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 )1395سال (در دست اجرا هاي پژوهشی  فهرست طرح

 
  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

دوره قاجار در  يها خانه ینقاش ناتییشناسانه تز فن يبند و طبقه ییشناسا  1
 اسالمی -هنرهاي سنتی  دکتر بهنام پدرام  ییبهزاد بابا  ها و نقش ها کیتکن يایاصفهان به منظور اح

 

نفر  4 يمطالعه مورد( رانیاز منظر مفاخر ا یسنت يحوزه هنرها يا اخالق حرفه  2
  )رانیا یسنت ياز مفاخر هنرها

   اسالمی -هنرهاي سنتی  يدکتر غالمرضا گودرز زاده پیسرت الیل

   ارتباطات  یشالچ دیدکتر وح  یلیجل يهاد  نظارت در خانواده يها وهیش: نزاع دانیبه مثابه م یفرهنگ يمصرف کاالها  3

    ارتباطات  یکیخان يدکتر هاد  انیحامد طالب يمجاز يدر فضا رانیا یو مذهب یفرهنگ يها تیسا شبکه وب لیتحل  4

 یاسالم يانداز جمهور نظام رسانه و ارتباطات در چشم یابیارز يها شاخص  5
    ارتباطات  یلیعق دیوح دیدکتر س  مهر يریدب ریدکتر ام  1404در  رانیا

  منتظرقائم يدکتر مهد  دکتر حسن خجسته  رانیا یاسالم يرسانه در جمهور ياخالق کاربرد  6
 ارتباطات

  

7  
با  یلیموبا یاجتماع يها کاربران شبکه ستهیز يها تجربه یدارشناختیپد لیتحل

 نستاگرامیتمرکز بر ا
  چرانلویدکتر عبداهللا ب یحسن نیدکتر حس

    ارتباطات

  دکتر عماد افروغ  يمحمد خان میدکتر کر  یدانشگاه ،ياز منظر نخبگان حوزو انیرانیا یفرهنگ مذهب یشناس بیآس  8
 دین و فرهنگ

  

9  
 دین و فرهنگ  یدکتر احمد پاکتچ  ینیابوالقاسم حس دیدکتر س »و هنر در قرآن و سنت ییبایز«موسوعه 

  



  )1395سال ( در دست اجراپژوهشی  هاي طرحفهرست ادامه 

  
  
  
 

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

10  
 دین و فرهنگ  موحدنژاد رضایدکتر عل  زاده حسن ریام یافزار جامع محاسبۀ اوقات شرع و ساخت نرم یطراح

  

  دین و فرهنگ  اضیف میدکتر ابراه  یفاضل.. دکتر نعمت ا نخبگان دگاهیاز د رانیفرهنگ امروز ا يها و راهبردها تحوالت، چالش  11

  دین و فرهنگ  يدآبادیاصغر س یعل  ییدکتر محمد رضا  رانیدر ا) يزیمم(نظارت کتاب  لیتحل يبرا یطرح  12

  دین و فرهنگ  اضیف میدکتر ابراه یدکتر رضا دهقان در جهان معاصر یفرهنگ انیم يگو و تعامل و گفت ،یفرهنگ انیفلسفه م  13

کوتاه دفاع مقدس  يها آن در داستان يها ابعاد و بازتاب ،یشیصلح اند یبررس  14
  )يگفتمان انتقاد لیتحل ينظر یمبان هیبر پا(

 دین و فرهنگ  یاصغر سلطان یدعلیدکتر س  ییرضا الیدکتر ل
 

  دین و فرهنگ  راد یقانع نیدکتر محمدام  يدکتر غالمرضا غفار  )موج سوم( انیرانیا يها ها و نگرش ارزش لیسنجش و تحل یطرح مل  15

مناطق  یو فرهنگ يدر توسعه اقتصاد یمحل ـ یبوم يها نقش فرهنگ یبررس  16
  سبزوار یمحل ـ ینمونه مورد مطالعه فرهنگ بوم: کشور

  دین و فرهنگ  يمقصود ژهیدکتر من  یالرضا غرب یموس
 

جامعه  یانسان یاساس يها ارزش یو پردازش اطالعات طرح بررس يآور جمع  17
  شوارتز هیبر نظر هیبا تک یرانیا

