع مقدس

78

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران بيت المقدس پياده22بررسي تأثيرو نقش لشكر -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در پياده بيت المقدس22بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.ساله دفاع مقدس

79

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران روح اله 28بررسي تأثيرو نقش لشكر -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در روح اله 28بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.مقدس

80



سال دفاع مقدس8در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمینقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ( ص)نبي اكرم 29بررسي تأثيرو نقش لشكر -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در ( ص)نبي اكرم29بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.ساله دفاع مقدس

81

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران زرهي 30بررسي تأثيرو نقش لشكر -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در زرهي 30بررسي تأثيرو نقش لشكر -

.مقدس

82

+
+

.ساله دفاع مقدس8الغدير  سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران 18بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
ساله 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهالغدير  سپاه پاسداران انقالب اسالمي در18بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.دفاع مقدس

83

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران (  ع)امام رضا 21بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در(  ع)امام رضا 21بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
.ساله دفاع مقدس8

84

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ( عج)المهدي 33بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در( عج)المهدي 33بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
.ساله دفاع مقدس8

85



سال دفاع مقدس8ی در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمنقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ( ع)قمربني هاشم 44بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در (  ع)قمربني هاشم 44بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

86

+
+

.ساله دفاع مقدس8فتح   سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران 48بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهفتح   سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 48بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس

87

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران (   ع)ابوالفضل 57بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در( ع)ابوالفضل 57بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

88

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران پياده قائم 12بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درپياده قائم 12بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس

89

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران (ع)امام حسن115بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در( ع)امام حسن115بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

90



سال دفاع مقدس8ی در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمنقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران رمضان 20زرهي بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي دررمضان 20زرهي بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

91

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران بدر 22بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
ساله  8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي دربدر 22بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.دفاع مقدس

92

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران بيت المقدس 29بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي دربيت المقدس 29بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

93

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران پياده هرمزگان 30بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درپياده هرمزگان 30بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

94

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ( ع)امام سجاد34بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در( ع)امام سجاد34بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

95



سال دفاع مقدس8ی در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمنقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران انصارالمهدي 36بررسي تأثيرو نقش تيپ-
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درانصارالمهدي 36بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس

96

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران نور37بررسي تأثيرو نقش تيپ -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درنور37بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.مقدس

97

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مكانيزه ذوالفقار 38بررسي تأثيرو نقش تيپ -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درمكانيزه ذوالفقار 38بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس

98

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ( موشكي) رعد13بررسي تأثيرو نقش تيپ -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در( موشكي)رعد13بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس

99

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران زرهي صفر 28بررسي تأثيرو نقش تيپ -
ساله  8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درزرهي صفر28بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.دفاع مقدس

100



سال دفاع مقدس8ی در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمنقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران بعثت 42بررسي تأثيرو نقش تيپ -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي دربعثت 42بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.مقدس

101

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران بيت المقدس 43بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي دربيت المقدس 43بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

102

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران فجر46بررسي تأثيرو نقش تيپ -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درفجر46بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.مقدس

103

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران حيدركرار49بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درحيدركرار 49بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل-
.ساله دفاع مقدس8

104

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مالك اشتر 58بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درمالك اشتر 58بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
.ساله دفاع مقدس8

105



سال دفاع مقدس8ی در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمنقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران هجرت 65بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درهجرت 65بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس

106

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران خيبر 62بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درخيبر 62بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس

107

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ويژه هوابرد 66بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درويژه هوابرد 66بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

108

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران روح اله 71بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درروح اله 71بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس

109

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران محرم 72بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درمحرم 72بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس

110



سال دفاع مقدس8ی در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمنقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ظفر 75بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
ساله  8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درظفر 75بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.دفاع مقدس

111

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مسلم ابن عقيل 59بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درمسلم ابن عقيل 59بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

112

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران هجرت 77بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درهجرت 77بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس

113

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران پياده صاحب االمر82بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي درپياده صاحب االمر 82بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

114

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ( ع)موسي ابن جعفر85بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در( ع)موسي ابن جعفر85بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

115



سال دفاع مقدس8ی در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمنقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران انصارالرضا 88بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درانصارالرضا 88بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
.ساله دفاع مقدس8

116

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران بقيه اهلل91بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي دربقيه اهلل 91بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس

117

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران فاطمه الزهرا 93بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درفاطمه الزهرا 93بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

118

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران كميل 95بررسي تأثيرو نقش تيپ -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي دركميل 95بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.مقدس

119

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران شهيد بروجردي 110بررسي تأثيرو نقش تيپ -
دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درشهيد بروجردي110بررسي تأثيرو نقش تيپ -
.ساله دفاع مقدس8

120



سال دفاع مقدس8در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمینقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران پياده سلمان فارسي 110بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي درپياده سلمان فارسي 110بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

121

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران شهدا 155بررسي تأثيرو نقش تيپ -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درشهدا 155بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.مقدس

122

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ائمه 201بررسي تأثيرو نقش تيپ -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درائمه 201بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.مقدس

123

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ( ع)امام صادق25بررسي تأثيرو نقش تيپ -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در( ع)امام صادق25بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس

124

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران حمزه بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
ساله  8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درحمزه بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.دفاع مقدس

125



سال دفاع مقدس8ی در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمنقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ( ص)انصارالرسول100بررسي تأثيرو نقش تيپ -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در( ص)انصارالرسول100بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

126

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران قدس 105بررسي تأثيرو نقش تيپ -
ساله  8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درقدس 105بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.دفاع مقدس

127

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ميثم تمار بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل-
8دوران عمدههريك از عمليات هايسپاه پاسداران انقالب اسالمي درميثم تمار بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس

128

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران امامت بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
ساله  8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درامامت بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.دفاع مقدس

129

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مكه بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
ساله  8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درمكه  بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.دفاع مقدس

130



سال دفاع مقدس8ی در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمنقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران شهيد مهدي فيروزي بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
مليات هاي عمدههريك از عسپاه پاسداران انقالب اسالمي درشهيد مهدي فيروزي  بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

131

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران شهيد افيوني بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
8دوران  هاي عمدههريك از عملياتسپاه پاسداران انقالب اسالمي درشهيد افيوني بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس

132

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران القارعه بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
ساله  8دوران ههريك از عمليات هاي عمدسپاه پاسداران انقالب اسالمي درالقارعه بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.دفاع مقدس

133

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ابوذر بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
ساله 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درابوذر بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.دفاع مقدس

134

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران شهيد دستغيب بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
دوران يات هاي عمدههريك از عملسپاه پاسداران انقالب اسالمي درشهيد دستغيببررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
.ساله دفاع مقدس8

135



سال دفاع مقدس8ی در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمنقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ليله القدر بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
8دوران عمدههريك از عمليات هايسپاه پاسداران انقالب اسالمي درليله القدر بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس

136

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مقداد بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
ساله 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درمقداد بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.دفاع مقدس

137

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران (  ع)امام هاديبررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
دوران عمدههريك از عمليات هايسپاه پاسداران انقالب اسالمي در( ع)امام هاديبررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
.ساله دفاع مقدس8

138

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ناوتيپ كوثر بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
8دوران ات هاي عمدههريك از عمليسپاه پاسداران انقالب اسالمي درناوتيپ كوثر بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس

139

+
+

.ساله دفاع مقدس8ن سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دورا( ع)ناوتيپ اميرالمؤمنينبررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
از عمليات هاي هريكسپاه پاسداران انقالب اسالمي در( ع)ناوتيپ اميرالمؤمنينبررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

140



سال دفاع مقدس8در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمینقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي دردوران( اطالعات)تيپ كردستاننقش تيپ مستقل وبررسي تأثير-
از عمليات هاي هريكسپاه پاسداران انقالب اسالمي در(  اطالعات)تيپ كردستانبررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

141

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران احمدابن موسي 138بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي دراحمدابن موسي 138بررسي تأثيرو نقش تيپ مستقل -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

142

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران حر 313بررسي تأثيرو نقش تيپ -
ساله دفاع 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درحر 313بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.مقدس

143

+
+

.ساله دفاع مقدس8محرم سپاه پاسداران انقالب اسالمي دردوران 10پدافند هواييبررسي تأثيرو نقش گروه توپخانه -
هريك از عمليات هاي محرم سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 10پدافند هواييبررسي تأثيرو نقش گروه توپخانه -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

144

+
+

. ساله دفاع مقدس8خرداد سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران 15بررسي تأثيرو نقش گروه توپخانه -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهخرداد سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 15بررسي تأثيرو نقش گروه توپخانه-

.  ساله دفاع مقدس

145



سال دفاع مقدس8ی در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمنقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8توپخانه يونس سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران 56بررسي تأثيرو نقش گروه -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهتوپخانه يونس سپاه پاسداران انقالب اسالمي در56بررسي تأثيرو نقش گروه -

.ساله دفاع مقدس

146

+
+

.ساله دفاع مقدس8توپخانه  رسالت سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران 60بررسي تأثيرو نقش گروه -
دوران هريك از عمليات هاي عمدهتوپخانه  رسالت سپاه پاسداران انقالب اسالمي در60بررسي تأثيرو نقش گروه -
.ساله دفاع مقدس8

147

+
+

.ساله دفاع مقدس8توپخانه محرم سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران 61و نقش گروه بررسي تأثير-
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهتوپخانه محرم سپاه پاسداران انقالب اسالمي در61و نقش گروه بررسي تأثير-

.ساله دفاع مقدس

148

+
+

.ساله دفاع مقدس8اسالمي دردوران پاسداران انقالبسپاه(ص)االنبياءتوپخانه خاتم63بررسي تأثيرو نقش گروه-
اي هريك از عمليات هسپاه پاسداران انقالب اسالمي در( ص)توپخانه خاتم االنبياء63بررسي تأثيرو نقش گروه -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

149

+
+

. ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران حديدتوپخانه ال64و نقش گروه بررسي تأثير-
دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در حديدتوپخانه ال64و نقش گروه ررسي تأثيرب-
. ساله دفاع مقدس8

150



سال دفاع مقدس8در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمینقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران شعبان پدافند هوائي 3بررسي تأثيرو نقش تيپ -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درشعبان پدافند هوائي 3بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس

151

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران پدافند هوائي محرم10بررسي تأثيرو نقش تيپ -
دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درمحرم پدافند هوائي 10بررسي تأثيرو نقش تيپ -
.ساله دفاع مقدس8

152

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران رعد پدافند هوائي 13بررسي تأثيرو نقش تيپ -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي دررعد پدافند هوائي 13بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس

153

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران پدافند هوائي ( ع)امام سجادبررسي تأثيرو نقش تيپ -
ات هاي عمدههريك از عمليسپاه پاسداران انقالب اسالمي درپدافند هوائي ( ع)امام سجادبررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

154

+
+

.ساله دفاع مقدس8اسالمي در دوران پاسداران انقالبسپاهپدافندهوائي ( ع)امام صادق67بررسي تأثيرو نقش تيپ-
هريك از عمليات هاي پاسداران انقالب اسالمي درسپاهپدافندهوائي ( ع)امام صادق67بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

155



سال دفاع مقدس8در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمینقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ه .م.والعاديات ش11بررسي تأثيرو نقش تيپ -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي دره .م.والعاديات ش11بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس

156

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ه .م.بعثت ش24بررسي تأثيرو نقش تيپ -
ساله  8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي دره .م.بعثت ش24بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.دفاع مقدس

157

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ه .م.نصرت ش23بررسي تأثيرو نقش تيپ -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي دره .م.نصرت ش23بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس

158

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ه .م.ش( ع)امام سجاد24بررسي تأثيرو نقش تيپ -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي دره .م.ش( ع)امام سجاد24بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

159

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ه .م.حجرابن عدي ش114بررسي تأثيرو نقش تيپ -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي دره .م.حجرابن عدي ش114بررسي تأثيرو نقش تيپ -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

160



سال دفاع مقدس8در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمینقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.مقدسساله دفاع 8اسالمي در دوران پاسداران انقالبسپاه( عج)صاحب الزمان40لشكر مهندسيبررسي تأثيرو نقش -
هريك از عمليات هاي پاسداران انقالب اسالمي درسپاه( عج)صاحب الزمان40لشكر مهندسيبررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس8دوران عمده

161

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران قدر42لشكر مهندسي بررسي تأثيرو نقش -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درقدر42لشكر مهندسي بررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس

162

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ( ع)الهادي46گروه مهندسيبررسي تأثيرو نقش -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در(  ع)الهادي46گروه مهندسيبررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

163

+
+

.ساله دفاع مقدس8اسالمي در دوران پاسداران انقالبسپاه( ع)امام علي43لشكر مهندسيبررسي تأثيرو نقش -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در(  ع)امام علي43لشكر مهندسيبررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

164

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران ( ع)جواداالئمه45گروه مهندسيبررسي تأثيرو نقش -
هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي در(  ع)جواداالئمه45لشكر مهندسيبررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس8دوران 

165



سال دفاع مقدس8در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمینقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مركز مخابرات ظفر بررسي تأثيرو نقش -
ساله  8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درمركز مخابرات ظفربررسي تأثيرو نقش -

.دفاع مقدس

166

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مركز مخابرات توحيد بررسي تأثيرو نقش -
8دوران ههريك از عمليات هاي عمدسپاه پاسداران انقالب اسالمي درمركز مخابرات توحيد بررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس

167

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مركز مخابرات معراج بررسي تأثيرو نقش -
8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درمركز مخابرات معراج بررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس

168

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مركز مخابرات شاهد بررسي تأثيرو نقش -
ساله 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درمركز مخابرات شاهد بررسي تأثيرو نقش -

.دفاع مقدس

169

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران (  ع)مركز مخابرات نوحبررسي تأثيرو نقش -
8دوران ههريك از عمليات هاي عمدسپاه پاسداران انقالب اسالمي در( ع)مركز مخابرات نوحبررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس

170

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مركز بهداري جنوب بررسي تأثيرو نقش -
ساله 8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درجنوب مركز بهداريبررسي تأثيرو نقش -

.دفاع مقدس

171



سال دفاع مقدس8در  های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمینقش قرارگاه های عمده، یگان

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مركز بهداري غرببررسي تأثيرو نقش -
ساله  8دوران هريك از عمليات هاي عمدهسپاه پاسداران انقالب اسالمي درغرب مركز بهداريبررسي تأثيرو نقش -

.دفاع مقدس

172

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مركز بهداري شمالغرببررسي تأثيرو نقش -
8دوران دههريك از عمليات هاي عمسپاه پاسداران انقالب اسالمي درشمالغرب مركز بهداريبررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس

