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 3149لپژوهشي خاتمه يافته سا های طرحفهرست 

 

 

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجری عنوان رديف

1 
  ریزی دولت نهم و دهم در پیشبرد و نیل به جامعه سیاستگذاری و برنامه  مطالعه

های اعالمی و اعمالی و مقایسه  ای سیاست مقایسه  در ایران: مطالعهاطالعاتی 
 آن با روند جهانی

 امید کریمی

 

 دکتر سهیال خلجی

 

 هنر

 

2 
مردم  یقیسنجش ذائقه موس یبررس"و پردازش اطالعات طرح  یآور جمع

 "رانیا
یمحمد آقاس گانهی یدکتر محمدرضا جواد   هنر 

 

3 
در محرم و  رانیا ونیزیتلو ی: مردم نگاریرسانه ا ییو بازنما ینییارتباطات آ

 (مایس کیبر شبکه  دی)با تاک 1332شعبان 

یجعفر یعل  هنر دکتر ناصر باهنر 
 

  هنر یدکتر غالمرضا مستعل یدکتر حسن ذوالفقار )بخش نظم( یرانیا یپهلوان یها افسانه 4

ینیاسی هیراض دهیدکتر س پوشاک زنان دیدر بازتول یرانیا یهنرها یشناس ییبایخوانش ز 5 یصدر نایدکتر م    هنر 

  هنر یطوس یرضو یدمجتبیدکتر س باغ قره یناظم یمهد نمایس یستیبر مساله چ دیبا تاک نمایدر فلسفه س یاصل یافتهایره یبررس 6

 شد چاپ هنر یطوس یرضو یدمجتبیدکتر س هیمانیسل یمهد (1)فاز  نیاربع یعکس اجتماع شگاهینما 7

8 
در  نترنتیا یمحتوا دیحوزه تول یو مل یبخش یها و برنامه ها استیس یبررس

 و هند یکوبا، مالز ن،یچ ه،یترک یبا کشورها رانیا یاسالم یجمهور
  هنر چرانلویدکتر عبداهلل ب یسپنج رعبدالرضایدکتر ام

  هنر یرجب یدکتر محمدعل فالح یبابائ یهاد رانیا یهنر یها انیبه جر یبخش تیها در هو کارکرد نگارخانه 3

11 
 تیوضع یمطالعه مورد رانیدر ا یا رسانه یگذار استیبر س ییهمگرا یامدهایپ

 ونیزیتلو

الدین  دکتر سیدجمال
 اکبرزاده جهرمی

 زاده دکتر سیدمحمد مهدی
 

  هنر
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجری عنوان رديف

 بررسی نقش تلویزیون در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی )گزارش فرهنگی( 11
زهرا مهربان محبوبه 

 غفوری
 چاپ شد هنر دکتر عبداهلل بیچرانلو

صلواتیاندکتر سیاوش  زینب موالیی های موبایل ایرانی )گزارش فرهنگی( مطالعه توصیفی اپلیکیشن 12  چاپ شد هنر 

13 
های فرهنگی ایران برای تقویت روابط فرهنگی با کشورهای  ظرفیت هفته

 آسیایی
  ارتباطات دکتر جواد منصوری مهدی فرازی

توحید محرمی دکتر    پیامدهای فرهنگی اشغال عراق توسط آمریکا 14  چاپ شد ارتباطات دکتر جالل درخشه 

15 
 ربهرامیدکتر ام و کومور( ایکن ا،ی)تانزان قا؛یدر شرق آفر یرانیا یخیتار هیبا آثار و ابن ییآشنا

یاحمد عرب  

لویحسن غم  ارتباطات 
 

16 
های فرهنگی زنان در جهان اسالم؛ مطالعه  جمهوری اسالمی ایران و ظرفیت

 موردی مالزی و اندونزی
 ارتباطات دکتر حسن خجسته باقرزاده صغری صالحی 

 

17 
 های نمایشگاه در ایران حضور طریق از ایرانی ـ اسالمی فرهنگ معرفی

 فرهنگی)گزارش فرهنگی( الملل بین
 ارتباطات دکتر علی صباغیان خاطره بخشنده

 

اضیف میراهیدکتر ا سیدمحمد علی غمامی الگوی ارتباطات میان فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم 18  دین و فرهنگ 
 

  دین و فرهنگ نیشرف الد نیدکترحس یاحمد کوه میدر اخالق رسانه از منظر قرآن کر یطرفیاصل ب یانتقاد یبررس 13

 نیشرف الد نیدکتر حس یاقبال یمحمدجواد نوروز یرانیکاربران ا یبریسا یشدن تقوا در سبک زندگ نهینهاد یطرح  راهکارها 21
 دین و فرهنگ

 

  دین و فرهنگ غفوریسیده معصومه  پژوهشگاه نظرسنجی روز بزرگداشت شهدا 21

22 
 قالب در) مهدویت حوزه در فرهنگی ـ فکری رویکردهای تخصصی های نشست
 (آزاداندیشی های کرسی