  دین و فرهنگ  يدکتر غالمرضا غفار  یشال يدکتر رضا صفر
 

  دین و فرهنگ  یقزل يمهد  گل قره یمانیسل يهاد  رانیدر ا یداستان اتیمسائل ادب یشناس سنخ  18

  دین و فرهنگ  رانیج يزدیدکتر اصغر ا  يسبز یشهرام زمان بعد از انقالب یداستان اتیبر ادب دیبا تأک جانیآذربا اتیادب یشناس جامعه  19



  )1395سال ( در دست اجراپژوهشی  هاي طرحفهرست ادامه 

  
 
  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

  دین و فرهنگ  يدکتر غالمرضا غفار  زاده یدکتر زهرا فرض  ریپذ بیاقشار آس يتوانمند يارتقا يبرا یفرهنگ يراهبردها  20

  دین و فرهنگ  فرد ياعتماد يدمهدیدکتر س  دکتر منصوره لوالآور  رانیسن ازدواج در ا ریبر تأخ یتحوالت فرهنگ ریبر تأث یلیتحل  21

و استخراج ابعاد ناگفته  یمحققان اجتماع انیدر م یابی مسئله ندیافر یبررس  22
  یاجتماع يها بیمسائل و آس

  دین و فرهنگ  گانهی يدکتر محمدرضا جواد  رزادیش يمهد
 

 ایرفتن  يتمنا: درباره مهاجرت به خارج از کشور یرانیا تیذهن انیدر م یکاوش  23
  ماندن

  دین و فرهنگ  يدکتر احمد نادر  یدکتر مهرداد عربستان
 

 یخیگردشگران تار: يمورد يها نمونه( هیدر ترک یرانیگردشگران ا یرفتارشناس  24
 ))هیقون( یو مذهب) ایآنتال( یحی، تفر)استانبول(

  دین و فرهنگ  یدکتر مهرداد عربستان  مقدم یهاشم ریام
 

   دین و فرهنگ  اضیف میدکتر ابراه  قیمن يریم دجوادیدکتر س )ينژاد، گفتمان پسااستعمار ن،ید( کسیمالکوم ا یاجتماع شهیبه اند ینگاه  25

  دین و فرهنگ  ینیبهمن مشک يآقا  یجعفر سطوت کشور یاجتماع يراهبرد يها برنامه جامع و شاخص  26

  دین و فرهنگ  یدکتر جبار رحمان  یبهرام مهیفه ریسال اخ 10شده در  کاریکارگران ب ستهیتجربه ز یررسب  27

  دین و فرهنگ  يدکتر محسن گودرز يعباس عبد )1393 – 1375( یکودکان تهران ينامگذار  28

  دین و فرهنگ  يدکتر احمد نادر زیبهروز روستاخ بلوچ یمدن نیفعال نیدر ب یقوم تیهو يها شیو پو يمجاز يفضا  29

  دین و فرهنگ  یفالحت الیدکتر ل ایپو یصادق سیمهد هیساکن در ترک یرانیا یتیو جنس یپناهندگان جنس تیثبت روا  30
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

 هیابن مسکو ،یفاراب يمنزل از نظر متفکران مسلمان؛ مطالعه مورد ریتدب یبررس  31
 يرازیش نیالد و قطب یطوس نیرالدیخواجه نص نا،یابن س

 يدکتر قاسم زائر یصالح يصغر
 دین و فرهنگ

 

  يدکتر قاسم زائر  نوربخش ونسیدکتر   )از آن یرخ اجتماع مین میترس( یاسالم يدر کشورها تهیسنت و مدرن  32
 دین و فرهنگ

  

  دین و فرهنگ یدکتر جبار رحمان سادات علمدار فاطمه یرانیدر مورد جامعه و فرهنگ ا یشناسان و متخصصان علوم روان جامعه یشیاند هم  33

   دین و فرهنگ پژوهشکده فرهنگ ارپوریفاطمه س و فرهنگ یانسان شناس يها کشنبهی  34

   دین و فرهنگ  دکتر آرمین امیر  حسن رحمانی  مدرن ایرانی »خود«اي بر مفهوم  مقدمه  35