173

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مركز پشتيباني جنوب بررسي تأثيرو نقش -
8دوران عمدههريك از عمليات هايسپاه پاسداران انقالب اسالمي درمركز پشتيباني جنوب بررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس

174

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مركز پشتيباني غرببررسي تأثيرو نقش -
ساله 8دوران مدههريك از عمليات هاي عسپاه پاسداران انقالب اسالمي درغرب مركز پشتيباني بررسي تأثيرو نقش -

.دفاع مقدس

175

+
+

.ساله دفاع مقدس8سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دوران مركز پشتيباني شمالغرببررسي تأثيرو نقش -
8دوران  هاي عمدههريك از عملياتسپاه پاسداران انقالب اسالمي درشمالغرب مركز پشتيبانيبررسي تأثيرو نقش -

.ساله دفاع مقدس

176

+
+

ذربايجان  آ)دراستان هاي مرزي درگير جنگ ( ناحيه و هنگ)بررسي تأثير و نقش ژاندارمري جمهوري اسالمي ايران-
در دوران دفاع مقدس( غربي، كردستان، كرمانشاه، ايالم، خوزستان، بوشهر

ذربايجان  آ)دراستان هاي مرزي درگير جنگ ( ناحيه و هنگ )بررسي تأثير و نقش ژاندارمري جمهوري اسالمي ايران-
عمده دوران دفاع مقدسعمليات هاي در هريك از ( غربي، كردستان، كرمانشاه، ايالم، خوزستان، بوشهر

177



+ .و بين الملليدر سه سطح ملي ، منطقه ايعراق عليه ايران تحميليبررسي زمينه ها و علل نظامي و استراتژيك آغاز جنگ  1

+ + .يرانعراق عليه اتحميلي بررسي تاثير وقوع پديدة انقالب اسالمي از نظر نظامي و استراتژيك بر آغاز جنگ  2

+ .تحميلي بر عليه ايران ه هاي نظامي عراق براي آغاز جنگانبررسي داليل و به 3

+ ...(  و نابع تسليحاتيتسليحات، ساختار، نيروي انساني، م)مقايسه وضعيت نظامي ايران قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي
(شروع جنگ تحميليتا)

4

+ ...(ابع تسليحاتي و تسليحات، ساختار، نيروي انساني، من)مقايسه وضعيت نظامي عراق قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
(تا شروع جنگ تحميلي)

5

+ .ايرانعليه ربتحميلي اقدامات نظامي عراق قبل از شروع جنگ بررسي  6

+ + .و عراق نسبت به امريكا و شوروي( قبل از انقالب اسالمي ) تبيين استراتژي نظامي دو كشور ايران  7

+ يحاتي در آستانه بررسي وضعيت و ساختار نظامي دو كشور ايران و عراق به لحاظ نيروي انساني، آمادگي رزمي و توان تسل
.آغاز جنگبرو ميزان تاثير آن تحميلي شروع جنگ 

8

+ + .نظامي دو كشور ايران و عراق در طول جنگ تحميلياستراتژيك بررسي اهداف  9

+ .كشورهاي جهان به طرفين جنگ تحميلي عراق عليه ايراننظاميبررسي آماري كمك هاي  10



+ .ايران در مقاطع گوناگونعليهعراقتحميلي علل و عوامل نظامي تداوم جنگ بررسي  11

+ (استراتژيك در سطح).بررسي روند تحوالت نظامي جنگ ايران و عراق در طول هشت سال دفاع مقدس 12

+ + ن عليه ايراعراقتحميليهاي هوايي، زميني، دريايي و موشكي در طول جنگعملياتبررسي روند تحول انواع  13

+ .ايرانبرعليه بررسي روند استفاده عراق از سالح هاي شيميايي در طول جنگ تحميلي  14

+ .توليد گاز شيميايي در عراق(...مركز تحقيقات،كارخانه،كارگاه، )هاي ساخت زيربررسي روند  15

+ .دفاع مقدسجنگ انقالبي و مردمي درو ميزان تأثيربررسي رويكرد 16

+ .نهاو ميزان انهدام و خسارات وارد شده به آتحميلي معرفي مراكز ثقل نظامي ايران و عراق در طول جنگ بررسي و  17

+ .نيروهاي نظامي ايران در طول جنگ با عراق(C4I) تحليل فرماندهي، ارتباطات، اطالعات و كنترل عمليات  18

+ .تحليل درگيري هاي نظامي در مرزهاي ايران، قبل از حمله گسترده عراق 19

+ + (جنگسال اول) .تحليل عملياتي ايران بعد از تهاجم سراسري، در مرحله هجوم و زمين گير كردن عراق 20



+ + .ايرانبر عليهبررسي نقش مردم عراق در طول جنگ  21

+ + .دفاع مقدسبررسي نقش مردم ايران در طول  22

+ + .تحميلي نظامي عراق و تأثير آنها در روند تحوالت جنگهاي تحليل عمليات  23

+ .تحميليايراني  به رژيم عراق در دوران جنگنيروهاي ضدانقالبنظامي كمك هاي بررسي  24

+ .در دوران دفاع مقدسبررسي علل و داليل نظامي تداوم جنگ، پس از آزادي خرمشهر 25

+ .، در دوران دفاع مقدسنظامي ايران در خاك عراقهاي بررسي نتايج عمليات  26

+ + رمشهربررسي علل و عوامل مؤثر در عدم دستيابي ايران به اهداف مورد نظر در داخل خاك عراق پس از فتح خ
.در دوران دفاع مقدس

27

+ .دفاع مقدسدر دوران(.ي، دريايي و زمينييهوا)بررسي زمينه ها و عوامل مؤثر در تشكيل نيروهاي سه گانه سپاه  28

+ .در دوران دفاع مقدس( راقعكردستان)غربيقسمت شمالبهتحليل علل گسترش جنگ  29

+ يران عليه اعراقتحميليپاياني جنگ يك سالبررسي تحوالت جبهه هاي جنگ در مقطع 30



+ + و تحميلي جنگيافتن پاياني عراق و تأثير آنها در پايان هاي بررسي عوامل و زمينه هاي شكل گيري عمليات 
.پذيرش قطعنامه

31

+ .در دوران دفاع مقدسبررسي اهداف گسترش جنگ در خليج فارس و پيامدهاي آن 32

+ + .ليتحميبررسي ميزان تأثير جنگ شهرها، جنگ موشكي و جنگ شيميايي در پايان يافتن جنگ 33

+ .يران عليه اعراقتحميلي بررسي زمينه هاي آغاز جنگ نفتكش ها در خليج فارس در طول جنگ  34

+ + .ايرانتحميلي عراق عليهريكا در رابطه با جنگآمسياسي ايران و -تحليل برخوردهاي نظامي  35

+ + .گ و پذيرش قطعنامهبررسي تأثير تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران و كمكهاي نظامي به عراق در پايان يافتن جن 36

+ + .شوردر ساختار و گسترش نيروهاي مسلح دو ك، ايران تحميلي عراق عليهبررسي آثار و پيامدهاي جنگ 37

+ (پش خ رزمي -پش رزمي -رزمي.)ايران تحميلي عراق عليه بررسي درس ها و تجارب نظامي جنگ  38

+ .ايرانط توسايران در اتخاذ استراتژي و الگوهاي نظامي تحميلي عراق عليه بررسي تأثير تجارب جنگ  39

+ + عراق يتحميلدر طول جنگو عراق ايران نيروهاي مسلح آماري تلفات و خسارات وارده به و مقايسه بررسي 
.عليه ايران

40



+ از انقالبدر يك صد سال اخير تا قبلبررسي پيشينه درگيري هاي نظامي در مرزهاي دو كشور ايران و عراق
.اسالمي

41

+ .بررسي خط مشي ها، سياست ها و اقدامات نظامي عراق در جنگ با ايران 42

+ + .عراق در جنگ با ايران(زميني، هوائي، دريائي)بررسي تاكتيك هاي  43

+ تحميلينگعراق در ج...(،الكترونيك، رسانه ايعمليات رواني، جنگ)كنيك هاي موثر و برتري ساز بررسي ت
.با ايران

44

+ + .مقدسدوران دفاعايران در (زميني،  هوائي دريائي)بررسي تاكتيك هاي  45

+ دوران دفاع درايران...(،الكترونيك، رسانه ايعمليات رواني، جنگ)كنيك هاي موثر و برتري ساز بررسي ت
.مقدس

46

+ + .تحميليبررسي روند شكل گيري مقاومتهاي مردمي ايران در روزهاي آغازين جنگ 47

+ + .عليه ايران عراقتحميلي در طول جنگ نظامي سپاه بررسي روند شكل گيري ساختار  48

+ + .دفاع مقدسران از ابتداي انقالب اسالمي تا پايان دوداخلي مقابله با بحران هاي بررسي نقش نيروهاي انقالبي در  49

+ .بررسي استراتژي جنگ در زمان بني صدر و تأثير آن بر روند جنگ 50



+ .در سال اول جنگغرب كرخه، شرق كارون، هويزه و عمليات توكل: هاي بررسي عمليات 51

+ + .درسي استراتژي نظامي ايران بعد از عزل بني صررب 52

+ .رعليه ايرانساختار نظامي عراق از منظر قومي، مذهبي و نحوه بكارگيري اين دو عنصردر دوران جنگ تحميلي ببررسي 53

+ + (.المقدسي بيتالمبين و الالقدس، فتحاالئمه، طريقثامن)دفاع مقدسدر دورانتحليل استراتژي چهار عمليات بزرگ ايران 54

+ + .عليه ايران عراقتحميلي تحليل فرايند تغيير موازنه نظامي در سال دوم جنگ 55

+ + .عليه ايران قعراتحميليجنگسوم تا پايان سال ازتحليل فرايند تغيير موازنه نظامي  56

+ .در هنگام عزل بني صدرتحميلي بررسي آخرين وضعيت جبهه هاي جنگ  57

.بررسي پيامدهاي نظامي منطقه اي و جهاني در تحوالت جنگ ايران و عراق 58

+ + .ايرانتحميلي عليه در سال هاي پاياني جنگ استراتژي دفاع متحرك عراقاتخاذ نقش و تأثيربررسي  59

+ .در دوران جنگ تحميلي نظامي ايران به خاك عراق نيروهاي ورود يررسي علل  60



+ + .يج فارسدر خلتحميلي بررسي عكس العمل نظامي و سياسي كشورهاي منطقه نسبت به گسترش جنگ  61

+ + .بررسي روند تحول در استراتژي نظامي عراق بعد از فتح خرمشهر 62

+ .و تسلط بر خليج فارستحميلي جنگ اولسال بررسي نقش نيروي دريايي ارتش در  63

+ .قدسدر دوران دفاع منيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالميو نحوه توسعهبررسي روند تشكيل 64

+ .دسدر دوران دفاع مقسپاه پاسداران انقالب اسالميزميني نيروي و نحوه توسعهبررسي روند تشكيل 65

+ .دسدر دوران دفاع مقسپاه پاسداران انقالب اسالميهوائي نيروي و نحوه توسعهبررسي روند تشكيل 66

+ + تحميلي عراقپايان يافتن جنگو تأثير آن در ( 5كربالي و8والفجر ) سرنوشت ساز ايرانهاي تحليل عمليات 
.عليه ايران 

67

+ تحميلي عراق عليه ساله 8در جنگ ، جنگدادن به پيروزي بزرگ و پايان يك استراتژي دستيابي بهتحليل
.ايران

68

+ + .ايران تحميلي بر عليهتحليل استراتژي بازسازي و توسعه توان نظامي عراق در سالهاي پاياني جنگ  69

+ .ايرانعليه عراقتحميلي در جنگصحنه عملياتي جنوب دربن بست نظامي علل و داليل بررسي  70



+ + (.جنگ در شمال غرب) تحميليجنگتوسعه صحنه بررسي استراتژي نظامي ايران در  71

+ ...(.و 10والفجر ، 4والفجر )بزرگ در شمال غربهايتحليل عمليات 72

+ .در دوران دفاع مقدستحليل علل افزايش قدرت نظامي عراق و تشديد حمالت در خليج فارس 73

+ .بررسي استراتژي جنگ دريايي ايران در دوران جنگ تحميلي 74

+ .سدر دوران دفاع مقدبررسي اسكورت نفتكش ها و درگيري هاي محدود ايران و امريكا در خليج فارس 75

.با عراقتحميلي ساله 8بررسي استراتژي نظامي ايران براي پايان جنگ  76

+ (، جزاير مجنونحمله به فاو، شلمچه)نيروهاي ايرانيتسلطبررسي حمالت عراق براي بازپس گيري مناطق تحت 
.در دوران دفاع مقدس

77

+ .توسط ايران598نظامي عراق پس از پذيرش قطعنامه عمليات ها و اقدامات بررسي  78

+ + ايرانتحميلي عراق عليهجنگ الكترونيكي در جنگو مقايسه تطبيقي بررسي  79

+ + خريد، ساخت، نحوه استفاده، )ساله 8تحميليتسليحات ايران و عراق دردوران جنگو مقايسه تطبيقي بررسي 
(.كارآيي

80



+ دوران درايران ( ...توپخانه و مهندسي، بهداري، )رزميرزمي و پش خدماتبررسي نقش واحدهاي پشتيباني 
(هركدام يك عنوان) .دفاع مقدس

81

+ از، تداوم و در آغ( ...، منافقين، حزب دمكرات، كومله)ايران معاند سازمانهاي شبه نظامي دارزيابي نقش و عملكر
(هركدام يك عنوان).عليه ايران عراقتحميلي پايان جنگ 

82

+ در ( امجلس اعال، طالباني ها و بارزاني ه)عراقمخالف  دولت ارزيابي نقش و عملكرد سازمانهاي شبه نظامي 
(هر كدام يك عنوان).يراناباآغاز، تداوم و پايان جنگ

83

+ (فرا ابعادي) .ايران عليه عراقتحميليبررسي عبرت هاي بزرگ جنگ 84

+ .يران بر سياستهاي نظامي عراقاتحميلي  عليهبررسي تأثير جنگ  85

+ .عراق بر سياستهاي نظامي ايرانتحميليبررسي تأثير جنگ 86

+ .ايران بر معادالت نظامي منطقهعليه عراق  تحميلي بررسي تأثير جنگ 87

+ + .تحميلي عراق عليه ايراندرجنگبررسي استراتژي عمليات آزادسازي خرمشهر 88

+ .هان و منطقهدر سطح ج( ايرانعليه عراقتحميلي در جنگ )اي فتح خرمشهر هبررسي و ارزيابي بازتاب و پيامد 89

+ .هاهاي جنگ تحميلي عراق برعليه ايران با ساير جنگبررسي و ارزيابي ويژگي 90



+ راق جنگ تحميلي عدر ( آغاز جنگ)بررسي عوامل و داليل ناكامي ارتش عراق در مرحله تهاجم سراسري 
.عليه ايران

91

+ .تحميليبررسي عوامل قدرت گرفتن نيروهاي نظامي ايران براي بيرون راندن ارتش اشغالگر عراق در جنگ 92

