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 يافته  خاتمه هاي طرحفهرست 
 3109تا  3108هاي  سال



  

 3108سال  يافته خاتمه هاي طرحفهرست 
 مالحظات مجري عنوان طرح رديف

 در کتابخانه موجود است سعيد معيدفر آوري اطالعات طرح مصرف کاالهاي فرهنگي خانوار روستاييتحقيق، بررسي و جمع 1
  نوذر امين صارمي گيري و توسعه مطالعات اجتماعي جنگ در ايران شکل 2

 چاپ شده حسين احمدي، م ويرجيناري هاي اطالعات استراتژيکنظام 3
 چاپ شده حسين احمدي و م ويرجيناري هاي کوچک و اينترنت )ماهنامه اطالع(مديريت شرکت 4
 چاپ شده حسين سجادي عوامل دو گانه ستايش و نکوهش زنان در شاهنامه فردوسيبررسي  5
 چاپ شده مؤسسه مغان پژوه  با همکاري پژوهشگاه 1331گزارش فرهنگي کشور در سال  6
  عباس کشاورز هاي مسلط در عصر پهلوي )مجموعه مقاالت(گفتمان 3
  حسين آباديان مقاالت(هاي مسلط در مشروطه ايران )مجموعه گفتمان 1
 در کتابخانه موجود است الدين غراب و همکارانکمال هاي علمي در ايرانبررسي گرايش 9
  زادهاکبر ملکي چند فرهنگي در ايران معاصر مشکل 11
 در کتابخانه موجود است محمد صفار و راضيه ايرواني غفاري ريزي سياستگذاري فرهنگيمأخذ شناسي برنامه 11

 چاپ شده غالمرضا اليقي بررسي وضعيت کتاب در کشورهاي جهان 12

 



 3103سال  يافته خاتمه هاي طرحفهرست 
 مالحظات مجري عنوان طرح رديف

 چاپ شده منوچهر محسني شناسي فرهنگي ايرانبررسي جامعه 1
 در کتابخانه موجود است رضا عبدالرحماني شناسي ارتش و پليس در ايرانجامعه 2
 چاپ شده مؤسسه ميثاق دانش روز با همکاري پژوهشگاه 1339گزارش فرهنگي کشور در سال  3
 در کتابخانه موجود است گيلواييحسن محدثي تصوير حضرت علي )ع( در تصور مردم 4

 در کتابخانه موجود است علي انتظاري هاي ملي  دفتر طرح طرح جامع آمارگيري فرهنگي 5

 چاپ شده عبدالعلي رضايي هاي ملي  دفتر طرح ها هاي و نگرشطرح ملي پيمايش ارزش 6
 چاپ شده زادهاحمد رجب  -هاي ملي دفتر طرح طرح ملي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي 3

 



 3101سال  يافته خاتمه هاي طرحفهرست 
 مالحظات مجري عنوان طرح رديف

 چاپ شده محمد فاضلي مصرف و سبک زندگي 1
ميزان التزام و اعتقاد مردم شهرهاي بهبهان، اصفهان، بندرعباس وتهران به رفتارهاي اقتصادي بررسي  2

 توصيه شده در اسالم
 ميثم موسايي

 چاپ شده

  زادهعلي خراساني هاي فرهنگيتدوين شاخص 3
  ميثم موسايي اقتصاد فرهنگي )کتاب، سينما، مطبوعات( 4
 چاپ شده احمدياميد علي برداري از آنهانحوه بهرهروند تغييرات  امکانات  فرهنگي و  5
 چاپ شده ميثم موسايي بررسي ميزان التزام و اعتقاد مردم به رفتارهاي اقتصادي توصيه شده در اسالم )اصفهان( 6
 چاپ شده ميثم موسايي بررسي ميزان التزام و اعتقاد مردم به رفتارهاي اقتصادي توصيه شده در اسالم )بهبهان( 3
 چاپ شده ميثم موسايي بررسي ميزان التزام و اعتقاد مردم به رفتارهاي اقتصادي توصيه شده در اسالم )بندرعباس( 1
 چاپ شده مؤسسه ميثاق دانش روز با همکاري پژوهشگاه 1311گزارش فرهنگي کشور در سال  9
 چاپ شده پورعلي رحيم تحليل و تفسير فرهنگي کشور )مورد کتاب( 11

