
 مرتبط با کتاب های جامعه شناسی

 موبایل واینترنت

 ترجوِ:وبٍٍض ظیذاهبهی،تْراى:ظرٍغ،تحمیك در رساًِ ّای جوؼی(.1384ٍیور،ر.د؛دٍهیٌیه،ج.آ.) .1

 ،هجاسی هطالؼات اًتمادی استؼوارهجاسی آهزیکا:لذرت ًزم ٍاهپزاطَری ّای(.1389ػبهلی،ظؼیذرضب،)  .2

 :اهیروبیرتْراى

 .ترجوِ:م.اٍحذی،تْراى:ظرٍغرساًِ ّاٍهذرًیتِ:ًظزیِ اجتواػی رساًِ ّا(.1384تبهپعَى،ج.) .3

 .تْراى: اهیروبیرهجاسی رٍیکزد دٍفضایی تِ آسیة ّا،جزائن،لَاًیي ٍسیاست ّای فضای،(1391ػبهلی،ض.) .4

 ،ترجوِ:ػببض گیلَری ٍػلی رادببٍُ،تْراى:ًؽروتببذارٍجاهؼِایٌتزًت (،1381اظلَیي،جیوس.) .5

 ،ترجوِ:؛غالهحعیي صبلحیبر،تْراى:هَظعِ ایراىػصزدٍم رساًِ ّا(،1377پبظتر،هبرن.) .6

 ،تْراى:پصٍّؽىذُ هطبلؼبت راّبردیَّیت هلی ایٌتزًت تز تاثیز(،1391،هرتضی.)ػببظی لبدی،هجتبی؛خلیلی  .7

 ،تْراى:ًؽرپبرظیٌِفضای هجاسی ٍتحَالت َّیتی درایزاى(،1394احیبیی،پَیبى.) .8

درهاى ، :تَصیف،سثة ضٌاسی،پیطگیزیتِ ایٌتزًت اػتیاد(،1381ٍ صبرهی،ػلی اوبر.)اهیذٍار،احوذػلی  .9

 ،هؽْذ:اًتؽبرات توریيٍهمیاس ّای سٌجص اختالل اػتیاد تِ ایٌتزًت

 ،لن:هَظعِ بَظتبى وتبةایٌتزًت ٍدیي داری(،1391ورم الْی،ًؼوت اهلل.) .11

 ،تْراى:اًتؽبرات توذى ایراًیچکیذُ هماالت ّوایص فضای هجاسی ٍَّیت(،1392حیذری،ؼمبیك.) .11

 ،تْراى:ًؽرچبپبرتاساًذیطی درفزٌّگ ٍرساًِ(،1391احوذزادُ ورهبًی،رٍح اهلل.) .12

 ،تْراى:هْرتبةَّیت هجاسی(،1388جسًی،جوبل.) خبًی .13

 ،تْراى:اًتؽبرات ظیوبی ؼرقدیپلواسی ػوَهی ًَیي ٍرٍاتط ػوَهی الکتزًٍیک(،1389ظلطبًی فر،هحوذ.) .14

 ،تْراى:پصٍّؽگبُ فرٌّگ ٍارتببطبتدرؼبىِ دٍظت یببی اٍروبتْاى فزٌّگی کارتزاى ایزاًی ج(،1386وَثری،هعؼَد.) .15

 ،ترجوِ:هحعي رٍحبًی ٍهْذی رٍالفمبری،تْراى:داًؽگبُ اهبم صبدق)ع(لذرت ًزم(،1387ًبی،جَزف.) .16

،ترجوِ:م.ؼفمتی ، تْراى: ٍگستزُ ػوَهی،جاهؼِ هذًی ٍرساًِ ّای گزٍّی تلَیشیَى(،1385دالگرى،پ.) .17

 اًتؽبرات ظرٍغ 

،ترجوِ:ظیذلبظن زهبًی ٍهٌْبز حمَق تطز ٍایٌتزًت(،1386ّیه اظتیَى،اف ّلپیي،ادٍارد ٍ َّظىیٌس،اریه.) .18