+ پس از ،يه ايرانعلبرجنگ تحميلي در نشيني عراق از برخي مناطق اشغال شده در جبهه ميانيبررسي علل عقب
.المقدسپيروزي ايران در عمليات بيت

93

+ (تحقيقهر شهر يك موضوع)( قبل و بعداز اشغال).در طول جنگ تحميليآزاد شده شهرهايوضعيت بررسي  94

+ .يليايران در طول جنگ تحممسلح عراق توسط نيروهاي يهااز سرزمينآزادسازي بخش هايي بررسي علل  95

+ + ( و رزمندگانجانبازان، آزادگان،مفقودان،شهداء)ايثارگران (كمي و كيفي)ي آمارتدقيق و تحليل وضعيت 
.ايران در جنگ هشت ساله تحميلي

96

+ + .تحميليغنايم بدست آمده از نيروهاي عراقي در طول جنگ(كمي و كيفي)ي آمارتدقيق و تحليل وضعيت  97

+ + .استفادة ايران از غنايم به دست آمده در جنگ تحميلينحوه فرايند و بررسي 98

+ زمان كيد بربا تأ)طول جنگ تحميليايران درنيروهاي مسلح تحليل جريان انديشه نظامي، در ميان نخبگان 
.(جنگو پايانشروع 

99

+ .ساله دفاع مقدس8در دوران ا .ا.نيروهاي مسلح جدفاعي  هاي تحليل سياست 100



+ + مقام  -3. آقاي هاشمي رفسنجاني-2. بني صدر-1)تحليل مديريت و فرماندهي دفاعي مقاطع مختلف جنگ تحميلي
.(معظم رهبري

101

+ + ا در هشت سال دفاع مقدس در سطوح ملي،  نظامي و عملياتي.ا.استراتژي ج- 102

+ + استراتژي عراق در طول جنگ بر عليه ايران در سطوح ملي،  نظامي و عملياتي- 103

+ + .ليدر سال پاياني جنگ تحميبر نيروهاي ايرانيعراق  هاي آفنديتأثيرات روحي و رواني عملياتبررسي  104

+ + .تحميليجنگبه عنوان جانشيني فرمانده كل قوا در سال پايانيرفسنجاني هاشميبررسي علل و عوامل انتخاب آقاي  105

+ .بر مسئولين جنگ1367در ابتداي سال  "جنگفرماندهيستاد "تأثير فكري و رواني تشكيلبررسي  106

+ از گناوه تا ) ريكا بررسي تاثير محيط جغرافيايي سواحل خليج فارس در دفاع ساحلي  با تاكيد بر تهديد نظامي آم
.(جاسك

107

+ مليات ثامن بررسي عوامل موثر بر تغيير در موازنه نظامي به نفع ايران در جنگ بين ايران و عراق از آغاز جنگ تا ع
.با تاكيد بر آفند جمهوري اسالمي ايران (ع)االئمه

108

+ .گيري منطقه فاو رسي ميزان تاثير كاربرد عوامل شيميايي توسط رژيم عراق در بازپسرب 109

+ .8هاي عبور از خط در عمليات والفجر بررسي تاكتيك 110

+ .در جنگ تحميلي ( ره )رواني امام خميني هاي عملياتشيوهبررسي  111

+ + ...  و مقاومتايثار وو اليتمداري، روحيه، انعطاف پذيري، تكليف مداري،عملمؤلفه هاي خالقيت و ابتكاربررسي 
(هر مؤلفه يك عنوان )در هشت سال دفاع مقدسا.ا.نيروهاي مسلح ج

112

+ .سهاي ابتكاري رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدها و روشبررسي تاكتيك 113



+ + .در برخورد با حوادث جگ تحميلي ( ره)تحليل سيره حفاظتي امام خميني 1

+ + .در عمليات هاي دفاع مقدس (مدظله العالي)تحليل سيره حفاظتي فرماندهي معظم كل قوا 2

+ + .سيما و سيره حفاظتي فرماندهان و شهداي نامدار دفاع مقدس  3

+ + .بررسي عملكرد حفاظتي فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس 4

+ + .بررسي عملكرد حفاظتي فرماندهان ارشد ارتش جمهوري اسالمي ايران در دوران دفاع مقدس 5

+ .نقد و تحليل عمليات رواني دردوران دفاع مقدس 6

+ .8بررسي عمليات رواني در پيشبرد عمليات والفجر 7

+ .5بررسي عمليات رواني در پيشبرد عمليات كربالي 8

+ .( از منظر تبليغات زودهنگام مسئولين، مطبوعات و رسانه ها) 4چرائي عدم موفقيت عمليات كربالي 9

+ .بررسي شيوه ها و شگردهاي عمليات رواني دشمن در دوران دفاع مقدس  10

+ .بررسي دانش رسانه اي دشمنان در انحراف افكار عمومي عليه رزمندگان اسالم  11

+ + نقش حفاظت اطالعات قرارگاه  مقدم غرب در عمليات هاي دفاع مقدس  12

+ .نقش حفاظت اطالعات قرارگاه مقدم جنوب در عمليات هاي دفاع مقدس  13



+ + .نقش حفاظت اطالعات قرارگاه حمزه سيدالشهدا در عمليات هاي دفاع مقدس  14

+ + .بررسي نقش حفاظت اطالعات در تبليغات جنگي رسانه هاي داخلي  15

+ + .بررسي نقش حفاظت اطالعات در جنگ هاي نامنظم يگان هاي قرارگاه رمضان  16

+ + .بررسي نقش حفاظت اطالعات در نقل و انتقال يگانهاي رزمي در طول دفاع مقدس  17

+ + .بررسي نقد و تحليل بار رواني اسم رمزهاي عمليات هاي دوران دفاع مقدس  18

+ .اعتقادي عمليات هاي دوران دفاع مقدس -بررسي نقد و تحليل بار رواني نامگذاري ديني  19

+ .حفاظتي سپاه هاي استان ها در تهيه و تدوين و اجراي تمهيدات/ تيپ ها / بررسي نقش حفاظت اطالعات لشكرها  20

+ .بررسي نقش صدا و سيماي جمهوري اسالمي در فريب دشمن پيش از شروع هر عمليات نظامي  21

+ .بررسي نقش مطبوعات و نشريات داخلي در فريب دشمن پيش از شروع هر عمليات نظامي  22

+ .بررسي نقش صدا و سيما و مطبوعات جمهوري اسالمي در بسيج افكار عمومي عليه دشمن  23

+ .ي بررسي نقش سازمانهاي حفاظتي نيروهاي مسلح در توجيه و آگاهسازي فرماندهان عالي يگانهاي عمليات 24

+ + اسداران انقالب تحليل تطبيقي پيشرفت اطالعات و ضد اطالعات در جنگ، قبل از استقالل وزارت اطالعات از سپاه پ
.اسالمي 

25

+ .تحليل محتوائي پيام هاي حفاظتي وصيت نامه هاي شهداي دفاع مقدس  26



+ ني، حمله به حمله به مناطق مسكو).هاي جنگيها و تفكرات ديني و مذهبي در اتخاذ روشبررسي تاثيرات ارزش
...( ها ، استفاده از سالح هاي نامتعارف، رفتار با اسرا، حمله به هواپيماهاي مسافري و نفتكش

1

+ .ايرانعراق عليهشهادت در جنگ تحميليايثار و جهاد، عملكرد فرهنگ و نقش بررسي  2

+ (نقش تبليغات در ايران و درعراق).ايرانعراق عليهجنگ تحميليدرتبليغات نقش بررسي  3

+ .دهو كاربرد آن در آينايران عراق عليهجنگ تحميليا ا در . ج بررسي رويكرد و استراتژي فرهنگي  4

+ .ايرانبر عليهجنگ تحميليعراق در بررسي رويكرد و استراتژي فرهنگي  5

+ .ا در هشت سال دفاع مقدس .ا.تطبيق و تحليل استراتژي فرهنگي عراق و ج 6

+ .ايرانعراق عليهجنگ تحميليدر هاي خارجي تبليغات رسانهتأثير بررسي  7

+ + (در ايران و درعراق).ايرانعراق عليهجنگ تحميليداخلي در هاي رسانهو نقش بررسي  8

+ (....و نشعر، داستا)ايران ادبيات معاصردر بر روند تحول ايران عراق عليهبررسي تأثير جنگ تحميلي 9

+ .بررسي روند رشد و گسترش سينماي دفاع مقدس در طول جنگ تحميلي 10



+ .و بعد از جنگ با ايران، حينوضعيت فرهنگي كشور عراق در قبلمقايسه تطبيقي  11

+ .حميليقبل از جنگ توانقالب اسالميدر پي وقوع جامعه ايران  بررسي ميزان تحول فكري و فرهنگي 12

+ .جنگ تحميليدر دورانجامعه ايران  بررسي ميزان تحول فكري و فرهنگي 13

+ .يتحميلجنگ پايانو بعد از، حينمقايسه تطبيقي الگوهاي رفتاري فرهنگي مردم ايران، قبل 14

+ .تحميليجنگ و حينتحليل ساختارهاي تصميم گيري فرهنگي جامعه ايران قبل 15

+ .جنگ تحميليو حين هاي فرهنگي ايران قبل بررسي سياست 16

+ .فرهنگي ايران در قبل از انقالب و بعداز جنگ تحميليمقايسه تطبيقي نمادهاي 17

+ + .تحميليجنگو حينهاي فرهنگي و فكري جامعه ايران قبل تحليل شاخص 18

+ .گذشتههاي آن با تعاريفبررسي تعاريف انسان و حقوق او در جامعه ايران بعد از جنگ تحميلي و تفاوت 19

+ + .هاي جامعه ايران قبل از آغاز جنگ تحميلي در حوزه انديشه فرهنگيرهيافت 20



+ پس از رهيافت جمهوري اسالمي ايران براي انسجام اسالمي و وحدت ملي با توجه به تنوع قومي جامعه ايران
.پايان جنگ تحميلي

21

+ ايران پس رهيافت جمهوري اسالمي ايران براي انسجام اسالمي و وحدت ملي با توجه به تنوع فرهنگي جامعه
.از پايان جنگ تحميلي

22

+ + ، حين و قبل .. ( .عربستان ، عمان ، قطر ، تركيه و )بررسي ميزان تقابل فرهنگي ميان ايران و كشورهاي منطقه 
(هركدام از كشورها يك موضوع تحقيق مي باشند).تحميلياز جنگ بعد

23

+ + لي عراق عليه تحميبررسي ميزان تفاهم، تزاحم، تقابل و تضاد فرهنگي مردم ايران و عراق قبل از شروع جنگ
.ايران

24

+ + و تحميليآغاز جنگازقبل ( شوروي و آمريكا)هاي بزرگ بررسي ميزان تقابل فرهنگي ميان ايران و قدرت
(هركدام از كشورها يك موضوع تحقيق مي باشند).تحميليبعد از پايان جنگ

25

+ .تحميليجنگپايان از ، حين و بعدهاي فرهنگي ايران قبلتحليل چالش 26

+ .تحميليجنگ پايان از ، حين و بعدمقايسه تطبيقي هنر و ادبيات ايران قبل 27

+ + .عوامل موثر بر توليد محصوالت فرهنگي كشور در طول جنگ تحميليتبيين  28

+ .عوامل فرهنگي مؤثر در شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران 29

+ .و اسالمبررسي جايگاه مفهوم جنگ و دفاع در فرهنگ و تمدن ايران 30



+ .تحميليبررسي ميزان تشديد يا تضعيف هويت ملي در ايران پس از آغاز جنگ  31

+ .با ايرانپس از آغاز جنگ عراق بررسي ميزان تشديد يا تضعيف هويت ملي در  32

+ وزستان،استان هاي خ)ايران هاي مرزي كشوربررسي اثرات فرهنگي وقوع جنگ تحميلي در مناطق و استان
(شودهر استان يك موضوع تحقيق منظور).(ايالم، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي

33

+ .ايرانعراق بر توسعه فرهنگي كشورتحميليتأثير وقوع جنگبررسي  34

+ .هاي فرهنگي داخل كشور به ويژه روشنفكران در قبال حمله عراق به ايرانبررسي مواضع جريان 35

+ .ميزان آمادگي روحي و رواني مردم و مسئولين كشور قبل از آغاز تهاجم عراق به ايرانبررسي  36

+ .ايرانهعليرعراق بدر حين جنگ تحميليميزان آمادگي روحي و رواني مردم و مسئولين كشور بررسي  37

+ ول دوران عليه مردم و مسئولين كشور در ط(آمريكا و شوروي)بررسي عمليات رواني دشمنان انقالب اسالمي
(آمريكا و شوروي هر كدام يك موضوع تحقيق مي باشند).جنگ تحميلي

38

+ كشور در عليه مردم و مسئولين(كشورهاي حوزه خليج فارس)بررسي عمليات رواني دشمنان انقالب اسالمي 
طول دوران جنگ تحميلي

39

+ .ايرانعليه عراق جنگ تحميلي در قبال  ...بررسي مواضع هنرمندان، نويسندگان، شعرا، اديبان و 40



+ عراقجنگ تحميليايراني خارج از كشور در قبال  ...بررسي مواضع هنرمندان، نويسندگان، شعرا، اديبان و
.ايرانعليه 

41

+ .تأثير تهاجم عراق به ايران در انسجام و وحدت ملي كشوربررسي  42

+ .جنگ تحميليدر بسيج قدرت ملي كشور در مردمهاي فرهنگيتاثير فعاليتبررسي  43

+ + .  بُعد فرهنگيدربه ويژهتحميلي دوران جنگ در تحليل نهادينه شدن مفاهيم استقالل و آزادي  44

+ .عراق عليه ايران و تا كنون بررسي خدمات متقابل جنگ و سينما در دوران جنگ تحميلي 45

+ .و تا كنونعراق عليه ايراندر دوران جنگ تحميلي...( شعر، داستان و )بررسي خدمات متقابل جنگ و ادبيات 46

+ .عراق عليه ايران و تا كنونبررسي خدمات متقابل جنگ و تئاتر در دوران جنگ تحميلي 47

+ .عراق عليه ايران بررسي خدمات متقابل جنگ و هنر عكاسي در دوران جنگ تحميلي 48
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+ + .يه ايران عراق علهاي هويت ايراني و اسالمي بر رزمندگان در طول جنگ تحميليبررسي تأثيرات مؤلفه 51

+ + .بر فرهنگ و تمدن ايرانتحميليتحليل تأثيرات مثبت و منفي جنگ 52
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+ ازپس(اسراءرزمندگان، شهدا، جانبازان و)ايثارگران هاي بر خانوادهتحميلي تأثيرات فرهنگي جنگ بررسي 
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.هاي ارزشي و فرهنگي رژيم عراق براي جنگ با ايرانبررسي پشتوانه

.هاي فرهنگي و رواني رژيم عراق براي جنگ با ايرانزمينهبررسي 

.ايرانتحميلي عراق عليه العمل شيعيان عراق در جنگ بررسي عكس

.گي اين كشورعراق بر تغيير محتوايي و ظاهري محصوالت فرهنبعث گري رژيم تأثير روند نظاميبررسي 