 



 3101سال  يافته خاتمه هاي طرحفهرست 
 مالحظات مجري عنوان طرح رديف

 چاپ شده دکتر کاظم ياوري بررسي قاچاق کاالهاي فرهنگي 1
  جهاد دانشگاهي دانشگاه مشهد ترين توليدات سينماييتحليل محتواي پربيننده 2
 چاپ شده عبديعباس  1349-31گروه قومي ايران  4تحول نامگذاري کودکان در ميان  3
 موجود در کتابخانه محمد رضايي بررسي عوامل مؤثر بر قانون گريزي بخشي از کارکنان دولت 4

تحليل محتوايي  نگرش مسئوالن و پژوهشگران امور فرهنگي در خصوص مسائل پژوهشي  5
 (1311-11کشور )

 حوريه شجاعي
 موجود در کتابخانه

دانشکده علوم انساني واجتماعي دانشگاه مازندران  پژوهشي در حوزه مطالعات فرهنگيبندي موضوعات نيازسنجي و اولويت 6
 )قاسم حسني(

 موجود در کتابخانه

  دکتر منوچهر محسني شناسي فرهنگي ايرانتکميل طرح بررسي در جامعه 3
در حوزه مالکيت ادبي و  WTOبررسي آثار اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني  1

 هنري
 ميثم موسايي پروژه مشترک با وزارت بازرگاني

 چاپ شده

مؤسسه ميثاق روز به نمايندگي آقاي ميالني و  (11-12گزارش فرهنگي کشور )سال  9
 پژوهشگاه

 چاپ شده

 



 3101سال  يافته خاتمه هاي طرحفهرست 
 مالحظات گروه -پژوهشکده  مجري عنوان طرح رديف

 چاپ شده فرهنگ وکارآفريني–فرهنگ  سيد جالل موسوي بازرگاني هاي کارآفريني فرهنگي در صنعت نشر ايرانبرداري از فرصتبررسي عوامل مؤثر در بهره 1

 چاپ شده فرهنگ وکارآفريني–فرهنگ  عالءالدين ازوجي بررسي روند کارآفريني فرهنگي ايران طي دهه گذشته  2

 چاپ شده وکارآفرينيفرهنگ –فرهنگ  پورعلي ملک (13و  12هاي هاي منتخب سالترويج کارآفريني فرهنگي )روزنامهنقش مطبوعات در  3

 چاپ شده فرهنگ وکارآفريني–فرهنگ  پورعلي ملک پژوهشنامه 4

 چاپ شده ادبيات -فرهنگ  احمدياميد علي مصرف ادبي ايرانيان 5

 چاپ شده ادبيات -فرهنگ  محمد رضا گودرزي 13تا پايان آبان  1336ايران از سال بازتاب سياست در ادبيات داستاني  6

 چاپ شده ادبيات -فرهنگ  بهزاد برکت هويت و بازتاب آن در ادبيات معاصر 3

 چاپ شده ادبيات -فرهنگ  بهزاد برکت پژوهشنامه 1

 چاپ شده صنعت و فرهنگ علي پايا فناوري نو و فرهنگ 9

 چاپ شده صنعت و فرهنگ محمود شهابي هاآرايي و فرهنگ در ايران :تحليل روندها و سياستصنايع ظاهر 11

 چاپ شده صنعت و فرهنگ ناصر فکوهي صنعتي محلي و جماعتي و بازار اقتصاد –هاي قومي فرهنگ ملي، فرهنگ 11

 چاپ شده فرهنگصنعت و  مسعود فراستخواه بررسي ابعاد و لوازام فرهنگي صنعت دانش وآموزش 12

 چاپ شده صنعت و فرهنگ ابراهيم فيوضات نگرش ايرانيان به فرهنگ کار وسرمايه صنعتي در ايران )مطالعه موردي ادبيات معاصر ايران( 13

