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 2737تا  2731هاي  يافته سال هاي خاتمه طرحخطي نمودار 
 

 

 



 

 2737تا  2731هاي  يافته سال هاي خاتمه طرحاي  میلهنمودار 

 

 



 2731  37يافته سال خاتمه هايطرحفهرست 

 

 وضعیت مجري عنوان طرح رديف

 نگهداري در کتابخانه حسن مقيمي اسفندآبادي بازده سرمايه در صنعت مطبوعات 1

 نگهداري در کتابخانه سعداله مسعوديان هاي فرهنگي جهانسيري در مؤلفه 2

کتابخانهنگهداري در  زهرا دارياپور هاي اجتماعي کجروان شهر تهرانويژگي 3  

 نگهداري در کتابخانه محمدرضا فردرو ايتکنولوژي تلويزيون ماهواره 4

 چاپ شده ابوالحسن آقاربيع هاي بزرگ اسالمي بندي اسالم براي کتابخانهرده 5

 نگهداري در کتابخانه نيما قرباني رويي و استقالل شخصي در عملکرد شغلي مديراننقش سخت 6

 نگهداري در کتابخانه اله فاضلينعمت شناخت ويدئو 7

 نگهداري در کتابخانه شمس گاليکه شناسي گزيده جهانگرديکتاب 8

 نگهداري در کتابخانه تيرداد سخايي تنگناهاي توسعه در سينماي مستند ايران 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2731سال  يافتهخاتمه هايطرحفهرست 
 وضعیت مجري عنوان طرح رديف

 نگهداري در کتابخانه سيد حميد رضا علوي کودکان، نوجوانان و جوانان در جامعه اسالمي ايرانهاي تربيت روش 1

 چاپ شده عليرضا ناصري و همکاران آثار و پيامدهاي فرهنگي عضويت ايران در گات 2

 چاپ شده زادهدکتر احمد رجب بررسي مصرف کاالهاي فرهنگي خانوار )همدان( 3

 نگهداري در کتابخانه عبديعباس  تجزيه فرهنگي 4

 نگهداري در کتابخانه بهروز گرانپايه هاي پر مصرف ويدئوييتحليل محتواي فيلم 5

 نگهداري در کتابخانه ابوالقاسم کاخي هاي نمايشي در ادبيات کهن ايرانجنبه 6

 چاپ شده احمد ضابطي جهرمي ساختار تصاوير شعري شاهنامه از ديدگاه سينما 7

 نگهداري در کتابخانه محمد توحيد فام هاي ليبراليسم در مغرب زمينتطبيقي انديشهبررسي  8

 چاپ شده مسعود اوحدي هاي سينمايي يابي پژوهشروش 9

 نگهداري در کتابخانه علي معلم بررسي تحليل جشنواره فيلم فجر ) دوره اول تا دوره دوازدهم( 11

 نگهداري در کتابخانه صديق اورعي و همکاران ها فرهنگيطريق برنامهچگونگي نفوذ فرهنگ غرب در ايران از  11

)بررسي موقعيت تأتر ايران پيش از  بررسي آماري و تحليلي تاريخ تئاتر در ايران 12
 انقالب(

 نگهداري در کتابخانه تاجبخش فنائيان

 



 2731سال  يافتهخاتمه هايطرحفهرست 
 

 وضعیت مجري عنوان طرح رديف

 چاپ شده زهرا داور وهمکاران ارزيابي حقوقي کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان 1

 چاپ شده الدين غراب و همکارانکمال شناختي دوران نوجواني و جواني ائمه )ع(روان شناختي بررسي جامعه 2

کتابخانهنگهداري در  فرزانه ذوالحسني تطبيق مباني اخالق ارسطويي و اخالق اسالمي 3  

 نگهداري در کتابخانه نيما قرباني عجب ريشه رذايل اخالقي 4

 چاپ شده مرتضي عزتي فرهنگ توسعه از ديدگاه امام خميني )ره( 5

 چاپ شده قاسمعلي کوچناني شناسي فضائل و رذائل اخالقيمفهوم 6

 شدهچاپ  زادهاحمد رجب بررسي مصرف کاالهاي فرهنگي خانوار )اراک و بوشهر( 7

 ـــــ ميثم موسايي هاي کشوربررسي اقتصادي روزنامه 8

 نگهداري در کتابخانه پورياور جاللي وريهاي افزايش بهرههاي عمومي شهر تهران و راهبررسي ميزان مراجعه جوانان به کتاب و کتابخانه 9

 چاپ شده کرمانيصباغمجيد  بررسي وضع صنعت توريسم و تخمين توابع عرضه و تقاضاي آن در ايران 11

 نگهداري در کتابخانه الساداترضا نقيب تحليل گفتماني الگوهاي فرهنگي کتابهاي کودکان 11

