« برنامة پژوهشی پژوهشکدة هنر برای اجرا در سال »1399
هنر در دوران بحران کرونا

1

اقتصاد هنر در دوران بحران کرونا

2

سیاستگذاری هنری در دوران
بحران کرونا

3

مصرف هنری در دوران بحران
کرونا

4

کارکرد هنر در دوران بحران
کرونا

رديف

محور پژوهشي

رديف

رديف

محور پژوهشي

اولويت پژوهشي

1

اقتصاد هنرهای سینما ،نمايش ،موسیقي ،هنرهای تجسمي و سنتي

2

بازار ديجیتال هنر

3

ظرفیتهای اقتصادی فضای مجازی /نمايشهای آنالين

4

ظرفیتهای اقتصادی مشاغل هنری خانگي

طرح پژوهشي

1

ابعاد فرهنگي ،اجتماعي مجازی شدن هنر (فرصتها و تهديدها)

برگزاری نشست-
گزارش فرهنگي

2

مناسبات حاکمیت ،نهاد هنر و مردم در مواجهه با کرونا

طرح پژوهشي

1

تاثیر کرونا بر مصرف هنر ی در مناطق کمتر توسعهيافتۀ فرهنگي در ايران

برگزاری نشست-
گزارش فرهنگي

2

ابعاد طرح اکران اينترنتي فیلم های سینمای ايران در بسترهای وی.او.دی

برگزاری نشست-
گزارش فرهنگي

1

قابلیت های هنرهای نمايشي ،تجسمي ،سنتي و  ...در مديريت فرهنگي بحران و
تقويت پدافند غیرعامل (پدافند غیرعامل فرهنگي و کارکردهای سینما)

طرح پژوهشي

2

تحوالت آيین های هنری در دوران پساکرونا /نمايشگاه مجازی

قالب اجرا
برگزاری نشست-
گزارش فرهنگي

نمايشگاه مجازی-
گزارش فرهنگي

سینما و نمایش
رديف

اولويت پژوهشي

قالب اجرا

1

جامعهشناسي سینما و تئاتر

مطالعه بازنمايي جايگاه خانواده در تئاتر معاصر

طرح پژوهشي

2

سینما و تئاتر پس از انقالب

تطورات گفتماني سینما يا تئاتر پساانقالب اسالمي

طرح پژوهشي

3

سینما و اقتصاد

4

سینما ،تئاتر ،اخالق و آسیبهای
اجتماعي

1

مطالعه تطبیقي اقتصاد صنعت سريالسازی در جهان و وضعیت آن در
ايران

طرح پژوهشي

2

گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتي

طرح پژوهشي

1

کارکرد سینما در مواجهه با آسیبهای اجتماعي (کاهش تنشهای
خانوادگي ،پیشگیری از خودکشي ،اعتیاد و )...

طرح پژوهشي

2

اخالق و نظام اخالقي در سینمای معاصر ايران

طرح پژوهشي

5

مسائل و موضوعات نوپديد در
حوزۀ سینما و تئاتر

مطالعه در ابعاد سینما و تئاتر معاصر ايران و ارزيابي تحوالت آن (در حیطۀ تولید،
نمايش ،آموزش ،توزيع ،و  ،)...جريانشناسي انتقادی سینما و تئاتر

نشست تخصصي

6

ترجمه متون مرجع در حوزۀ
تئاتر و سینما

ترجمه متون معتبر جديد با تمرکز بر کارکردهای فرهنگي و اجتماعي هنر

ترجمه

7

پژوهشهای دانشگاهي

حمايت از رسالهها و پاياننامههای دفاع شده سینما و تئاتر در موضوعات مرتبط
با محورهای پژوهشي

تبديل به کتاب يا
گزارش فرهنگي

هنرهای تجسمی و سنتی
رديف

رديف

1

محور پژوهشي

اولويت پژوهشي

قالب اجرا

هنرهای تجسمي ،هويت ديني و
ملي و معاصريت

1

جريانهای انديشهای هنری پس از پیروزی اانقالب در نشريات تخصصي
هنری

طرح پژوهشي

2

انسانشناسي زيباييشناسي بومي خودتزيیني زنان عشاير و نقش آن در
توسعۀ فرهنگي ايران (تدوين بسته فرهنگي روستا و عشاير)

طرح پژوهشي

2

مد و فرهنگ

آثار و پیامدهای فرهنگي اجتماعي مد و مدگرايي در جامعه

طرح پژوهشي

3

مسائل و موضوعات نوپديد در
حوزه هنرهای تجسمي و سنتي

مطالعۀ ابعاد هنرهای تجسمي و سنتي امروز ايران و تحوالت آن (عملکرد
نگارخانهها -مخاطبشناسي نگارخانهها -تعامل نگارخانهها با حراجيهای هنرهای
تجسمي و  )...جريانشناسي انتقادی هنرهای تجسمي

نشست تخصصي ،طرح
پژوهشي ،گزارش
فرهنگي

4

ترجمه متون مرجع در حوزۀ
هنرهای سنتي و تجسمي

متون معتبر جديد با تمرکز بر کارکردهای فرهنگي و اجتماعي هنر

ترجمه

5

پژوهشهای دانشگاهي

حمايت از رسالهها و پاياننامههای دفاع شده مرتبط با محورهای پژوهشي

کتاب

موسیقی
رديف

اولويت پژوهشي

قالب اجرا

محور پژوهشي

کارکردها و تاثیرات فرهنگي اجتماعي گرايش به انواع موسیقي در جامعه

طرح پژوهشي

2

مسائل و موضوعات نوپديد در
حوزه موسیقي

بررسي ابعاد موسیقي امروز ايران و تحوالت آن (جريانشناسي انتقادی موسیقي)

نشست تخصصي،
گزارش فرهنگي

3

ترجمه متون مرجع در حوزۀ
موسیقي

متون معتبر جديد با تمرکز بر کارکردهای فرهنگي و اجتماعي هنر

ترجمه

4

پژوهشهای دانشگاهي

حمايت از رسالهها و پاياننامههای دفاع شده مرتبط با محورهای پژوهشي

کتاب

1

موسیقي و فرهنگ