 چاپ شده صنعت و فرهنگ رادمحمد امين قانعي پژوهشنامه 14

 چاپ شده فرهنگ عمومي سعيد معيدفر هاي ارزشي، نگرشي و رفتاريگيرينقش تحصيالت دانشگاهي در جهت 15

 چاپ شده فرهنگ عمومي سوسن باستاني هاها و نگرشجنسيت، فرهنگ ارزش 16

 چاپ شده فرهنگ عمومي زهرا دارياپور هاي ايرانيانها و نگرشبررسي تأثير وضعيت تأهل بر ارزش 13

 چاپ شده فرهنگ عمومي زادهمنصوره اعظم هاي ارزشي، نگرشي و رفتاريگيريهاي سني در جهتنقش گروه 11

 چاپ شده فرهنگ عمومي زهرا دارياپور پژوهشنامه 19

 چاپ شده تنوع فرهنگي فرهنگ  بهروز وجداني عناصر مشترک هويت ملي ايرانيان 21

 چاپ شده تنوع فرهنگي فرهنگ  رندييونس صمدي ها و آثار آن بر قوانين داخلينامهها و قطعتنوع فرهنگي در کنوانسيون 21

 



 3101سال  يافته خاتمه هاي طرحفهرست 
 مالحظات گروه -پژوهشکده  مجري عنوان طرح رديف

  مالکيت ادبي و هنري فرهنگ  االسالم والمسلمين سيدحسن شبيري هحج پژوهشنامه )سند اليحه( 22

 چاپ شده سازي کميته بررسي ابعاد شبيه فرهنگ احمديعلي  سازيبررسي ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شبيه 23

 چاپ شده سازي کميته بررسي ابعاد شبيه فرهنگ  االسالم والمسلمين سيدحسن شبيري هحج بررسي ابعاد فقهي و حقوقي -سازي هاي بنيادي وشبيه استخراج فروعات فقهي سلول 24

 چاپ شده سازي کميته بررسي ابعاد شبيه فرهنگ  علي پايا ها(چالشهاي بنيادي : مباني، کاربردها و پژوهشنامه )سلول 25

 چاپ شده سينما -هنر  فريدون آزما مطالعه چگونگي افزايش رغبت تماشاگران به استفاده از سينما 26

 چاپ شده سينما -هنر  نژادشهرام جعفري کارهاي  انسجام بخشي به چرخه توليد، توزيع و نمايش آثار سينمايي در ايرانبررسي راه 23

 چاپ شده سينما -هنر  نژادمحمد علي حسين ها، موانع و راهکارهاي جذب سرمايه خارجي در صنعت سينماي ايرانها، زمينهبررسي قابليت 21

 چاپ شده سينما -هنر  نژادمحمد علي حسين پژوهشنامه 29

ايراني بر اساس پايگاه اجتماعي و اقتصاادي  پسند بررسي تأثيرات روانشناختي انواع موسيقي عامه 31
 هاي جامع شهر تهرانبندي تأثيرات حاالت آنها در دانشگاهبا هدف طبقه

 موسيقي -هنر  زاده محمدي
 چاپ شده

 شدهچاپ  موسيقي -هنر  سيد حسين ميثمي تحليل مباحث فقهي موسيقي بعد از انقالب اسالمي و تأثيرات آن در حيات موسيقيايي ايران 31

 چاپ شده موسيقي -هنر  محمد فاضلي فعاليت موسيقيايي و مصرف موسيقي در شهر تهران 32

بررسي وضعيت آموزش موسيقي و نگرش اساتيد و مديران در مورد هادايت موسايقي ايراناي در     33
 هاي موسيقي شهر تهرانهاي آزاد و هنرستانآموزشگاه

 حسن وخشور
 چاپ شده مطبوعات و خبرگزاري ارتباطات 

هاي فارس )شيراز(،  هاي نيروي انساني، امکانات مالي و فني نشريات محلي استانبررسي ويژگي 34
 زنجان)زنجان( و کردستان)سنندج(