   دین و فرهنگ  معاونت پژوهشی  پور محمدحسن حسن  هاي فرهنگی براي چاپ در قالب کتاب سازي برنامه ملی شاخص آماده  36

  دین و فرهنگ اضیف میدکتر ابراه یآزاد ارمک یدکتر تق ها و ارائه راهکارها بیآس ییخانواده در تهران؛ شناسا راتییتحوالت و تغ  37

   دین و فرهنگ  راد یقانع نیدکتر محمدام  يدکتر قاسم زائر  رانیدر ا »یگفتمان علم«و تحوالت  ییداینحوه پ یررسب  38

   دین و فرهنگ  دکتر غالمرضا غفاري  ذکاییدکتر محمدسعید   ها و سرمایه اجتماعی  نسل  39

   دین و فرهنگ  دکتر غالمرضا غفاري  سارا بقایی  مشاغل کاذبتجربه زیسته زنان در   40
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

  دین و فرهنگ  یموظف مجد يسرور یدکتر عل رانیا یدر فرهنگ قرآن و عترت با جامعه کنون تیمدن يها نسبت مولفه  41

   دین و فرهنگ  یدکتر جبار رحمان ياسفار ترایدکتر م تهران يامروز در مهدکودك ها یکودک  42

43  
پژوهشکده مطالعات ( »یفرهنگ رانیا«به مفهوم  یشناخت جامعه يکردیرو

دکتر ) یو اجتماع یفرهنگ
  یجبار رحمان

  
    دین و فرهنگ  اضیف میدکتر ابراه

 قیدکتر غالمرضا صد  پوشش يشخص از الگو فرد ریکشف تفس  44
 یاورع

   دین و فرهنگ  اضیف میدکتر ابراه

   دین و فرهنگ  گانهی يدکتر محمدرضا جواد  قیتوف میدکتر ابراه  وانساالرانهیدر سخن د یسینو اتیبرآمدن ژانر خلق  45

دانشگاه  یمعاونت پژوهش(  رابطه اقتصاد با فرهنگ يانتقاد یبررس  46
   دین و فرهنگ  راغفر نیدکتر حس  ياباذر وسفیدکتر ) تهران

 راتیبر تاث دیبا تاک( ییدئویو يها يباز یو اجتماع یفرهنگ راتیتاث یبررس  47
  )شاخص ییدئویو يباز 20 یو اجتماع یفرهنگ

   فرهنگ دین و  میدکتر رضا صم  یبهروز اشرف سمنان

کولبران  يمطالعه مورد( يجهان کولبران مرز ستیز یشناخت جامعه یبررس  48
  )رانشهریشهر پ نیمرزنش

   دین و فرهنگ  الدین قادري دکتر فالح  يمحمد خانیپر

   دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش  محمدمحسن حسن پور  چاپ در قالب کتاب يبرا یفرهنگ يشاخص ها یبرنامه مل يآماده ساز  49

   دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش  یدکتر صادق صالح  آب و هوا راتییجامعه و تغ  50
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

   دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش  یفیشر دیدکتر سع  فرهنگ يتناقص ها رامونیمسئله فرهنگ؛ پ  51

لذت و ارتباط آن با  یستیدرباره چ نایابن س دگاهید یلیتحل ـ یفیتوص یبررس  52
  سعادت

 دین و فرهنگ  زاده نیحس يدکتر مهد  ینیباغ یشجاع هیحور
 

  دین و فرهنگ  و فرهنگ نیپژوهشکده د  یاصفهان يرضا مختار آن راثیو م یفرهنگ رانیا  53

   هنر  دکتر حسن خجسته  اضیف میابراهدکتر  رانیا یمل ينمایس یفرهنگ يایجغراف يها حوزه  54

  هنر  یدکتر جبار رحمان  یدکتر ناصر فکوه رانیفرهنگ مدرن ا یشفاه خیتار  55

حراج  نز،یستیحراج کر  سه تجربه لیتحل: رانیدر بازار هنر ا دادهایروندها و رو  56
  رانیا یتجسم يتهران و هفت نگاه در بازار هنرها

   هنر  ینیاسی هیراض دهیدکتر س يپرتو نیدکتر پرو

  هنر  چرانلویدکتر عبداهللا ب  یفیشر ایرو یداخل ياپراها سوپ دیو امکان تول یشناس بیآس: یرانیاپرا و زنان ا سوپ  57

