اولويتها و برنامههاي پژوهشي
پژوهشکده فرهنگ
سال 1399
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رديف

محور و اولويت

موضوع پژوهش

پژوهشي

قالب اجرا

سويههاي فرهنگي مسائل جامعۀ ايران(«فرهنگ بهعنوان مساله» و «فرهنگ در مقام
حلمساله»):
فرهنگ و کرونا
فرهنگ و تنگناهای اقتصادی( فرهنگ اقتصادی ،تولید ملي ،اخالق کار ،فرهنگ مصرفي و)...
چشماندازی فرهنگي در تحلیل مسائل نهاد خانواده در ايران
1

«فرهنگ» و

فرهنگ و مسائل اجتماعي :طالق ،خشونت ،سالمندی و ...

نشست و پژوهش و

مسائل کنوني

فرهنگ در عصر رسانههای ديجیتال

گزارش تحلیلي و

جامعۀ ايران

فرهنگ» و بازتولید نابرابری در ايران

راهبردی

سويههای جهاني و بینالمللي مسائل فرهنگي
تضادها و شکافهای فرهنگي در ايران
وجوه مختلف رابطۀ فرهنگ و توسعه
تحوالت فرهنگ سیاسي در ايران معاصر
آيندهپژوهي فرهنگ و حوزههای فرهنگي در ايران

2

رويکردهای رقیب در تحلیل فرهنگ معاصر ايران

2

فهم فرهنگ

جريانها و گفتمانهای فکری و هويتي موثر در ايران

معاصر ايران

متفکران موثر و جريانساز (ايراني و خارجي) در فکر و فرهنگ معاصر ايران

(رويکردها ،مسائل
و مفاهیم)

سنت و تعینهای آن در حیطهها و مصداقهای «فرهنگ»
بررسي زمینهها و عوامل تغییر فرهنگي در ايران در دهههای اخیر

نشست و پژوهش و
گزارش تحلیلي و
راهبردی

عوامل تعیینبخش مصرف فرهنگي در ايران
ساختارطبقاتي و مصرف فرهنگي در ايران
داللتهای اجتماعي و سیاسيِ مصرف فرهنگي در ايران

3

مصرف فرهنگي
در ايران

شکاف فرهنگ رسمي و غیررسمي در مصرف فرهنگي در ايران

نشست و پژوهش و

مطالعة تطبیقی مصرف فرهنگی در ایران با کشورهای منطقه

گزارش تحلیلي و

مصرف فرهنگي به مثابه نشانهای از تغییر فرهنگي و اجتماعي

راهبردی

روندهای نوظهور در مصرف فرهنگي در ايران
تحلیل بازنماييهای فرهنگي در مديومهای مختلف ادبي و هنری ايران

اتنوگرافي و فراتحلیل
4

فرهنگ عمومي

فرهنگ و سبک زندگي طبقات و اقشار مختلف جامعۀ ايران

پژوهش های موجود
و پیمايش و گزارش
سیاستي

3

فرهنگ اقوام و مناطق مختلف ايران

پژوهش و نشست

شناخت ذائقۀ فرهنگي( از غذا و پوشش تا ورزش و سرگرمي و )...در اليههای مختلف جامعۀ ايران

پژوهش کیفي و
اتنوگرافي و
گزارشهای تحلیلي-
سیاستي

پژوهش و تامل دربارۀ فرهنگ عامه) (Popular Cultureو تولیدات عامهپسند در ايران امروز

بررسي ارزشها و نگرشهای اقتصادی ،اخالق کار ،فرهنگ مصرف و...
فرهنگ ( در مقیاسها و مديومهای مختلف :فرهنگ عمومي ،ارزشهای اجتماعي ،ادبیات ،مديومهای

نشست -پژوهش

پژوهش
پژوهش -نشست

هنری ،هنرهای تجسمي) و مساله زنان( هويت ،فاعلیت و)...
5

6

سیاست فرهنگي
در ايران

کتاب و نشر

تحلیل اجتماعي سیاست فرهنگي در ايران پس از انقالب در حوزههای مختلف فرهنگ و هنر
نقد و ارزيابي عملکرد نهادهای حوزۀ سیاستگذاری فرهنگي کشور

پژوهش و نشست
پژوهش

تحلیل آسیبشناسانۀ وضعیت نهادهای فرهنگي دولتي و مردمي در ايران

نشست -پژوهش

اقتصاد نشر و کتاب و اقتصاد کتابفروشيها در ايران

نشست -پژوهش

ارزيابي روندهای جديد صنعت نشر( فروش آنالين ،نشر الکترونیک و)...

نشست -پژوهش

ارزيابي بخشهای دولتي و خصوصي در صنعت نشر ايران

نشست -پژوهش

مسائل حقوقي نشر :حقوق مولفان و کپي رايت و ...
4

پژوهش

رصد روندهای موثر بر ترجمه و تالیف در حوزههای مختلف اعم از آثار عامهپسند و آثار حوزۀ «انديشه» و

نشست -پژوهش

آثار مذهبي و جز آن
مروری بر محدوديتها و امکانهای حوزۀ سیاستگذاری کتاب در  4دهۀ گذشته

پژوهش و نشست

وضعیت کنوني اقتصاد فرهنگ در حیطههای مختلف فعالیتهای فرهنگي

پژوهش -گزارش
های توصیفي تحلیلي
پژوهش -گزارش

روندهای تعیینکننده در اقتصاد فرهنگ ايران

های توصیفي تحلیلي
اقتصاد سیاسي میدانهای مختلف تولید فرهنگي
7

پژوهش -برگزاری

اقتصاد فرهنگ

نشست
يارانه و فرهنگ در ايران

نشست -پژوهش

تحلیل سويههای مختلف بازاریشدن فرهنگ ايران

نشست -پژوهش

دين و ذائقه فرهنگي و سیاسي و هنری جامعه ايران
8

مطالعات ديني
فرهنگ

پژوهش در حوزۀ اخالق عمومي در جامعۀ ايران

پژوهش
نشست -پژوهش

پژوهش در موضوع سهم ارزشهای ديني در فرهنگ عمومي و اخالق جمعي ايرانیان

نشست -پژوهش
نشست -پژوهش

تغییرات فرهنگ و دینداری
5

9

ادبیات

ادبیات و ذائقۀ فرهنگي در ايران

نشست -پژوهش

گفتمانها و جريانهای اصلي ادبي در ايران امروز

نشست -پژوهش

ادبیات و مسائل جهان معاصر

نشست -پژوهش
پژوهش

تحوالت رمان فارسي در چند دهۀ اخیر
جايگاه و تحوالت شعر فارسي در دهههای اخیر

نشست -پژوهش

ادبیات کودک و نوجوان در ايران و محتوا و کارکردهای آن

پژوهش و نشست

تغییر زباني و تغییر فرهنگي در ايران

پژوهش و نشست

روند ترجمۀ کتاب در چهار دهۀ اخیر ايران

نشست -پژوهش

6