 چاپ شده محمد حبيبي و همکاران خصايص مديران فرهنگي 12

 چاپ شده علي اعظم محمدبيگي نظام ملي حق مؤلف 13

 چاپ شده پورفرامرز رفيع هاي اجتماعيوسايل ارتباط جمعي و تغيير ارزش 14

 نگهداري در کتابخانه صارمينوذر امين فرهنگي در شهر تهران هايتجزيه و تحليل بررسي وضعيت قاچاق فراورده 15

 چاپ شده ورهوشنگ آزادي سازي ، شيوه بيان هنري در ايرانبديهه 16

 چاپ شده شيرين بزرگمهر تأثير ترجمه متون نمايشي بر تئاتر ايران 17

 چاپ شده سيد مصطفي مختاباد مديريت و توسعه تئأتر در ايران 18



 2731سال  يافتهخاتمه هايطرحفهرست 
 وضعیت مجري عنوان طرح رديف

 ـــــ فرحناز حسام وهمکاران جامعه اوکراين )مقاله( 19

 ـــــ عباس عبدي شکاف ميان نخبگان و توده )مقاله( 21

 ـــــ ابوتراب طالبي فرهنگي و تأثير آن بر بيگانگي ارزشي جوانان )مقاله(هاي ساختاري در نظام ضعف 21

 نگهداري در کتابخانه آقافريده آل بررسي تحليلي وضع موجود فرهنگ عمومي بزرگساالن 22

 ـــــ محمد مؤمني هاي آموزشي، پژوهشي و توليد هنري با يکديگرعملکرد و ارتباط بخش 23

24 
شناسي از ديدگاه فلسفه مولوژي جستاري تطبيقي در مباني روش شناخت و مفهوم شناخت اپيست

 اسالمي و غربي
 نگهداري در کتابخانه پورحسن قاسم

 نگهداري در کتابخانه محمد توحيدفام شناسيکتابشناسي فارسي غرب 25

 



 2731سال  يافتهخاتمه هايطرحفهرست 
 وضعیت مجري عنوان طرح رديف

 نگهداري در کتابخانه القلممحمود سريع اجتماعي در ايران اي فرهنگ سياسي مباني عشيره 1

 نگهداري در کتابخانه حسن احدي اجتماعي تهاجم فرهنگي درباره نوجوانان و جوانان بررسي مسايل رواني  2

 شدهچاپ  حسن طارمي و همکاران هاي قمري براي ايران طرح سراسري رويت هالل ماه 3

سنجش نگرش مسئولين، کارشناسان امور فرهنگي و جمعيت ديپلم به باالي شهر تهران در مورد  4
 تهاجم فرهنگي

 نگهداري در کتابخانه پور و همکارانشهال کاظمي

 نگهداري در کتابخانه مرتضي منطقي هاي ضد فرهنگنگاهي دوباره به گروه 5

 ـــــ محمدي مجيد هاي الکترونيک در غرببازار رسانه 6

 نگهداري در کتابخانه زندشهين عليايي الگوهاي رفتاري رايج در جامعه از نگاه جوانان 7

 نگهداري در کتابخانه زادهاحمد رجب اوقات فراغت در شهر اراک 8

 چاپ شده منوچهر محسني ها و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي در تهرانها؛ نگرشبررسي آگاهي 9

 نگهداري در کتابخانه صارمينوذر امين شناختي شهربازي وتأثير آن بر کودکان در فرآيند اجتماعي شدنجامعهبررسي  11

 چاپ شده مسعود چلبي بررسي تجربي نظام شخصيت در ايران 11

هاي اجتماعي زن و مقايسه آن با مراجع ارزشي نظام بررسي نگرش مجالت ويژه بانوان به نقش 12
 جمهوري ا. ا.

 نگهداري در کتابخانه شهال باقري

 ـــــ غالمرضا صديق اورعي و همکاران هاي فرهنگي و وفاق اجتماعي تعارض 13

 نگهداري در کتابخانه افسانه بهادري ريزي فرهنگيدرآمدي بر سياستگذاري و برنامه 14

استان در سال هاي خود جوش مردمي اين بررسي نظرات مردم استان سمنان نسبت به سازمان 15
1375 

 نگهداري در کتابخانه سيد مهدي عرفاني

 نگهداري در کتابخانه احد فرامرز قراملکي برائت از مشترکين 16

 ـــــ فردحسن توانائيان عوامل مؤثر بر باورهاي مذهبي از نظر اسالم 17



 

