پپ
شهاهایی
ژوژهوهش
منتش
ده
دردستراشجرا

مرکز تحقیقات صدا و سیما
1ـ بررسي راهکارهاي اجرايي تقويت اعتماد جامعه به رسانه ملي
2ـ ناتوي فرهنگي و راهکارهاي مقابله با آن در رسانه ملي
3ـ تأثير رسانه بر شکلدهي فرهنگ سياسي مردم ايران
4ـ بررسي ويژگيهاي ساختاري تله فيلم در رسانه ملي
5ـ بررسي و آسيبشناسي ساختاري برنامههاي ترکيبي و ارائه ساختارهاي مطلوب
6ـ بررسي وضعيت بازيگري در دو سريال ايراني
7ـ مسئوليت حقوقي صداوسيما ناشي از پخش
8ـ بررسي رژيمهاي حقوقي شبکههاي مختلف در مواجهه با شبکههاي ماهوارهاي
9ـ بررسي ،آسيبشناسي و ارايه راهکارهاي رفع اشکاالت زباني گزارشگران ورزشي سيما
10ـ تدوين الگوي صحيح مصرف انرژي خانگي از منظر کارشناسان اقتصادي و طرح آن در رسانه ملي
11ـ بازيها و آئينهاي نمايشي در فرهنگ مردم
12ـ آيين مهرورزي خانواده در فرهنگ مردم
13ـ محيط پژوهي مرکز سيستان و بلوچستان(مرکز سیستان و بلوچستان)
14ـ اردبيل ديروز (مرکز اردبيل)
15ـ بررسي کتيبههاي آستان شيخ صفيالدين اردبيلي (مرکز اردبيل)
16ـ پيامآوران نوروزي (مرکز اردبيل)
17ـ بررسي عوامل مؤثر بر گرايش کودکان شهر اردبيل به برنامههاي ترکي زبان شبکههاي غيربومي (مرکز اردبيل)
18ـ بررسي پتانسيلهاي طنز در استان اردبيل (مرکز اردبيل)
19ـ ورزش باستاني در خراسان رضوي (مرکز خراسان رضوي)
20ـ آسيبهاي اجتماعي و اولويتهاي منطقهاي و استاني (مرکز خراسان رضوي)
21ـ جوان و ارتباطات جديد ،بايدها و نبايدها (مرکز خراسان رضوي)
22ـ سرخس چهار راه تجارت دنيا (مرکز خراسان رضوي)
23ـ بررسي تاريخ قحطي در خراسان در زمان رضاشاه (مرکز خراسان رضوي)
24ـ نقش دولت انگليس در استان خراسان و دخالتهاي آن (مرکز خراسان رضوي)
25ـ راهکارهاي ترويج خبر از شبکه استاني (مرکز خراسان رضوي)
26ـ آداب و رسوم ازدواج در روستاهاي استان مرکزي (مرکز استان مرکزي)
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27ـ شناسايي استعدادهاي بالقوه حوزه طنز و سرگرمي در استان مرکزي (مرکز استان مرکزي)
28ـ بررسي زندگاني استاد عبدالعظيم قريب پدر دستور زبان فارسي ايران (مرکز استان مرکزي)
29ـ بررسي زندگاني استاد عباس سحاب پدر کارتوگرافي ايران (مرکز استان مرکزي)
30ـ بررسي مشاغل سنتي استان مرکزي (مرکز استان مرکزي)
31ـ يادگيري در استان سمنان (مرکز سمنان)
32ـ تنور و تنوربندان (مرکز سمنان)
33ـ نمادهاي سنتي در استان سمنان (مرکز سمنان)
34ـ شناسايي ظرفيتهاي طنز در ادبيات آذربايجان و نحوه استفاده از آن در صداوسيما (مرکز آذربايجان
غربي)
35ـ رسانههاي محلي و گفتمان جديد حمايت از تنوع فرهنگي (مرکز آذربايجان غربي)
36ـ محيطپژوهي صداوسيماي مرکز آذربايجان شرقي (مرکز آذربايجان شرقي)
37ـ مطالعه ويژگيهاي معماري و فرهنگي گرمابههاي تاريخي استان آذربايجان شرقي (مرکز آذربايجان شرقي)
38ـ بازنمايي مؤلفههاي فرهنگ بومي در استوديوهاي تلويزيوني صداوسيماي مرکز تبريز (مرکز آذربايجان
شرقي)

مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما
1ـ کتاب کار و تالش در فرهنگ اسالمي
2ـ کتاب کار و کوشش از ديدگاه انديشمندان اسالمي
3ـ کتاب همت مضاعف و کار مضاعف در فرهنگ ايرانيان دوران باستان
4ـ کتاب موفقيت پايدار؛ نقش همت و تالش در موفقيت و تعالي
5ـ کتاب تحليل پيوستگي و ارتباط ساختاري عناوين موضوعي سال اعالم شده از سوي مقام معظم رهبري
6ـ کتاب الگوهاي عملي کار و همت مضاعف در زندگي علما و عرفاي اسالمي
7ـ کتاب کار و همت مضاعف در آينه شعر و ادب فارسي
8ـ کتاب مجموعه بيانات امام و مقام معظم رهبري درباره همت و تالش
9ـ کتاب روشهاي نقشآفريني رسانه ملي در موضوع همت و کار مضاعف
10ـ کتابشناسي کار و همت مضاعف
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