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  3192پژوهشي خاتمه يافته سال  هاي طرحفهرست 
 

  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

  المللارتباطات فرهنگي بين دهشيري محمدرضا دکتر محمدي دوست احمد دکتر ايران اسالمي جمهوري فرهنگي ديپلماسي ارزيابي 1

 هچاپ شد المللارتباطات فرهنگي بين دکتر يعقوب توکلي محسن عظيمي اعتمادي هاي جهان اسالم تأثير هويت ديني در همگرايي و واگرايي فرهنگي ملت 2

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر محمدرضا مجيدي دکتر بهاره سازمند ها و آداب و رسوم نوروز در کشورهاي حوزه تمدني ايران بررسي تطبيقي سنت 3

4 
 تمدني حوزه کشورهاي در ايراني فرهنگ نمادهاي و ها شاخصه مهمترين بررسي

 ايران
 المللارتباطات فرهنگي بين علي کريمي دکتر دکتر بهرام امير احمديان

 چاپ شده

  المللارتباطات فرهنگي بين محمد رضا دهشيري دکتر داوود کياني 1444 انداز چشم سند تحقق در فرهنگي ديپلماسي الزامات 5

 هراسي الگوي فرهنگي مناسب براي مقابله با ايران 6
دکتر سيد محمدکاظم 

 سجادپور
  المللارتباطات فرهنگي بين دکتر افتخاري

  المللارتباطات فرهنگي بين دکتر جالل درخشه دکتر غالم رضا کريمي اسالمراهبردهاي فعاليت هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در جهان  7

 مرتضي نورمحمدي هراسي در کشورهاي حوزه خليج فارس ابعاد فرهنگي ايران 8
دکتر سيد جالل دهقاني 

 فيروزآبادي
 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين

  المللارتباطات فرهنگي بين دکتر محمد رضا مجيدي دکتر محمود يزدان فام (سبن) نوروز المللي بين سازمان تشکيل سنجي امکان 9

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر عبداهلل بيچرانلو مجتبي تويسرکاني پديا در جهان هاي آزاد اينترنتي نظير ويکي المعارف تصويرپردازي دايره 14

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر محمد رضا اخوان مفرد دکتر محمد رحيم عيوضي بيداري اسالمي در جهان اسالمتأثيرات فرهنگي انقالب اسالمي بر رشد  11

  المللارتباطات فرهنگي بين يحيي فوزي ابوذر ياسري هاي فرهنگي الگوي پيشرفت در جهان اسالم  تبيين مؤلفه 12
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

13 
هاي مرکز تحقيقات تاريخ، هنر فرهنگ اسالمي براي ترويج فرهنگ و  ظرفيت

 هنر ايران )گزارش فرهنگي(
 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر حاکم قاسمي صغري صالحي

14 
محصوالت فرهنگي پيامدهاي الحاق به سازمان جهاني تجارت بر روي تجارت 

 جمهوري اسالمي ايران
 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين صباغيان علي )دکتر( دکتر وحيد بزرگي

  المللارتباطات فرهنگي بين دکتر حاکم قاسمي دکتر مجيد بزرگمهري آشنايي با مؤسسات علمي و پژوهشي حوزه فرهنگ و هنر در جهان 15

16 
آميز شهروندان و ترس از جرم آنها: مطالعه موردي  مخاطرهنقش رسانه بر گرايش 

 خيز تهران  مناطق جرم
  هنر و رسانه محمدي علي حاجي بخشي زاده حسن

17 
پسند تلويزيون )بررسي تحول گفتمان  هاي عامه بازنمايي فرهنگي در سريال

 (84، 74، 64هاي  هاي تلويزيوني ايران مطالعه موردي دهه فرهنگي در سريال
  هنر و رسانه زاده دکتر سيدمحمد مهدي دکتر نادر منصور کيايي