 دکتر سیدمیثم بهشتی نژاد محمدرضا برزویی
 دین و فرهنگ
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجری عنوان رديف

23 
آن )ضرباهنگ قرآن(  ییقایو موس یو هنر یفرهنگ یها تیظرفزبان قرآن و 

 2فاز 

ایدکتر محمدرضا ستوده ن دکتر ابوالفضل خوش منش  دین و فرهنگ 
 چاپ شد

24 
و  یفلسف کیهرمنوت ان،یگرا جماعت شهیمفهوم سنت در اند یا سهیمقا یبررس
 انیگرا سنت

 یسرور ینیحس دحسنیدکتر س زاده دکتر رضا نجف
فرهنگدین و   

 

25 
نژاد مهسا اسداهلل یاجتماع یها بیآس یفیتوص یکتابشناس گانهی یدکتر محمدرضا جواد   دین و فرهنگ 

 

26 
یساع یفیشر نیمحمدحس امدهایو پ لیتحل ،یمعان ف،یدر ازدواج جوانان: توص ریتأخ دهیپد یدکتر جبار رحمان   دین و فرهنگ 

 

یمیکر رضایدکتر عل یمل یها شیمایپ یداده ها یبر مبنا یها و مسائل اجتماع بیآس ییشناسا 27 یدکتر غالمرضا غفار   دین و فرهنگ 
 

28 
 یمنتخب برا وهیش شنهادیو پ رانیمطالعه در ا یشاخص ها نییو تع یبررس

 سنجش آن
یباقر الیل گانهی یدکتر محمدرضا جواد   دین و فرهنگ 

 

23 
ارزش ها و نگرش  لیسنجش و تحل" یو پردازش اطالعات طرح مل یجمع آور

 ")موج سوم( انیرانیا یها
یمحمد آقاس راد یقانع نیدکتر محمدام   دین و فرهنگ 

 

31 
: کارکنان حوزه ی)مطالعه مورد یکار جمع هیروح تیمؤثر بر تقو یعوامل اجتماع

 (یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یستاد
مهرنجمه تاج  

 
فرهنگدین و  دکتر زهرا علیپور درویش  

 

31 
یفرج یدکتر مهد یتمدن لیو تحل اسینوربرت ال یکاظم جیدکتر عباس ور   دین و فرهنگ 

 

 - منتظرقائم یدکتر مهد یفرهنگ یمصرف کاالها تیطرحنامه سنجش وضع 32
 دین و فرهنگ

 



 3149لهای پژوهشي خاتمه يافته سا طرحفهرست 

 

 

 

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجری عنوان رديف

یدکتر غالمرضا غفار رانیدر ا یاجتماع هیسرما لیو تحلسنجش  33 گانهی یدکتر محمدرضا جواد   چاپ شده دین و فرهنگ 

  دین و فرهنگ فرد یدکتر بهزاد رضو حیمنصوره فص الملل نیاسالم و اسناد ب یدر نظام حقوق یحقوق فرهنگ 34

35 
پیشنهادهایی برای شناخت هنر معماری تکایای تاریخی استان اصفهان و ارائه 

تنی بر سبک زندگی اساس اصالت تاریخی این بناها مب ها بر طراحی حسینیه
 ـ ایرانی در دوره معاصراجتماعی اسالمی

 محمود ارژمند
 
 

 دکتر مریم قاسمی 

 
 

 اسالمی -هنرهای سنتی
 
 

 

36 
 یمعمار یمنابع شفاه ی)مستندساز یاز منظر معمار سنت یسنت یفهم معمار

 (رانیا یسنت
 محمود ارژمند پور ییصفا یهاد

 اسالمی -هنرهای سنتی
 

 

37 
های قرآنی دوره صفویه و کاربرد آن برای  شناسی تذهیب تحلیل زیبایی

 های قرآنی کودکان تصویرسازی کتاب
فرد  آرزو پایدار  

 
 صمد نجارپور جباری

 
 اسالمی -هنرهای سنتی
 

 

38 
های سنتی ایران در طراحی مدهای  لباسهای  گیری از ظرفیت راهکارهای بهره

 جدید )با تأکید بر لباس مردم ابیانه(
 مهدی نصری 

 
بین صدیقه پاک  

 
اسالمی -هنرهای سنتی  

 

یریبص هیسم هنر در دوره معاصر نیو استفاده از ا رانیدر ا یگل و مرغ ساز گاهیجا 33 ینیاسی هیراض دهیدکتر س  اسالمی -هنرهای سنتی    

ینظر ریام معاصر اصفهان یمنعکس شده در آثار مفاخر قلمزن یتیهو یها ارزش یبازشناس 41 یکرمان ییایزکر مانیدکتر ا  اسالمی -هنرهای سنتی    

41 
 تصویری و ترسیمی مستندسازی ایران تاریخی شاخص مساجد مستندسازی

(عباسی جامع) اصفهان امام مسجد شرقی مجموعه  
قاسمیدکتر مریم  دکتر غالمحسین معماریان  

اسالمی -هنرهای سنتی  
 