.برعليه ايران هاي تاريخي رژيم عراق براي تهييج مردم عراق به جنگنهيشيپبررسي 

نگايراني  به رژيم عراق در دوران جكمك هاي فكري، فرهنگي و رواني نيروهاي ضدانقالببررسي 
.تحميلي

.با ايران نگجبهخلق در تقويت فرهنگي و تحريك ارتش عراق (منافقين)نقش سازمان مجاهدينبررسي 

.بررسي تأثير و نقش دفاع مقدس در ريشه دار كردن و تعميق آموزه هاي انقالب اسالمي 

.رانارتش عراق بر مردم ايشهرها توسطتأثيرات روحي و رواني حمالت هوايي و موشك بارانبررسي 

.از سوي ايران598ثر بر پذيرش قطعنامه ؤبررسي عوامل فرهنگي و رواني م



.حميليبررسي مقايسه تطبيقي پشتوانه هاي روحي و رواني نيروهاي ايراني و عراقي در دوران جنگ ت

ما براي اداي تكليف "از قبيلدر دوران جنگ تحميلي ( ايران)ي شعارهاختبررسي مباني معرفت شنا
..... و “ گذردراه قدس از كربال مي” ، ”جنگيم و نتيجه فرع آن استمي

.ايرانن نيروهاي رزمندهفرهنگ اسالمي و در بيصلح و آتش بس در جنگ، تحليل بار ارزشي مفهوم 

.598هاي فرهنگي و رواني جمهوري اسالمي ايران براي پذيرش قطعنامه سازيزمينهبررسي 

(ن سياسي و نظاميمسئولي)بر تصميم گيرندگان( ره)بررسي تأثيرات فكري و فرهنگي سخنان امام خميني
.مردم در دوران جنگ تحميليوجنگ

.در دوران دفاع مقدسبر رزمندگان ايران( ره)بررسي تأثيرات فكري و روحي سخنان امام خميني

.تحميليگجنطول در ( ره)ها و الگوهاي فكري و فرهنگي سخنان و رفتار امام خمينيارزشبررسي تأثير 

ام شرايط روحي و در ابتداي تجاوز عراق به ايران در التي( ره)تاثير رفتار و سخنان امام خمينيبررسي واكاوي 
.رواني جامعه

.رانهاي اختصاصي امام به فرماندهان و مسئولين جنگ در تقويت روحيه رزمندگان ايپيامتحليل 

.بررسي تحليلي ارتباط فكري و روحي امام با مسئولين و فرماندهان جنگ



.در دوران دفاع مقدس بررسي تحليلي ارتباط فكري و روحي امام با بسيجيان و رزمندگان 

.بررسي تحليلي رابطه معنوي فرماندهان و مسئولين جنگ با رزمندگان

.گيري علماي ايراني حاضر در عراق در قبال جنگ تحميليموضعبررسي -
.در دوران جنگ تحميليبا علما و رهبران ايرانشيعي عراق علمايبررسي رابطه -

.تحميلينقش مراجع تقليد، علما و روحانيت ايران در جنگ بررسي 

ارمري، كميته و ژاند)ارتش، سپاه، جهادسازندگي و ديگر نهادهاي درگيركاركردها و بسترهاي فرهنگيبررسي زمينه
(موضوعات يك كار پژوهشي منظور شودهريك از).تحميليدر جنگ...(

.تحميليايران در جنگرزمندههاي اعتقادي و معنوي نيروهايتقويت جنبههايساز و كاربررسي 

.س  در دوران دفاع مقدنقش فرهنگ قومي و هويت محلي در ميان رزمندگان و انسجام آنها با يكديگربررسي 

.و اهداف آنتحميليتأثير دوگانگي در شعارهاي رهبران و مسئولين كشور در روند جنگبررسي 

.به عنوان مساله اصلي كشورتحميليبررسي ميزان تلقي مسئولين كشور از جنگ

را و در ايام خاص مذهبي و ملي از قبيل تاسوعا، عاشوتحميليهاي جنگتحليل رفتار نيروهاي ايران در جبهه
.نوروزعيد



.در تقويت يا تضعيف نمادهاي مذهبي و ملي ايرانتحميلي بررسي نقش جنگ 

.بر جامعه و مردم ايرانتحميلياثرات فرهنگي و تمدني جنگبررسي 

.طرف مقابل در دوران جنگ تحميلياسيررفتار ايران و عراق با اسراء و مجروحينمقايسه تطبيقي 

.ها و نمادهاي فرهنگي و ملي در دوران جنگ تحميليتحليل فرايند توليد ارزش

باران شهرها و تشييع پيكر شهداء، بم)حوادثو رويداد ها العمل آنها در هنگام بروزتحليل رفتار جمعي مردم و عكس
.دوران جنگ تحميليدر ...(

.در دوران جنگ تحميليپشتيباني سازي نيروها و نقش مسجد در آمادهبررسي 

.بر روند تغيير زبان فارسي، كلمات و مفاهيم آنتحميليبررسي تاثير جنگ

تحميلي، در دوران جنگهاي شيميايي توسط دشمن بر روي رزمندگاناثرات روحي و رواني كاربرد سالحبررسي

فتن جنگدر پايان يا،هاي شيميايي در جنگ شهرها بر روي مردماثرات روحي و رواني تهديد كاربرد سالحبررسي 
.تحميلي

.تحميليدانشگاهها به عنوان نهادهاي فرهنگي در دوران جنگبررسي نقش 



.به رزمندگان و خانواده آنهاتحميلي بررسي خدمات نهادهاي فرهنگي كشور در دوران جنگ 

امعه ايراني در در جي فرهنگكاركرد پيرامون فرهنگ و اسالمي و نظريه هاي آكادميكهاينظريهمقايسه تطبيقي 
.تحميليطول جنگ

در دوران جنگ نيبر مسائل دفاعي و امنيتي در جامعه ايراايراني، اسالمي هاي پيرامون فرهنگ تأثيرات نظريهبررسي 
.تحميلي

.تحميليتداوم و پايان جنگ شروع،بررسي و شناخت بسترهاي فرهنگي

.بر رزمندگانتحميلي بررسي و شناخت پيامدهاي فرهنگي جنگ 

.بر ساخت اجتماعي و فرهنگي كشورتحميلي بررسي تأثيرات پيامدهاي فرهنگي جنگ 

.تحميلي هاي فرهنگي جامعه و مردم ايران در دوران جنگارزيابي نمادها و بنيانبررسي و 

.بر يكديگردفاعيشناخت و تحليل تأثيرات متقابل جنگ و فرهنگ و تفكر

.تحميليمحصوالت و توليدات فرهنگي در دوران جنگها،ارزيابي نماد

.تحميلي ها و فضاي فرهنگي جامعه در دوران جنگبررسي الگوها، زمينه



.تحميليدر دوران جنگكشورگيري فرهنگي تبيين ساختارهاي تصميم

.تحميلي تحليل فرآيندهاي تصميم سازي فرهنگي در جامعه ايران در دوران جنگ

.تحميلي آماري كارگزاران و سياستگذاران فرهنگي كشور در دوران جنگتحليل

.دفاع مقدسدر دوران مرتبط با جنگ تحميليهاي فرهنگي كشورسياستبررسي 

.بررسي آماري توليدات و محصوالت فرهنگي جنگ تحميلي

.هاي فرهنگي و ديني با جنگ تحميليبررسي چگونگي تعامل ارزش

.با جنگ تحميلي عراق عليه ايران دفاع موضوع فرهنگي و پيامدهاي ابعاد بررسي 

.دفاع مقدسدر دوران ارزيابي كيفيت و محتواي محصوالت ديداري و شنيداري 

.پيامدهاي فرهنگي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت دفاع مقدسبررسي 

دفاع مقدس( منطقه اي ، جهان اسالم و جهان)فراملي و ملي ، محليپيامدهاي فرهنگي بررسي 



.و پيامدهاي آن در كشور عراقتحميليابعاد فرهنگي جنگبررسي 

.كشور عراق در دوران جنگ با ايرانهاي فرهنگيسياستبررسي 

(داخل عراق).با ايرانارزيابي ميزان توليدات و محصوالت فرهنگي عراق در دوران جنگ

(كشورهاي منطقه).با ايرانارزيابي ميزان توليدات و محصوالت فرهنگي عراق در دوران جنگ

(داخل ايران).با ايرانارزيابي ميزان توليدات و محصوالت فرهنگي عراق در دوران جنگ

(آغاز و تداوم).هاي فرهنگي و قومي تحريك كننده ملت عراق در جنگ با ايرانمؤلفه بررسي 

.تحميليدر طول جنگفرهنگي ايران و عراقتطبيقي مؤلفه هايمقايسه

.يتحميلدر طول جنگ و تأثير آن بر روند جنگ ملي در ايجاد انسجام و وحدت( ره)نقش حضرت امام

أثير آن بر روند و تتحميلي در ايران در دوران جنگبكار گرفته شده بررسي امكانات و ابزارهاي تبليغاتي 
.جنگ

.يتحميلمتولي امر تبليغات و تاثير آنها در دوران جنگو سازمان هايبررسي نحوه عملكرد نهادها



.رزمندگان در طول جنگ تحميليمردم و ها و اشعار حماسي در روحية بررسي تأثير نوحه

ران دوهاي جنگ و در با اسيران عراقي به هنگام اسارت آنها در جبههرزمندگان  بررسي شيوة برخورد 
.اسارت

.داشتگاههاهاي جنگ و در بازها با اسيران ايراني به هنگام اسارت آنها در جبههبررسي شيوة برخورد عراقي

.نگاي وضعيت رفاهي، آموزشي و بهداشتي اسيران عراقي و اسيران ايراني در طول جبررسي مقايسه

.بررسي شيوه تبادل اسراي ايران و عراق در جنگ تحميلي 

.سال دفاع مقدس8و تأثير آن بربررسي نگرش اسالم به تبليغات جنگ و دفاع

.تحميليدر رابطه با تبليغات جنگ( ره)هاي امام خمينيمواضع و ديدگاهبررسي 

ر دوران نيروهاي مسلح ج ا ا درزميافزايش توان نقش عوامل انساني به ويژه روحيه و انگيزه در بررسي 
.دفاع مقدس

.و تأثير تبليغات بر آنهاتحميلي نقش افكار عمومي و روحيه ملي در جنگ بررسي 

.نظاميجماهتسازي براي زمينهايران داخلي بحران هاي در شكل گيري بيگانهنقش تبليغات بررسي 



.تحميليتبليغات مردمي در جنگابعاد، مؤلفه ها و ساز وكارهاي،هاويژگي،اصولبررسي 

.تحميليدر جنگاجتماعيشناسيتأثير روانبررسي 

.ها با اهداف و ساختار تبليغات جنگتبيين رابطه ايدئولوژي

.تحميليريزي تبليغات جنگاصول برنامهبررسي 

.مقدسسال دفاع8با تأكيد بر تبليغات در يك سازمان رزميبررسي نقش و كاركرد 

.ها و عوامل مؤثر اجتماعي فرهنگي در برنامه ريزي تبليغات دفاعيبررسي زمينه

.جنگ تحميليدوران نقش تبليغات در بسيج امكانات ملي در بررسي 

.مقدسسال دفاع8با تأكيد بر هاي آفندي و پدافندي در تبليغات جنگيقواعد و شيوهبررسي 

.تحميليهاي تبليغي در دوران جنگفعاليتبازخورد هاي ارزيابي و شيوهبررسي 

.مأخذشناسي تبليغات دفاع مقدسبررسي 



.دوران دفاع مقدسدر هاي تبليغات طراحي شيوهنحوهبررسي 

هاي تبليغاتي دفاع مقدسها و تاكتيكها، شيوهبررسي تحليلي روش

.مقدسسال دفاع8با تأكيد بر هاي تبليغي با عمليات نظاميبررسي چگونگي تعامل و هماهنگي روش

.به مبلغان براي تبليغات دفاع مقدس(ره)هاي امامتوصيهنقش و تأثير بررسي 

.گيري تبليغاتي در جنگگذاري و تصميمتحليل نظام سياست

.هاي تبليغاتي در جنگ، در ديگر كشورهاتحليل ساختار نظام

.مقدسسال دفاع8با تأكيد بر هاي يك نظام تبليغاتي مطلوب در زمان جنگگيه تبيين ويژ

.مقدسسال دفاع8با تأكيد بر بررسي نحوة هماهنگي نهادهاي نظامي و تبليغاتي كشور در زمان جنگ

.مقدسسال دفاع8با تأكيد بر المللي در تبليغات جنگهاي قانوني و بينبررسي محدوديت

.مقدسسال دفاع8با تأكيد بر آموزش و كادرسازي براي تبليغات جنگجذب، نقش سازمان، بررسي 



.مقدسسال دفاع8با تأكيد بر بررسي نقش پژوهش در تبليغات جنگ

.هاحكومتهاي اطالعاتي و حفاظتي درهاي تبليغاتي با سياستتبيين هماهنگي و نوع ارتباط سازمان

.سال دفاع مقدس8با تأكيد بر ها در مديريت تبليغات جنگها و نظريهنقش و تأثير تئوريبررسي 

. هاي معاصرجنگدفاع مقدس با ديگرعمليات روانيو نقش جايگاه بررسي 

.20وردهاي مديريت تبليغات جنگي در قرن اتجارب و دستبررسي 

.هاي تبليغاتي در نيروهاي نظامي كشورهاي جهانتحليل سازمان

.هابررسي نقش و اثر ابزار مختلف تبليغات و استفادة از آنها در جبهه

.20در قرن بررسي سير تحول تبليغات جنگ

.در دوران جنگ تحميليامنيت ملي با توان تبليغاتي كشورو ارتباط آن بررسي 

.آيين تبليغات جنگ جمهوري اسالمي ايران در دفاع مقدس



.مطالعه موردي عمليات تبليغي در دوران دفاع مقدس

.بررسي اهداف و استراتژي تبليغي جمهوري اسالمي ايران در دوران دفاع مقدس

.ي نيروهاي نظامي ايران و عراق در آغاز جنگاتتوان و شرايط تبليغبررسي و مقايسه 

.ف دفاع مقدسبررسي سير تحول سازمان و ساختار مديريت تبليغي در نيروهاي نظامي ايران در مقاطع مختل

.هاي فرهنگي كشور در تبليغات دوران دفاع مقدسبررسي نقش تبليغي سازمان

.تحميليهاي ابداعي تبليغات ايران در دوران جنگها و تاكتيكبررسي شيوه

.دفاع مقدسدوران بررسي سير تحول جنگ رواني در 

.تجارب راهبردي مديريت تبليغات در دفاع مقدس

.چگونگي بسيج امكانات در جهت اهداف تبليغاتي دفاعي دوران دفاع مقدس

.در روند تبليغات دفاع مقدس( ...وقومي ديني، ملي، )هابررسي نقش انگيزه



.دفاع مقدسدر دوران اتگفتمان تبليغبررسي

ابله با مقدر دوران دفاع مقدس ونحوة ...(امريكا، شوروي و )خارجيها و ابزار تبليغي دشمنان بررسي روش
.آنها

