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  3190پژوهشي خاتمه يافته سال  هاي طرحفهرست 

  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر محمدرضا وصفي عباس کشاورز شکريدکتر  چالش ها و فرصت هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در خاورميانه 1

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر علي صباغيان دکتر علي مرشدي زاد ظرفيت هاي فراروي جهان اسالم در فضاي مجازي 2

 هاي عضو اکوکشورهاي همگرايي و همکاري فرهنگي بينها و فرصتچالش 3
اهلل ابوالحسن حبيبدکتر 

 شيرازي
 نگهداري در کتابخانه المللارتباطات فرهنگي بين آباديدکتر سعيد

 نگهداري در کتابخانه المللارتباطات فرهنگي بين دکتر قاسم پورحسن مهدي صفار دستگردي طرح جامع مطالعه همگرايي اديان و مذاهب در جمهوري اسالمي ايران 4

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر سيدمجتبي رضوي طوسي دکتر هوشنگ نايبي فرهنگي و اجتماعي اقليت هاي ديني در ايرانمطالعه تطبيقي وضعيت  5

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين محمد رجبي دکتر حسين نوروزي هاي فرهنگي اکو ايران و ظرفيت 6

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر حاکم قاسمي امير دبيري مهر خاورميانههاي فرهنگي گفتمان مقاومت اسالمي در  مؤلفه 7

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر محمدرضا مرندي علي غالمي بررسي حقوقي ـ جامعه شناختي پديده حجاب در غرب 8

9 
 هاي دانشگاهي موقوفه در جهان)علل، اهداف، ها و کرسي بررسي جوايز، بورس

 ها( انگيزه
 نگهداري در کتابخانه المللارتباطات فرهنگي بين پژوهشکده سعيدآباديرضا دکتر محمد

 - المللارتباطات فرهنگي بين دکتر احمد پاکتچي  محمد رضا معماري فهرستگان اديان و مذاهب سيستان از پيدايش اسالم تا انقالب اسالمي 11

 چاپ شده مطالعات راهبردي فرهنگ حسن علي اکبري ردکت عليرضا پيروزمند سالهمهندسي فرهنگي و چشم انداز بيست  11

 چاپ شده مطالعات راهبردي فرهنگ دکتر توسلي رضا نجف زاده هاي توليد شده در هفته آگاهي فاشيسم اسالمي بررسي محتوا و انديشه 12

 چاپ شده مطالعات راهبردي فرهنگ گودرزي دکتر غالمرضا دکتر محمدهادي همايون دوفازدين و تمدن در گذار تاريخ )رويکردي راهبردي و تمدني به مهدويت(  13

14 
طراحي مدل مفهومي سازماندهي مجدد وظايف و ساختار وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمي
  مطالعات راهبردي فرهنگ دکتر مصطفي اديب محمدرضا عطاردي



 3190پژوهشي خاتمه يافته سال  هاي طرحادامه فهرست 

  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

 کتابخانهدر نگهداري  مطالعات راهبردي فرهنگ سعيد اصفهانيان مريم سالم راهبردهاي تربيتي معرفت امام زمان)عج(/ با تکيه بر آيات و روايات 15

16 
فرهنگ و ارشاد  بررسي ميزان رضايتمندي دريافت کنندگان خدمات از وزارت

 اسالمي و راه هاي ارتقاي آن
 چاپ شده مطالعات راهبردي فرهنگ پيمان متقي داريوش يعقوبي

 مطالعات راهبردي فرهنگ دکتر حسن علي اکبري دکتر مهدي ناظمي مفهوم شناسي مهندسي فرهنگي 17
خالصه طرح به صورت الکترونيکي در 

 سايت درج مي شود

 مطالعات راهبردي فرهنگ دکتر مصطفي اديب مهدي بهشتي نژاد مدل ساماندهي دستگاه هاي فرهنگي پژوهشي تدوين مباني و اصول و 18
خالصه طرح به صورت الکترونيکي در 

 سايت درج مي شود

 فرهنگمطالعات راهبردي  دکتر مصطفي اديب رمضان شعباني سارويي تدوين مباني و اصول و مدل ساماندهي دستگاه هاي فرهنگي تبليغي 19
خالصه طرح به صورت الکترونيکي در 

 سايت درج مي شود

21 
اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براساس   محاسبه ميزان سالمت

 ها و استانداردهاي سالمت شاخص
 گمطالعات راهبردي فرهن دکتر مصطفي اديب متقي پيمان

خالصه طرح به صورت الکترونيکي در 
 سايت درج مي شود

 مطالعات راهبردي فرهنگ دکتر مصطفي اديب ايرج فيلي مباني و اصول و مدل ساماندهي دستگاه هاي فرهنگي آموزشيتدوين  21
خالصه طرح به صورت الکترونيکي در 