18 
تخصصي با موضوع روند همگرايي و تحوالت فناورانه  -مجموعه مقاله علمي 

 رسانه ها )در قالب يک کتاب(
  هنر و رسانه زاده دکتر سيدمحمد مهدي فرزانه نزاکتي

19 
دو فضايي شده زندگي:  اجتماع مجازي بلوتوثي، شبکه سازي اجتماعي و جريان

 مطالعه موردي متروي شهر تهران
 اسماعيل رمضاني

 سيدجمال جهرمي اکبرزاده
 الدين

 چاپ شده هنر و رسانه

  هنر و رسانه پور حسين مهدي محمد مرتضي شاپوري ايران سينمايي موسسات اطالعاتي جامع بانک 24

 چاپ شده هنر و رسانه دکتر محمدجواد آقاجري دکتر سهيال خلجي بر خبرگزاريها(آسيب شناسي انتشار اخبار بحران در کشور )با تمرکز  21

22 
، «فارس»، «ايرنا»هاي  مطالعه تطبيقي ساختار و عملکرد عملياتي خبرگزاري

با هدف « پرس فرانس»، «پرس آسوشيتد»، «رويترز»هاي  با خبرگزاري« ايسنا»
 ها ارائه الگوي مطلوب خبرگزاري

)عبداهلل( نژاد  عبداللهي
 عليرضا

  هنر و رسانه خانم دکتر خلجي
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

  هنر و رسانه دکتر غالمرضا مستعلي دکتر حسن ذوالفقاري افسانه هاي پهلواني 23

24 
هاي اجتماعي خانواده در  آسيبهاي بازنمايي مسايل و  تحليل محتواي شيوه

 1384هاي سينمايي دهه  فيلم
مهدي سلطاني گرد 

 فرامرزي
  نر و رسانهه دکتر اعظم راودراد

 در کتابخانه موجود است نر و رسانهه پور دکتر محمدحسين  مهدي   گل هادي سليماني قره دولت و صنف سينما: بررسي رابطه اصناف سينمايي و دولت در ايران 25

26 
 هنرهاي مديران و برجسته نقاشان با مصاحبه) ايران معاصر نقاشي شفاهي تاريخ

 (تجسمي
  هنر و رسانه - سجاد باغبان

27 
مطالعه نقش شبکه هاي اجتماعي در شکل گيري هويت قومي: با تاکيد بر فيس 

 بوک و گوگول پالس
 چاپ شده هنر و رسانه دکتر مهدي منتظر قائم محمد خلچي

28 
نگاري  هاي اجتماعي: مردم فرهنگي بازنمايي حريم خصوصي در شبکهتحليل 

 بوک کاربران ايراني فيس
 چاپ شده هنر و رسانه علي حاجي محمدي سارا زند وکيلي

 چاپ شده هنر و رسانه محمد علي رجبي دکتر  سيده راضيه ياسيني  تبيين مفهوم هنر فطري و جايگاه آن در هنر امروز جهان 29

 چاپ شده اسالمي -هنرهاي سنتي امير فريد گل سفيدي عاطفه شفيعي هنر از بخش اين توسعه راهکارهاي و معاصر نگارگري شناسي آسيب 34

 چاپ شده اسالمي -هنرهاي سنتي دکترسيده راضيه ياسيني   پويان چراغي صفوي عصر در نگارگري بر تأکيد با هند قاره شبه در ايران هنري مشاهير و مفاخر 31

32 
هاي تاريخي ارزشمند در حال تخريب اصفهان )خانه هريتاش، مستندسازي خانه

 عباس بهشتيان، باجغلي(
  اسالمي -هنرهاي سنتي مهندس احمد منتظر دکتر مريم قاسمي

33 
بررسي نقش نور روز در ايجاد فضاي معنوي در شبستان مساجد تاريخي و معاصر و 

 ارگونومي ارائه راهکارهاي طراحي بر مبناي علم
 راد مرضيه هوماني

 دکترمنصوره 
 طاهباز

 چاپ شده اسالمي -هنرهاي سنتي
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

