
 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 معاونت پژوهشي

 پژوهشي امورمديريت 

 

 

 

 يافته  خاتمه هاي طرحفهرست 
   3193سال



  3193پژوهشي خاتمه يافته سال  هاي طرحفهرست 
 

  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر حاتمي دکتر حسين هرسيج هاي معضل وهابيت در دوره بعد از انقالب اسالمي بررسي خطرات و چالش 1

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر پيمان جبلي دکتر اصغر افتخاری   الگوي جنگ رواني غرب عليه جمهوري اسالمي ایران؛رویکردي فرهنگي 2

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين محمدرضامرندي دکتر علي ایلخاني پور  ها و راهکارها مسئله حجاب در غرب، چالش 3

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين سيد سعيدرضا عاملي دکتر سيد جالل دهقاني تأثير جهاني شدن فرهنگ بر امنيت فرهنگي جمهوري اسالمي ایران 4

5 
هاي فرهنگي جامعه مبدأ: مطالعه موردي  آموزش زبان خارجي و انتقال ارزش

 آموزش زبان انگليسي
 المللارتباطات فرهنگي بين دکتر محمود کریمي بهزاد مریدي

 چاپ شده

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر ابراهيم برزگر دکترحسن بشیر اي اهلل خامنه مباني نظري بيداري اسالمي از نگاه امام خميني )ره( و آیت 6

7 
بر آینده مسلمانان این قاره: مطالعه  تأثير شکست سياست چند فرهنگي اروپا

 موردي آلمان، انگليس و فرانسه
 المللارتباطات فرهنگي بين دکتر محمدحسن خاني دکتر علی صباغیان

 چاپ شده

 در دست بررسي المللارتباطات فرهنگي بين دکتر سيد جالل دهقاني دکتر پیروز ایزدی ایران هراسي در غرب: علل، اهداف و انگيزه ها 8

  المللارتباطات فرهنگي بين دکتر علي صباغيان دکتر مهدی سنایی دیپلماسي عمومي غرب در قبال ایران 9

11 
بررسي و تحليل رویکرد آثار منتشره در غرب نسبت به جهان اسالم طي سال 

 اثر منتخب 111: بررسي 2111تا  2111هاي 
دکتر زهرا کياساالري دکتر 

 حمزه علي نورمحمدي 
  المللارتباطات فرهنگي بين عظيمي اعتماديمحسن 

 چاپ شده هنر و رسانه یحيي طالبيان علي محمدولي بررسي گفتمان هاي هویت در رمان فارسي 11

 «وضعيت شعر حماسي در بعد از انقالب اسالمي ایران»مجموعه مقاله با عنوان  12
 دکتر محمود رضا

 اکرامي فر
  هنر و رسانه عالءالدین رحيمي

  هنر و رسانه سيده راضيه یاسيني سيد حسن سلطاني «تأثير نگارگري ایراني و غير ایراني»مجموعه مقاله با عنوان  13



 3193هاي پژوهشي خاتمه يافته سال  فهرست طرحادامه 

 

  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

 چاپ شده رسانههنر و  ایرج نعيمایي بهروز وجداني موسيقي ایراني و هویت 14

 چاپ شده هنر و رسانه دکتر محمد علي خبري جعفري علي آسيب شناسي بازنمایي ازدواج در سينماي ایران 15

 چاپ شده هنر و رسانه دکتر سيد مجتبي رضوي طوسي محمدي مهر غالمرضا هاي جهاني هاي ایراني برنده شده در جشنواره تحليل محتواي فيلم 16

  هنر و رسانه ایرج نعيمایيدکتر سيد عبدالمجيد شریف زاده اسالمي بر نگارگري ایرانيتأثير باورهاي  17

 چاپ شده هنر و رسانه سيدمحمد مهدي زاده علي حاجي محمدي بازنمایي مسلمانان در وبالگهاي خبري آمریکایي با تمرکز بر ایرانيان 18

 چاپ شده هنر و رسانه علي صباغيان  عبداهلل بيچرانلو  تقابل رسانه اي غرب و ایران 19

  نر و رسانهه دکتر یحيي طالبيان علي رواقيدکتر گونه شناسي )سبک شناسي( نوشته هاي ادب فارسي 21