 مطبوعات و خبرگزاري ارتباطات  بيژن زارع
 چاپ شده

 هااي فاارس )شايراز(    مندي و رضامندي مخاطبان از نشاريات محلاي اساتان    بررسي ميزان بهره 35
 زنجان)زنجان( و کردستان)سنندج(

 مجيد طاهرزاده
 چاپ شده مطبوعات و خبرگزاري ارتباطات 

 چاپ شده مطبوعات و خبرگزاري ارتباطات  زاده و شعبانعلي بهرامپورسيد محمد مهدي نگاران ايرانبررسي احساس امنيت شغلي در ميان روزنامه 36



 3101سال  يافته خاتمه هاي طرحفهرست 
 مالحظات گروه -پژوهشکده  مجري عنوان طرح رديف

 چاپ شده مطبوعات و خبرگزاري ارتباطات  سهيال خلجي هاي ايران در فضاي سايبرمسائل و مشکالت خبرگزاري 33

 چاپ شده مطبوعات و خبرگزاري ارتباطات  سهيال خلجي پژوهشنامه 31

هااي دولتاي از ديادگاه کاارگزاران     آگهاي هاي توزياع  سازي شيوهکارهاي بهينهبررسي راه 39
 مطبوعات کشور

 تبليغات ارتباطات  اميد علي مسعودي
 چاپ شده

 چاپ شده تبليغات ارتباطات  محمد رضا رسولي بررسي تطبيقي قوانين و مقررات تبليغات ايران با چند کشور اروپايي و آسيايي 41

 چاپ شده تبليغات ارتباطات  تژا ميرفخرايي قوانين تبلغيات تجاري در ايرانهاي غالب در حوزه اي گفتمانمقايسهبررسي 41

 چاپ شده تبليغات ارتباطات  محمد رضا رسولي پژوهشنامه 42

هاي تعااملي صادا و   انداز تحوالت راديو تلويزيون در ايران : تلويزيون تعاملي و شبکهچشم 43
 سيما

 هاي ديداري و شنيداريرسانه ارتباطات  الدين اکبر زادهسيد جمال
 چاپ شده

 چاپ شده هاي ديداري و شنيداريرسانه ارتباطات  احمد ميرعابديني انداز راديو وتلويزيون در ايرانسير تحول و چشم 44

 چاپ شده و شنيداريهاي ديداري رسانه ارتباطات  زادهسيد نورالدين رضوي ها بر سبک زندگي ساکنان تهرانمطالعه تأثير مصرف رسانه 45

 چاپ شده هاي ديداري و شنيداريرسانه ارتباطات  احمد مير عابديني پژهشنامه 46

بررسي ميزان و نحوه استفاده از اينترنت و جايگاه و تأثير آن در سبک زندگي فراغتي دانش 43
 آموزان شهر تهران

 فناوري اطالعات با رويکرد اجتماعي ارتباطات ايرج فيضي
 شدهچاپ 

 چاپ شده فناوري اطالعات با رويکرد اجتماعي ارتباطات مسعود کوثري جهان فرهنگي کاربران ايراني )ساکن در تهران( اينترنت 41

 چاپ شده فناوري اطالعات با رويکرد اجتماعي –ارتباطات  سرشتسليمان پاک ساله تهراني 21تا  11جايگاه استفاده از اينترنت در سبک زندگي رفتار فراغتي جوانان  49

 چاپ شده فناوري اطالعات با رويکرد اجتماعي –ارتباطات  مؤسسه عصر انديشه فردا هاي غير اخالقياعتياد به اينترنت در بازديد از سايت 51

 چاپ شده فناوري اطالعات با رويکرد اجتماعي –ارتباطات  اکبر بلوردي بررسي وابستگي به موضوعات جنسي در اينترنت 51

52 
هاي دولتي به بخش غير دولتي )با تأکيد بر بررسي چگونگي واگذاري وظايف روابط عمومي

 هاي صنفي(نقش تشکل
 فناوري اطالعات با رويکرد اجتماعي –ارتباطات  محمد رضا سعيدي

 چاپ شده

 چاپ شده فناوري اطالعات با رويکرد اجتماعي –ارتباطات  عبدالرضا اميري بررسي نقش روابط عمومي در مديريت بحران 53

