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هاي فرهنگیگزارش ها و نامه ها، پایانها، ترجمه فهرست طرح  

پژوهشگاه خاتمه یافته  

  1395سال



 )1395لسا( پژوهشی خاتمه یافته هاي طرحفهرست 

  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

در مورد (دوره قاجار  یخوان هیمتون شب ییمحتوا یو بررس حیتصح: در سوگ ایانب  1
 )از اسالم شیپ يایانب

 يدکتر بهروز محمود
 ياریبخت

 هنر زاده یقاض اریدکتر خشا
 

از  يا شاخه( یکرمانج يها یخشت سه ییقایبوط لیو تحل يبند طبقه ،يآور جمع  2
  )خراسان انۀیعام اتیادب

  هنر  فر یدکتر محمود اکرام  یزرقان يمهد دیدکتر س
 

  هنر ینیاسی هیراض دهیدکتر س بادلیدکتر محمد شک نمایمقدس در س میها و مفاه چهره ریدر ارائه تصو یشیبازاند  3

بر استفاده  یآموزان متوسطه تهران دانش نینظارت والد يمطالعه راهبردها  4
   هنر  یدکتر محمود شهاب  دهقان رضایدکتر عل  راهبردها نیا ییکارآ یابیو ارز نترنتیفرزندان از ا

    هنر یعتیدکتر سارا شر  هیمانیسل يمهد  )به هنر عهیش دیمراجع تقل کردیرو یشناخت جامعه لیتحل( تیهنر و مرجع  5
   هنر  یبهروز وجدان دکتر اعظم راودراد  انیرانیا) یقیموس( يداریسنجش ذائقه شن  6

 یدهقان دجاللیدکتر س  این دانشدکتر فرهاد   در جهان یفرهنگ يدر هنجارساز یالملل نیب یفرهنگ يها نقش سازمان  7
   ارتباطات  يروزآبادیف

 جیو ترو نیدر تکو) کایمرااروپا و ( یغرب يفکر کشورها يها نقش اتاق  8
 یهراس اسالم

   ارتباطات  يدکتر اصغر افتخار  يثمود رضایعل

جامعه  يبرا یارتباط نینو يها و ابزارها مطلوب از رسانه يریگ بهره یچگونگ  9
    ارتباطات  دکتر حسن خجسته باقرزاده  ییدکتر اعظم مال  رانیا یاسالم

10  
 ارتباطات  -  دکتر حسن خجسته آن تیریو مد ها هیارتباطات خطر نظر

  

11  
 یجالل دهقان دیدکتر س یمحرم دیدکتر توح »دیعراق جد يمطالعه مورد« گانیو همسا یاسالم يجمهور یفرهنگ تیامن

 يروزآبادیف
 ارتباطات

  



  )1395لسا(هاي پژوهشی خاتمه یافته  طرحفهرست 

  
  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

اثر  »دیالتجر هیحاش«االعتقاد، معروف به  دیتجر میبر شرح قد هیحاش  12
 )1فاز ( یجرجان فیدشریرسیم

 دین و فرهنگ  دکتر فاطمه فنا  ینیباغ یشجاع هیحور
 

  دین و فرهنگ  یدکتر جبار رحمان  يثاریا میمر  رانیپس از طالق در ا یزندگ یشناخت مطالعه جامعه  13

14  
 دین و فرهنگ یدکتر جبار رحمان ياسفار ترایم ستند؟یتهران ک نانینش هیو حاش ستیچ ینینش هیحاش

  

15  
در نقاط  یاجتماع يها بیآس«و » کشور یاجتماع تیوضع«مجموعه مستند 

 »یبحران
 دین و فرهنگ يرباقریم یدکتر مرتض یعباس نعمت یعل

 

  دین و فرهنگ  میدکتر رضا صم  ایحامد ک يمجاز يدر فضاها یو رپ فارس یسوژه رپر فارس يریگ شکل یچگونگ  16

  دین و فرهنگ  یدکتر جبار رحمان  يحصار یمعصومه اکرام  رانیدر ا ادیدرمان اعت يها روش یاجتماع ـ يانتقاد لیتحل  17