.دفاع مقدسدوران تبليغات مردمي در نحوه تبيين 

.دفاع مقدسدوران بررسي نقش تبليغي روحانيت در 

.دفاع مقدسدوران نقد و بررسي عملكرد هنرمندان و نويسندگان در 

.ها و نمادها در تبليغات دفاع مقدساسوهبررسي 

.دفاع مقدسدر دوران تبليغي -ها و راهبردهاي كالن فرهنگينقد و بررسي سياست

.دفاع مقدسدر دوران بسيج توان ملي و وفاقنقش تبليغات در 

دفاع دوران در ...تبليغات دفاع مقدس و هويت بخشي ديني و ملي، فرهنگ آفريني، عزت بخشي وبررسي 
.مقدس

.تبليغات جنگ و بررسي نقاط قوت و ضعف آن در دوران دفاع مقدسنحوه 



.دفاع مقدسدورانهاي تبليغي نظام جمهوري اسالمي ايران در بررسي تحليلي و تطبيقي نقش و عملكرد نهادها و سازمان

.سير تحول سازمان و مديريت تبليغات دفاع مقدس

.نقش و تأثير تبليغات در سازماندهي رزمي دوران دفاع مقدسبررسي 

.اع مقدسنقش و تأثير تبليغات در فريب و غافلگيري تاكتيكي و استراتژيكي دشمن در دوران دفبررسي 

.سازي تعامل تبليغات و عمليات در زمان جنگهاي بهينهشيوهبررسي 

.هاي مخاطب شناسي در تبليغات در دوران دفاع مقدسروشبررسي 

.مبلغان رزمي در دوران دفاع مقدسو توانمندي هاي هاقابليت تبيين 

.متخصصان جنگ رواني در دوران دفاع مقدسو توانمندي هاي هاقابليت تبيين 

بررسي فرهنگ ايثار در دوران دفاع مقدس و ترويج آن در سازمان هاي دولتي

رسمي در مديريت دوران دفاع مقدس وگسترش آن در سازمانهاي دولتي أثير سازمانهاي غيرت

.نعليه ايراگ تحميلي عراقدر جن...(واليتمداري، اخالص و توكل، توسل،)كمل ايدئولوژياعونقش و كاركرد بررسي 

بررسي تأثير و نقش فرهنگ انقالب اسالمي در اداره امور جنگ تحميلي  



در مقابل تهاجم بررسي تحوالت سياسي پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران و ميزان تأثير آن برتوان دفاعي كشور
....  دولت بني صدر و –دولت بازرگان (با تأكيد بر يك مقطع خاص.)ا.ا.عراق به ج

.ي در جنگ تحميلي بر  عليه ايران المللاي و بيندر سطوح ملي، منطقهعراق هاي سياسي بررسي زمينه

.در دوران جنگ تحميليالمللياي و بيندر سطوح ملي، منطقها .ا.جهاي سياسي بررسي زمينه

اي و نطقهملي، ممطالعه تطبيقي وضعيت سياسي ايران و عراق در بروز جنگ تحميلي عراق عليه ايران  در سه سطح 
.الملليبين

.يالمللاي و بينسطوح ملي، منطقهبررسي علل و زمينه هاي سياسي بروز جنگ تحميلي عراق عليه ايران در 

.تحليل ميزان تاثير وقوع پديدة انقالب اسالمي از نظر سياسي بر آغاز جنگ عراق عليه ايران
ا.ا.بررسي ميزان تأثير وقوع انقالب اسالمي در تهاجم سراسري عراق به ج

. بررسي علل، عوامل و مسائل سياسي عراق در اقدم به آغاز جنگ تحميلي

.               بررسي علل، عوامل و مسائل سياسي ايران و عراق در ادامه دادن به جنگ تحميلي

.بررسي علل، عوامل و مسائل سياسي ايران و عراق در پايان دادن به جنگ تحميلي 

.بررسي احزاب سياسي وگفتمان سياست در جامعه در دوران دفاع مقدس

.سازي جنگ با ايرانتحليل اقدامات سياسي عراق براي زمينه

. انقالب اسالمي و تأثير آن در بروز جنگ تحميليقبل از ، بررسي شرايط سياسي دو كشور ايران و عراق

.از اختالفات سياسي و تاريخي ايران و عراقتحميليميزان تاثيرپذيري جنگبررسي 



.رانتحميلي عراق عليه ايجنگتداوم و پايان دادن به ،ر آغازباي و بين المللي تبيين نقش عوامل منطقه

.تحميلي عراق عليه ايران جنگآغاز ر فرا منطقه اي بو كشورهاي منطقه اي تبيين نقش 

.تحميلي عراق عليه ايران جنگتداوم در فرا منطقه اي و كشورهاي منطقه اي تبيين نقش 

.تحميلي عراق عليه ايران جنگپايان دادن به در فرا منطقه اي و كشورهاي منطقه اي تبيين نقش 

.جنگ تحميليقبل از ساختار نظام سياسي ايران و عراق در بررسي 

. ر آغاز جنگ تحميليبميزان تاثير تعارض نظام سياسي حاكم بر عراق و ايران بررسي 

مطالعه تطبيقي سامانه تصميم گيري دو كشور ايران و عراق در طول هشت سال دفاع مقدس

بررسي تأثير انقالب اسالمي بر مسائل منطقه اي و بين المللي در بروز جنگ تحميلي

.در بروز جنگ تحميلي( شهيد نوژه)بررسي تأثير كودتاي نقاب 

.(...آمريكا، تسخير النه جاسوسي) تحميلي ر شروع جنگبتاثير تحوالت سياسي ايران بررسي 

.تحميليهاي رهبران ايران و عراق و ميزان تاثيرگذاري آنها در مراحل مختلف جنگبيان ويژگي

.ساله برعليه ايران 8ر جنگببررسي تاثيرات تحوالت داخلي عراق و تثبيت حكومت صدام 

.نگهاي سياسي در ايران و نحوه تاثيرپذيري و اثرگذاري بر آغاز و تداوم جو جناح بنديهاتحليل شكاف 



.ايران عليه عراقجنگ تحميلي ر آغاز بهاي قومي تاثير نيروهاي گريز از مركز و شورشبررسي 

.ايران عليه عراقآغاز جنگ تحميلي ر ب1975تاثير اختالفات مرزي و تاريخي ايران و عراق و قرارداد بررسي 

(آغاز جنگ، ادامه جنگ و پايان جنگ)تحميلي عراق عليه ايرانجنگبرآن تاثيربررسي تحوالت منطقه اي و 

(تا شروع جنگ تحميلي1350مطالعه موردي از سال ).بررسي مناسبات ايران و عراق قبل از شروع جنگ

.هشت سال دفاع مقدسمناسبات ايران و عراق در طول وبررسي روند تحوالت

د تداوم ن اثرگذاري آن بر روناو ميزتحميلي بررسي روابط دو كشور ايران و عراق با كشورهاي منطقه درطول جنگ 
.جنگ

والت جنگها و رفتار كشورهاي منطقه در قبال جنگ ايران و عراق و ميزان تأثيرگذاري آن در روند تحتبيين سياست

.تحليل ديپلماسي ايران و عراق در جنگ و بررسي ميزان اثر گذاري و اثر پذيري آنها از همديگر

.ايرانعليه عراقتحميلي در شروع، تداوم و پايان جنگ حاكم بر جهان نظام دوقطبي نقشبيينت

.ايران عليه عراقجنگ تحميلي هاي بزرگ در مورد تحليل مواضع و عملكرد قدرت

.نگتداوم و پايان جآغاز، ايران و نقش آنها در عليه عراقجنگ تحميلي المللي در هاي بينعملكرد سازمانبررسي 

ن با جنگ عراق و مقايسه آايران عليه عراقجنگ تحميلي ايران و عراق در طول بهنظام بين الملل نگرش و رويكردبررسي 
.كويتعليه

.تحميلي جنگطول هاي سياست خارجي ايران و عراق در تغيير رويكردها، اهداف و استراتژي



.مقايسه دو نظام سياسي ايران و عراق قبل و بعد از شروع جنگوبررسي

.تحميليجنگتا شروع1350از سال تاريخي دو كشور ايران و عراق-هاي سياسيها و تعارضزمينهبررسي 

.تحميلي قبل از شروع جنگتابررسي اختالفات سرزميني دو كشور ايران و عراق

.ايرانعليه عراق تحميلي ر آغاز جنگ بالجزاير 1975بررسي نقش قرارداد 

.ايرانعليه عراق تحميلي جنگدر شرو ع( ...و سني،عرب، عجم، شيعه )ايدئولوژيك مسائل قومي و بررسي 

ر پايان و مقايسه آن با دستاوردهاي عراق دعليه ايرانتحميليسياسي عراق از آغاز جنگعلل و عوامل ،بررسي اهداف
.جنگ

.ايرانتحميلي عليه جنگبعد از قبل ، حين و موقعيت حزب بعث عراق تحليل 

توسط صدام بر جنگ تحميلي عراق عليه ايران« رهبري جهان عرب در منطقه»بررسي تأثير راهبرد 

.به منطقه و جهانانقالب اسالميصدور در عليه ايرانعراقجنگ تحميلي نقش بررسي 

.عليه ايرانعراقجنگ تحميلي نقش و جايگاه دو كشورايران و عراق در منطقه و جهان در دوران يررسب

.عليه ايرانعراقجنگ تحميلي بررسي سياست خارجي دو كشور ايران و عراق در طول 

.بررسي روابط ايران با كشورهاي مهم منطقه و جهان در دوران دفاع مقدس

.بررسي روابط عراق با كشورهاي مهم منطقه و جهان در طول جنگ تحميلي



.المللي در طول جنگاي و بينه هاي منطقبررسي روابط ايران و عراق با سازمان

.تداوم و پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايرانآغاز، بررسي عوامل سياسي تأثيرگذار بر 

.جنگ تحميلي عراق عليه ايراندر بررسي ايدئولوژي و ساختارهاي سياسي دو كشورايران و عراق 

عالي دفاع و ه، شورايرهبري، قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضايي)تصميم گيري در ايرانتصميم سازي و ساختار تبيين 
.در جنگ تحميلي عراق عليه ايران( ...

.تصميم گيري در كشور عراق در جنگ تحميلي عراق عليه ايرانتصميم سازي و ساختار تبيين 

مي، كميته جهادسازندگي، سپاه پاسداران انقالب اسال)انقالبيو ارگان هاينهادهاهريك ازبررسي نقش وعملكرد
در هنگام جنگ تحميلي  ( ...شورايعالي دفاع، بسيج مستضعفين ، بنياد شهيد و انقالب اسالمي، ستادپشتيباني جنگ،

(اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيسياسي،).عراق عليه ايران

و...( و دارايي و خارجه، دفاع ، نفت، كشور، سپاه، اقتصاد)هاخانهوزارتهريك ازبررسي نقش وعملكرد 
.ه ايرانجنگ تحميلي عراق عليدر...(و بودجه و صدا و سيما، بنادر و كشتيراني، برنامه)دولتيهاي سازمان 

ن،  سازمان منافقي).هاي سياسي و مذهبي در جنگ تحميلي عراق عليه ايرانها و گروهبررسي نقش سازمان
...(چريك هاي فدايي خلق، خلق عرب، و 

يان نهضت آزادي، حزب جمهوري اسالمي، هيئت مؤتلفه ، فداي)هاي درون نظام بررسي نقش گروهها و سازمان
.در پيشبرد اهداف جنگ تحميلي عراق عليه ايران...( اسالم و 

تارهاي ساخ،...( باورها و اعتقادات، روحيه انقالبي و جهادي و ) برايدئولوژيتحميلي جنگ و تأثير پيامدها
.هاي مدني ايرانمذهبي و حوزه-هاي سياسي گيري، اركان حكومتي، گروهها و سازمانتصميمو سياسي

.نعليه ايرابرجنگ تحميلي دوران دولتي عراق در وزارتخانه ها و دستگاه هايبررسي نقش و عملكرد سياسي



، درشروع( ...، احزاب و ، هيئت هامذاهب،اقوام)و تشكل هاي مردميهاي مدنينقش و كاركردهاي سياسي حوزهبررسي 
.تداوم و پايان جنگ در عراق

.تحميلي بر عليه ايرانتداوم و پايان جنگ شروع، ها و گروههاي سياسي درون نظام عراق در بررسي نقش سازمان

.تحميلي بر عليه ايرانهاي سياسي بيرون از نظام عراق در تداوم و پايان جنگ ها وگروهبررسي نقش سازمان

هاي ها و سازمانگيري، اركان حكومتي، گروهپيامدهاي جنگ بر ايدئولوژي وساختارهاي سياسي، ساختار تصميمبررسي 
.(از شروع جنگ تحميلي بر عليه ايران تا سقوط صدام حسين)هاي مدني عراقسياسي و حوزه

.تحميليجنگ دوران سياسي و امنيتي خاورميانه و خليج فارس در هايبررسي ساختار

.تحميليجنگ دوران اي در منطقههاينقش و موقعيت ايران و عراق در ساختاريبررس

ليج فارس، كنفرانس اسالمي، شوراي همكاري خ) ايمنطقهاي و غيرهاي منطقهبررسي روابط و تعامل ايران و عراق با سازمان
.يليتحميلي عراق بر عليه ايران  و مؤثر بر جنگ تحمزمان جنگ در(هاي آزادي بخشاتحاديه عرب، اوپك، جنبش

.تحميليجنگ شروع، تداوم و پايان بر ( توزيع قدرت، نوع روابط)ساختار نظام بين الملليتأثير بررسي 

.تحميليبررسي نقش و جايگاه ايران و عراق در نظام بين الملل در دوران جنگ 

.عراق عليه ايرانتحميليهاي بزرگ در قبال جنگ ها و قدرتبررسي سياست و رفتار ابرقدرت

..ايرانعليه عراقتحميليبررسي سياست و رفتار ساير كشورهاي منطقه در قبال جنگ

.ايرانعليه عراقتحميلياي در قبال جنگ المللي و فرامنطقههاي بينبررسي مواضع و عملكرد سازمان

.ايرانعليه عراقتحميليدر جنگ.( ..ها، دفاع مشروع وتجاوز،مسئوليت دولت)بررسي تعاريف حقوق جنگ 

در ( ...رفي وحقوق اسرا و پناهندگان، ميراث فرهنگي، اصل بي ط)ي بين الملليمسائل حقوقرعايت و نحوهبررسي نقش 
.تحميلي عراق عليه ايران جنگ 