  هنر  زاده فیشر دیعبدالمج  ینیاسی هیراض دهیدکتر س  رانیصنعت مد و لباس در ا يارتقا يهنر ـ یالزامات فرهنگ  58

 نیا يو مطالعه مورد سمیو فاش سمیپوپول یابعاد فرهنگ یمطالعه و بررس  59
 شده دیتول یینمایس يها لمیدر ف ها یژگیو

 هنر  چرانلویدکتر عبداهللا ب  لیکم یدکتر نظام بهرام
 

   هنر  ینیاسی هیراض دهیدکتر س  يا حامد کلجه  مدرن رانیا یفرهنگ خیمجموعه مستند تار  60

انقالب  اتیادب يها ساحت یبررس( هیاز نظر تا نظر یانقالب اسالم اتیادب  61
  )رانیا یاسالم

  هنر  پژوهشکده هنر  فر یدکتر محمودرضا اکرام
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

 سییسر لو تیبه روا(دوره قاجار  هیمتن دوزبانه متون تعز: گرانید ثیدر حد  62
  هیتعز باتینامه دو زبانه عبارات و ترک ، به همراه اصطالح)یپل

 يدکتر بهروز محمود
  ياریبخت

  هنر  يدکتر ابوالفضل حرّ
 

   هنر  یمعاونت پژوهش  ییپارسا يمهد  هنر تیرخداد مرگ به روا  63

 ونیدر کنوانس يفکر تیمالک یناملموس در اسناد سازمان جهان یفرهنگ راثیم  64
  یقیبر موس دیبرن با تأک

  هنر  حیدکتر منصوره فص  یبهروز وجدان
 



  )1395سال ( در دست اجرا هاي ترجمهفهرست 

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

   ارتباطات  ینجف درضایحم  يمحسن گودرز شده یجهان ییایدر دن استیرسانه و س  1

    ارتباطات  -  ینجف درضایحم در متن یفرهنگ انیارتباطات م  2
    ارتباطات  -  یچ فتوره يدکتر محمدمهد  ارتباطات و اقناع یروانشناس  3
    ارتباطات  یاکبرزاده  جهرم نیالد دجمالیدکتر س  یدکتر مقداد مهراب  نینو يها رسانه ییایپو يبرا یهمراه  4
  ارتباطات  ینجف درضایحم  دکتر محسن بدره  ها سنت انیدر م ییها خوانش: ارتباطات يپردازش نظر  5
   دین و فرهنگ  اضیف میدکتر ابراه  یدکتر رضا دهقان یفرهنگ انیدر فلسفه م یمجموعه مقاالت  6

در برخورد با  يو عربستان سعود تیکو ن،یحاکم در بحر يها میرژ يها استیس  7
 )2008-2003( یعیش يها خواسته

 دین و فرهنگ  يالجورد دعدنانیدکتر س  يدکتر ستار عود
 

  دین و فرهنگ  یلیاردب الیدکتر ل  یمحمد رسول  يا رشته ياندازها و چشم کردهایرو م،یمفاه ،یمطالعات حافظه جمع  8
  دین و فرهنگ  یطوس يرضو یدمجتبیدکتر س  یعبدالله هیسم )صفحه آخر 267(ـ  دیجد زیانگ چالش انیاد  9
  و فرهنگدین   يمهد آل دمحمدیس  عوده تبار يهد  تهیتا مدرن شیاز نوزا  10
  دین و فرهنگ  دکتر جالل درخشه  يعبدالقادر سوار  در نقد فرهنگ يا سهیمقا یپژوهش ،یمعاصر عرب شهیاند  11
  دین و فرهنگ  یبیدکتر هوشنگ نا  یمانیسل يهاجر سنگر  یدرمان مشکالت اجتماع يبرا دیجد يها روش  12

  دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش خاکباز نیافش یانقالب طوالن  13

  دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش  خاکباز نیافش کنترل بحران  14
  دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش  یصباغ یعل و بحران چپ سمیتاچر: اءیاه دشوار احر  15



  
  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

  دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش  یصباغ یعل خرده فرهنگ  16

  دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش  پور زدانی لیاسماع یکوچه و هراس اخالق نیاطیش  17

