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 قالب اجرا موضوع پژوهش

 عمومیفرهنگ  1

ی موجود فراتحلیل پژوهش هااتنوگرافي و   و سبک زندگي طبقات و اقشار مختلف جامعۀ ايران تمايز فرهنگي 1

 پیمايشو 

پژوهش کیفي و تحلیلي دربارۀ ذائقۀ فرهنگي) از غذا و پوشش تا ورزش و سرگرمي(  2

 سیاستي بر مبنای آن -های تحلیليو ارائۀ گزارش های مختلف جامعۀ ايراندر اليه

 پژوهش کیفي و اتنوگرافي

گرايي و های اقتصادی مردم از جمله در حوزه مصرفها و نگرشبررسي ارزش 3

 ترجیحات اقتصادی و تولید داخلي و غیره

 پژوهش

 برگزاری نشست -پژوهش بررسي روند تغییر ارزشي و تحلیل مناسبات نوظهور مرتبط با نهاد خانواده  در ايران 4

 برگزاری نشست -پژوهش اجتماعي پديدارهايي مانند ورزش و محیط زيست -تحلیل فرهنگي 5

 برگزاری نشست -پژوهش های سیاسي ايرانیانها و گرايشربارۀ ارزشپژوهش و تحلیل د 6

 برگزاری نشست -پژوهش های فرهنگي مسائل اجتماعي ايرانسويه 7

 فرهنگی تغییر 2

 در ایران  

 نشست -پژوهشتحلیلي،  -گزارش سیاستي شکاف های فرهنگي در ايران 1

 پژوهش «فرهنگ عمومي» پژوهي تغییر فرهنگي در سپهرهای مختلفآينده 2

 پژوهش های اخیرها و عوامل تغییر فرهنگي در ايران در دههبررسي زمینه 3

 پژوهش های فرهنگي اصلي در ايران معاصرپژوهش موردی دربارۀ جريان 4




 

 

سیاستگذاری  3

 فرهنگی

 پژوهش تحلیل روندهای موثر بر سیاستگذاری فرهنگي در ايران پس از انقالب 1

 پژوهش سیاستگذاری فرهنگي کشورحوزۀ نقد و ارزيابي عملکرد نهادهای متعدد  2

 پژوهش -نشست شناسانۀ وضعیت نهادهای فرهنگي دولتي و مردمي در ايرانتحلیل آسیب 3

 پژوهش -نشست های ديپلماسي فرهنگي ايرانها و محدوديتامکان 4

 کتاب و نشر 4

 پژوهش -نشست مسائل حقوقي نشر: حقوق مولفان و کپي رايت و ... 1

 پژوهش ها در ايراناقتصاد کتاب و اقتصاد کتابفروشي 2

 پژوهش -نشست پژوهش در حوزۀ کتاب کودک و نوجوان 3

 پژوهش ذائقۀ کتابخواني ايرانیان و عوامل موثر بر آن 4

های مختلف اعم از آثار عامه پسند و در حوزهرصد روندهای موثر بر ترجمه و تالیف  5

 و آثار مذهبي و جز آن« انديشه»آثار حوزۀ 

 پژوهش -نشست

 پژوهش و نشست دهۀ گذشته 4های حوزۀ سیاستگذاری کتاب در ها و امکانمروری بر محدوديت 6

 اقتصاد فرهنگ 5

های ختلف فعالیتهای مبررسي و تحلیل و نقد وضعیت کنوني اقتصاد فرهنگ در حیطه 1

 فرهنگي

 های توصیفي تحلیليگزارش -پژوهش

 های توصیفي تحلیليگزارش -پژوهش های اقتصاد فرهنگ ايرانها و محدوديتتحلیل امکان 2

 برگزاری نشست -پژوهش يفرهنگهای مختلف تولید میداناقتصاد سیاسي  3

 پژوهش های تطبیقي درباره اقتصاد فرهنگ پژوهش 4
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تاملی بر مقوالت 

و مفاهیم بنیادی 

 فرهنگ

 

 سفارش کتاب و ترجمه اقتصاد سیاسي فرهنگ و...(سیاست فرهنگي، مفاهیم بنیادی فرهنگ) فلسفۀ فرهنگ،  1

2 

اقتصاد سیاسي فرهنگ در ايران،  هايش،تحلیلي: فرهنگ ايراني و مولفهمفاهیم 

  و... فرهنگ در ايران معاصرو ايدئولوژی 

رجمهسفارش کتاب پژوهشي و ت -شپژوه  

مطالعات دینی  7

 فرهنگ

 های تحلیلي و سیاستيدين و سبک زندگي در ايران؛ ابعاد و مولفه 1
 پژوهش

 پژوهش حوزۀ اخالق عمومي در جامعۀ ايران 2

 پژوهش سهم قرآن و عترت در فرهنگ عمومي و اخالق جمعي   3

 برگزاری نشست -پژوهش ناسبات نوظهور مرتبط با نهاد دين  در ايرانبررسي روند تغییر ارزشي و تحلیل م 4

 

 

 

 

 

 