 سايت درج مي شود

22 
هاي فرهنگي و استقرار آن در  ساالري در دستگاه  ارائه مدل مديريت شايسته

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
 در دست انتشار مطالعات راهبردي فرهنگ يارمند مجيد بنيادي نايينيعلي 

23 
بررسي، اصالح و مستند سازي روشها و فرايندهاي انجام کار با هدف تسهيل در 

 فرايند اصلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 15انجام امور: مورد مطالعه 
 مطالعات راهبردي فرهنگ دکتر همايون عليرضا نجار صراف

خالصه طرح به صورت الکترونيکي در 
 سايت درج مي شود

24 
هاي آموزش هاي ويدئويي و کامپيوتري: همراه با طراحي شيوهرتبه بندي بازي

 آن به مردم )افزايش سواد بازي(
 هنر و رسانه دکتر ناصر باهنر دکتر مسعود کوثري

 چاپ شده

25 
منظور سياست  شناسايي و اولويت بندي مسائل فرهنگ عمومي کشور به

 گذاري و برنامه ريزي فرهنگي
 هنر و رسانه دکتر سعيد مهدوي کني پور مرتضي گوهري

 چاپ شده

26 
به  ارهاي افزايش اعتماد به نفس ملي/فراتحليل عوامل/ سياست ها و راه ک

 منظور ارائه گزينه هايي براي سياست گذاري
 هنر و رسانه دکتر مجيد توسلي دکتر عليرضا رحيمي

شده چاپ  



 3190پژوهشي خاتمه يافته سال  هاي طرحفهرست ادامه 

  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

27 
بررسي تعامل تئاتر و تلويزيون به منظور ارائه قواعدي براي اجراي نمايشنامه در 

 تلويزيون
 چاپ شده هنر و رسانه دکترمحمد باقر قهرماني دکترمحمود گل محمدي

 چاپ شده هنر و رسانه سيدمحمد بهشتي داريوش نوروزي کودکان در سينماي ايرانتصوير  28

29 
بررسي ميزان و نحوه برجسته سازي مطالب هنري ده روزنامه کثيراالنتشار در 

 1389تابستان 
 دکتر حسين کالنتري

دکتر محمدحسين ايماني 
 خوشخو

 هنر و رسانه
 چاپ شده

31 
هنرهاي تجسمي )تأثير هنرهاي سنتي بر نقاشي هاي ايراني در بررسي مکتب

 نگاري(معاصر ايران، با تأکيد بر بخش سقاخانه و مکتب خيالي
 هنر و رسانه محمدعلي رجبي سيده راضيه ياسيني

 چاپ شده

 شدهچاپ  هنر و رسانه پژوهشکده فردکتر محمدرضا آزاده بررسي تطبيقي نظام اقتصادي در موسيقي ايران و ساير کشورها 31

32 
هاي کثيراالنتشار در خصوص دهمين دوره انتخابات تحليل محتواي روزنامه

 رياست جمهوري
 دردست انتشار هنر و رسانه پژوهشکده هنر و رسانه سيدسجاد مدني مبارکه

33 
تخصصي با موضوع رسانه هاي اجتماعي )در قالب يک  -مجموعه مقاله علمي 

 کتاب(
 دردست انتشار هنر و رسانه صلواتيانسياوش  حسين بصيريان جهرمي

از  بررسي آسيب شناسانه شيوه هاي بازنمايي مصرف در فيلم هاي سينمايي پس 34

 انقالب اسالمي

مهدي سلطاني گرد 
 فرامرزي

 دردست انتشار هنر و رسانه عبداهلل بيچرانلو

 هنر و رسانه  دکتر يحيي طالبيان  شايگانفر نادر ترجمه رمان و تأثير آن بر رمان فارسي 35
 در دست انتشار

 هنر و رسانه دکتر يحيي طالبيان زينب صابر  ترجمه شعر و تأثير آن بر شعر معاصر فارسي 36
 در دست انتشار

37 
ديزني براي کودکان )نحوه نمايش  سازي جنسيتي والت تأليف کتاب کليشه

 )انيميشن(هاي پويانمايي  هاي جنسيتي در فيلم کليشه
 هنر و رسانه عبداهلل بيچرانلو  اعظم ده صوفياني 

 چاپ شده

38 
   در دست انتشار مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي سجاد ياهک نظرسنجي پيمايشي در مورد حجاب و عفاف



 3190ادامه فهرست طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته سال 

  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

39 
نظرسنجي پيمايشي از تماشاگران و مصاحبه با فعاالن و کارشناسان حوزه سينما 

 در خصوص وضعيت سينماي ايران و جشنواره فيلم فجر
 در دست انتشار مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي اکبرياسماعيل علي

 در دست انتشار مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي کله غفوري معصومه سيده خانواده حوزه نشريات فرهنگي هايپيام محتواي تحليل 41

 چاپ شده مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي ملکوه محمدخاني محمد BBC Persianايماهواره تلويزيوني يشبکه هاي برنامه جذابيت علل بررسي 41