21 
اي و ميزان همگرایي  هاي ماهواره مندي از تلویزیون بررسي رابطه بهره

 هاي اجتماعي بين نسلي ارزش
 چاپ شده و رسانهنر ه عبداهلل بيچرانلو دکترمنصور ساعي

  هنر و رسانه اسماعيل بني اردالن محمد علي مرادي تأثيرگذاري تفکر نوین بر هنر ایران  22

 چاپ شده هنر و رسانه دکتر خشایار قاضي زاده دکتر محمد رضا مریدي آسيب شناسي آموزش همگاني هنر در ایران 23

24 
ماندگاري فرهنگي آنها در تزیينات معماري عصر سلجوقي و تاثيرات آن بر 

 هاي تاریخي بعد دوران
  اسالمي -هنرهاي سنتي دکتر احمد صالحي کاخکي دکتر حسين احمدي

25 
بري، نقاشي  شناسایي و معرفي هنرهاي تزیيني وابسته به معماري شامل کپ

 چيني و نقاشي پشت آینه دیواري، الیه
  اسالمي -هنرهاي سنتي حسام اصالني مریم سلطاني

 طرح در کتابخانه موجود است اسالمي -هنرهاي سنتي دکترمحمود گالبچي فاطمه مهدیزاده سراج مستندسازي رابطه شکل، معنا، زیبایي و سازه در معماري اسالمي ایران 26



  3193پژوهشي خاتمه يافته سال  هاي طرحفهرست ادامه 

  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

 اهميت معماري در گسترش فرهنگ اسالمي بررسي نقش و 27
  -سيد رضا حسيني کشتان 
 ایمان زکریایي کرماني

 طرح در کتابخانه موجود است اسالمي -هنرهاي سنتي احمد عطاري عليرضا خواجه 

28 
آسيب شناسي، مستندسازي هنر جلدسازي سنتي ایراني و راهکارهاي احياي آن 

چرم و پاپيه ماشه جلد روغني یا  )مطالعه موردي: جلد ضربي، سوخت معرق
 الکي

  اسالمي -هنرهاي سنتي بصيري سميه عزیزي رویا

  اسالمي -هنرهاي سنتي دکتر عطا محمد رادمنش محمد حسين ریاحي ررسي تأثير شيخ بهایي در فرهنگ و هنر ایران عصر صفويب 29

31 
رهبري در هاي مقام معظم  بررسي موانع و راهکارهاي اجرایي شدن دیدگاه

 حوزه هنر
 محمد صادق نصرت پناه

حجت االسالم مهرداد آقا 
 شریفيان

  اسالمي -هنرهاي سنتي

31 
بررسي و استخراج اصول هندسه و ریاضي در هنر کاشي کاري آثار معماري 

 اسالمي و کاربرد آن در آموزش هندسه و ریاضي به دانش آموزان
  اسالمي -سنتيهنرهاي  السادات سجاد ریحانه اکبر زماني

32 
هاي اسالمي ـ  شهر در رابطه با مناسبت ها و رسوم سنتي شهر خميني آیين

 ایراني )مطالعه موردي ماه مبارک رمضان و عيد فطر(
 چاپ شده اسالمي -هنرهاي سنتي وحيد قاسمي زاده آذر قلي

33 
سنّتهاي اخالقي در هنرهاي سنتي اسالمي با تأکيد بر سنّتهاي آموزشي 

 اي در هنرهاي سنتي اسالمي( )درآمدي بر اخالق حرفه
  اسالمي -هنرهاي سنتي محمدعلي رجبي مهرداد آقاشریفيان

  اسالمي -هنرهاي سنتي حسين سلطان زاده زاده ليالپهلوان بازشناسي هنر معماري مدارس اسالمي شهر اصفهان 34

35 
راهکارهایي براي طراحي فضاي سازي ایراني با هدف تدوین  غ مطالعه تحليلي با

هاي منتخب از اصفهان  باز معاصر )بر اساس اسناد و متون سده دهم و نمونه
 سده یازدهم هجري قمري

  اسالمي -هنرهاي سنتي مهرداد قيومي بيدهندي حميدرضا جيحاني

36 
اسالمي از طریق طراحي الگو براي منسوجات -راه کارهاي ترویج هویت ایراني

 خانه هاي ایرانيکاربردي در 
 چاپ شده اسالمي -هنرهاي سنتي مرضيه پيراوي طيبه صباغ پورآراني