 بْراهلَ،چبپ ًخعت،تْراى:اًتؽبرات خرظٌذی



 تْراى:ظبزهبى پصٍّػ ّبی ٍصٌؼتی ایراى،آداب فضای هجاسی(،1388خبًی جسًی،جوبل.) .19

 ،تْراى:پصٍّؽگبُ فرٌّگ،ٌّر ٍارتببطبتَّیت اجتواػی ٍفضای سایثزًتیک،(1386د.)دٍراى،بْسا .21

 تزرسی اػتیاد تِ تاسدیذاس سایت ّای غیز هجاس ایٌتزًتی درتیي(،1388ربیغ،فریذ؛ایوبًی،ػلی.) .21

 ،تْراى:پصٍّؽگبُ فرٌّگ،ٌّر ٍارتببطبت ٍزارت فرٌّگ ٍارؼبداظالهیکارتزاى

 ّوزاُ ٍتاسی ایٌتزًت ٍتلفي ّوزاُ)تزرسی ػَارض ٍاتستگی تِ ایٌتزًت،تلفياػتیادتِ (،1387حویذیبى،ف.) .22

 چبپ اٍل،اًتؽبرات لطرُ،ّای رایاًِ ای(

 ترجوِ:فرحٌبزحعیٌی ظرابی،تْراى:ظرٍغ(،ٍب چیست؟،1381وجبر،تریي.) .23

 ،ترجوِ:ظرًٍبزتربتی،تْراى:رخذادًَهتافیشیک ٍالؼیت هجاسی(،1391ّبین،هبیىل.) .24

،تْراى:پصٍّؽگبُ فرٌّگ ، ٌّر تزرسی ٍاتستگی تِ هَضَع ّای جٌسی درایٌتزًت(،1386بلَردی،اوبر.) .25

 ٍارتببطبت

،چبپ اٍل،اًتؽبرات هروسهطبلؼبت ٍتَظؼِ رظبًِ (،ضثکِ ّای اجتواػی ایٌتزًتی1381صذیك بٌبیی،ّلي.) .26

 اًذیؽِ،ترجوِ:وبهبیسپبرتبزیبى،اًتؽبرات ببؼگبُ (،فزٌّگ،خَدآگاّی ٍایٌتزًت1385بیگس،اظتفبى.)

 ترجوِ:ظیذهحوذرضبروي الذیٌی،اًتؽبرات للیبًی،اتصال تِ ایٌتزًت،(1381وَپر،بریبى.) .27

 ،تْراى:اًتؽبرات پصٍّؽىذُ هطبلؼبت فرٌّگی ٍاجتوبػی،پژٍّص هجاسی(1388ػبهلی،ظؼیذرضب.) .28

 ، اًتؽبرات ترهِ. ، تثلیغات ایٌتزًتی رّیافت جذیذ تزفیغ( 1388حٌفی زادُ ، پیبم ،) .29

 هطبلؼبت ًَ اٍری ٍ فٌبٍری ایراى . ًؽرترجوِ ؼیریي گراًوبیِ ،  ، ،تاسایاتی الکتزًٍیکی( 1383وَلیي ، ظیوَى ، ) .31

 ، چبّپ ظَم ، اًتؽبرات جْبد داًؽگبّی ؼریف. تجارت الکتزًٍیک ، راّکار ّا( ، 1386حٌفی زادُ،) .31

 رات ّوبی داًػ.، تْراى ، اًتؽب ، تجارت الکتزًٍیک( 1385ابراّیوی ع، هْذیِ ا، ) .32

 ، هؽْذ ، اًتؽبرات پرتَ ًگبر.، تجارت الکتزًٍیکی( 1383ؼجبػی م، هلىی زادُ ا، ) .33

،تْراى ،  ، اضٌایی تا تجارت الکتزًٍیک ٍ سیز ساخت ّای آى( 1381ًیه بخػ تْراًی م ح ،ارر صببری م ،) .34

 اًتؽبرات اًعتیتَ ایسیراى.

