ﭘﯿﻮﺳﺖ ٥
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و رﺳﻤ! ﺑﺮرﺳ! ﺷﺪه در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

۱

اﻟﺰاﻣﺎت راﻫﺒﺮی و ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺳﺎﻧﻪ

۲
۳
۴

۵

ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﺗﺎﻣﻼﺗ درﺧﺼﻮص ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕ ﮐﺸﻮر
ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫ ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺒﺎﻧ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﺑﺮرﺳ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤ ﻓﺮﻫﻨﮕ در اﯾﺮان و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺳﺎزی اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ

۶

ﻣﺪل ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻛﺸﻮر در ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻛﺸﻮر

۷

ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻓﺮﻫﻨﮕ اﯾﺮان ﺑﻬﺎر ۱۳۹۹

۸

ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕ ﮐﺸﻮر

۹

ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮔﺰارش آﻗﺎی ﺣﺎﺟﯿﻠﻮﯾﯽ

۱۰

دﻻﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم

۱۱

ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﻗﺪام ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری

۱۲

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻓﺮﻫﻨﮕ و اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ ﮐﺸﻮر

۱۳

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
اﮐﺒﺮ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻬ
ﻣﻬﺪی ﺟﻤﺸﯿﺪی
ﺣﻤﯿﺪ ﺧﯿﺮآﺑﺎدی
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮔﻮدرزی
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺦ زاده
ﻫﺎﺷﻢ ﻧﯿﮑﻮﻣﺮام
ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺪاد
ﻓﺮﯾﺪون آق اوﻟ
ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺤﺎﻗ
ﺟﻮاد ﺣﺴﯿﻦ زاده
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﻤﻨ
ﺣﺎﺟﯿﻠﻮﯾﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺗﯿﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﻤﻨ ﺧﺪﻧﮓ
ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻻﯾﯽ آراﻧ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ؛ ﺷﺮح ﻣﮑﻤﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕ رﺳﺎﻧﻪ ای اﻃﻠﺲ

۱۴

اﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب درﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺳﺎﻧﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۹۴

۱۵

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻮزوﯾﺎن در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺪ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣ اﯾﺮاﻧ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

ﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺗﺮوﯾﺞ و ارﺗﻘﺎ ﺳﻨﺪ
اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣ اﯾﺮاﻧ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
۱۶

ﮐﺎرﺑﺮگ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻤ  ،ﻓﺮﻫﻨﮕ و اﺟﺘﻤﺎﻋ

ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم

۱۷

درآﻣﺪی ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕ آﯾﺖ ﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای

ﻣﻬﺪی ﺟﻤﺸﯿﺪی

۱۸

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮی

ﻣﻬﺪی ﺟﻤﺸﯿﺪی

۱۹
۲۰

اﺻﻮل و روش ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روش ﺳﯿﺴﺘﻤ
ﻣﻨﺸﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی

ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠ رﺿﺎﯾﯽ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕ وﻻ ﻣﻨﺘﻈﺮ

۲۱

ﻣﺒﺎﻧ و اﻟﮕﻮی ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻓﺮﻫﻨﮕ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ

۲۲

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕ

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕ

۲۳

ﺣﮑﻤﺮاﻧ ﻓﺮﻫﻨﮕ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﻫﺎﻟ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣ

۲۴
۲۵

ﮔﺰارش ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ ؛ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻟﻮازم
و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزﺳﺎزی

۲۶
۲۷

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﺮﺻﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﻌﺎرف ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔ

۲۸

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣ و ﺣﮑﻤﺮاﻧ اﺳﻼﻣ

۳۰
۳۱
۳۲

ﻣﻌﺎوﻧﺖ راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣ

اﻫﻢ ﻋﯿﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕ ﮐﺸﻮر
ﻧﮑﺎﺗ درﺑﺎرۀ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻤﺮاﻧ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕ

۲۹

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕ

ﺷﻤﺎره ۳۴ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی ﺻﺪرا

ﺗﺎﻣﻼﺗ در ﺑﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺮدازی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد و ﺗﺤﻮل ﺣﮑﻤﺮاﻧ در ﮔﺎم دوم

ﻣﻌﺎوﻧﺖ راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن

اﻧﻘﻼب

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﺿﺮورت ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕ ﮐﺸﻮر