  یمعاونت پژوهش یسیدکتر نهال نف  فرهنگ ریتفس  18
  

 دین و فرهنگ
 

  دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش  یخلخال روزمندیکاظم ف  فرهنگ و جامعه  19

   دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش  یخلخال روزمندیکاظم ف  رد سوادبکار  20
   دین و فرهنگ  یبیدکتر هوشنگ نا  يانور محمد  معاصر یاجتماع لیمسا  21
  دین و فرهنگ  یبیدکتر هوشنگ نا  ینیعبداهللا ام  دید يایزوا  22

  دین و فرهنگ  ینیام دهیدکتر سع  یزاده سرشک نیحس الیل  )شدن یجهان یابعاد فرهنگ(در دوردست  تهیمدرن  23
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  دین و فرهنگ  -  یبیدکتر هوشنگ نا یاجتماع لئمسا يها نظارت بر چهار ترجمه از مجموعه کتاب  25
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  مالحظات  پژوهشکده  ناظر  مجري  نعنوا  ردیف
    دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش  انیدکتر حسن چاووش فرهنگ یشناس جامعه  29
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   دین و فرهنگ  یبیدکتر هوشنگ نا  یهاشم لوفرین  یاجتماع يها یآشفتگ م،یوخ لئمسا  38
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

   دین و فرهنگ  یدکتر مهرداد عربستان  یهاجر قربان  یفرهنگ انیم يا مطالعه ،يو خاکسپار يمرگ، سوگوار  43

    دین و فرهنگ  یدکتر رضا کاله  یحضرت زیکامب اخالق یشناس جامعه يراهنما  44
   دین و فرهنگ  یکاله يدکتر مهد  فر نینوش دایو ها رشته یتالق: سازگان و جامعه آب، بوم  45

   دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش  يدکتر ابوالفضل حر مستشرقان در باب طنز در اسالم يجستارها  46
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اکبرزاده  نیالد جمال دیدکتر س  ياریدکتر شهاب اسفند آکسفورد لمیفرهنگ مطالعات ف  53
  یجهرم

  هنر
   

  هنر  زاده یقاض اریدکتر خشا  دکتر زهرا عبداهللا و هنرها یعلوم اجتماع ،یدارشناسیپد انیتعامل م  54
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

  هنر  دکتر زهرا عبداهللا  يشکر ییشهاب طال و اقتصاد خالق یدست عیصنا  55
   

  هنر  زاده یقاض اریدکتر خشا  زاده رضا کوچک ]یخیتار یبررس کی[ رانیتئاتر در ا  56
   

  هنر  ياریدکتر شهاب اسفند  زدانشناسی نیحس جهان ينمایصنعت س  57
   

  هنر  یمعاونت پژوهش  زرگر يمحمد سرو  لمیف یابیبازار  58
   

   هنر  یعتیدکتر شر  يرعابدیدکتر سمانه م تئاتر المعارف رهیدا  59

  هنر  زاده فیدکتر محمدجواد شر  پور شوال دیسع تا عمل ياز تئور: خالق عیبا صنا ییآشنا  60
   



  )1395سال (هاي در دست اجرا  نامه پایان فهرست

  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

1  
 ران؛یا یاسالم يجمهور یونیزیخبر تلو يصداقت برا يمدل هنجار

درباره مراسم روز  مایسازمان صدا و س يخبر يها گزارش کیرتور لیتحل
 1388سال  يدانشجو

ا نیرحسیام  ارتباطات  یمعاونت پژوهش ییتمنّ
 

آن بر زبان  ریو تأث يموریعصر ت یـ ادب یفرهنگ يعملکرد نهادها لیتحل  2
 )قرن دهم نیآغاز يها ق تا سال 771از سال ( یفارس اتیو ادب

 يدکتر مژگان اصغر
 یطرق

 دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش
 

3  
معاصر افغانستان  یفارس يدر رمان ها تهیپسا مدرن يها شیگرا لیتحل

 )یشمس 1392تا  1357ثور  7 ياز کودتا(
 دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش يفاطمه محمد

  

  دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش یرحمان لیجم رانیا يکردها انیدر م ییمطالعه رابطه مذهب و قوم گرا  4