42 
 وظايف از برداشت و حکومت از مردم انتظار پيرامون تهران مردم از نظرسنجي

 شهروندي حقوق زمينه در خودشان

 رصد و سنجي افکار مرکز
 فرهنگي

 چاپ شده مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي

43 
 کتاب المللي بين نمايشگاه چهارمين و بيست داران غرفه از پيمايشي نظرسنجي

 تهران
 رصد و سنجي افکار مرکز

 فرهنگي
 درج در سايت مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي

44 
 کتاب المللي بين نمايشگاه چهارمين و بيست بازديدکنندگان از پيمايشي نظرسنجي

 تهران

 رصد و سنجي افکار مرکز
 فرهنگي

 درج در سايت مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي

 - مرکز افکارسنجي ـ صادق )ع(  دانشگاه امام هاي کالن بخشي و عملياتي فرهنگي کشور بازنگري شاخص 45

 چاپ شده مرکز افکارسنجي ـ مرکز افکار سنجي المللي قرآن کريم بازديدکنندگان نوزدهمين نمايشگاه بيننظرسنجي پيمايشي از  46

 چاپ شده مرکز افکار سنجي  مرکز افکار سنجي المللي قرآن کريم داران نوزدهمين نمايشگاه بين نظرسنجي پيمايشي از غرفه 47

48 
تهراني نسبت به دفاع نظرسنجي پيمايشي درباره سنجش نگرش شهرواندان 

 مقدس
 چاپ شده مرکز افکار سنجي مرکز افکار سنجي سيدمجتبي رضوي طوسي

 چاپ شده مطالعات ديني فرهنگ محمدحسين پورياني محمدشريف حيدري بررسي الگوهاي جامعه پذيري ديني در ايران 49

 چاپ شده مطالعات ديني فرهنگ سروري سيد محمود ساماني فرهنگ ايثار در اسالم و راههاي ترويج آن در جامعه 51

51 
هاي شناختي مجالس عزاداري مذهبي زنان )با تأکيد بر روضه بررسي جامعه

 خانگي زنان در شهر قم(

 سيده فاطمه فقيه
 

 - مطالعات ديني فرهنگ زادهاالسالم حسن يوسفحجت



 3190ادامه فهرست طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته سال 

 

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

52 
بررسي راههاي بسط کاربري مسجد و ارتقاء جايگاه کارکردي آن )مطالعه 

 موردي قم(
 در دست انتشار مطالعات ديني فرهنگ علي سروري مجد زهرا قربانزاده سوار

 فرهنگمطالعات ديني  ابوذر ياسري دکتر ناصر جديدي  جغرافياي سياسي آخرالزمان؛ مرحله اول: لبنان 53
خالصه طرح به صورت الکترونيکي در 

 سايت درج مي شود

 مطالعات ديني فرهنگ نيا  محمود مطهري سعيد اصفهانيان برداشتهاي راهبردي از آيات مهدوي قرآن؛ مرحله اول استقصاي آيات مهدوي  54
خالصه طرح به صورت الکترونيکي در 

 سايت درج مي شود

 چاپ شده اسالمي -هنرهاي سنتي ـ دکتر عباس مقتدايي اسالمي –کتابشناسي تخصصي هنرهاي سنتي  55

56 
هاي گچي در آثار معماري اسالمي اصفهان از منظر  شناسايي و طبقه بندي آرايه

 فن شناسي
 چاپ شده اسالمي -هنرهاي سنتي دکتر حسين احمدي حسام اصالني 

57 
اقتصادي خانوارها از طريق گسترش صنايع فرهنگي و سنجي تقويت بنيه  امکان

 هنري از منظر کارآفرينان هنري استان اصفهان
 در دست انتشار اسالمي -هنرهاي سنتي دکتر حسين شريفي  فدايي مهدي 

58 
نقش هنر شعر پارسي در گسترش اسالم)نقش شعراي سفرکرده به هند در 

 گسترش اسالم در شبه قاره هند
 اسالمي -هنرهاي سنتي دکتر محمدحسين رياحي مجربيانليال مير 

 چاپ شده

 چاپ شده اسالمي -هنرهاي سنتي دکتر مريم قاسمي دکتر غالمحسين معماريان هايي از ياد امام علي)ع( در معماري اسالمي ايران جلوه 59

61 
علل رو به زوال رفتن مداحي سنتي اصفهان و ارائه راهکار در جهت حفظ و 

 آنگسترش 
مهدي نصري و حميد 

 ميرعباسي 
احمد  دکترعليرضا خواجه 

 عطاري 
 چاپ شده اسالمي -هنرهاي سنتي

61 
يابي عوامل رکود  صنايع دستي ايران، گذشته، حال، آينده)مطالعه موردي، ريشه
 پارچه قلمکار و راهکارهايي براي پيشبرد آن در جامعه امروز(

احمد  عليرضا خواجه 
 عطاري

 در دست انتشار اسالمي -هنرهاي سنتي زکرياييايمان 