و فضه  ریام نیدکتر آرم  معاصر رانیدر ا یاجتماع  یتفاوت یب  18
  یغالمرضا کاش

   دین و فرهنگ  یدکتر جبار رحمان

، )2فاز (فجر صادق و مغرب  یاوقات شرع یو نجوم یفقه يها مالك يازنگرب  19
  ییو رصد دو شهر سمنان و اصفهان و ارائه گزارش نها لیتکم

 نیااالسالم و المسلمحجت   موحدنژاد رضایدکتر عل
  ياحمد مرو

   دین و فرهنگ

   دین و فرهنگ  یساع نیمحمدحس  حیمنصوره فص يمجاز يمترتب بر فضا یآثار حقوق  20

   دین و فرهنگ  یدکتر مهرداد عربستان  رانیج يزدیدکتر اصغر ا  زیسخت در تبر يها یزندگ یشناس انسان: جامعه يها هیحاش  21



  )1395لسا(هاي پژوهشی خاتمه یافته  طرحفهرست 

 
  
  
  
  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

 يها از منکر مؤثر در شبکه یامر به معروف و نه يراهبردها و راهکارها  22
 يبریسا یاجتماع

  یمحمدجواد رمضان
 

 دین و فرهنگ  يالهد عبدالرسول علم
 

   یطوس يرضو یدمجتبیدکتر س  يدیزهره سع  )فاز اول( )ع(یامام عل ياخالق براساس آموزه ها يکانت در مبنا دگاهید یابیارز  23
    دین و فرهنگ  يدکتر رضا ماحوز

    دین و فرهنگ  یکاظم جیدکتر عباس ور  يزیفاطمه عز  یبا تمرکز بر عرصه خصوص 1330-1300 يها روزمره در سال یزنان و زندگ  24

    دین و فرهنگ  یمعاون پژوهش  محسن فردرو دکتر  رانیاقتصاد فرهنگ در ا  25

    دین و فرهنگ  اضیف میدکتر ابراه  یبحران یدکتر مرتض  ارتیو ز هیفرهنگ جهاد و شهادت در ادع  26
    دین و فرهنگ  دکتر مقصود فراستخواه  ریام نیدکتر آرم  یدر آثار حسن نراق انیرانیا یمنش مل ریتصاو یتبارشناس  27

    دین و فرهنگ  یدکتر جبار رحمان  یاصفهان يرضا مختار  رانیدر ا يگر یلوط  28

  یرنان یفیشر نیدکتر حس  یسنت يهنرها يساز يتجار  29
  

  یفدائ يمهد
  

  اسالمی -هنرهاي سنتی
    

نمونه ) (ياستادکاران معمار( رانیا یسنت يمعمار یمنابع شفاه يمستندساز  30
  اسالمی -هنرهاي سنتی  يدهندیب یومیدکتر مهرداد ق  یجواد رحمت  )خاندان سنمار يمورد

    



  )1395سال ( خاتمه یافتههاي ترجمه فهرست

  
  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

 جمعی از مترجمان دین و فرهنگ  یبیدکتر هوشنگ نا اهکیسجاد   یاجتماع لئالمعارف مسا رهیدا  1

  فرهنگدین و   یدکتر جبار رحمان  یهاجر قربان  مواجهه فرهنگ با مرگ  2

    دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش  یبیدکتر هوشنگ نا  یاجتماع لئمسا  3

مرحله دوم ( یسلمان زیدکتر پرو زادهیسجاد عل ینید ییادگرایبن یروانشناس  4
    دین و فرهنگ  )و فرهنگ نیپژوهشکده د

    دین و فرهنگ  یدکتر جبار رحمان  زاده میعبداهللا کر  کیمطالعات کالس يها هینظر  5

و فرهنگ  نیپژوهشکده د  يمراد رضایعل  یدر مطالعات فرهنگ تیهو کیاستوارت هال و پروبلمات  6
    دین و فرهنگ  )یدکتر جبار رحمان(

