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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

1 

 انقالب هاي ارزش ترويج و توسعه در فارسي زبان از گيري بهره کارهاي و ساز
 و افغانستان کشورهاي موردي مطالعه: ايران تمدني ي حوزه کشورهاي در اسالمي

 تاجيکستان
 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر عباسعلي وفايي دکتر خديجه حاجيان

صباغياندکتر علي  تحليل ابعاد جام جهاني فوتبال با تأکيد بر بعد فرهنگي 2  چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر يونس شکرخواه 

سايبر فضاي در فارسي زبان شناسي آسيب 3 عامريدکتر حيات   ييصحرادکتر رضا مراد   چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين 

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر محمدمهدي مظاهري دکتر اعظم ماليي نقش و تأثير نظاميان در روند بيداري اسالمي مصر 4

5 
، در جهان اسالم؛ )مطالعه موردي ترکيه "رايت کبي"هاي  ررسي تطبيقي نظامب

 مالزي...(
زاده فتحياميرهوشنگ دکتر   المللارتباطات فرهنگي بين دکتر سيدحسن ميرحسيني 

 چاپ شده

6 
 حوزه کشورهاي در فارسي خط و زبان گسترش راهکارهاي و ها زمينه بررسي

ايران تمدني  
خداياردکتر ابراهيم   

 نعمت اهلل
ايران زاده   

  المللارتباطات فرهنگي بين

اردالن بني دکتر اسماعيل  آداب و موسيقي نمايش، نامه فرهنگ 7   هنر و رسانه  سيدمحمد ميرشکرايي 

8 
سنخ شناسي مخاطب هاي تئاتر در ايران: مطالعه سبک زندگي و انتخاب هاي ذوقي تماشاگران 

تهرانتئاتر در   
  هنر و رسانه دکتر مسعود کوثري دکتر اعظم راودراد 

ايران ادبيات و نقاشي در زنان اجتماعي و فردي تعامل و پوشش 9 زاده دکتر خشايار قاضي دکتر سيده راضيه ياسيني   هچاپ شد هنر و رسانه 

اي و جامعه ايران هاي تلويزيوني ماهواره مجموعه مقاالت شبکه 11 زاده  دکتر سيدمحمد مهدي انسيه محمودي    هنر و رسانه 

11 
 ،(دوم و اول موج) ايرانيان هاي نگرش و ارزشها پيمايش اداري و علمي روند بررسي

سوم موج هاي شاخص تعيين و مفاهيم استخراج  
 دکتر مجيد توسلي

دکتر عليرضا محسني تبريزي، دکتر 
محمدصادق مهدوي و دکتر محمدهادي 

 همايون

  فرهنگ راهبردي مطالعات
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

12 
 با متناسب ديني علم باب در الگوي ارائه: پيشرفت ايراني اسالمي الگوي نظري مباني

متعاليه حکمت  

سيدميثم دکتر   
   نژاد بهشتي

  فرهنگ راهبردي مطالعات دکتر حميدرضا آيت اللهي 

(تهراني شهروندان مطالعه، مورد) اززندگي رضايت بر عقالنيت انواع بکارگيري تاثير بررسي 13   فرهنگ راهبردي مطالعات دکتر کاووس سيدامامي دکتر افسانه ادريسي 

تهراني شهروندان شهروندي اخالق سنجش 14   فرهنگ راهبردي مطالعات دکتر منصور وثوقي دکتر احسان رحماني خليلي 

15 
 رويکرد" هاي کتاب: موردي مطالعه) ابوزيد حامد نصر معاصر، نومعتزلي شناختي قرآن آراي

"متن معناي و "قرآن تفسير در عقالني  
  فرهنگ راهبردي مطالعات دکتر مجتبي رضوي طوسي حوريه شجاعي باغيني

مخاطبان حقوق تأمين جهت در رسانه مسئوليت 16 رضوي فرد دکتر بهزاد منصوره فصيح   چاپ شده فرهنگ راهبردي مطالعات 

