برنامه زمانبندی ارائه آثار دوازدهمین كنگره پیشگامان پیشرفت
 22آذرماه 1397
عنوان نشست

سالن

الگوی پایه پیشرفت

بانو امین

ساعت

نویسندگان

عنوان اثر

سجاد انتشاری ،وحید عرب،
محمدمهدی کمال

آسیب شناسی نظام قوانین آب در ایران و اصالحات مورد نیاز جهت حرکت به سمت
الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت
دین ،سیاست ،شهرسازی؛ تبیین جایگاه نظام شهرسازی و ویژگیهای آن در
حکومتهای دینی.

اصغر موالئی

رقابتپذیری شهری و منطقهای با راهبرد استفاده از ظرفیتهای بومی مناطق ایران

محمد جواد نوری

محمد لعلی ،امیدعلی خوارزمی ،محمد
 09:20تا  10:50اجزاءشکوهی ،سیدرضا حسین زاده
هدایت کارگر شورکی ،فاطمه پاک
نژاد

تدوین مدلی مفهومی ،جهت ارزیابی تابآوری شهری با رویکرد راهبردی
تبیین الگوی معماری سازمانی با رویکرد مدیریت اسالمی

رضا خیرآبادی ،معصومه خیرآبادی

سیاستگذاری آموزش زبانهای خارجی در ایران با ابتناء بر بیانات مقام معظم رهبری

هبتاله شیری

تأثیر فرهنگ اسالمی و ایرانی بر جهتگیری راهبردی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در
رسانه (پایاننامه کارشناسی ارشد)

صادق خزایی

تعدیل شاخص توسعه انسانی با رویکرد اسالمی ایرانی پیشرفت (گزارش حلقه فکری)
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برنامه زمانبندی ارائه آثار دوازدهمین كنگره پیشگامان پیشرفت
 22آذرماه 1397
عنوان نشست

سالن

ساعت

پروین اعتصامی

 09:20تا 10:50

عنوان اثر

نویسندگان

سیدمهدی سلطانی رنانی،
سیدمحمدجواد فاضلیان
فضل اله کاوهیی سرچقا ،طاهره
کاوهیی سرچقا

تولید ملی و حمایت از
کاالی داخلی

مؤلفههای بنیادی تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مولوی در مثنوی
تولید ملی ستون فقرات اقتصاد مقاومتی :چالشها و راهکارها

سکینه سجودی

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خرید کاالهای ساخت داخل در ایران با استفاده از
روش معادالت ساختاری

فاطمه ضرغامی

اقتصاد سیاسی و چالشهای ساختاری در اقتصاد ایران با تاکید بر تولید ملی

محمد عقیقی ،محمد حامد روحانی
بیدگلی
آرمان احمدیزاد ،فاطمه سیفی ،خسرو
اکبری ،محمدحسین ذنوبی

تبیین تأثیر جهانیشدن (رقابت جهانی) بر منابع انسانی استراتژیک به مثابه
الگوی پیشرفت
بررسی نوآوریها و دستاوردهای کاربردی در زمینه بهداشت و درمان و پزشکی

ساسان پروندی

اولویتسنجی مولفه های اقتصاد مقاومتی در تحقق برنامههای آمایش سرزمین
در ایران (پایاننامه کارشناسی ارشد)

مصطفی زارع اردکانی

مطالعات اقتصاد اسالمی (گزارش حلقه فکری)

2

برنامه زمانبندی ارائه آثار دوازدهمین كنگره پیشگامان پیشرفت
 22آذرماه 1397
عنوان نشست

سالن

ساعت

عدالت و پیشرفت

سپیده کاشانی

 09:20تا 10:50

عنوان اثر

نویسندگان

مصطفی میرزائی ،عبداله غالمی،
علیرضا امیری
فاطمه زمزم ،سلیمان منصوری
محمدآبادی

شناسایی و اولویتبندی شاخصهای عدالت اقتصادی با رویکرد تصمیمگیری
چندمعیاره فازی

امین اله پاک نژاد

نقش ثبات سیاسی در برقراری و دستیابی به عدالت اقتصادی

محسن رسولبخش ،احسان هادی،
ابوالحسن هادی ،محسن هادی
سلیمان منصوری محمد آبادی ،اکرم
شعبانی

آیندهپژوهی عدالت با رویکرد مهدویت و تمدنی

عدالت و سالمت :راهکارهای تحقق عدالت در حوزه سالمت
ضرورت استقرار نظام اعتبار سنجی مطلوب در بانکداری اسالمی

فاطمه نصراللهینیا

از عدالت دانشگاهی تا پیشرفت نظام آموزش عالی کشور

حمزه عبدالهی

بررسی نقش امنیت در تداوم و پیشرفت حکومت اسالمی از دیدگاه امام علی (ع)
(پایاننامه کارشناسی ارشد)

رضا احمدی

الگوی اسالمی ایرانی امنیت ملی (گزارش حلقه فکری)
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عنوان نشست

