اولویت های پژوهشی پژوهشکده مردم شناسی در سال :8931
.8مطالعات مردم شناسی در زمینه فرهنگ شادمانی:
تدوین و تالیف مقاالت پژوهشی فرهنگ شادمانی :شناسایی ،معرفی و تحلیل
پژوهش های مربوط به آیین ،هویت ملی و محلی و حوزه عمومی در ایران :نوروزگاه ها ،یلدا و غیره
طرح پژوهشی گاهشماری آیین های ایرانی
پژوهش در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه آیین :چهارشنبه سوری
.2آماده سازی اطلس مردم نگاری سرزمین به دو صورت موضوعی و استانی:
اطلس پوشاک با همکاری پژوهشکده هنرهای سنتی و پژوهشکده حفاظت و مرمت
اطلس غذا با همکاری معاونت گردشگری با تاکید بر دواستان بوشهر و گیالن
اطلس پزشکی مردمی با همکاری دانشنامه پزشکی مردمی ،فرهنگستان علوم پزشکی
اطلس نوروز و یلدا در قالب طرح های موظفی
مجموعه مقاالت پژوهشی یلدا و نوروز مستخرج از اطلس
.9اخالق زیست محیطی و اخالق شهروندی با تاکید بر آموزه ها و ارزش های میراث فرهنگی:
طرح پژوهشی جایگزین پالستیک با کاالهای مرتبط با هنرهای سنتی با همکاری پژوهشکده هنرهای سنتی و معاونت صنایع
دستی
حفظ تنوع زیستی ،طبیعی و فرهنگی :شنگ (سگ آبی) در استان های گیالن و مازندان با همکاری گروه میراث طبیعی و انجمن
غیر دولتی زنان و جوانان حامی محیط زیست استان گیالن
.4دانش بومی و مردم شناسی بحران های طبیعی و انسانی :زلزله ،سیل ،تصادفات جاده ای:
مردم شناسی فاجعه با تاکید بر سیل لرستان و گلستان
مطالعه در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها و موسسات و بحران های طبیعی و حفظ محیط زیست
مردم شناسی زلزله سرپل ذهاب و بم
مردم شناسی فرهنگ رودخانه های ایران

مطالعات مردم شناسی خشکسالی و سیستم بومی مدیریت آب در روستاهای ایران ،انتشار آثار پژوهشی
.5مردم شناسی گردشگری ،بومگردی و اقتصاد میراث:
طرح پژوهشی مردم شناسی غذا در بوشهر
طرح پژوهشی ارزش ها و نگرش های در گردشگری استان آذربایجان غربی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان آذربایجان غربی
مردم شناسی راه های تجاری :جیرفت به جنوب غربی کشور در همکاری با دانشگاه توبیگن آلمان
.6مطالعات مردم شناس خلیج فارس:
مطالعات مردم شناسی جزیره قشم
.7مردم شناسی و مطالعات میان نسلی و انتقال میراث فرهنگی به نسل جدید:
طرح پژوهشی کودک و دفاع مقدس
طرح پژوهشی کودکان و قصه های پریان
نوروزگاه و کودکان
مادران و انتقال میراث فرهنگی به کودکان با تاکید بر شهر زواره
کودک و میراث ناملموس :مجموعه کتاب های سه زبانه
.1مردم شناسی و مطالعات ایران فرهنگی:
تاریخ تطبیقی مردم شناسی ایران و ترکیه با همکاری اساتید دانشگاه قونیه
معبد هندوها با همکاری پژوهشکده زبان شناسی ،کتیبه ها و متون
مردم شناسی آیین شب عروس قونیه با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اساتید دانشگاه قونیه
رشت تاجیکستان و رشت ایران با همکاری موسسات فرهنگی استان گیالن با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تولید نشریه انگلیسی زبان میراث میان فرهنگی کشورهای حوزه ایران فرهنگی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی
.3مطالعات میراث ناملموس:

مجموعه مقاالت پژوهشی میراث نیایش
کمک به تعیین اولویت های ثبت ملی
کمک به ثبت جهانی برخی از عناصر ملی و مهم کشور در همکاری با معاونت میراث
.81صلح ،همبستگی ملی و تنوع فرهنگی:
بررسی مردم شناختی فرهنگ اقوام دینی ایران :زرتشتیان ،کلیمیان ،ارامنه ،آشوری ها و صابئین
تولید دانشنامه آیین های ایرانی :آیین های شفا
تولید دانشنامه آیین های ایرانی :مهرگان
تولید دانشنامه آیین های ایرانی :سده
 .88آسیب های حوزه میراث فرهنگی:
پروژه نجات بخشی
مطالعات اجتماعی میراث فرهنگی :وندالیسم ،تخریب گرایی و غیره
 .82مستند سازی و مردم نگاری:
ادامه مردم نگاری ها در مورد روستاها و شهرهایی از استان های کشور که فاقد گزارش مردم نگاری هستند
مردم نگاری زواره
مردم نگاری کیش
پژوهش نامه ها
 .89موزه مردم شناسی
انتشار دو پژوهش در زمینه موزه مردم شناسی
بررسی موزه مردم شناسی در ترکیه
بررسی موزه مردم شناسی خوزستان
 .84مطالعات آب

