اولویت های پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات (پژوهشکده هنر و رسانه) در سال 93
گروه مطالعات هنر و ادبیات
محور و اولویت پژوهشی

ردیف

موضوع پژوهش

قالب اجرا

ٌّز ٍ فزٌّگ اٗزاى

1

پَضص ٍ تؼبهالت فزدٕ ٍ اجتوبػٖ سًبى در
ًمبضٖ ٍ ادث٘بت اٗزاى (ثب تکِ٘ ثز ًمبضٖ ٍ
رٗطِٗبثٖ در ادث٘بت)

عزح پژٍّطٖ

1

2

تحَالت َّٗتٖ ٌّزّبٕ تجسوٖ هؼبصز
اٗزاى

 1عزح پژٍّطٖ

1

3

کبرکزد ًگبرخبًِّب در َّٗتثخطٖ ثِ
جزٗبىّبٕ ٌّزٕ

 1عزح پژٍّطٖ

1

4

تحَل جزٗبىّبٕ گًَبگَى خلك رهبى پس اس
اًمالة در اٗزاى (فبس اٍل)

1عزح پژٍّطٖ

1

5

افسبًِّبٕ پْلَاًٖ اٗزاى (ثخص ًظن)

1عزح پژٍّطٖ

1

6

تحَالت ادث٘بت اهزٍس اٗزاى

ً 3طست
تخصصٖ

2

7

تحل٘ل ٍضؼ٘ت سثبى فبرسٖ در تَل٘ذات
ٌّزٕ ،رسبًِإ ٍ فضبٕ هجبسٕ

ًطست تخصصٖ

8

جوغآٍرٕ ٍ تحل٘ل ثَع٘مبٖٗ سِ
خطتّٖبٕ کزهبًجٖ (ضبخِإ اس ادث٘بت
ػبهِ خزاسبى)

 1عزح پژٍّطٖ

1

گشارش فزٌّگٖ هسئلِ هحَر

9

هغبلؼِ در سهٌ٘ٔ هسبئل حَسُ ادث٘بت ٍ ٌّز
اهزٍس اٗزاى (هَس٘مًٖ ،وبٗصٌّ ،زّبٕ
تجسوٖ ٍ ٌّزّبٕ هجبسٕ)

 6گشارش
راّجزدٕ

1

حوبٗت اس پبٗبىًبهِ

10

حوبٗت اس پبٗبىًبهِ هزتجظ ثب هحَرّبٕ
پژٍّطٖ گزٍُ

حوبٗت اس
 6پبٗبىًبهِ

1

تزجوِ

11

تزجؤ هتَى هزجغ درثبرٓ ٌّز ٍ ادث٘بت
اٗزاى

تزجؤ  2ػٌَاى
کتبة

1

ٌّزّبٕ هؼبصز اٗزاى

ادث٘بت اٗزاى

اولویت اجرا

1

گروه پژوهشی سینما و تلویزیون
محور و اولویت پژوهشی

س٘بستگذارٕ ٍ هذٗزٗت تلَٗشَٗى ٍ
سٌ٘وب

ردیف

موضوع پژوهش

قالب اجرا

اولویت اجرا

1

س٘بستگذارٕ تلَٗشَٗى در اٗزاى در فضبٕ
ًَٗي رسبًِإ

عزح پژٍّطٖ

2

2

س٘بستگذارٕ سٌ٘وب در فضبٕ ًَٗي رسبًِإ عزح پژٍّطٖ

1

3

هغبلؼبت ٍ س٘بستّبٕ سٌ٘وب ،تلَٗشَٗى ٍ
تلَٗشَٗى هبَّارُإ در کطَرّبٕ هختلف

عزح پژٍّطٖ

1

4

آٌٗذًُگبرٕ رسبًِّب ٍ هصزف رسبًِإ ثب
توزکش ثز تلَٗشَٗى

عزح پژٍّطٖ

1

5

تحَالت سٌ٘وب ٍ تلَٗشَٗى در اٗزاى

ً 3طست
تخصصٖ

2

گشارش رٌّگٖ

1

7

ثزرسٖ ًمص ٍ کبرکزدّبٕ فزٌّگٖ ٍ
اجتوبػٖ سٌ٘وب (ًمص سٌ٘وب در تزٍٗج ٍ
تحک٘ن ارسشّبٕ اًمالة اسالهٖ ،اخالق 4 ،عزح پژٍّطٖ
تمَٗت ًْبد خبًَادُ ،اه٘ذ ٍ ًطبط اجتوبػٖ ٍ
)...