 



 3101سال  يافته خاتمه هاي طرحفهرست 
 مالحظات گروه -پژوهشکده  مجري عنوان طرح رديف

 چاپ شده فناوري اطالعات با رويکرد اجتماعي –ارتباطات  علي اصغر محکي پژوهشنامه 54

 چاپ شده محصوالت فرهنگي غيرمجاز –ارتباطات  محمد مهدي رحمتي کاالهاي  فرهنگي غير مجازهويت اجتماعي و مصرف  55

 چاپ شده محصوالت فرهنگي غيرمجاز –ارتباطات  اهلل نوروزيفيض هاي مختلفبررسي سهم محصوالت فرهنگي در پر کردن اوقات فراغت گروه 56

 محصوالت فرهنگي غيرمجاز –ارتباطات  هادي جليلي فرهنگي غير مجاز فرزندانهاي نظارت خانواده بر مصرف  کاالهاي شيوه 53
 چاپ شده

 محصوالت فرهنگي غيرمجاز –ارتباطات  بهرام بيات بررسي علل گرايش به تهيه و توزيع محصوالت فرهنگي غير مجاز 51
 در کتابخانه موجود است

 چاپ شده محصوالت فرهنگي غيرمجاز –ارتباطات  ايرج فيضي پژوهشنامه 59

هاي ساخت واژي باراي تشاخيص مقاوالت واژگااني کلماات در زباان فارساي        مالک 61
 نوشتاري معيار

 محصوالت فرهنگي غيرمجاز –ارتباطات  عالءالدين طباطبايي
 چاپ شده

 چاپ شده زبان فارسي و فناوري اطالعات –ارتباطات  علي درزي هاي  واژگاني افعالي کنترلي زبان فارسيمشخصهبررسي 61

 چاپ شده زبان فارسي و فناوري اطالعات –ارتباطات  جن خانبي سنجي براي تجزيه و تحليل کسره اضافه زبان فارسي به روش انطباق الگو امکان 62

 چاپ شده زبان فارسي و فناوري اطالعات –ارتباطات  عليرضا پور ممتاز پژوهشنامه 63

 چاپ شده زبان فارسي و فناوري اطالعات –ارتباطات  محسن جوادي «اخالق و فناوري اطالعات»پژوهشنامه گروه  64
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين جبارياکبر  رضا عليزاده بررسي علل و انگيزه هاي جذب مسلمانان به آيين مسيحيت 1

 المللارتباطات فرهنگي بين احمد بادکوبه محمدرضا ناجي شناسيسير تحوالت آموزشي در تاريخ اسالم با تاکيد بر واژه 2
 چاپ شده

 هنر و رسانه - اکبر جباري پژوهش بنيادين در مبادي علوم قديمه 3
 چاپ شده

 هنر و رسانه غالمرضا گودرزي ابراهيم فياضدکتر  ابرقدرتي ايراني 4
 چاپ شده

 المللارتباطات فرهنگي بين - دکتر ستار عودي تأليف کتاب جنگ هاي صليبي 5
 چاپ شده

 هنر و رسانه  حسين بشير «تعامل فرهنگ و سياست: از تئوري تا واقعيت»تاليف کتاب  6
 چاپ شده
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان

 چاپ شده الملل ارتباطات فرهنگي بين ستار عودي محمود مطهري نيا بررسي تطبيقي آراء پنج تن از مستشرقان درباره پيامبر اعظم)ص( 1

2 
 المللفرهنگي بين ارتباطات محمد رجبي حسين ضيايي بررسي اسناد تاريخي خاور ميانه بزرگ

طرح در کتابخانه 
 موجود است

 هنر و رسانه اکبر جباري قاسم هاشمي نژاد هاي عرفانيبندي قصهتعريف/ تبيين و طبقه 3
 چاپ شده

4 
تهيه و تدوين پيش نويس قانون تبليغات بازرگاني جمهوري اسالمي 

 هنر و رسانه دکتر محمدهادي همايون دکتر محسن اسماعيلي ايران

 چاپ شده

 هنر و رسانه دکتر اسماعيل بني اردالن داريوش نوروزي بررسي قصه و داستان در ادبيات کهن فارسي 5
 چاپ شده

