






 
 
 
 

 
 

 .Johnson, Loch Kم.  - ۲۴۹۱،.کی کال جانسون،  :سرشناسه
 اهلل قاسمی،  صفت ان:؛ مترجمجانسون . کی/ نویسنده الک )جلد دوم(مطالعات اطالعاتی راهنمای : عنوان و نام پديدآور 

 اهلل قادری، اسماعیل عبداللهی. روح
 .۲۹۴۱ ، ین)ع(،دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم)ص(تهران : دانشگاه جامع امام حس : مشخصات نشر 
 مشخصات ظاهری 

 فروست
ص. ۹۲۵:

۹۹-؛ سری علوم راهبردی۵۵۳دانشگاه جامع امام حسین)ع(، مؤسسه چاپ و انتشارات، 

جلد۱: ۲-۵۱۲-۹۵۱-۴6۹-۴۱8  جلد۲: ۹-۵۱۳-۹۵۱-۴6۹-۴۱8       دوره: ۴۱8-۴6۹-۹۵۱-۵۱۱-8 : شابک 

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 
 Handbook of intelligence studies, c ۱۳۳۱عنوان اصلی: . : يادداشت 
 ها دستنامه -- شناسی روش -- اطالعاتی سازمان: موضوع 
 .Intelligence service -- Methodology-- Handbooks, manuals, etc : موضوع 
 ، مترجم - ۲۹۹۳ قاسمی، صفت اهلل،  : شناسه افزوده 
 ، مترجم- ۲۹۵۱ اهلل،  قادری، روح : ودهشناسه افز 
 ، مترجم- ۲۹۵6 عبداللهی، اسماعیل،  : شناسه افزوده 
 دانشگاه امام حسین)ع(. دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم)ص( : شناسه افزوده 
 : رده بندی کنگره 

:  

۱۵۳UBج/۲6ر۱ ۲۹۴۱   
 ۲۱/۹۱۱ : رده بندی ديويی 
۵۲۹۱۴۳6 : شماره کتابشناسی ملی 
 

 است  ( محفوظع) حسین  امام جامع  دانشگاه  برای  و اقتباس  ، ترجمه برداری و تکثیر، نسخه  از چاپ  اعم  حقوق  کلیه . 
 

جلد دوم(راهنمای مطالعات اطالعاتی : عنوان(
جانسون .کی الک :تألیف
 :هیلقادری، اسماعیل عبدالروح اهلل  ردکتر صفت اهلل قاسمی، دکتترجمه
  :ناظرين فنی چاپ
(۲۹۴۱ اوّل ):  چاپ  نوبت 
نسخه ۱۳۳ : شمارگان
 :ریال ۹۱۳0۳۳۳قیمت
معاونـت پـژوه   (،  )ع حســین  امـام  جـامع دانشـگاه بعد از پل لشـکرک،  ،  شهیـد بابایی  ، بزرگـراه تهـران : نشانی 

 ۱۹۲88۱۱۹دورنگار:    ۳۴۲۱۹8۱۳۳۲۱همراه:  ،  ۱۹۲88۱6۳:  تلفن     و انتشارات. مؤسسه چاپ 
ع حسین  امام  جامع دانشگاه و انتشارات  چاپ  مؤسسه  و نمایشگاه  ، فروشگاه فردوسی  ، میدان تهران : مرکز پخش( ) 

888۹۴۱۴۱:  تلفن

 مؤسسه چاپ و انتشارات
 دانشگاه جامع امام حسین)ع(

44۳ 
22 -راهبردیلوم عسری 

آبان
سید محمدباقر موسوی، سعید محمودی

:

:

:
:



الرحمنالرحيماهللبسم




«يرفعاهللالذينامنوامنكموالذيناوتواالعلمدرجات»

.گرداندرفيعمي(دردوجهان)خداوندمقاماهلايمانودانشمندانعالمرا

(11سورهمباركهمجادلهـآيه)



مدراندوزيدراسالمتاآنپايهاستكـهخداونـدكـريارزشوجايگاهعلمودانش
.بهاقرأآغازنمود،رابرايهدايتبشريترسولخودقرآنمجيد،ابالغرسالت