1

6

رسبًِّب ٍ فزٌّگ

تلَٗشَٗى ٍ فزٌّگ هغبلؼِ ٍ کتبثخَاًٖ

8

تبث٘ز تلَٗشَٗى ثز سجک سًذگٖ دٌٖٗ ٍ هلٖ
در جبهؼِ اٗزاى

عزح پژٍّطٖ

1

9

ًمص رسبًِ هلٖ در تحمك ٍ ًْبدٌِٗسبسٕ
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ًطست تخصصٖ

1

هسبئل سٌ٘وبٕ اٗزاى

10

گشارش فزٌّگٖ هسبئل سٌ٘وبٕ اٗزاى (در
ح٘غٔ تَل٘ذً ،وبٗص ،آهَسش ،تَسٗغ 5 ،گشارش فزٌّگٖ
ثبسًوبٖٗ ،فٌبٍرٕ)... ٍ ،

1

حوبٗت اس پبٗبى ًبهِ

11

حوبٗت اس پبٗبىًبهِّبٕ هزتجظ ثب هحَرّبٕ
پژٍّطٖ گزٍُ

حوبٗت اس 6
پبٗبىًبهِ

1

گروه مطالعات ارتباطی و رسانه های جدید
محور و اولویت پژوهشی

س٘بستگذارٕ ٍ هذٗزٗت ارتجبعبت ٍ
رسبًِّبٕ جذٗذ

ردیف

موضوع پژوهش

قالب اجرا

1

آس٘تضٌبسٖ ٍ ثزرسٖ س٘بستّبٕ آهَسش
سَاد رسبًِإ در اٗزاى

عزح پژٍّطٖ

1

2

راّجزدّبٕ ًظبرت ٍالذٗي ثز استفبدُ فزسًذاى
اس رسبًِّبٕ جذٗذ

عزح پژٍّطٖ

1

3

ف٘لتزٌٗگ ٍ ًظبرت ثز رسبًِّبٕ جذٗذ ٍ
چبلصّبٕ اٗي حَسُ در اٗزاى

ًطست تخصصٖ

1

4

التصبد س٘بسٖ ٍ فزٌّگٖ رسبًِّبٕ ًَٗي /
فضبٕ

تزجوِ کتبة

2

5

چبلصّب ٍ فزصتّبٕ صٌؼت فزٌّگ در
هح٘ظ رسبًِإ جذٗذ

ًطست تخصصٖ

2

6

ثبسًوبٖٗ اًَاع دٌٗذارٕ در ضجکِّبٕ
اجتوبػٖ هجبسٕ

عزح پژٍّطٖ

1

رسبًِ ٍ التصبد

7
رسبًِّب ٍ فزٌّگ
8
9

1

سجک سًذگٖ جَاًبى ٍ رسبًِّبٕ ًَٗي (تلفي
عزح پژٍّطٖ
ّوزاُ ،ثبسّٕبٕ راٗبًِإ ،ضجکِّبٕ
اجتوبػٍٖ ،ثالگ ٍ )....

1

الگَّبٕ استفبدُ رسبًِّبٕ ًَٗي ٍ خبًَادُ ًطست تخصصٖ

1

10

ًمص رسبًِّب در تحمك ٍ ًْبدٌِٗسبسٕ
التصبد همبٍهتٖ

ًطست تخصصٖ

1

11

تحل٘ل ضجکٔ اجتوبػٖ عزفذاراى
گفتوبىّبٕ س٘بسٖ هختلف در فضبٕ
سبٗجز

عزح پژٍّطٖ

12

ارتجبعبت در کبرسارّبٕ س٘بسٖ ،ثبسارٗبثٖ
س٘بسٖ ٍ ضکلدّٖ ثِ افکبر ػوَهٖ در
کبرسارّبٕ س٘بسٖ

تزجوِ کتبة

2

13

ارتجبعبت ٍ س٘بست رسبًِإ ضذُ

ّوبٗص

1

14

ًمص رسبًِّبٕ اجتوبػٖ در ثبسارٗبثٖ
اجتوبػٖ ثْجَد هصزف آة در کطَر

ًطست تخصصٖ

1

15

ضجکِٗبثٖ آًالٗي ٍ ًمص آى در ثْجَد

ًطست تخصصٖ

1

ارتجبعبت س٘بسٖ ٍ رسبًِ

ارتجبعبت سالهت ٍ ًمص رسبًِّب در
حل هؼضالت سٗست هح٘غٖ

ًمص رسبًِّبٕ ًَٗي در تمَٗت اػتوبد،
سزهبِٗ اجتوبػٖ ،گستزش گفتوبى اػتذال ٍ  3گشارش فزٌّگٖ
...

2

سالهت رٍاى
16

ارسٗبثٖ رسبًِّبٕ ػوَهٖ حَسٓ سالهت:
اعالعرسبًٖ ٗب ثحزاىافشاٖٗ

ًطست تخصصٖ

1

حوبٗت اس پبٗبى ًبهِ

17

حوبٗت اس پبٗبىًبهِ هزتجظ ثب هحَرّبٕ
پژٍّطٖ گزٍُ

حوبٗت اس 6
پبٗبىًبهِ

1

گشارش فزٌّگٖ هسئلِ هحَر

18

پ٘طٌْبدٕ:
 راٗبًص اثزٕ ٍ آٌٗذُ ًزمافشارّبٕ کبرثزدٕ هغبلؼبت اپل٘ک٘طيّبٕ هَثبٗل (ارسٗبثٖفٌٖ ٍ هحتَاٖٗ ،راّکبرّبٕ ثْجَد ٍ استفبدُ
4
اس فزٌّگ ثَهٖ ثِ هٌظَر تَل٘ذ
گشارش فزٌّگٖ
اپل٘ک٘طيّبٕ اٗزاًٖ)
 اٌٗفَگزافٖ آًالٗي (تَل٘ذدادُ ،پزداسش ٍتصَٗزسبسٕ)
 ارسٗبثٖ فؼبل٘تّبٕ سبسهبًٖ در فضبٕهجبسٕ

1