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﯿﺮازه ﮐﺘﺎب ،ﺷﻤﺎره ٥٦

ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻓﺮﻫﻨﮕ
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
و اﻟﺰاﻣﺎت اﺻﻼح

ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ

۳۳

ﻣﺘﻦ اوﻟﯿﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧ اﺟﺘﻤﺎﻋ

۳۴

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ

اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﺣﮑﻤﺮاﻧ ﺷﺮﯾﻒ

۳۵

اﻗﺪاﻣﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

۳۶
۳۷

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﮐﺸﻮر

ﺳﯿﺪﺳﭙﻬﺮ ﻗﺎﺿ ﻧﻮری و

ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ذﯾﻨﻔﻌﺎن

ﻫﻤﮑﺎران

ﻧﻔﻮذ و ﺿﺪﻧﻔﻮذ؛ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،اﺑﻌﺎد و اﻧﻮاع

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

۳۸
۳۹

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣ اﯾﺮان؛ درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻓﺮﻫﻨﮕ در اﯾﺮان
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣ

۴۰

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺸﻮر درﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﻧﺮم

۴۱

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﻠﻮب از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم

۴۲

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﻼﻣ

۴۳

اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻬﺎﻧ ﺷﺪن؛ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ

۴۴

ﺳﯿﻨﻤﺎی اﻣﯿﺪ؛ داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ

۴۵
۴۶

ﺑﺮرﺳ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎﻧ  ،اﺻﻮل و ﭼﮕﻮﻧﮕ آﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﺳﯿﻤﺎی ﺳﯿﻤﺮغ؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﺳ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ
ﻣﻘﺎﯾﺴ qﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری آﻣﻮزﺷ اﯾﺮان و ژاﭘﻦ

۴۷

۴۸

در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮدازی ﺣﮑﻤﺮاﻧ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧ qﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ
ﺑﻪ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣ

اﯾﺮاﻧ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻏﻼﻣﭙﻮر آﻫﻨﮕﺮ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

رﺣﯿﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﻋﻠ رﺷﯿﺪﭘﻮر ،ﻣﻬﺪی ﺷﺎه
ﻧﻮروزی ،ﺳﺎرا اﯾﺮاﻧﭙﻮر
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﻬﺪی ﻋﺴﮑﺮی و ﻫﻤﮑﺎران
ﻋﻠ اﺻﻐﺮ ﭘﻮرﻋﺰت ،ﺑﻬﻨﺎم
ﻋﺒﺪی

۴۸

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺟﺰا و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

ﭘﺮوﯾﺰ داوودی

۴۹

ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و اراﺋﻪ ﻃﺮح دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ

ﭘﺮوﯾﺰ داوودی

۵۰

ﻃﺮاﺣ اﻟﮕﻮی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯿﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟ دوﻟﺘ ﺑﺎ روش ﻓﺮا ﺗﺮﮐﯿﺐ

۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶

آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در دوران ﮐﺮوﻧﺎ و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮری ﻣﺪارس در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ﻃﺮاﺣ اﻟﮕﻮی ﺣﮑﻤﺮاﻧ ﻣﻄﻠﻮب در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ
اﺑﺰار ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻤﻮﻣ
ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺳﺎزی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه آﻣﺎﯾﺶ
ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ ﮐﺸﻮر

ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﯿﺪی و
ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﯿﻼد ﻓﻄﺎﻧﺖ ﻓﺮد ﺣﻘﯿﻘ و
ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﻬﺪی ﮔﻞ وردی
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼ
۵۷

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ ﮐﺸﻮر

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕ

۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲

آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ
ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺳﺎزی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه آﻣﺎﯾﺶ
ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺳﺎزی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه آﻣﺎﯾﺶ
ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﻣﺒﺎﻧ ﺳﯿﺎﺳﺘ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ
ﺑﺮرﺳ ﺗﻄﺒﯿﻘ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻓﺮﻫﻨﮕ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ )ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻣﺼﺮ(

۶۳

ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣ اﯾﺮاﻧ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