34 
تبيين حريم و قلمرو در معماري و شهرسازي اسالمي ايران و ارائه راهکار جهت 

 در دوره معاصر بکارگيري اصول آن
  اسالمي -هنرهاي سنتي حسين معماريان دکتر غالم نويي قلعه دکتر محمود

  اسالمي -هنرهاي سنتي زهره بزرگمهري جواد رحمتي ها هاي هنري در معماري عصارخانه مستندسازي ارزش 35

36 
هاي تزئيني معماري اسالمي شهر اصفهان، در تزيينات داخلي  کاربرد نقش مايه

 معماري معاصر)کاغذ ديواري، پرده و ...(
  اسالمي -هنرهاي سنتي حسام اصالني احمد عطاري   عليرضا خواجه 

  اسالمي -هنرهاي سنتي دکتر کاظم ماندگاري ابوذر صالحي گيري از تجارب زيباشناختي مساجد تاريخي در معماري معاصر مساجد بهره 37

38 
اسالمي در هنر نگارگري به منظور انتقال مفاهيم هاي عرفا و حکماي  تأثير نظريه

 اسالمي در نگارگري معاصر
  اسالمي -هنرهاي سنتي دکتر موسي ديباج دکتر مهدي محمدزاده

39 
 انقالب کليدي هاي ايده به تهران شهر مردم باورهاي و افکار گرايش ميزان

 ايران اسالمي جمهوري نظام و اسالمي
  مرکز افکارسنجي دکتر سيدمجتبي رضوي الهدي علم سيدمحمدحسين

 کشور فرهنگي ريزي برنامه نظام براي مستمر هاي پژوهش نيازسنجي 44
(ع) صادق  امام دانشگاه  

 (افتخاري اصغر دکتر)
  مرکز افکارسنجي -

41 
 رياست انتخابات بر ناظر سال شعار پيرامون تهران مردم از تلفني نظرسنجي
 جمهوري

  مرکز افکار سنجي سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز

42 
در سه ) جمهوري رياست انتخابات پيرامون تهران مردم از تلفني سنجي نظر

 (مرحله
  مرکز افکار سنجي سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

43 
سنجي تلفني از مردم تهران پيرامون علت رأي آوردن يا رأي نياوردن نظر 

 92کانديداها در انتخابات رياست جمهوري سال 
  مرکز افکار سنجي سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز

  مرکز افکار سنجي سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز جامعه موضوعات و مسائل مهمترين 44

45 
 تعامالت در رحم صله و خويشاوندي روابط جايگاه درباره تلفني نظرسنجي
 روزمره خانوادگي

  مرکز افکار سنجي سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز

46 
 پيگيري نحوي و اخبار به مندي عالقه"پيرامون تهران مردم از تلفني نظرسنجي

 خارجي و داخلي رسانه طريق از آنها
  مرکز افکار سنجي سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز

  سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز "سينما به اقبال"پيرامون تهران مردم از تلفني نظرسنجي 47

  سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز عاشورا فرهنگ پيرامون تلفني سنجي نظر 48

  سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز آمريکا و ايران مذاکره پيرامون تهران مردم از تلفني سنجي نظر 49

کتاب هفته  درباره تهران مردم از تلفني سنجي نظر 54 سنجي افکار مرکز  سنجي افکار مرکز    مرکز افکارسنجي 

(2)جامعه مسائل و موضوعات مهمترين تلفني نظرسنجي 51 سنجي افکار مرکز  سنجي افکار مرکز    مرکز افکارسنجي 

فرزندآوري کاهش علل درباه تلفني نظرسنجي 52 سنجي افکار مرکز  سنجي افکار مرکز    مرکز افکار سنجي 

ايشان نزد جمعيت افزايش ضرورت خبري بازتاب درباره تلفني نظرسنجي 53 سنجي افکار مرکز  سنجي افکار مرکز    مرکز افکار سنجي 
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

در ده شهر کشور موضوعات و مسائل مهمترين پيرامون تلفني سنجي نظر 54 سنجي افکار مرکز  سنجي افکار مرکز    مرکز افکار سنجي 