. تحميلي عراق عليه ايران حقوق درياها در جنگ رعايت بررسي 

.تحميلي  عراق عليه ايران در جنگ بين الملليحقوقي معاهداترعايت بررسي 

..تحميلي عراق عليه ايران بررسي حقوقي عملكرد سازمان ملل در جنگ 

.ايرانعليه عراقتحميليبررسي نقض حقوق بين الملل در جنگ

.تحميليهاي سياسي ايران و عراق در دوران جنگاي نظامبررسي مقايسه

.ايرانعليهربتحميليبررسي بسترهاي نظام سياسي عراق در دوران جنگ 

.بررسي بسترهاي نظام سياسي ايران در دوران دفاع مقدس

.الملل قبل از شروع جنگهاي سياسي دو كشور، منطقه و نظام بينبررسي شرايط و زمينه

.تحميليدر دوران جنگايران و عراق بررسي تاثير تعارض نظام سياسي دو كشور 

.و تداوم آنتحميلي توسط عراق ر آغاز جنگبهاي داخلي ايران بحرانچالش ها وتنش ها،بررسي تاثير

.تحميلي توسط عراقبررسي تاثير بركناري دولت موقت در ايران بر آغاز جنگ 

.تحميلي عراق عليه ايران بررسي تاثير تسخير النه جاسوسي در عرصه بين المللي بر شروع جنگ 

.تحميليهاي رهبران سياسي ايران و عراق در طول جنگتحليل ويژگي



.تحميليبررسي نقش رهبران دو كشور ايران و عراق در مراحل مختلف جنگ

.تحميليبررسي تحوالت سياسي داخلي عراق در طول جنگ

.جنگ تحميليو تداوم ر وقوع بهاي سياسي در ايران ها و جناح بنديبررسي تاثير شكاف

.تحميلي و علل ختم اين روابط به جنگدوران معاصر بررسي روابط دو كشور ايران و عراق در 

عليه راقعتحميليهاي امنيتي و ساختارهاي قدرت موجود در سطح منطقه و تاثير آنها بر جنگبررسي انواع رژيم
.ايران

تحليل مناسبات كشورهاي منطقه با دو كشور درگير در جنگ ايران و عراق

.انايرعليه عراقتحميليالعمل آنها در قبال جنگهاي سياسي منطقه و عكسبررسي الگوي رفتاري نظام

تحميلي جنگ المللي دو قطبي در شروع، تداوم و پايانبررسي ساختار، نحوه توزيع قدرت و الگوي تعامل در نظام بين
.عراق عليه ايران 

.تحميلي عراق عليه ايران بررسي علل تاثيرگذاري تحوالت جهاني بر جنگ 

.تحميلي عراق عليه ايران جهان در قبال جنگ در بررسي مواضع و عملكرد مراكز عمده قدرت 

.تحميليبررسي موقعيت ايران و عراق در نظام بين المللي در دوران جنگ

.تحميلياي در دوران جنگبررسي موقعيت ايران و عراق در نظام منطقه

.تحميليررسي نگرش و رويكرد نظام بين المللي به دو كشور ايران و عراق در دوران جنگب

.عراق عليه ايران داليل جمهوري اسالمي ايران بر تحميلي بودن جنگت ومستندابررسي

.آغاز كننده جنگ تحميلي بودن عراق وداليل جمهوري اسالمي ايران بر متجاوز ومستندات بررسي 



.تاثير آن بر تهاجم به كويتو ري اسالمي ايرانو عليه جمهعراق تحميلي بررسي نتايج جنگ 

.سازمان مللتوسط598بررسي داليل سياسي تصويب قطعنامه 

.598بررسي داليل سياسي ايران براي پذيرش قطعنامه 

.آنالجزاير و واكنش دولت عراق پس از امضاي 1975بررسي عهدنامة

.و شروع جنگ تحميلي بين المللي و منطقه اي در هنگام تجاوز عراق به ايرانمحيط بررسي 

.تحميلي عراق برعليه ايران جنگ و تأثير آن بر وقوع صدامبررسي روياي رهبري جهان عرب توسط 

ايرانتحميلي عراق بر عليهبررسي شرايط سياسي و نظامي ايران در آستانه جنگ

.ليتحميعراق براي بهبود روابط با جمهوري اسالمي ايران در آستانة جنگ شده توسطاعالم بررسي شرايط

.عليه ايران عراقتحميلي جنگ وقوع بررسي نقش آمريكا در

.صدر در دوران جنگ تحميليبررسي نتايج و پيامدهاي عزل بني

.خرمشهرآزادسازي شهراز پس سياسي و نظامي ايران براي ادامه جنگعلل و عوامل بررسي

.هاي نظامي و سياسي ايران در جنگبررسي و ارزيابي واكنش ها ي دشمن در برابر پيروزي

.جنگ تحميليپايان ارزيابي سياست دولت آمريكا نسبت به ايران در مقطع 

.در جنگ با ايران( عراق)المللي نسبت به فجايع دشمنبررسي علل بي توجهي مجامع بين

نقش شوراي امنيت سازمان ملل در قبال جنگ تحميلي عراق عليه ايرانبررسي 



ندر جنگ تحميلي عراق عليه ايراهاي صادره از سوي شوراي امنيتبا ساير قطعنامه598اي قطعنامة بررسي مقايسه

.قبل از جنگ تحميلي عراق عليه ايرانبررسي اوضاع سياسي و ساختار حاكم بر نظام بين الملل در 

.ساختار حاكم بر نظام بين الملل بر تداوم و اختتام جنگ ايران و عراقبررسي 

.بررسي علل به قدرت رسيدن صدام به عنوان رهبر عراق

.بررسي اقدامات دولت عراق در محدودة حاكميت خويش براي زمينه سازي تهاجم به ايران

.ايران به عنوان نبرد قادسيهعليهعراقتحميلي بررسي علل نامگذاري جنگ 

.بررسي علل نامگذاري جنگ ايران و عراق از طرف ايران به عنوان جنگ تحميلي و دفاع مقدس

.ايرانعليه عراق تحميلي طرفي به هنگام جنگ كشورهاي منطقه در اعالن بيبرخي ازبررسي نقش 

.و پايان آنتحميلي مقايسه و بررسي تفاوت هاي اوضاع سياسي و نظامي عراق در زمان شروع جنگ 

.در دوران دفاع مقدسخرمشهرشهربررسي تحوالت سياسي منطقه پس از آزادسازي 

.در دوران دفاع مقدسشوراي امنيت، در آستانة عمليات رمضان، توسط ايران514بررسي و تحليل علل رد قطعنامه 

فاع در دوران دهاي شوراي امنيتدر خصوص پيشنهادهاي صلح و قطعنامه( ره)بررسي مواضع حضرت امام خميني 
.مقدس

ر دوران جنگبررسي نقش كشورهاي عرب منطقه در حمايت و پشتيباني عراق در زمينه اقتصادي، نظامي و سياسي د
.تحميلي

.ايرانعليه عراقتحميلي بررسي عوامل مؤثر در طوالني شدن جنگ



.هايي كه در زمان جنگ، در ايران به روي كار آمدندبررسي عملكرد و نقش دولت

.تأثير آن بر روند جنگ تحميليو توسط مجلس بني صدر عدم كفايت سياسي بررسي عوامل اصلي

.بررسي عملكرد مسئوالن دولتي در حمايت و پشتيباني مؤثر از جنگ تحميلي عراق عليه ايران

.بر اوضاع اقتصادي جامعهتحميليبررسي نقش دولت آقاي ميرحسين موسوي در طول جنگ

.ايرانعليه عراقتحميليبررسي ديدگاهها و مواضع منافقين نسبت به جنگ

ورهاي آمريكا، اتحاد جماهير شوروي، كش)بررسي مواضع و عملكرد كشورهاي جهان در قبال تجاوز عراق به ايران 
(.اروپايي، ژاپن، آلمان و كشورهاي عرب

.ران بر كشورهاي خاورميانه و حاميان صلح اعراب و اسرائيلعليه ايعراقتحميلي بررسي تأثيرات جنگ 

.كردبررسي نقش آمريكا در آغاز جنگ و منافعي كه اين كشور دنبال مي

.نمودهايي كه سازمان ملل در آغاز و در طول جنگ براي كشور ايران صادر ميبررسي مواضع و قطعنامه

ه ايران در هايي مبني بر تعيين مرزهاي طرفين از طرف سازمان ملل در مواقعي كعوامل صدور قطعنامهداليل وبررسي 
. .كردروي ميبه سوي عراق پيشتحميليزمان جنگ

العمل ايران و عراق در مفاد قطعنامه، علل تصويب آن، عكس) صادره از سازمان ملل 598بررسي قطعنامه 
(.قبال آن

.بررسي مواضع و اقدامات كشورهاي غيرمتعهد در خصوص جنگ ايران و عراق

.آنو اختتامحميلي تهاي ميانجي صلح بين دو كشور ايران و عراق وتأثير آنها بر روند جنگ بررسي وتعيين نقش هيئت



.انتحميلي عراق عليه ايرها در مورد جنگگراها و ليبرالضع گروههاي سياسي داخلي از جمله مليابررسي مو

.ليبر اثر جنگ تحميهاي بين الملليعراق و يا سازمانتوسط بررسي علل عدم جبران خسارات وارده به ايران 

(استراتژيك در سطح).جنگ ايران و عراق در طول هشت سال دفاع مقدسسياسي بررسي روند تحوالت 

. بُعد سياسيدربه ويژهتحميلي دوران جنگ در تحليل نهادينه شدن مفاهيم استقالل و آزادي 

.سياسي هاي جامعه ايران قبل از آغاز جنگ تحميلي در حوزه انديشه رهيافت

(داخلي و خارجي)هابررسي بازتاب تحركات سياسي دروني كشورعراق پيش از آغاز رسمي جنگ در رسانه

.خارجي هايبررسي بازتاب تجاوزات عراق به ايران پيش از آغاز رسمي جنگ در رسانه

.بررسي مواضع و عملكرد سازمان كنفرانس اسالمي در قبال جنگ تحميلي عراق عليه ايران 

.بررسي عوامل مؤثر بر عدم تحقق صلح پس از فتح خرمشهر 

.ايران عليه عراق تحميلي سازي جنگ در زمينه( جبهه التحرير)بررسي نقش گروه خلق عرب 

.سال دفاع مقدس 8در طول ( ره)تبيين شيوه رهبري حضرت امام خميني



.جنگ تحميلي عراق عليه ايران، حين و پس از پايان ايران در قبلتحليل شرايط اقتصادي 

.عليه ايرانبر جنگ تحميلي ، حين و پس از پايان عراق در قبلتحليل شرايط اقتصادي 

.تحميلياوضاع اقتصادي ايران و عراق قبل از شروع جنگمقايسه 

.تحميلي بر عليه ايرانهاي اقتصادي عراق براي آغاز جنگسازيتحليل زمينه

.تحميلي بر عليه ايرانجنگ طول بررسي روند تحولي اوضاع اقتصادي ايران و عراق در 

.تحميلي بر عليه ايرانهاي اقتصادي عراق در جنگبررسي اهداف و انگيزه

.ايران عليه عراقتحميلي بررسي آثار، تبعات و پيامدهاي اقتصادي جنگ 

.تحميليبررسي تأثير مشاركت اقتصادي مردم ايران در دوران جنگ

.در دوران جنگ تحميليبا كشورهاي ديگرايران بررسي تأثير مناسبات اقتصادي 

.در دوران جنگ تحميلي بر عليه ايران با كشورهاي ديگرعراق بررسي تأثير مناسبات اقتصادي 

.تحميليطول جنگدر تقويت و تضعيف توان جنگي دو كشور ايران و عراق در(نفت)بررسي تاثير اقتصاد تك محصولي 

طوالني شدن جنگ تحميليهاي اقتصادي دو كشورايران و عراق در بررسي تاثير سياست

.هاي اقتصادي دو كشور ايران و عراقدر تعيين سياستتحميليبررسي تاثير جنگ

.بر شروع جنگ تحميليهاي اقتصادي عراق سياستتأثيرتحليل 

.ايران وعراق در سال هاي پاياني جنگ تحميلي ( ي)اقتصاديمقايسه تحليل

.ايران بر ساير كشورهابر عليهعراق تحميلي بررسي تأثيرات اقتصادي جنگ



.ايرانتحميلي عراق بر عليه ها و تجارب اقتصادي جنگ بررسي درس

.بررسي رابطه جنگ تحميلي عراق بر عليه ايران با وضعيت اقتصادي ايران

.بررسي رخدادهاي اقتصادي مرتبط با جنگ تحميلي عراق برعليه ايران

.تحميليشرايط اقتصادي ايران در زمان آغاز و پايان جنگمقايسه 

.بررسي مديريت اقتصادي كشور ايران در زمان جنگ تحميلي

.598پذيرش قطعنامه ايران برعوامل اقتصاديعلل و بررسي 

.جنگ تحميليدورانريزي اقتصادي ايران درگذاري و برنامهبررسي سياست

.جنگ تحميليدوران هاي حاكم بر اقتصاد كشورايران در بررسي استراتژي

.جنگ تحميليقبل و حين ترين تحوالت اقتصادي كشورايران در بررسي مهم

.ايرانبر عليه عراقهاي اقتصادي جنگ تحميليبررسي شاخص

.عليه ايران دوران جنگ تحميلي عراقكشورايران در يهاي اقتصادترين ويژگيبررسي مهم

.تحميلي عراق عليه ايران جنگحين ها و اهداف اقتصادي انقالب اسالمي ايران قبل و بررسي آرمان

.بررسي تغييرات اقتصادي ناشي از پيروزي انقالب اسالمي در ايران

.دوران جنگ تحميليهاي جمهوري اسالمي در بررسي تحوالت اقتصادي ناشي از اجراي سياست



.حميليبر جنگ تو تاثير آنبررسي علل تحريم اقتصادي ايران از سوي كشورهاي آمريكايي و اروپايي

.اي در جنگ تحميليبررسي و تبيين وضعيت اقتصاد جهاني و منطقه

.جنگ تحميليدر دوراناوضاع اقتصادي كشورهاي منطقه يبررس

.ها و اهداف اقتصادي عراق از حمله به كويتبررسي وضعيت، انگيزه

.ها و اهداف اقتصادي كشورهاي تحريك كننده عراق در جنگ تحميليبررسي انگيزه

.بررسي اثرات اقتصادي جنگ تحميلي بر اوضاع اقتصادي منطقه و خاورميانه

.هاي اقتصادي آنهاي جنگ تحميلي در ايران و هزينهبررسي ويراني

.هاي اقتصادي جمهوري اسالمي ايرانها و برنامهجنگ تحميلي بر سياستو نتايج بررسي آثار 

.بررسي آثار جنگ تحميلي بر متغيرهاي اقتصادي ايران

.بررسي آثار جنگ تحميلي بر وضعيت انرژي نفت در ايران

.بررسي آثار جنگ تحميلي بر بودجه دولت ايران

.بررسي آثار جنگ تحميلي بر افزايش ميزان تورم در ايران

.بررسي آثار اقتصادي جنگ تحميلي بر مناطق مختلف جغرافيايي ايران



.هاي مختلف اقتصاد ايراناقتصادي جنگ تحميلي بر بخشتبعات بررسي 

.بررسي آثار تحريم اقتصادي ايران در زمان جنگ تحميلي

.بررسي آثار جنگ تحميلي بر روابط اقتصادي ايران با ساير كشورها

.بررسي آثار اقتصادي جنگ بر اقتصاد عراق

.جنگ تحميلي بر ساير كشورهاي منطقه و خاورميانهدوران بررسي آثار اقتصادي 

.(استقراض خارجي، تجارت بين الملل و مبادالت خارجي)بررسي آثار جنگ تحميلي بر اقتصاد جهاني 