6 
 مرکز افکارسنجي  مرکز افکارسنجي دکتر محمدعلي هرمزي زاده بررسي ميزان مطالعه در شهر تهران 

طرح در کتابخانه 
 موجود است
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 دکتر حميد احمدي چالشها و فرصتهاي تعامل فرهنگي جمهوري اسالمي ايران با همسايگان 1
دکتر سيد جالل دهقاني 

 فيروزآبادي

ارتباطات فرهنگي بين
 الملل

 چاپ شده

 محمد هادي همايون مصطفي اديب آمريکاييبررسي تطبيقي جهاني شدن اسالمي و  2
مطالعات راهبردي 

 فرهنگ
 

 دکتر مصطفي اديب کميل رودي آسيب شناسي وضع موجود منابع انساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 3
مطالعات راهبردي 

 فرهنگ
 چاپ شده

 چاپ شده هنر و رسانه عبداهلل بيچرانلو سياوش صلواتيان فيلم همراه با نقد( 511بانک و نقد فيلم ) فاز اول ( )ارائه  4

 دکتر وحيد نجاتي ايهاي رايانهتدوين چارچوب نظري ارزيابي شناختي بازي 5
دکتر عليرضا رحيمي و دکتر 

 مهدي دوايي
  هنر و رسانه

6 
بررسي تطبيقي سياست ها و برنامه هاي بخشي و ملي در حوزه اينترنت در بيست کشور جهان 

 توسعه يافته و در حال توسعه اسالمي منطقه اي()شامل کشورهاي 
 چاپ شده هنر و رسانه دکتر حسين رضي دکتر امير عبدالرضا سپنجي

 چاپ شده هنر و رسانه دکتر ناصر باهنر دکتر اميد علي مسعودي تحليل محتواي وبالگ هاي ديني در ايران 3

 چاپ شده مرکز افکارسنجي دکترپرويز سلماني گيتي عزيززاده سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه هاي تهران به پوشش و حجاب 1

 مرکز استان در خصوص دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 29نظرسنجي از مردم تهران و  9
دکتر سيدمجتبي رضوي 

 طوسي
  مرکز افکارسنجي دکتر محمد هرمزي زاده

11 
مرکز استان در خصوص دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري  29نظرسنجي از مردم تهران و

 (2)مرحله 

دکتر سيدمجتبي رضوي 
 طوسي

  مرکز افکارسنجي دکتر محمدهادي همايون

12 
مطالعه تطبيقي وضعيت تعطيالت رسمي در کشورهاي منتخب)با تاکيد بر کشورهاي همتراز 

 ايران(
 چاپ شده مرکز افکارسنجي محمدجواد شريف زاده سيداحسان خاندوزي

 «کتاب قانون»اجراي نظرسنجي درباره فيلم  13
دکتر سيدمجتبي رضوي 

 طوسي
 چاپ شده مرکز افکارسنجي سروش بنکدار
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 ليال باقري هاي فرهنگي( نشريات حوزه فيلم و سينماپيامبررسي )تحليل محتواي  14
دکتر سيدمجتبي رضوي 

 طوسي
  مرکز افکارسنجي

15 
بررسي ميزان مصرف محصوالت فرهنگي در بين شهروندان تهراني و تبريزي با تاکيد بر 

 ها و محصوالت آن ها )بخش اول(مصرف رسانه
 پرويز غفوري

دکتر محمدعلي هرمزي 
 زاده

 چاپ شده افکارسنجيمرکز 

 چاپ شده مرکز افکارسنجي پرويز سلماني سيدسروش بنکدار اول سال(14-29بررسي الگوي استفاده از موسيقي در بين جوانان و نوجوانان تهراني ) 16

  مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي مهديه احساني هاي پرفروش در بازار کتاب تهرانشناسايي رمان 13