فجر فيلم جشنواره پيرامون تلفني سنجي نظر 55 سنجي افکار مرکز  سنجي افکار مرکز    مرکز افکار سنجي 

56 
وضعيت نمايشگاه کتاب تهران در مقايسه با بقيه نمايشگاههاي کتاب و رتبه جهاني 

 آن
 پژوهشگاه

 )ليال باقري(
سنجي افکار مرکز   مرکز افکار سنجي 

57 
مطالعه استقبال مردم از "نظرسنجي از بازديدکنندگان نمايشگاه کتاب  با محور بودن

"آن با پايين بودن مطالعه در کشورنمايشگاه و رابطه   
 پژوهشگاه

 )ليال باقري(
سنجي افکار مرکز   مرکز افکار سنجي 

58 
مطالعه تطبيقي يافته هاي اين پژوهش و سنجش و مقايسه با شاخص هاي شوراي 

 فرهنگ عمومي
 پژوهشگاه

 )ليال باقري(
سنجي افکار مرکز   سنجي افکار مرکز 

59 
اين پژوهش و سنجش و مقايسه با شاخص هاي شوراي مطالعه تطبيقي يافته هاي 

 فرهنگ عمومي
 پژوهشگاه

 )ليال باقري(
سنجي افکار مرکز   سنجي افکار مرکز 

 مصاحبه عميق با خبرگان عرصه کتاب و تحليل نتايج آن 64
 پژوهشگاه

 )ليال باقري(
سنجي افکار مرکز   سنجي افکار مرکز 

61 
 بين نمايشگاه يکمين و بيست وبازديدکنندگان داران مديران،غرفه ديدگاه ررسيب

کريم قرآن المللي  

 پژوهشگاه
 )سجاد ياهک(

  مرکز افکارسنجي دکتر رضوي طوسي

شهدا مقام بزرگداشت 62  
 پژوهشگاه

 )مرکز افکارسنجي(
  مرکز افکارسنجي سيده معصومه غفوري

63 
 فني، ظرفيتهاي در اي رشته بين و تطبيقي پژوهش) وحي آواي يا قرآن زبان

(هنري و فرهنگي  
خوش ابوالفضل دکتر  چاپ شده مطالعات ديني فرهنگ دکتر علي نصيري  منش

المللي امام رضا )ع( چشم انداز راهبردي جشنواره بين 64   مطالعات ديني فرهنگ دکتر زهرا عليپور درويشي دکتر مجيد وحيد 
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

65 
طرح بازخواني احاديث اثناعشر از ديدگاه اهل سنت با توجه به شبهات جديد 

 وهابيون
رحيمي نرگس    مطالعات ديني فرهنگ دکتريعقوبعلي برجي 

66 
 هاي فيلم و روايات براساس آخرالزمان در شيطان شناسي شخصيت تطبيق

 هاليوود
نيامحمود مطهري    مطالعات ديني فرهنگ دکتر محمدهادي همايون 

هاي اجتماعي سايبري مصداق شناسي رفتار عفيفانه در شبکه 67 الدين  دکتر حسين شرف علم الهدي سيدعبدالرسول    مطالعات ديني فرهنگ 

هجرت و ايران به( السالم عليه) رضا امام هجرت 68 تابعه هاي عطاآبادي ميرزايي سيدميثم  حيدري حسن محمد دکتر    مطالعات ديني فرهنگ 

هنر الهيات باب در گفتگوها سلسله 69  چاپ شده مطالعات ديني فرهنگ دکتر محمدحسين نواب   ابيانه مهدي همازاده 

74 
 اثر تاريخ دروغ ترين عجيب کتاب نقد) زمان امام وجود ادله بررسي آفتاب، انکار

(خميس عثمان  
حيات توران دکتر امداد  ناطقي اهلل   مطالعات راهبردي فرهنگ 

حضرت امام عسگري )ع(« ابوت»تحليلي بر ادله روايات  71   مطالعات ديني فرهنگ  دکتر امداد توران علي محمودزاده  

      

      

      

      