17 
 در اجتماعي سرمايه تحليل و سنجش" ملي طرح اطالعات پردازش و آوري جمع

"ايران  
  فرهنگ راهبردي مطالعات دکتر محمدرضا جوادي يگانه محمد آقاسي

18 
 حريم بدزباني، بدگويي، بر تاکيد با رسانه در پيام فرستنده فقهي مسائل بررسي

دروغ و افترا اتهام، تجسس، خصوصي،  
حيدري محمدعلي حسيني سيدعلي دکتر    مطالعات ديني فرهنگ 

 بازيگري در نقش معصومان و مقدسان از نگاه فقه اماميه 19
)گروه  محمدعلي حيدري

ارتباطات( دين و  

 -حجه االسالم گلي 
اکبرزاده جهرمي  الدين سيدجمال  

  مطالعات ديني فرهنگ

هاي دانشنامه بزرگ امام رضا )ع( و تنظيم سندها و منابع مدخلخراج است 21   مطالعات ديني فرهنگ دکتر احمد پاکتچي دکتر يعقوبعلي برجي  

ي دبي شناخت معماري بستک و بررسي تأثير آن در محله بستکيه 21 فراهاني فريدون  شتريه  هندي بيد دکتر مهرداد قيومي    اسالمي – سنتي هنرهاي 
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

22 
 با ميدان منظر بازتعريف و اصفهان جهان نقش ميدان منظر در رنگ نقش بررسي

امروز شهر شهرسازي و معماري هويت به توجه  
نويي دکتر محمود قلعه ارمغان احمدي  چاپ شده اسالمي – سنتي هنرهاي 

23 
هاي تاريخي فرهنگي زيباشناسي منظر در معماري دوره اسالمي ايران  رهيافت

هجري قمري 432تا  371بر اساس متون نظم دوره نخست از   
 دکتر حميدرضا جيحاني

 دکتر يحيي طالبيان
 دکتر مهرداد قيومي بيدهندي

  اسالمي – سنتي هنرهاي

24 
هاي تيموري  آرايي قرآن در دوره کتاببازشناسي نقش و جايگاه هنر تذهيب در 

 و صفوي و مقايسه آن با تذهيب دوره معاصر
 چاپ شده اسالمي – سنتي هنرهاي دکتر محمدمهدي هراتي صمد نجارپور جباري

کرمان فرش سنتي هنر در شاهرخي خاندان جايگاه و نقش بررسي 25   اسالمي – سنتي هنرهاي تورج ژوله ايمان زکريايي کرماني 

شهاب شهيداني دکتر  بررسي نقش و جايگاه عليرضا عباسي در تحوالت خوشنويسي عصر صفوي 26 احمد صالحي کاخکي  دکتر    اسالمي – سنتي هنرهاي 

27 
بازشناسي ابعاد شخصيتي سلمان فارسي جهت دستيابي به الگوي فرهنگي و 

 اجتماعي در دوران معاصر
  اسالمي – سنتي هنرهاي دکترجالل درخشه  دکتر عباس مقتدايي

28 

) اجتماعي روابط در ازديگران تمجيد و تعريف جايگاه درباره تلفني نظرسنجي
 به نسبت افراد مسوليت احساس بر آن تاثير و دورويي و تملق پيمايشي طرح

(ديگران رفتار  

سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز     افکارسنجي مرکز 

29 
 مختلف کشورهاي از ايران مردم ذهني تصاوير بررسي پيرامون تلفني نظرسنجي

 جهان
سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز    سنجي افکار مرکز 

اي ماهواره هاي شبکه هاي برنامه پيرامون تلفني ظرسنجين 31 سنجي افکار مرکز  سنجي افکار مرکز    سنجي افکار مرکز 

ها يارانه پيرامون تلفني نظرسنجي 31 سنجي افکار مرکز  سنجي افکار مرکز    سنجي افکار مرکز 