  در کتابخانه موجود است مرکز افکارسنجي محمدصادق زاهدي رضا شاکري سنجش نيازهاي فرهنگي و هنري شهروندان تهرانيشناسايي و  11
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر عباس صدري دکتر غالمرضا کريمي بررسي راهبردهاي فرهنگي آيسسکو از منظر همکاري جمهوري اسالمي ايران 1

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر حسين رضي دکترحميد رضا اخوان مفرد ظرفيت هاي رسانه اي جهان اسالم 2

  المللارتباطات فرهنگي بين دکتر کاووس سيد امامي محمد حسن خاني طراحي مدل ارزيابي وضعيت فرهنگي مهاجرين ايراني در اروپا )فاز اول( 3

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين الديندکتر حسين شرف دکتر حاکم قاسمي بررسي ابعاد جشنواره ها و جوايز مهم فرهنگي جهان 4

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر مجيد توسلي دکتر داوود کياني 2111سپتامبر  11بررسي روند اسالم گرايي در غرب پس از  5

 چاپ شده المللارتباطات فرهنگي بين دکتر ناصر باهنر دکتر مجيد کاشاني نقش رسانه ها بر دين گريزي و دين پذيري در جوامع مختلف 6

 چاپ شده مطالعات راهبردي فرهنگ دکتر همايون محمدعلي رمضاني فراني تبيين مولفه هاي فرهنگي و چشم انداز بيست ساله و شاخص هاي آن 3

  مطالعات راهبردي فرهنگ دکتر عبدالعلي رضايي برزو فرهي بوزنجاني پيوست فرهنگي 1

 چاپ شده مطالعات راهبردي فرهنگ دکتر غالمرضا گودرزي اکبر خادميعلي تبيين و احصاء وظايف سياستگذاري و اجرايي با رويکرد تفويض به واحدهاي استاني 9

11 
سال  61هويت تاريخي قوم يهود و نقش آن در مناسبات آخرالزماني/ با تاکيد بر 

 اخير)بررسي تطبيقي قرآن و عهدين(
 در کتابخانه موجود است مطالعات راهبردي فرهنگ پوردکتر عباس مصاليي مرتضي مغنيان

 تدوين پيش نويس اليحه نظام جامع رسانه 11

کارگروه علمي مرکب از 
نخبه، مديران  نگارانرسانه

خبرگزاريها، مطبوعات، 
 حقوقدانان

  هنر و رسانه -

 چاپ شده هنر و رسانه دکترمحمدهادي همايون دکتر محسن اسماعيلي گزارش توجيهي پيش نويس اليحه قانون تبليغات بازرگاني 12

13 
روزآمدسازي اطالعات و آمار تحقيق )سير تحول و چشم انداز راديو و تلويزيون در 

 ايران(
 چاپ شده هنر و رسانه پژوهشکده هنر و رسانه دکتر احمد ميرعابديني
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان

14 
مآخذشناسي رسانه )فهرست موضوعي منابع مرتبط با علم رسانه در منابع فارسي به 

 اطالعاتي رسانه(همراه نرم افزار بانک 
 29/9/19ارسال به انتشارات  هنر و رسانه پژوهشکده هنر و رسانه زهرا نظري

 چاپ شده هنر و رسانه اردالندکتر اسماعيل بني فردکتر محمدرضا آزاده «مجموعه مقاالت حماسه و موسيقي»تهيه کتاب آماده چاپ 15

 چاپ شده هنر و رسانه پژوهشکده هنر و رسانه سياوش صلواتيان هاي سينمايي ايرانهاي اطالعاتي فيلمشناسايي و بررسي منابع و بانک 16

 چاپ شده مرکز افکارسنجي دکتر رضوي طوسي دکتر محمد خداياري فرد آماده سازي مقياس دينداري و ارزيابي سطوح دينداري اقشار مختلف جامعه ي ايران 13

 چاپ شده مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي دکتر سيدمجتبي رضوي طوسي تهرانيطرح پيمايشي بررسي ميزان مطالعه شهروندان  11

19 
جمع آوري نظرات دست اندرکاران و منتقدان حوزه سينماي کشور درباره جشنواره 

 فيلم فجر
  مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي علي نور آبادي

 چاپ شده مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي محمد محمدخاني ملکوه BBC Persianي تلويزيوني ماهواره اي بررسي علل جذابيت برنامه هاي شبکه 21