 ات.رتببطبپصٍّؽگبُ فرٌّگ ٌّر ٍ ا، ای جٌسی در ایٌتزًت،تزرسی ٍاتستگی تِ هَضَع ّ 1386، اوبر، بلَردی .35

 ، اهَسش ستاى فارسی در تستز ضثکِ ی جْاًی ایٌتزًت، راّکاری ًَیي( 1391صحرایی ،ر، ٍصفری ،ض ،) .36

وٌفراًط بیي الوللی ؼَرای گعترغ ٍ ترٍیج زببى فبرظی ، تْراى: ؼَرای  تزای گستزش ٍ تمَیت ستاى فارسی،

 ت فبرظی.گعترغ زببى ٍ ادبیب

 .تْراى: اًتؽبرات ظخٌَراى، ایٌتزًت جاهؼِ ٍ، 1391، وبروٌبى هحوذ -ًیبزی هحعي،  .37

 .تْراى: اًتؽبرات بْیٌِ، ، لذرت اجتواػی هَتایل 1391هَظَی ظیذووبل الذیي. .38



 اًتؽبرات بْیٌِ، ، دًیای دٍم: درآهذی تزجاهؼِ ضٌاسی جْاى هجاسی 1396هَظَی ظیذووبل الذیي.  .39

مرتبط با موبایل و  یکتاب های حقوق           

 اینترنت 

 .ًذای صبدق,ظبل ًْن."اًؼماد لزاردادّای الکتزًٍیکی"(,1383آٌّی,بتَل.) -1

 ,چبپ اٍل,تْراى:بٌْبهی.جزاین کاهپیَتزی ٍ ایٌتزًتی جلَُ ای ًَیي اس تشّکاری(,1383ببظتبًی,برٍهٌذ,) -2

 چبپ اٍل,تْراى:خرظٌذ.. جزاین تجارت الکتزًٍیک(1387جبٍیذًیب,جَاد,) -3

.هترجن اوبراظتروی ٍ  راّکارّای پیطگیزی ٍ هماتلِ تا جزاین رایاًِ ای(,1383دیَیذجی,آیىبٍ.) -4

 ّوىبراى,تْراى,داًؽگبُ ػلَم اًتظبهی.

 ,ترجوِ هحوذػلی ًَری ٍ ّوىبراى,چبپ اٍل,تْراى:گٌج داًػ.جزاین رایاًِ ای(1383زیبر,اٍلریػ,) -5

. ترجوِ جزم کاهپیَتزی جٌثِ ّای لضایی اهٌیت ٍ(1376زیبر,اٍلریػ,وبظپرظي ریه,ٍاًذر برشُ گی,اؼتَرهبى ویط.) -6

 هحوذ حعیي دزیبًی.

 ,ترجوِ اهیرحعیي جاللی فراّبًی ٍ هحبَبِ هٌفرد.تشّکاری هجاسی,تشُ,اًحزاف ٍ همزرات گذاری تزخطٍیلیبهس,هبیتَ, -7

عیي جاللی ترجوِ اهیرحالی ٍ جزم رایاًِ ای)ػلن لاًًَی,رایاًِ ّا ٍ ایٌتزًت(دالیل دیجیت(.1386ویعی,اٍئي) -8

 اًتؽبرات ظلعبیل. هؼبًٍت حمَلی ٍ تَظؼِ لضبیی لَُ لضبئیِ,چبپ اٍل,تْراى:  فراّبًی ٍ ػلی ؼبیبى,

تْراى:دبیرخبًِ ؼَرای ػبلی ,ترجوِ:ظؼیذ حبفظی ٍ ػبذالصوذ خرم آببدی,چبپ اٍل, جزاین سایثزی(1383آًجلیس,جیٌب) -9

 اطالع رظبًی

.ترجوِ اوبراظتروی,هحوذصبدق راّکارّای پیطگیزی ٍ هماتلِ تا جزاین رایاًِ ای(.1383آیىبٍ,دیَیذجی,) -11

 رٍزبْبًی,تَرج ریحبًی ٍ راحلِ الیبظی,تْراى,هؼبًٍت پصٍّػ داًؽگبُ ػلَم اًتظبهی.