وسعادتوتقرببهذاتاقدسالهيدرگـروكسـممعرفـت،تكاملهدايتبشر،


تحصيلعلمودانشاست،علميكهبهتعبيراستادشهيدمطهري،زيباييعقلاسـتو

.ابديمعبودخودرادرآنمي،انسانخداجوي
هايمهمهردانشگاهدركنارتعلـيموتربيـت،نشـركتـموآ ـاريكيازمسئوليت

نيـ بـهمنرـور(السالم عليه)معاونتپژوهشوفناوريدانشگاهجامعامامحسين.علمياست
يابيبهمرجعيتعلمـيمشاركتفعالدربالندگيورشدفرهنگيوعلميجامعه،دست

هايمأموريتيوايفايرسالتخطيرخـوددرتوليـددانشوانتشـاريافتـهدرحوزه

هـاي
علمي،افتخاروتالشداردتازمينهوبسترالزمراجهتتشـوي پژوهشـگرانواسـاتيد

.توليدعلم،فراهموتسهيلنمايدمحترمدرعرصه
انتشاراتيمؤسسـههايفعاليتگسترشالطافبيكرانالهيوبادرسايهاميداست

.،اينرسالتخطيرتحق يابد(السم عليه)چاپوانتشاراتدانشگاهجامعامامحسين

عوشـهدايگرانقـدرانقـالباسـالميودفـا(ره)درپايانبرروحتابناكامامراحـل
مقدسدرودمـي


فرسـتيموبـاآرزويتوفيقـاتهرچـهبيشـترمقـاممعرـمرهبـريو
هئـخدمتگ اراناسالموكشور،ازاساتيد،فرهيختگانواهلنقدونررتقاضاداريمبـاارا

.نرراتوپيشنهاداتخودماراياريفرمايند



وعليهالتكالناهللالتوفيقومن
وفناوريمعاونتپژوهش
(السم عليه)انشگاهجامعامامحسيند



                                                                                                                           فهرست مطالب

 تحلیل و توزیع ،اطالعاتی های بخش چهارم: مدار اطالعاتی و تهیه گزارش

 131 ....... گیری عدم قطعیت و غافلپشتیبانی اطالعاتی در جهان  راهبردی؛هشدار  -31

 جک دیویس

 183 ................................... ی اطالعاتی دستیابی به ترکیب تمام منبعی در جامعه -31

 ریچارد ال. راسل

 104 ....................................................... افزودن ارزش به محصوالت اطالعاتی -33

 استفن مارین

 113 ......................................................................... تحلیل اطالعات راهبردی -33

 لیستر هدلیها انج

 

 : ضد اطالعات و عملیات پنهانبخش پنجم

 134 .................................................................... فراریان اطالعاتی جنگ سرد -34

 نایجل وست

 184 ............................................... های ضداطالعاتی در ایاالت متحده شكست -38

 استان ای تیلور

 331 ......................... حقیقت از خیال بازشناسیدهی اطالعاتی مهاجران،  گزارش -34

 مارک استوت

 334 .............................................بررسی موردی افسارگسیختگی ضداطالعاتی -30

 لینوس پولینگ و کاترین اس اولستد

 383 .................................................................................. نقش عملیات پنهان -33

 ویلیام جی دوئرتی

 303 ................................................................................. ات پنهانآینده عملی -33

 جان پاردوس

 



                                                                                                               فهرست مطالب

 بخش ششم: پاسخگویی اطالعاتی

 333 .............................................................. عراق :نظارت اطالعاتی در بریتانیا -31

 مارک فیتیان

 333 .... های اطالعاتی ها و سرویس برای پارلمان هایی اطالعات، چالش پاسخگوئی -31

 هانس برن و تورستن وتزلینگ

 383 ............................................................ اطالعات و پیدایش دخالت قضائی -33

 فرد. اف. منگت

 431 ....................................... تئوری شوک پاسخگویی کنگره برای اطالعات  -33

 الک. کی.جانسون
 

 431...........……………………………………………………………اه ضمیمه