 چاپ شده مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي سيده معصومه غفوري کله تحليل محتواي پيامهاي فرهنگي نشريات حوزه خانواده 21

22 
نمايشگاه بين المللي کتاب نظرسنجي ميداني از بازديدکنندگان بيست و سومين 

 تهران
 مرکز افکارسنجي محمدحسين ساعي دکتر سيدمجتبي رضوي طوسي

 چاپ شده

 چاپ شده مرکز افکارسنجي محمدحسين ساعي دکتر سيدمجتبي رضوي طوسي نظرسنجي ميداني از غرفه داران بيست و سومين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران 23

 چاپ شده مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي محمدحسين ساعي المللي قرآن کريمبازديدکنندگان نمايشگاه بيننظرسنجي پيمايشي از  24

 چاپ شده مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي محمدحسين ساعي المللي قرآن کريمداران هجدهمين نمايشگاه بيننظرسنجي پيمايشي از غرفه 25

26 
درباره منابع کسب خبر و ميزان اعتماد آنان به نظرسنجي پيمايشي از مردم تهران 

 اين منابع
 مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي سيد سروش بنکدار اول

 

  مرکز افکارسنجي دکتر مرندي دکتر امير محبيان تحليل مستند وقايع پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 23

 چاپ شده مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي دکتر سيدمجتبي رضوي طوسي (2) 19تهراني در سال طرح پيمايشي بررسي ميزان مطالعه شهروندان  21
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 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان

  مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي مرکز افکار سنجي بندي بافت شهري بر اساس عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ...طبقه 29

  مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي مرکز افکار سنجي هاي خروج از تهرانگريزي و ظرفيتتهران 31

  مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي مرکز افکار سنجي راهکارهاي تقويت انگيزش کار و خالقيت شغلي 31

  مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي مرکز افکار سنجي جوانان و نوجوانان شهر تهرانشناسايي و تبيين الگوي گذران اوقات فراغت  32

  مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي مرکز افکار سنجي بررسي نگرش مردم به دفاع مقدس 33

  مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي مرکز افکار سنجي هاي دائمي استان هانظرسنجي هاي ميداني از نمايشگاه 34

  مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي مرکز افکار سنجي هاي ايراني در معرفي و تبليغ صحيح اسالمنقش رسانه 35

  مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي مرکز افکار سنجي نظرسنجي پيمايشي درباره رضايت شغلي کارکنان پژوهشگاه 36

33 
يکديگر پيش از ازدواج و نظرسنجي پيمايشي درباره نوع ارتباطات جوانان با 

 تأثير آن در دوران پس از ازدواج
  مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي مرکز افکار سنجي

  مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي مرکز افکار سنجي نظرسنجي پيمايشي درباره جايگاه و ميزان آرامش در ميان شهروندان تهراني 31

  مرکز افکارسنجي مرکز افکارسنجي مرکز افکار سنجي براي جوانان و نوجوانانهاي زندگي بررسي پيمايشي اولويت 39

 چاپ شده مطالعات ديني فرهنگ الدينحسين شرف نصراهلل انصاري اسالم و مصرف گرايي نوين 41

 چاپ شده فرهنگمطالعات ديني  الدينحسين شرف اهلل فصيحيامان اسالم و سرمايه اجتماعي : با تاکيد بر رويکرد فرهنگي 41

 چاپ شده مطالعات ديني فرهنگ محمديکريم خان زادهحسن يوسف اسالم و نظم و انضباط اجتماعي 42

 چاپ شده مطالعات ديني فرهنگ پيدکتر امير نيک محمداسلم جوادي دين و زندگي روزمره 43

 چاپ شده فرهنگمطالعات ديني  محمديکريم خان عوضعلي سعادت نقش اسالم در توسعه فرهنگي 44

 چاپ شده هنر و رسانه - محمود شالويي )جالل دين( الدين مولوي وحدت اديان از ديدگاه جالل 45



 