.هاي اقتصادي ايران در طول جنگ تحميليها و برنامهبررسي سياست

.جنگ تحميليانبررسي استراتژي حاكم بر اقتصاد ايران در دور

(.بسيج اقتصادي)هاي اقتصادي اجرا شده در ايران در دوره جنگ تحميليبررسي سياست

.هاي اقتصادي دوران جنگ تحميليبررسي موانع اجراي صحيح سياست

.هاي اقتصادي اجرا شده در ايران در روند جنگ تحميليبررسي آثار سياست

.بررسي نحوه مشاركت اقتصادي مردم در جنگ تحميلي

.اقتصاديهاي جامعه ايران قبل از آغاز جنگ تحميلي در حوزه انديشه رهيافت

.قبل از جنگ تحميلي عراق عليه ايرانحاكم بر نظام بين الملل در اقتصادي بررسي اوضاع 

.هاي اقتصادي جنگ تحميلي در ايرانبررسي هزينه



.هاي وارده به مناطق مرزي در طول جنگ تحميليبررسي مجموع خسارت

.توسط ايران598بررسي نقش وضعيت اقتصادي كشور بر پذيرش قطعنامه 

.بررسي آثار و تبعات بلند مدت جنگ تحميلي بر اقتصاد ايران

.تحميلي جنگپايانبررسي آثار جنگ تحميلي بر بودجه دولت ايران پس از

.بررسي آثار جنگ تحميلي بر متغيرهاي عمده اقتصادي ايران پس از جنگ

.هاي اقتصادي بازسازي در طول دوران جنگ تحميليها و برنامهبررسي سياست

.هاي اقتصادي بازسازي بعد از پايان جنگ تحميليها و برنامهبررسي سياست

.بررسي آثار اقدامات انجام شده در بازسازي مناطق جنگي بر اقتصاد كشور

.اي بازسازي اقتصادي در مناطق مختلف اقتصادي كشوربررسي مقايسه

.در دوران جنگ تحميليها و درآمدهاي آنهابررسي درصد هزينه هاي نظامي ايران و عراق نسبت به كل هزينه

يسات نفتي توسط  و ميزان تخريب تأستحميلي بررسي داليل حمله عراق به تأسيسات نفتي و زيربنايي ايران در جنگ 
.كشور عراق

.تحميليتحليل و بررسي وضعيت اقتصادي ايران و عراق در هنگام پايان جنگ

.هاي ايرانيان خارج از كشور به جنگكمكبررسي ميزان و تأثير



.تحميليبررسي شرايط اجتماعي دو كشور ايران و عراق قبل از شروع جنگ

.داوم آنبررسي ساخت و تركيب اجتماعي و سني جمعيت ايران و عراق در آستانه جنگ تحميلي و تاثير آن بر جنگ و ت

.اجتماعي و سني جمعيت ايرانبر ساخت و تركيب اقتصاديتحميليبررسي تاثيرات جنگ

ار كلي و بررسي تاثيرات آن بر ساخت( مهاجرانو ايثارگران)تحميليجمعيت اصلي درگير جنگاجتماعيتحليل ساختار سني
.اجتماعي ايران

تأثيرات آن وتحميليبر جنگ( داخلي و خارجي)هاي جمعي بررسي تغيير و تحوالت جمعيتي نظير ميزان رشد جمعيت، مهاجرت
.در دوره پس از جنگ

.تحميلي جنگ در بررسي توزيع جمعيت در كشور و رابطه  آن 

.تحميليجنگدر هاي جمعيتي و رابطه  آن بررسي تحول در كانون

.تحميلي نشيني در دوران جنگخاص در مورد حاشيهطورعام و بهطورهاي جمعيتي بهبررسي تاثير سياست

.تحميليجنگ دوران در ايرانبررسي تغيير و تحوالت طبقات اجتماعي

.ي تحميلو رابطه متقابل آن با آغاز، تداوم و پايان جنگ( ...و قومي، مذهبي، زباني)بررسي ميزان پيوندهاي اجتماعي



.در ايرانبر ساختار خانواده تحميلي بررسي تاثير جنگ

.با نوسازي ساختارها و نهادهاي اجتماعي در ايرانتحميلي بررسي نسبت جنگ 

.تحميلي در ايرانحاصل از جنگ اجتماعيهايو مشاركت،تعامل،بررسي الگوي ارتباط

عامل در هاي اجباري و موقتي ناشي از آن نظير تو همزيستـيتحميلي بررسي الگوي رفتارهاي جمعي در هنگام بروز جنگ 
.اقامتگاههاي موقت و پناهگاهها

نگگرايي و نسبت آنها با جگرايي، فردگرايي، جمعگرايي، خاصهاي جمعي در مورد عامها و نگرشبررسي سطح ارزش
.تحميلي

.تحميليو نسبت آن با جنگ ...بررسي پنداشت مردم از عدالت، آزادي، رضايت ، دين، جنگ و

.از خودگذشتگيگرايي، وفاداري، تعلق اجتماعي، ايثار وبر هنجارهاي اجتماعي نظير قانونتحميليبررسي تاثير جنگ

نظير مسجد، )تيو سازمانها اعم از دولتي و غيردول( ...،نظير زنان، جوانان)بر وضعيت گروهها تحميليبررسي تاثير جنگ
(هركدام از موضوعات يك عنوان تحقيقي مي باشد).و ميزان اثر پذيري از آنها( ...ها، بنياد شهيد ،بسيج، دانشگاه

، مديريت بحران،  ها، گسترش بروكراسينظير  تخصيص منابع و سرمايه گذاري) هاي اجتماعيبررسي تاثيرات سياست
.تحميلير جنگد( ...اجتماعي، دفاع شهري وهاي اقتصادينظام پاداش

.در ايرانفپذير كردن اقشار مختلطبقاتي و جامعه، در ايجاد هويت، مذهبي، ملي، قوميتحميلي بررسي نقش جنگ 



وي و مادي از پشتيباني معن).تحميليدر دوران جنگ سازي اجتماعيآمادهبرايهاي فرهنگي ها و سياستبررسي برنامه
(تحقيق مي باشدهركدام از موارد داخل پرانتز يك موضوع)...( جنگ، اوقات فراغت، حضور مردم در جنگ و 

(قبل، حين و بعداز جنگ تحميلي)تحميلي در جنگاجتماعيها و انحرافاتبررسي آسيب

.اعيهاي رواني و اجتماز نقطه نظر آسيب( ايثارگران)تحميليبررسي وضعيت گروه خاص آسيب ديده از جنگ 

آنان با اجتماع در و ايجاد تعامل مثبتتحميلي هاي مرتبط با بازپروري گروه خاص آسيب ديده از جنگ تبيين مكانيسم
.دوره تداوم و پايان جنگ

.ساختار اجتماعي در ايرانمدرنيزاسيون و تحميلي برجنگتأثير بررسي 

.تحميليگيري روابط اجتماعي در جنگبررسي رشد و نحوه شكل

.تحميليجنگدورانبررسي رفتارهاي جمعي در 

.و ميزان تاثير پذيري آنهاتحميلي بررسي روابط خانوادگي و شبكه هاي ارتباطي در دوران جنگ 

.تحميليهاي اجباري و موقتي و روابط اجتماعي مرتبط در طول جنگزيستيبررسي نقش هم

.بررسي نقش الگوهاي مشاركت اجتماعي اقشار و گروههاي گوناگون در جنگ تحميلي



.جنگ تحميليدر بررسي نقش الگوهاي ارتباطي و تعاملي در ميان رزمندگان 

.هاي درگير در جنگ تحميلي عراق عليه اير انو سازمان هها تحليل جامعه آماري كليه گرو

عنوان هر كدام از موارد فوق يك).و هالل احمر در جنگ تحميليسازندگي بررسي نقش بنياد مهاجرين جنگي، جهاد
(تحقيقي مي باشد

.هاي اجتماعي نظام جمهوري اسالمي ايران در طول دوران دفاع مقدسبررسي سياست

.تحميليدر جنگو بسيج عمومي ساماندهي اجتماعيتبيين 

.در طول دوران دفاع مقدسهاي آن با رويكرد جامعه شناسيبررسي دفاع شهري و مكانيسم

.تحميليهاي اجتماعي در جنگگذاريبررسي تخصيص منابع و سرمايه

.در در طول دوران دفاع مقدسايرانتحليل مديريت اجتماعي

.دولت در طول جنگ تحميلي در كشور ايرانعملكرد بررسي 

.با ايراندر كشور عراق در طول جنگ بررسي بروكراسي دولتي و ماهيت و ساختار آن

.ايرانبررسي بروكراسي دولتي و ماهيت و ساختار آن در طول جنگ تحميلي در كشور 

.تحميلي هاي ناشي از جنگبررسي مديريت بحران و كشمكش

.دفاع مقدسدوران اجتماعي و كاركرد آن درهاي اقتصاديبررسي نظام پاداش

.تحميليجنگدر دوران بررسي تحليلي حوزه جمعيتي ايران و عراق



.جنگ تحميليدوران و تركيب جمعيت در ايران در اربررسي تحليلي ساخت

.جنگ تحميليدوران و تركيب جنسي جمعيت در ايران در اربررسي تحليلي ساخت

.جنگ تحميليدوران و تركيب سني جمعيت در ايران در اربررسي تحليلي ساخت

.بررسي مسئله جواني جمعيت در ايران و آثار و پيامدهاي آن در دوران دفاع مقدس

.جنگ تحميليدوران در جامعه ايران در بررسي نقش ساختار نيروي كار

.جنگ تحميلي در كشور و پيامدهاي آن ...( رزمندگان و شهداء، جانبازان،)انساني آمار بررسي 

.تحميليبررسي رشد و يا كاهش سن ازدواج در كشور و تأثير آن بر ساختار خانواده در دوران جنگ

.با ساختار سني رزمندگانآن مقايسه و بررسي ساختار سني، اجتماعي و اقتصادي جمعيت كشور 

.با ساختار سني آزادگانآنمقايسهو بررسي ساختار سني، اجتماعي و اقتصادي جمعيت كشور 

.بررسي ساختار و تركيب جمعيت مهاجرين جنگي ايران در دوران دفاع مقدس

.بررسي ساختار و تركيب جمعيت مناطق جنگي ايران در دوران دفاع مقدس

(.هاي شهدا و جانبازانخانواده)بررسي ساختار سني و جنسي بازماندگان جنگ در ايران 

.تحميليجنگدوران در مقايسه آنبررسي ميزان رشد جمعيت كشور و

.هاي جمعيتي جديد در كشور بعد از جنگ تحميليهاي جمعي و كانونتحليل ساختار مهاجرت

.بعد از پايان جنگ تحميليدر حين و هاي جمعيتي مرتبط با رشد جمعيت كشور بررسي سياست



.هاي خارجي به ايران قبل و بعد از جنگ تحميليتحليل مهاجرت

.هاي جمعيتي مرتبط با توزيع جمعيت در مناطق جنگ زده كشوربررسي سياست

.بررسي بازسازي شهرها و اسكان جمعيتي در مناطق جنگ زده كشور

.در مناطق جنگ زده كشورتحميلي ها و نمادهاي جنگ بررسي سمبل

.هاي فرهنگي باقي مانده در مناطق جنگ زده كشورارزشتبيين 

.اجتماعي در مقاطع آغاز، تداوم و پايان جنگ تحميليهاي فرهنگيبررسي سياست

.هاي فرهنگي برگزار شده براي تأثير بر روحيه جمعي در دوران جنگ تحميليبررسي برنامه

.مردم براي ورود به جنگ تحميليسازيهاي فرهنگي اجتماعي اجرا شده براي آمادهها و برنامهبررسي سياست

.بررسي نحوه مقابله با شايعات و منابع و تأثيرات آن در دوران دفاع مقدس

در دوران دفاع مرتبط با جنگ( رزمندگان)دهي اقتصادي اجتماعي به جمعيت خاص هاي مرتبط با پاداشبررسي مكانيسم
.مقدس

.تحميلي رساني به رزمندگان و بازماندگان حوادث مرتبط با جنگهاي خدماتبررسي شيوه



.در دوران جنگ تحميلي بررسي چگونگي مقابلة مردم ايران در تجاوز عراق به خاك ايران

.  بُعد اجتماعيدربه ويژهتحميلي دوران جنگ در تحليل نهادينه شدن مفاهيم استقالل و آزادي 

.دفاع مقدسبراي تقويت به فرصت هاي قوميچگونگي تبديل آسيببررسي 

.اجتماعيهاي جامعه ايران قبل از آغاز جنگ تحميلي در حوزه انديشه رهيافت

.ي در جنگ تحميلي عراق عليه ايرانردمهاي متشكلبررسي نقش و كاركرد 

.دفاع مقدسمعارف، آموزه ها و دستاوردهايسازي و بازتوليدهاي ذخيرهها و شيوهبررسي ضرورت

.دفاع مقدسو دستاوردهايهاارزشمعارف، مون اها پيربررسي چالش

.، جوانان و دفاع مقدس(ره)امام

.ها در دفاع مقدسگيري و رشد مفاهيم و ارزشبررسي شكل

.ايران عليه عراقتحميليبررسي عبرت هاي بزرگ جنگ

.در دفاع مقدس ... (تعميركار، بازاري،)و اصناف ...( دانشجو، كارگر، ) بررسي نقش اقشار



انه براي هركدام ار شهرهاي مورد نظر مانند دزفول جداگ.)بررسي جنگ شهرها و پيامدهاي آن بر شهر مورد بررسي 
(بررسي شود

.بررسي جنگ نفتكش ها و تاثير آن بر اقتصاد جمهوري اسالمي ايران در دوران جنگ تحميلي  

.بررسي جنگ نفتكش ها و تاثير آن بر اقتصاد عراق در دوران جنگ تحميلي

.بررسي علل وقوع جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسالمي 

سليحاتي،  موشكي و ت) بررسي نقش ظرفيت هاي صنعتي كشور در پشتيباني از دفاع مقدس با تاكيد بر صنايع نظامي 
(مهمات

. دريائيبررسي نقش ظرفيت هاي صنعتي كشور در پشتيباني از دفاع مقدس با تاكيد بر صنايع حمل و نقل

.ك و مخابرات بررسي نقش ظرفيت هاي صنعتي كشور در پشتيباني از دفاع مقدس با تاكيد بر صنايع الكتروني