کتاب نمايشگاه دوره پنجمين و بيست پيرامون تلفني نظرسنجي 32 سنجي افکار مرکز  سنجي افکار مرکز    سنجي افکار مرکز 
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

93 سال شعار پيرامون تلفني نظرسنجي 33 سنجي افکار مرکز  سنجي افکار مرکز    سنجي افکار مرکز 

سنجي افکار مرکز مهمترين مسائل و موضوعات جامع 34 سنجي افکار مرکز    سنجي افکار مرکز 

93 قرآن نمايشگاه پيرامون تلفني نظرسنجي 35 سنجي افکار مرکز  سنجي افکار مرکز    سنجي افکار مرکز 

داري روزه به مردم تقيد ميزان بررسي پيرامون تلفني نظرسنجي 36 سنجي افکار مرکز  سنجي افکار مرکز    سنجي افکار مرکز 

مقاومتي اقتصاد پيرامون تلفني نظرسنجي 37 سنجي افکار مرکز  سنجي افکار مرکز    سنجي افکار مرکز 

38 
 جهاني جام مسابقات و المللي بين ورزشي مسابقات پيرامون تلفني نظرسنجي

برزيل 2114  
سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز    سنجي افکار مرکز 

سنجي افکار مرکز جامعه در اعتياد و دخاني مواد از استفاده پيرامون تلفني نظرسنجي 39 سنجي افکار مرکز    سنجي افکار مرکز 

سنجي افکار مرکز پاشي اسيد پيرامون تلفني نظرسنجي 41 سنجي افکار مرکز    سنجي افکار مرکز 

41 
 پاشايي مرتضي درباره تهران مردم از نظرسنجي پيرامون تلفني نظرسنجي

ايران پاپ محبوب خواننده  
سنجي افکار مرکز سنجي افکار مرکز   چاپ شده سنجي افکار مرکز 

(2)جامعه موضوعات و مسائل مهمترين پيرامون تلفني نظرسنجي 42  
 

سنجي افکار مرکز  
 

سنجي افکار مرکز  
 

  سنجي افکار مرکز

باالتر و سال 15 تهراني شهروندان مطالعه ميزان بررسي 43  چاپ شده مرکز افکار سنجي  فرد عليرضا خوشگويان دکتر  اول سروش بنکدار سيد 
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

44 
 جهت راهکارهايي ارائه عملکردو نخبگان،ارزيابي ديدگاه از عفاف و حجاب جايگاه

آن مختلف ابعاد از صيانت و حفظ سازي، فرهنگ  
صادقي آقا طاهره الهدي علم عبدالرسول سيد    مرکز افکار سنجي 

تلفني ملي نمونه طرح 45  
 سيدمجتبي رضويدکتر 

   طوسي
  مرکز افکار سنجي  سروش بنکدار سيد

(1فاز)اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ارشد مديران تجربيات ثبت و بررسي 46 ياهک سجاد  ساعي حسين محمد    مرکز افکار سنجي 

47 
 فيلترينگ؛ مساله يا راه حل؟ 

افزارهاي ارتباطي و  سيع نرمدر دفاع از رويکرد فعلي وزارت ارشاد در عدم فيلتر و
هاي جايگزين يافتن راه  

  اجتماعرصد فرهنگ و  - آرمان باقري

  رصد فرهنگ و اجتماع - زهره سروش فر مالحظاتي درباره مهندسي فرهنگي مفاهيم فرهنگي و اجتماعي 48

  رصد فرهنگ و اجتماع - آرمان ذاکري اسالم هراسي و ضرورت ترجمه به زبانهاي اروپايي 49

51 
در « حرام است»تحليل جريان « مقاومت بر» ٰ  «مقاومت در»عرصه فرهنگ؛ 

 فضاي مجازي با ديدي راهبردي
ياسر باقري ـ مهدي 

 سليمانيه
  رصد فرهنگ و اجتماع -

51 
تحليلي بر الگوي تهاجم مجازي غيرسازمان يافته برخي ايرانيان به صفحات 

 افراد
  رصد فرهنگ و اجتماع - ياسر باقري

52 
به مثابه سرمايه« مهاجر»  