 3193پژوهشي خاتمه يافته سال  هاي طرحفهرست ادامه 

  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

 چاپ شده اسالمي -سنتيهنرهاي  حسين آقا حسيني بهاره عباسي عبدلي بررسي نقش و جایگاه صائب در فرهنگ شعري عصر صفوي 37

38 
مطالعه تطبيقي هنر تذهيب و تشعير سنتي ایران با پنج هنر صناعي به منظور 

 انتقال مفاهيم عرفاني اسالمي معاصر
 اسالمي -هنرهاي سنتي صمد نجارپور فاطمه قمري

 چاپ شده

39 
نظرسنجي پيمایشي از مردم تهران درباره تحریم ایران از سوي کشورهاي 

 آمریکا اروپایي و
 مرکز افکارسنجي دکتر علي صباغيان سيد سروش بنکدار

 چاپ شده

41 
المللي  نظرسنجي پيمایشي از بازدیدکنندگان بيست و پنجمين نمایشگاه بين

 کتاب تهران
 مرکز افکارسنجي مرکز افکار سنجي مرکز افکار سنجي

 چاپ شده

  مرکز افکار سنجي مرکز افکار سنجي افکار سنجيمرکز  آموزشي تربيت منتقدین سينمایي –کارگاه پژوهشي 41

  مرکز افکار سنجي عليرضا خوشگویان فرد معصومه طالبي دلير تحليل ثانویه متغير اعتقاد به حجاب 42

  مرکز افکار سنجي - (دانشگاه امام صادق )ع کشور يفرهنگ يزینظام برنامه ر يمستمر برا يها پژوهش يازسنجين 43

44 
فرهنگي درباره مقایسه رفتارها و اخالق دیني مردم با باور و برداشت گزارش 

 آنها درباره خودشان
  مرکز افکار سنجي مرکز افکار سنجي معصومه طالبي دلير

45 
نظرسنجي پيمایشي از تماشاگران و مصاحبه با فعاالن و کارشناسان حوزه سينما 

 در خصوص وضعيت سينماي ایران و جشنواره فيلم فجر
  مرکز افکار سنجي محمد حسين ساعي اکبري اسماعيل علي

46 
المللي کتاب  داران بيست و پنجمين نمایشگاه بين نظرسنجي پيمایشي از غرفه

 تهران
  مرکز افکار سنجي مرکز افکار سنجي مرکز افکار سنجي

 جالل درخشه امام رضا )ع( شهیو حکومت در اند استيس 47
دکتر سيد محمدرضا احمدي 

 طباطبایي
 چاپ شده مطالعات دیني فرهنگ



 3193پژوهشي خاتمه يافته سال  هاي طرحفهرست ادامه 

 

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

48 
دو پيشواي ملل، سيري تطبيقي در سيره حضرت ابراهيم و حضرت رضا عليهما 

 السالم
  فرهنگمطالعات دیني  دکتر محمد هادي همایون ابوالفضل خوش منش

  مطالعات دیني فرهنگ دکتر سيدعلي حسيني یعقوبعلي برجي یابي دانشنامه رضوي مدخل 49

 چاپ شده مطالعات دیني فرهنگ محمد علي لساني علي شریفي کشور يفرهنگ يها بقاع متبرکه به عنوان قطب يفرهنگ تیریو مد يسامانده 51

51 
قابل  يها شنيميدر ان ينید يها با آموزه ریمغا  يها اميو پ يشناس نشانه يبررس

 رانیدسترس در ا
محمد جواد رمضاني و سيد 

 مهدي قانع
  مطالعات دیني فرهنگ سياوش صلواتيان

 حسيني  دکتر سيد علي قواعد فقه فرهنگ، هنر و ارتباطات 52
دکتر محمد رحماني و دکتر 

 محمدعلي خبري
  مطالعات دیني فرهنگ

53 
بر تعامل رسانه  ي: مروريغيتبل يرسانه ها تيفعال ي)بررس يريتبش يرسانه ها

 (2111 -1951و مذهب پروتستان( )
  مطالعات راهبردي فرهنگ دکتر محمدهادي همایون دکتر ویدا همراز

 دکتر عليرضا موحد نژاد استان ایران 5بازنگري مالکهاي فقهي و نجومي فجر صادق و مغرب در  54
حجت االسالم و المسلمين 

 احمد مروي
  مطالعات دیني فرهنگ