5  
 هنر یمعاونت پژوهش ییعطا اهللا عیسم رانیا یداستان ينمایافغانستان در س ییبازنما

 

6  
  هنر  یمعاونت پژوهش  ياریمحمدجعفر اسفند  رانیا یاجتماع ينمایو س تیروحان ییبر مواجهات معنا يدرآمد

 

7  
  هنر  یمعاونت پژوهش  يالناز نهاوند  کایمتحده آمر االتیو ا رانیدر حقوق ا يو هنر یآثار مشترك ادب ژهیقواعد و

 

8  
  هنر  یمعاونت پژوهش  یمسعود اختصاص  رانیپنجاه ا ي دهه ينمایدر س) ونیناسیال( یگانگیاز  خود ب یبررس

 

9  
به  یرانیا یسنت یقیکارل ارف با آموزش موس یقیروش آموزش موس قیتطب

  کودکان
  هنر  یمعاونت پژوهش  آذر پوربهرام

 



  )1395سال (هاي در دست اجرا  نامه پایان فهرست

  
  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

  هنر  یمعاونت پژوهش نوکنده یاسالم یعل نیقوان الوگیشهروند براساس د تیدر ترب یقیافالطون از موس نییتب  10

  هنر  یمعاونت پژوهش سبز يمهد سپتامبر ازدهیپس از حادثه  وودیهال یقهرمان ينمایس  11

در  یاز تاتر انسان رمستقلیغ يبه مثابه هنر یتاتر عروسک گاهیمطالعه جا  12
 گیابر عروسک ادوارد گوردون کر هیبرنظر دیبا تأک ستمیقرن ب

 هنر  یمعاونت پژوهش آذر متفکر
  

  هنر  یمعاونت پژوهش یمیفرناز عظ کایو آمر رانیدر حقوق ا نمایس يگریباز يقراردادها لیتحل  13

  هنر یمعاونت پژوهش راحله گلشن خواص 80تا  60دفاع مقدس دهه  ينمایزن در س ییبازنما  14

بر  دیبا تأک ریمعراج و بازتاب آنها در حوزه تصو يماهو يها شهیر نییتب  15
  )ص(اسالم  امبریمعراج پ يها نگاره

  هنر  یمعاونت پژوهش  دکتر زهرا عبداهللا
 

 يزنان ترکمن روستا ینییدر خودتز یبوم یشناس ییبایز یشناس انسان  16
  دوخیدو

 یالله عزت بهیدکتر ط
  نژاد

  هنر  یمعاونت پژوهش
 

 ونانی ن،یالنهر نیباستان، ب رانیا ینقوش تجسم: بازنمود خشونت  17
  باستان

  هنر  یمعاونت پژوهش  انیرابیم نبزی
 

  هنر  یپژوهشمعاونت   منش يعباس خسرو  رانیدر مقررات ا يو هنر یاز حقوق ادب تیحما يسازوکارها  18
 

 يها کاخ يها بر نگاره هیبا تک يدر دوره صفو تیگفتمان جنس یبررس  19
  اصفهان قاپو یستون و عال چهل

  هنر  یمعاونت پژوهش  طاهر مهیحک
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

 يهنرها يدر رونق دادن به بازارها مهیمطالعه نقش ب ،يآثار هنر مهیب  20
 رانیا یتجسم

 هنر  یمعاونت پژوهش یبهرام الیل
 

کرد و  نماگرانیکردها در آثار س تیهو ییبازنما یبررس ت،یو هو نمایس  21
 پس از انقالب رانیا ينمایدر س رکردیغ

 هنر  یمعاونت پژوهش پور نیطه محمدحس
 

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

 يهنرها يدر رونق دادن به بازارها مهیمطالعه نقش ب ،يآثار هنر مهیب  20
 رانیا یتجسم

 هنر  یمعاونت پژوهش یبهرام الیل
 

کرد و  نماگرانیکردها در آثار س تیهو ییبازنما یبررس ت،یو هو نمایس  21
 پس از انقالب رانیا ينمایدر س رکردیغ

 هنر  یمعاونت پژوهش پور نیطه محمدحس
 

  هنر  یمعاونت پژوهش  ادهم هیمرض  رانیو مانگا در ا مهیمطالعه مصرف مخاطبان ان  22