 2731سال  يافتهخاتمه هايطرحفهرست 
 وضعیت مجري عنوان طرح رديف

 چاپ شده عباس عبدي  نامگذاري کودکان تهرانيتحول  18

 نگهداري در کتابخانه فريده مظاهري 1374گزارش فرهنگي کشور در سال  19

 نگهداري در کتابخانه ژيال مصداقي 1375گزارش فرهنگي کشور در سال  21

کتابخانه نگهداري در طاهره طواف (73-1361هاي فرهنگي کشور )سال هاي اجتماعي معرفي پژوهش 21  

 



  2733سال يافتهخاتمه هايطرحفهرست 
 وضعیت مجري عنوان طرح رديف

 چاپ شده ميثم موسايي هاي رفتاري اقتصادي جامعه با توجه به فرهنگ مطلوب  دراسالمبررسي مهمترين ويژگي 1

 چاپ شده پريسا رضايي و همکاران درآمدي بر رمان معاصر غرب 2

 چاپ شده محمد حبيبي و همکاران  بررسي تجربي اخالق کار در ايران  3

 چاپ شده زاده احمد رجب گذاريتحليل اجتماعي نام 4

 چاپ شده مسعود کوثري مشارکت فرهنگي در ايران 5

 چاپ شده منوچهر محسني و مسعود کوثري فرهنگي در ايران وضعيت تحقيقات اجتماعي  6

 نگهداري در کتابخانه جمال کامياب و همکاران کريمتنغيم در قرآن 7

 ـــــ مهدي زريباف  فرهنگ توسعه اقتصادي از ديدگاه اسالم 8

 ـــــ ماشاءاهلل احيايي سعودي و مراکشهاي رويت هالل ماه در کشورهاي ايران،عربستانمقايسه مشخصه 9

 چاپ شده مصطفوي کاشاني ليلي متحدهاي فرهنگي اروپاييچالشاحوال انسان غربي:  11

 ـــــ علي اعظم محمدبيگي هاي توسعه کشورهاي فرهنگي و هنري دولت در برنامهبررسي بودجه 11

گردآوري متون، فتاوا و رساالت جهاديه مسلمان بر ضد استبداد و سلطه فرهنگي، اجتماعي و  12
 سياسي استعمارگران بر سراسر جهان اسالم

 ـــــ همکارانمحمدحسن رجبي و 

 ـــــ حميد امين اسماعيلي گزارش( 2تحليل ثانويه )بر روي  13

 نگهداري در کتابخانه بني حسيني، جاللي ، سجادي و مجابي بيست سال پژوهش و تحقيق در وزارت ارشاد 14

 چاپ شده رويا صدر فرهنگ زنان پژوهشگر در علوم انساني 15

 چاپ شده فاطمه کنارسري -افشار مهدي هاشناسيشناسي کتابکتاب 16

 چاپ شده مهوش عمراني (1358-74هاي کودکان و نوجوانان )شناسي کتابکتاب 17

 



 2733سال  يافتهخاتمه هايطرحفهرست 
 وضعیت مجري عنوان طرح رديف

 چاپ شده مرتضي منطقي ايرايانه -هاي ويدئوييبازي هايپيامد بررسي 1

 نگهداري در کتابخانه فرحناز حسام جامعه مدني در مطبوعاتشناسي گفتمان سنخ 2

 چاپ شده غالمرضا اليقي وضعيت کتاب در اروپاي غربي و آمريکاي شمالي 3

 نگهداري در کتابخانه جمشيد پژويان بررسي عوامل مؤثر در گذراندن اوقات فراغت 4

 کتابخانهنگهداري در  نوشين موسوي بانک اطالعات کودکان و نوجوانان 5

 نگهداري در کتابخانه ژيال مصداقي 1376گزارش فرهنگي کشور در سال  6

 نگهداري در کتابخانه طاهره طواف (1374 -76هاي فرهنگي کشور )سال هاي اجتماعي معرفي پژوهش 7

 



 2737سال  يافتهخاتمه هايطرحفهرست 
 وضعیت مجري عنوان طرح رديف

 نگهداري در کتابخانه اسماعيل بيابانگرد 1375-78هاي سال-هاي سينمايي شناختي نماز و فيلمروان شناختي بررسي الگوهاي جامعه 1

 ـــــ حسن محدثي گيلوايي شناسي توصيفي مطالعات تجربي دين در ايرانمآخذ 2

 نگهداري در کتابخانه مسعود پدرام دانش و دانشگاه آزاد اسالمي سازي معرفتاسالم 3

 ـــــ محمد توحيدفام مقوالت فرهنگي در پايان قرن بيستم 4

 ـــــ محمد توحيدفام تأثير تکنولوژي ارتباطي در تغييرات فرهنگي  5

 نگهداري در کتابخانه ژيال مصداقي 1377گزارش فرهنگي کشور در سال  6

 در کتابخانهنگهداري  طاهره طواف 1377فرهنگي کشور در سال  هاي اجتماعي معرفي پژوهش 7

 