    دین و فرهنگ  انیفوالد دیدکتر مج  يزدی یپاپل یدکتر عل  یـ اجتماع یروانشناخت يمنظر: یمل تیشخص  7
    دین و فرهنگ  چرانلویبدکتر عبداهللا   یسراج نیسناالد  1مدرن  ینظام جهان  8
    دین و فرهنگ  یبیدکتر هوشنگ نا  اهکیسجاد   یاجتماع لئفهم مسا  9
    دین و فرهنگ  انسیسینرس ایلیدکتر ام  خانیمهسا ش  تا عمل هیاز نظر: يسوادآموز  10
    دین و فرهنگ  یبیدکتر هوشنگ نا  یباستان میعبدالکر  )یموردپژوهانه به فهم معضالت اجتماع يکردیرو( يرعادیرفتار غ  11
   دین و فرهنگ  یدکتر ناصر فکوه  انیزهرا غزنو  یخانگ يفضا یشناس در خانه؛ انسان  12

دکتر  و چرانلویدکتر عبداهللا ب  وند وسفیسامان   يشهر یزندگ تیفیک یبررس  13
  یجبار رحمان

    دین و فرهنگ

    دین و فرهنگ  چرانلویعبداهللا بدکتر  پور يبدو الیسه در جهان اسالم یتوسعه فرهنگ ينظر يالگو  14



  )1395سال ( هاي خاتمه یافتهترجمه فهرست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

   هنر  زرگر يدکتر محمد سرو انیقنبر وایش  وودیژانر و هال  15

  هنر  یقاسم احسان شاه  یانیدار يالهه شاکر  ها حل مشکالت و راه: تیابر روا یتعامل ينمایس  16

    هنر  چرانلویدکتر عبداهللا ب  يطاهر دیحم  يتوانمند  تله  17
   ارتباطات  - یقاسم دکتر احسان شاه  يانتقاد شگفتاریپ: نینو يها رسانه  18



  )1395سال ( خاتمه یافته» گزارش فرهنگی« فهرست

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

  ارتباطات  دیوح دیدکتر مج لویحسن غم پنج ساله توسعه کشور يها برنامه »فرهنگ«مستندات بخش   1

هاي فرهنگی جمهوري آذربایجان پس از استقالل  تحوالت سیاست  2
 )گزارش فرهنگی(

 یدهقان دجاللیدکتر س لویحسن غم
  يروزآبادیف

 ارتباطات
 

   ھنر  چرانلویدکتر عبداهللا ب انیصلوات اوشیدکتر س آن یفرهنگ يامدهایشبکه من و تو و پ »جیاست«مسابقه  لیتحل  3
  ھنر  ینیاسی هیراض دهیدکتر س يدیدکتر محمدرضا مر 1394فجر  یجشنواره تجسم نیهشتم  4

5  
مربوط به  يها شگاهینما رامونینقدها پ ییو محتوا یفیک یشناس بیآس
 1393سال ( رانیا یتخصص مهیو ن یتخصص اتیدر نشر یتجسم يهنرها

 )يدیخورش

 هنر ینیاسی هیراض دهیدکتر س فالح یبابائ يهاد
 



  )1395(هاي خاتمه یافته  نامه فهرست پایان

  

 مالحظات پژوهشکده ناظر مجري عنوان ردیف

  دین و فرهنگ  یمعاونت پژوهش ریام نیدکتر آرم انیرانیا یمتون منش مل یتبارشناس  1

 یاسالم يجمهور الملل نیب یدر مناسبات فرهنگ يهنر انیب يراهبردها  2
 )اکسپو یجهان يها شگاهینما: يمطالعه مورد( رانیا

 هنر  یمعاونت پژوهش زاده زارع مهیدکتر فه
 

3  
 سهیمقا( وودیو هال رانیا ينمایدر س) یاصل تیشخص(قهرمان  ییبازنما

فجر و اسکار در بخش  يها ده دوره جشنواره دهیبرگز يها لمیف: یقیتطب
  )لمیف نیبهتر

  هنر  یمعاونت پژوهش  منش راست نیحس
 

 يها و فروشگاه ها ياز گالر دکنندگانیبازد يها و تجربه ها زهیمطالعه انگ  4
  اسوجیشهر  يهنر

  هنر  یمعاونت پژوهش  یلیخل نیحس
 

5  
در صنعت ) یسیو خوشنو ینقاش( يآثار هنر مهیموانع رشد و توسعه ب

  رانیا مهیب
  هنر  یمعاونت پژوهش  يآباد مونا دولت

 

   هنر  یمعاون پژوهش  نیبدرالد يمهد  یجهان يها و جشنواره رانیا ينمایس  6