.بررسي نقش ظرفيت هاي صنعتي كشور در پشتيباني از دفاع مقدس با تاكيد بر صنعت نفت 

.بررسي نقش ظرفيت هاي صنعتي كشور در پشتيباني از دفاع مقدس با تاكيد بر مهندسي پل 

.ساله دفاع مقدس 8بررسي قطعنامه هاي صادره سازمان ملل و تاثير آن در نبرد 

.بررسي حمالت هوائي عراق به تاسيسات صنعتي وتاثير آن بر جنگ تحميلي 

.بررسي حمالت هوائي عراق به تاسيسات صنعتي در دوران جنگ تحميلي وتاثير آن بر اقتصاد كشور 

.بررسي نقش سازمان كنفرانس اسالمي در دوران جنگ تحميلي و تاثير آن در روند صلح ايران و عراق 

.بررسي نقش شوراي امنيت سازمان ملل در دوران جنگ تحميلي و تاثير آن در روند صلح ايران و عراق 



..ايرانعليه عراقتحميليجنگبررسي نقش اتحاديه عرب در روند صلح ايران و عراق  در دوران

..ايرانعليه عراقبررسي نقش شوراي همكاري خليج فارس در روند جنگ تحميلي

.بررسي نقش بسيج مستضعفين در دفاع مقدس 

.بررسي جنگ تحميلي و دستاوردهاي آن در عرصه بين المللي

.بررسي جنگ تحميلي و دستاوردهاي آن در عرصه نظامي و امنيتي

.بررسي جنگ تحميلي و دستاوردهاي آن در عرصه تربيت مديران

.بررسي جنگ تحميلي و دستاوردهاي آن در عرصه فرهنگي

. بررسي جنگ تحميلي و دستاوردهاي آن در عرصه سياسي

(شهيد ، مجروح ،اسير و آوارگان ) بررسي جنگ تحميلي و پيامدهاي انساني آن 

.بررسي جنگ تحميلي و پيامدهاي اقتصادي آن

.بررسي جنگ تحميلي و پيامدهاي اجتماعي آن

.، دستاوردها و پيامدهاي آن بر جمهوري اسالمي ايران در پايان جنگ تحميلي598قبول قطعنامه 

.ايران ، دستاوردها و پيامدهاي آن بر عراق در پايان جنگ تحميلي بر598قبول قطعنامه 

.جنگ تحميلي، دستاوردها و پيامدهاي آن براي كشور عراق 

.جنگ تحميلي، دستاوردها و پيامدهاي آن براي جمهوري اسالمي ايران 



.بازپس گيري مناطق اشغالي و بازتاب آن در رسانه هاي غربي با تاكيد بر عمليات فتح المبين 

.بازپس گيري مناطق اشغالي و بازتاب آن در رسانه هاي غربي با تاكيد بر عمليات بيت المقدس 

.5بازپس گيري مناطق اشغالي و بازتاب آن در رسانه هاي غربي با تاكيد بر عمليات كربالي 

.8بازپس گيري مناطق اشغالي و بازتاب آن در رسانه هاي غربي با تاكيد بر عمليات والفجر 

( .ع)بازپس گيري مناطق اشغالي و بازتاب آن در رسانه هاي غربي با تاكيد بر عمليات ثامن االئمه

.بازپس گيري مناطق اشغالي و بازتاب آن در رسانه هاي غربي با تاكيد بر عمليات طريق القدس 

.بررسي عمليات مرصاد، پيامدها و دستاوردها و بازتاب آن در رسانه هاي بين المللي 

و اقدامات يران جنگ تحميلي عراق بر عليه ابررسي حمله رزم ناو آمريكا به هواپيماي مسافربري ايران در روزهاي پاياني
.شوراي امنيت سازمان ملل متحد 

..ايرانعليه عراقبررسي نقش نيروهاي نامنظم درشروع، ادامه و انتهاي جنگ تحميلي

.انتصاب و عزل بني صدر به عنوان فرمانده كل قوا و پيامد هاي آن در دفاع مقدس 

.ر اصناف بازاربررسي نقش سپاه در سازماندهي و بكارگيري توان نيروهاي بسيج مردمي در جنگ تحميلي با تأكيد ب

.ر جامعه كارگريبررسي نقش سپاه در سازماندهي و بكارگيري توان نيروهاي بسيج مردمي در جنگ تحميلي با تأكيد ب

.ر جامعه دانش آموزيبررسي نقش سپاه در سازماندهي وبكارگيري توان نيروهاي بسيج مردمي در جنگ تحميلي با تأكيد ب

.ر جامعه اداراتبررسي نقش سپاه در سازماندهي و بكارگيري توان نيروهاي بسيج مردمي در جنگ تحميلي با تأكيد ب

.ر جامعه دانشجوييبررسي نقش سپاه در سازماندهي و بكارگيري توان نيروهاي بسيج مردمي در جنگ تحميلي با تأكيد ب



.بررسي نقش مراجع و روحانيت در دفاع مقدس 

.بررسي نقش مساجد در دفاع مقدس 

.بررسي نقش ناوگان حمل و نقل زميني در دفاع مقدس 

.بررسي نقش ناوگان حمل و نقل هوائي در دفاع مقدس 

.بررسي نقش ناوگان حمل و نقل دريائي در دفاع مقدس 

.بررسي نقش جامعه پزشكي كشور در دفاع مقدس 

.بررسي نقش بهداري كشوري در تامين بهداشت و سالمت رزمندگان در دفاع مقدس 

.بررسي نقش بهداري رزمي  در تامين درمان و سالمت رزمندگان در دفاع مقدس 

.در دفاع مقدس ...( سينما ، تئاتر ، شعر ، نقاشي و )بررسي نقش هنر 

.بررسي علل پيروزي انقالب اسالمي ايران بر رژيم ستم شاهي 

.در پيروزي انقالب اسالمي ( ره)بررسي نقش رهبري حضرت امام 

.بررسي نقش ضدانقالب درپشتيباني از ارتش عراق درطول دفاع مقدس 

.، در پشتيباني از ارتش عراق در طول دفاع مقدس (منافقين)بررسي نقش سازمان مجاهدين خلق ايران 

.  بررسي نقش ضدانقالب در پشتيباني از ارتش عراق درطول دفاع مقدس با تاكيد بر كردستانات 

.بررسي نقش ضدانقالب در پشتيباني از ارتش عراق درطول دفاع مقدس با تاكيد بر استان خوزستان 

.احداث پل . سنگرسازي و خاكريز زني. بررسي نقش مهندسي جهادسازندگي در دفاع مقدس از منظر جاده سازي 

. نقش عمليات هاي مقابله به مثل در دفاع مقدس با تأكيد بر عوامل محدود كننده 



.سير بكارگيري عوامل شيميايي، توسط عراق در عمليات هاي مختلف 

.اثرات بمباران شيميايي شهرهاي ايران و عراق توسط رژيم بعثي در طول دفاع مقدس 

.بررسي شيوه برخورد سازمان هاي بين المللي نسبت به بكارگيري عوامل شيميايي توسط عراق 

.بررسي شيوه درمان مصدومين شيميايي از بدو مجروحيت تا پايان دوره 

.بررسي نقش باورها وعقايد مذهبي در ايجاد و تقويت روحيه رزمندگان 

.بررسي تاثير آيات قرآن و احاديث دفاعي، در دفاع مقدس

عناوین فرا ابعادی 
.دفاع مقدسمعارف، آموزه ها و دستاوردهايسازي و بازتوليدهاي ذخيرهها و شيوهبررسي ضرورت

.دفاع مقدسو دستاوردهايهاارزشمعارف، مون اها پيربررسي چالش

.، جوانان و دفاع مقدس(ره)امام

.ها در دفاع مقدسگيري و رشد مفاهيم و ارزشبررسي شكل

.ايران عليه عراقتحميليبررسي عبرت هاي بزرگ جنگ

.در دفاع مقدس ... (تعميركار، بازاري،)و اصناف ...( دانشجو، كارگر، ) بررسي نقش اقشار



بررسي نقش واحد تعاون سپاه پاسداران در دوران جنگ تحميلي

بررسي نقش واحد تعاون سپاه پاسداران در دوران بعد از جنگ تحميلي

ساله دفاع مقدس 8بررسي نقش معراج شهدا در دوران 

سال حنگ تحميلي8نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران در هاي بررسي نقش يگان دژبان در يگان

سال جنگ 8بررسي نقش يگان دژبان در قرارگاههاي جنوب، غرب و شمالغرب سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
.تحميلي 

.بررسي نقش گروه تفحص شهدا در دوران پس ازپايان جنگ تحميلي 

.بررسي تأثير تشييع پيكرهاي پاك شهدا ي جنگ تحميلي در شهرها 

.بررسي نقش ايجاد يادمان ها در مناطق عملياتي و شهرها 

.شهري  وبررسي تأثير نقش مقبره شهداي گمنام در مراكز فرهنگي، دانشگاهي

.سال دفاع مقدس 8بررسي نحوه خط شكني در 

.سال دفاع مقدس 8بررسي نحوه عبور از هور در 



.سال دفاع مقدس 8بررسي نحوه عبور از موانع آب در 

.سال دفاع مقدس 8بررسي جنگ آب در 

هر عمليات يك عنوان -عمليات انجام شده  374هر كدام از )ساله دفاع مقدس 8بررسي و تشريح عمليات هاي دوران 
(:تحقيقي منظور مي شود

هر عمليات يك عنوان تحقيقي منظور)ساله دفاع مقدس 8بررسي و تشريح عمليات هاي گسترده و مشترك در دوران -1
(مي شود

هر عمليات يك عنوان تحقيقي منظور )ساله دفاع مقدس 8بررسي و تشريح عمليات هاي متوسط و مشترك در دوران -2
(مي شود

هر عمليات يك )ساله دفاع مقدس 8در دوران ( سپاه–ارتش )بررسي و تشريح عمليات هاي محدود و تك سازماني -3
(عنوان تحقيقي منظور مي شود

هر عمليات يك عنوان تحقيقي  )ساله دفاع مقدس 8در دوران ( ارتش–سپاه )بررسي و تشريح عمليات هاي نامنظم -4
(منظور مي شود

، در حوزه هاي مختلف آمادگي يگاني، آموزش)بررسي نحوه آمادگي يگان هاي رزمي براي اجراي عمليات آفندي
...(لجستيك، 

.ساله دفاع مقدس 8در دوران ( سپاه و ارتش)پدافندي نيروهاي مسلحبررسي و شيوه عمليات

.سال دفاع مقدس 8دكترين رزم سپاه پاسداران در تبيين

.سال دفاع مقدس 8دكترين رزم ارتش جمهوري اسالمي در تبيين

.در اوايل جنگ تحميلي ( شهيد چمران ) بررسي تاكتيك هاي جنگ هاي نامنظم 

.گروه جنگ هاي نامنظم دراوايل جنگ تحميلي بررسي نقش شهيد چمران در راه اندازي

.بررسي نحوه دفاع از شهر آبادان در جنگ تحميلي 

.دراوايل جنگ تحميلي و نيروهاي مسلح در شهر خرمشهرروزه مردم34بررسي مقاومت 



بررسي نقش وزارت سپاه در دوران دفاع مقدس

بررسي نقش وزارت دفاع در دوران دفاع مقدس

و ، آموزشنفت، جهاد سازندگي، نيرو، صنايع، راه و ترابري، پست و تلگراف و تلفن)بررسي نقش وزارت خانه ها 
ان هر وزارت خانه يك عنو)در دوران جنگ تحميلي ( پرورش، آموزش عالي، بهداري، امور خارجه، كشور، بازرگاني

(تحقيقي 

.بررسي نقش ستاد پشتيباني جنگ در دوران دفاع مقدس 

.بررسي نقش سازمان تبليغات جنگ در دوران دفاع مقدس 

(هر كالن شهر يك موضوع تحقيقي). بررسي نقش شهرداري ها در دوران دفاع مقدس 

.  سال دفاع مقدس 8در پشتيباني فني و تخصصي جنگ در ( جهاد استان ها ) بررسي نقش جهادسازندگي 

ننده، وسعت برحسب تعداد يگان شركت ك.) دفاع مقدس بررسي عوامل مؤثر بر مكان و زمان كليه عمليات هاي دوران
... (منطقه عملياتي، دستاوردها، 

(هراستان يك عنوان تحقيقي منظور مي شود .) بررسي نقش استان ها در جنگ ، در دوران دفاع مقدس 

.سال دفاع مقدس 8تشريح نقش و وضعيت قرارگاه رمضان در 

.سال دفاع مقدس 8تشريح نقش و وضعيت قرارگاه نصرت در 



هر استان يك عنوان تحقيق منظور ) سال دفاع مقدس 8بررسي نقش جغرافياي نظامي استان هاي مرزي درگير جنگ در 
(مي شود 

ابرات، ش م هـ، جنگال و ، مهندسي، پدافند هوائي، مختوپخانه)توسعه  يگان هاي پشتيباني رزمي تبيين مقطع تأسيس و نحوه 
.سال دفاع مقدس 8ر سپاه پاسداران د... ( 

سپاه ... ( ميرات و و تعترابري، بهداري، نگهداري)تبيين مقطع تأسيس و نحوه  توسعه  يگان هاي پشتيباني خدمات رزم 
.سال دفاع مقدس 8ر پاسداران د

.سال دفاع مقدس8ر دتبيين مقطع تأسيس و نحوه  توسعه  جهادسازندگي مركز و استان ها 

.سال دفاع مقدس 8ر نقش قرارگاههاي مركزي كليه رسته هاي پشتيباني رزم سپاه پاسداران دتبيين

.سال دفاع مقدس 8ر نقش قرارگاههاي مركزي كليه رسته هاي پشتيباني خدمات رزم سپاه پاسداران دتبيين

.بررسي نقش تخريب در عمليات هاي دوران دفاع مقدس 

.بررسي نقش ديدباني در عمليات هاي دوران دفاع مقدس 

.بررسي نقش حفاظت اطالعات در عمليات هاي دوران دفاع مقدس 



.سال دفاع مقدس 8بررسي نقش تأمين و توزيع كمك هاي مردمي در 

.ساله دفاع مقدس 8بررسي نقش شوراي عالي دفاع در دوران 

.ساله دفاع مقدس 8بررسي نقش شوراي عالي امنيت ملي در دوران 

( .مجريه، مقننه و قضاييه )ساله دفاع مقدس8بررسي نقش قواي سه گانه در دوران 

( .سطح راهبردي، عملياتي و تاكتيكي ) ساله دفاع مقدس 8در دوران و مديريتبررسي فرماندهي

سطح راهبردي، ) ساله دفاع مقدس8در دوران ( ارتش و سپاه)بررسي سامانه طرح ريزي عمليات هاي آفندي مشترك 
( .عملياتي و تاكتيكي 

سطح ) ساله دفاع مقدس8در دوران ( سپاه-ارتش )بررسي سيستم طرح ريزي عمليات هاي آفندي تك سازماني
( .راهبردي، عملياتي و تاكتيكي 

بنياد صدا و سيما، بنياد شهيد و امور ايثارگران،) ساله دفاع مقدس 8بررسي نقش سازمان ها و نهادها در دوران 
... ( .كميته امداد و مستضعفان، 

+ .مقايسه نيروي انساني رزمي ايران و عراق در طول دوران دفاع مقدس 