سالن

ساعت

نویسندگان

عنوان اثر

حامد هوشیاران جلودار ،فاطمه افشاری

مشارکت صنایع درحفظ محیط زیست و نقش نهادهای مقرراتگذار در تحقق آن

حجت اهلل عبدالملکی ،مجید صادقی

طراحی الگوی اردوهای جهادی مبتنی بر نظریه برنامهریزی منطقه ای

حمیدرضا ورشابی ،مهربان هادی پیکانی،
رضا ابراهیم زاده دستجردی

شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر بر عدم تمایل نخبگان به جذب در سازمانهای دولتی
ایران
جایگاه تولید و مدیریت محتوای ملی و دینی در شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید
بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

زینب رفاهی کُمساری

پیشرفت اندیشه در کودکان ،سیاستی برای رسیدن به اندیشه پیشرفت

حمیده طائب ،طوبی شاکری گلپایگانی،
محمد رضایی ،محسن ایمانی نائینی

مادری در سینمای جمهوری اسالمی ایران

محمد نبیزاده ،سمیه نبیزاده شهربابک

آسیب های فضای مجازی بر پیشرفت

زهرا کنعانی

مردم ساالری دینی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و راه کارهای تعمیق آن
(پایاننامه کارشناسی ارشد)

بشیر خالقیپور

مطالعات سیاستگذاری فرهنگی (گزارش حلقه فکری)

مرضیه فرمانی

پیشگامان اقتدار و سرافرازی ایران (شعر پیشرفت)

رضا تاج آبادی ،مجید امیری ،آمنه بیات
الگوی پایه پیشرفت

بانو امین  14:45تا 16:15
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عنوان نشست

سالن

ساعت

پروین اعتصامی

 14:45تا 16:15

نویسندگان

عنوان اثر

امید علی عادلی ،هادی عربی ،نصراهلل فریدونی،
مهتا سادات منصوریان ،افسانه مردسلطانی

بررسی و تبیین نقش دانشگاهها در توسعه و کمک به تحقق الگوی
حمایت از تولید کاالی ایرانی
بررسی رابطه بین آموزه های اسالم و سطح رفاه در جامعه :رهیافت
نظریه بازی ها

شراره کامرانی

نقش صنعت فرهنگ در مصرف لوازم خانگی ایرانی و خارجی

یعقوب نعمتی ،لیال نعمتی

حمایت از کار و تولید ملی از مجرای راهکارهای تقنینی ـ قضائی

احمد عباسی درهبیدی ،نگار کاظمی اسفه

راهکارهای حمایت از کاالی داخلی و تولید ملی و نقش آن در
پیشرفت کشور

مهدی فرهنگ دلیر

تبیین داللت قاعدۀ نفی سبیل بر وجوب مبارزه با قاچاق کاال و ارز

مهدی امینیراد ،نادر مهرگان

آیا نرخ سود بانکی اسمی بر اساس شرایط اقتصادی تعیین می شود؟

مهرداد جعفری

چگونگی اثرگذاری نهادهای اقتصادی اسالم بر رشد اقتصادی در
چارچوب اقتصاد نهادی (پایاننامه کارشناسی ارشد)

حسین حقشناس

حمل و نقل اسالمی (گزارش حلقه فکری)

امیر توانا املشی

پاسخ کوهها بلندتر است (شعر پیشرفت)

الهام نوبهار ،محبوبه کبیری رنانی

تولید ملی و حمایت از
کاالی داخلی

5

برنامه زمانبندی ارائه آثار دوازدهمین كنگره پیشگامان پیشرفت
 22آذرماه 1397
عنوان نشست

سالن

عدالت و پیشرفت

سپیده کاشانی

ساعت

عنوان اثر

نویسندگان

شناسایی عوامل رقابتپذیری ،گامی در جهت پیشرفت و عدالت ملی در ج.
حسین کماسی
ا .ایران
مسعود آرینفر ،محمد مهتری آرانی ،شاپور رهیافتی برای مبارزه با فساد اداری در نظام حکمرانی خوب مبتنی بر الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت
صلواتی ،حسین ستوده آرانی
بررسی نقش عدالت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با تاکید بر مدل
مهرداد جباری ،ریحانه نصیری
تاشمس
بایستههایی برای پیادهسازی اصل حسن نیت در حقوق ایران و اصول
محمدجواد حیدریان دولتآبادی
قراردادهای تجاری بین المللی (مراحل :مذاکرات ،انعقاد و اجرای قراردادی)
عدالت آموزشی و پیشرفت :اقدامات الزم برای برقراری عدالت آموزشی و
عبداهلل هادی ،حبیب اله هادی ،احسان
تأثیرات آن در پیشرفت جامعه
هادی ،محسن هادی
 14:45تا 16:15
بررسی عوارض محیطزیستی و اقتصادی حضور کشتیهای خارجی در
محمدعلی خانلر ،مهتاب خلجی ،سید مهدی
آبهای ایران
اجاق ،علی رضا عالیشاهی
عماد محمدی

الزامات پیشرفت و عدالت

فاطمه نجاری

رشد علمی زنان ،با رویکرد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت (پایاننامه
کارشناسی ارشد)

میرزا پاپیپور

مطالعات پدافند غیرعامل زیستی در الگوی پیشرفت (گزارش حلقه فکری)

وحید طلعت

پرچم (شعر پیشرفت)
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