 چگونه ايراني خارج از کشور به عمق نفوذ فرهنگي ايران بدل مي شود؟
  رصد فرهنگ و اجتماع - ياسر باقري

53 
 مرگ دانشجو، مرگ فرهنگ

هاي غيرمنتظره دانشجويي و نقش فرهنگ آسيب شناسي مرگ  
  رصد فرهنگ و اجتماع - آرمان ذاکري

سروش فر زهره يک مناسبت براي همه يا همه براي يک مناسبت؟ 54   رصد فرهنگ و اجتماع - 
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

«جايگاه هنرمند زن»موسيقي ايران و پاندول چالش  55   رصد فرهنگ و اجتماع - شيما کاشي 

«عدم تشبه به کفار»به بحث گذاري مجدد  56   رصد فرهنگ و اجتماع - آرمان ذاکري 

57 
 اقتصاد سر در گمي

 تحليل راهبردي حوادث اخير قم و روندهاي مبنايي
  رصد فرهنگ و اجتماع - مهدي سليمانيه

58 
 زيارت اربعين؛

 اقتدار يکدست شيعه يا تکثر دين عامه
  رصد فرهنگ و اجتماع - شيما کاشي

59 
 تفسير تحوالت اساسي

«سهم فرهنگ از سبد خانوار»  
 در پانزده سال اخير

  رصد فرهنگ و اجتماع - ياسر باقري

 پوشش بانوان و بازنمايي تصويري 61
 حسين 

 يزدان شناس
  رصد فرهنگ و اجتماع -

61 
اي اي، منابع کتابخانه محققين، ده ديوار شيشه  

اي، قدمي به سوي تحقق عدالت فرهنگي سترسي به منابع کتابخانهرفع موانع د  
  رصد فرهنگ و اجتماع - زهره سروش فر

«پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات»بازنمايي شخصيت  62   رصد فرهنگ و اجتماع - آرمان ذاکري 

63 
 محوشدگي طبقه متوسط 

 و خطر بروز فاشيسم
  رصد فرهنگ و اجتماع - ياسر باقري

64 
نمايشگاه کتاب استاني يزد الگوي تکرارپذير ترويج کتابخواني براي برقراري 

«عدالت فرهنگي»  
  رصد فرهنگ و اجتماع - آرمان ذاکري
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان رديف

«موهبت متروکه» 65   رصد فرهنگ و اجتماع - دکتر نهال نفيسي 

66 
 دموکراتيزه شدن فرهنگ و دموکراسي فرهنگي 

هاي فرهنگي نهاد در فعاليت هاي مردم ازماناز خالل مشارکت س  
  رصد فرهنگ و اجتماع - فضه کاشي

  رصد فرهنگ و اجتماع - دکتر مهدي فرجي فرهنگ سفيد 67

  رصد فرهنگ و اجتماع - دکتر مهدي فرجي گفتمان پسااستعماري و خشونت سرمايه داري 68

69 
 هويت جنسي در ايران 

آبادي هاي افسانه نجم مروري بر کتاب  
  رصد فرهنگ و اجتماع - دکتر مهدي فرجي

  رصد فرهنگ و اجتماع - دکتر مهدي فرجي به بهانه اکران تک تيرانداز آمريکايي 71

  رصد فرهنگ و اجتماع - دکتر مهدي فرجي نت فليکس و آينده فرهنگ تلويزيون در دنيا 71

  اجتماعرصد فرهنگ و  - دکتر مهدي فرجي آمريکا کشور حل مساله 72

آوري و تدوين تجربه زيسته زنان مدير ضرورت جمع 73   رصد فرهنگ و اجتماع - فاطمه عزيزي 

      

      