۶۴

ﻣﺒﺎﻧ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﺮﻫﻨﮕ

۶۵

ﮔﺰارش ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻤﺮاﻧ در ﺑﻨﯿﺎد ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ )(BFI

۶۶

ﺑﺮرﺳ ﭼﺎرت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

۶۷
۶۸
۶۹
۷۰

ﮔﺰارش ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻤﺮاﻧ در دﭘﺎرﺗﻤﺎن دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،رﺳﺎﻧﻪ و ورزش
اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﮔﺰارش رﺻﺪی؛ از ﺑﺮﺧ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺣﮑﻤﺮاﻧ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ

وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ
ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋ -ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﺣﺠﺖ ﷲ اﯾﻮﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤ اﻣﯿﺮی
ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺮان

ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺮان
ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺮان

ﺑﺮرﺳ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘ  -دﭘﺎرﺗﻤﺎن دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،رﺳﺎﻧﻪ و
ورزش ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺣﮑﻤﺮاﻧ در اﯾﺮان )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت(

ﻣﺴﻌﻮد درودی
اﯾﻮن ﯾﺎﻧﮓ و ﻟﯿﺰا ﮐﻮﺋﯿﻦ

۷۱

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﮕﺎرش ﮔﺰارشﻫﺎی راﻫﺒﺮدی در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣ

ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺳﺎﻋﺘﭽ و
اﻣﯿﺪ ﺻﺎﻟﺤ

۷۲

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪی-اﺳﻼﻣ و دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ) ۳ﺟﻠﺪی(

۷۳

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒﺎﻧ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧ )ﺟﻠﺪ ۱؛ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳ (

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒﺎﻧ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧ )ﺟﻠﺪ ۲ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧ (
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒﺎﻧ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧ )ﺟﻠﺪ ۳ﻧﻤﺎدﺷﻨﺎﺳ (
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒﺎﻧ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧ )ﺟﻠﺪ ۴ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻧﻈﺎم
ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧ (
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒﺎﻧ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧ )ﺟﻠﺪ ۵رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳ (
ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﻬ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻂﻣﺸ  ،ﻧﺤﻮه اداره و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ

رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﺳﯿﻨﻤﺎی اﻋﺘﺮاض؛ ﺑﺮرﺳ ﺳ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی از ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺤﻮﻟ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﺮاروی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ

۸۲

ﭘﯿﻮﺳﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ

۸۳

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ دﯾﻨ

۸۴

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺎﺟﯿﻠﻮﯾﯽ
اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی

ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻓﮑﺮی آﯾﺖا… ﺧﺎﻣﻨﻪای )دوﺟﻠﺪی(

۸۵

ﻣﺘﻮن ﺳﯿﺎﺳﺘ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣ

۸۶

ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب درﺧﺼﻮص ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری
ﻋﻤﻮﻣ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ

۸۷

ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺗﻒ )دو ﺟﻠﺪی(

ﻣﻌﺎوﻧﺖ راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣ

۸۸
۸۹
۹۰
۹۱

ادﻏﺎم ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ،روﯾﮑﺮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن
ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳ ﮐﺎرﮐﺮدی و ﺳﺎﺧﺘﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳ ﮐﺎرﮐﺮدی و ﺳﺎﺧﺘﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕ «

۹۲

روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺤﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ واﻟﺪورف

۹۳

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ آداب ﺟﻤﻌ در ﻣﺪرﺳﻪ رﺣﺎب اﻟﺰﻫﺮا ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﯿﻬﺎ

اﻟﻨﺎز ﻣﺤﻤﺪی
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕ

۹۴

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﯿﻨﮏ

۹۵

روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ واﯾﮑﯿﮑ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎدات ذﻫﻨ و ﻓﺒﮏ

۹۶

روش ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮوژه ای ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ورﮐﺰ

۹۷

ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻣﻬﺪوی ﻋﺎدﻟ

۹۸

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﻨﻄﻖ اوﻟﻮﯾﺖﮔﺬاری ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕ

۹۹
۱۰۰
۱۰۱

ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﮐﯿﺎﻧ و ﻋﻠ اﺻﻐﺮ
ﺳﻬﺮاﺑﯽ

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع :ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ ﭼﻪ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﯿﻠ و ﺳﯿﺪﺟﻼل