 ,تْراى:آریبى.,چبپ اٍلجزاین کاهپیَتزی(1383خذاللی,زّرا) -11

 ,چبپ اٍل,تْراى:افراز.جزاین ایٌتزًتی ػلیِ اطفال ٍ سهیٌِ ّای جزم ضٌاسی آى(,1383حعیٌی,بیصى) -12



 ,چبپ اٍل,تْراى:راُ ًَیي.هسائل لضایی ّزسُ ًگاری در هحیط سایثز(,1389هؼبًٍت آهَزغ ٍ تحمیمبت لَُ لضبئیِ) -13

,هَظعِ فرٌّگی هطبلؼبت ٍ تحمیمبت بیي الوللی ابرار هؼبصر یثزحمَق ٍ اهٌیت در فضای ساحعي بیگی,ابراّین, -14

 .1384تْراى,چبپ اٍل,

 .1382,اًتؽبرات وتببخبًِ گٌج داًػ,چبپ اٍل,حمَق تجارت الکتزًٍیکیًَری,هحوذػلی, -15

 .1374,تْراى:هجتوغ فٌی تْراى,,رایاًِ ّای اهزٍسیاًسالی,اهیراظؼذ -16

 .1389ضبی ظبیبر,تْراى:خرظٌذی,چبپ اٍل,فضلی,هْذی,هعئَلیت ویفری در ف -17

هجوَػِ همبالت ترٍریعن ٍ همببلِ بب آى ,بِ "سایثز تزٍریسن:تزٍریسن در ػصز اطالػات"ًَر هحوذی,هرتضی -18

 .1391اّتوبم ػببظؼلی وذخذایی,ًبدر ظبػذ,تْراى:هجوغ جْبًی صلح اظالهی,چبپ اٍل,

هیىرٍظبفت,ترجوِ فرّبد للی  گ تطزیحی اصطالحات کاهپیَتزیفزٌّ(,1379ّیئت هَلفبى اًتؽبرات هیىرٍظبفت,) -19

 .اًتؽبرات آررببد.4زادُ ًَری,چبپ 

 ای,ترجوِ جَاد ؼیخ زادگبى,چبپ اٍل,تْراى,ًؽر داًؽگبُ اهبم حعیي)ع( هخاتزات هاَّارُ(,1382آگراٍال,دی ظی) -21

 چبپ اٍل,تْراى,ًؽر هیساى.,ترجوِ حویذرضب هله هحوذی,حمَق رساًِ(,1386وری,پیتر ٍ جَظبًذزر) -21

 .1379,تْراى:خبًِ وتبة,چالص حمَلی,اخاللی ٍ اجتواػی فضای رایاًِ ایدربیگی,بببه, -22

,ترجوِ ظیذ لبظن زهبًی ٍ هٌْبز حمَق تطز ٍ ایٌتزًتّیه,اظتیَى,اف ّلپیي,ادٍارد,َّظىیٌر,اریه, -23

 1385بْراهلَ,تْراى:خرظٌذی,

,هجوَػِ همبالت ّوبیػ بررظی ابؼبد ایص,تؼزیف,طثمِ تٌذی جزاین رایاًِ ایساتمِ پیذخرم آببدی,ػبذالصوذ, -24

 .1384حمَلی فٌبٍری اطالػبت,هؼبًٍت حمَلی  ٍ تَظؼِ لضبیی لَُ لضبئیِ,ًؽر ظلعبیل,

 ,هترجن:حبفظی,ظؼیذ ٍ خرم آببدی,ػبذالصوذ,دبیرخبًِ ؼَرای ػبلی اطالع رظبًی.جزاین سایثزدی,آًجلیس,جیٌب, -25

 