ﮐﻤﮑ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣ ﮐﻨﺪ؟

ﻣﻮﺳﻮی

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع :از ﺣﮑﻤﺮاﻧ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕ

ﻣﻬﺪی ﻣﺘﻘ ﻓﺮ و ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد
ﺗﻘﻮی

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ دﯾﻦ :ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎ و

روح ﷲ ﺣﺮﯾﺰاوری و اﺣﻤﺪ

ﻓﺮوﺑﺴﺖﻫﺎ

رﻫﺪار

۱۰۲

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع :ﺗﻌﺪد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ ؛ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ

۱۰۳

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع :ﺗﺎﻣﻠ در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟ ﻓﺮﻫﻨﮓ

۱۰۴

ﺳﯿﺪﺟﻮاد ﻣﻬﺪوی ﻋﺎدﻟ

ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸ

ﺳﻌﯿﺪ ﻟﺸﮕﺮی و ﻣﺨﺘﺎر ﺣﺴﻨ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﺮاﻫﺎﻧ و
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی اﯾﺰدﺧﻮاه

ﺟﺪول  -١ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤ! ﺑﺮرﺳ! ﺷﺪه در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪ
ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

١

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دوﻟﺘ ﮐﺸﻮر و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﺑﻌﺎد

اﺻﻐﺮ ﻧﻌﻤﺘ  ،ﺑﻬﺮام ﻋﻠ ﺷﻴﺮی،

زﻳﺴﺖﺑﻮﻣ آﻧﻬﺎ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ رﺳﺎﻧﻪای

ﻃﺎﻫﺮ روﺷﻨﺪل ارﺑﻄﺎﻧ  ،ﻧﺎﺻﺮ
آزاد

٢

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﺤﻮﻟ

٣

ﺑﺮرﺳ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب

اﺻﻐﺮ ﻧﻌﻤﺘ  ،ﺑﻬﺮام ﻋﻠ ﺷﻴﺮی،
ﻃﺎﻫﺮ روﺷﻨﺪل ارﺑﻄﺎﻧ  ،ﻧﺎﺻﺮ
آزاد

ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ

ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤ اﻣﯿﺮی ،ﻣﻬﺪی
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﺒﺎر ،ﻣﺤﻤﺪﻧﻘ
اﯾﻤﺎﻧ

٤

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗ در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻤﺎن رﻫﺒﺮان

ﻣﺼﻄﻔ اﻧﺘﻈﺎری ﻫﺮوی،

اﻧﻘﻼب )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ و ﺣﻀﺮت آﯾﺖ ﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻘﺼﻮدی

درﺑﺎره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت(
٥

رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در آﯾﻨﺪه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

زﻫﺮه داﻧﺸﻤﻨﺪی

٦

ﺑﺮرﺳ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧ و ﺷﯿﻮهی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺮان

ﻋﻠ اﮐﺒﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕ  ،ﺻﺪﯾﻘﻪ

٧

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان

٨

ﺑﺮرﺳ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی :دﯾﺪﮔﺎه

ﻫﺎدی ﺧﺎﻧﯿﮑ  ،ﺳﻌﯿﺪ ارﮐﺎنزاده

روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری

ﯾﺰدی

ﺑﺒﺮان
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪیزاده،
ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠ ﺑﻬﺮاﻣﭙﻮر

٩

ﺣﻘﻮق ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﺮوز و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻓﺮدا

ﻣﺤﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠ

١٠

ﺣﻘﻮق ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ در اﯾﺮان؛ از اﯾﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎ

ﻗﺪرتﷲ رﺣﻤﺎﻧ

اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎم آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای

١١

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻣﺮوز

ﻣﻬﺪﺧﺖ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻋﻠﻮی،

اﯾﺮان )ﺑﺮرﺳ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ،اﺳﺘﺎدان ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و

ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺷﮑﺮی

ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ(
١٢

ﺗﺎﻣﻠ در روﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻮی

١٣

ﻃﺮاﺣ ﻣﺪل ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در ﻧﻈﺎم ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗ اﯾﺮان

ﻃﺎﻫﺮ روﺷﻨﺪل ارﺑﻄﺎﻧ  ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﺑﺨﺘﯿﺎری

