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عنوان مقاله

اسامی نویسندگان
نرجس ابراری فرد ،شهال احمد پور ،طاهره صالحی

1

ابراری فرد نرجس

فرآیند ایجاد گرد و غبار در تاالب میقان و راهکارهای کنترل آن

2

ابراهیمی سمیرا

بررسی رابطه تابآوری کارآفرینان با تداوم کسب وکار

سمیرا ابراهیمی

3

ابراهیمی مهدی

رابطه سالمت روان با نگرش مذهبی معلمان مرد شهرستان اردبیل

مهدی ابراهیمی ،سلیم کاظمی ،رامین غریب زاده

4

اجاق سید مهدی

نانو فناوری راهکاری برای توسعه آبزی پروری ،صنایع وابسته و بهبود امنیت غذایی

5

احمدی خدیجه

6

احمدی زاد آرمان

7

احمدی زاد آرمان

8

احمدی زاد آرمان

9

تطبیق جایگاه حقوقی زن در اسالم و کنوانسیون های بین المللی و نقش آن در پیشرفت خانواده و
جامعه

بیرگانی ،فریده رحیمی چرمهینی

رقیه جعفری تراجی ،سید مهدی اجاق ،حسن
نژادحیدری
خدیجه احمدی بیغش

بررسی رابطه کیفیت خدمات بیمه با حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان تأمین اجتماعی و بیمه

آرمان احمدی زاد ،عباس چقازردی ،حمید لرستانی،

خدمات درمانی

حیدر محمدی

امکان سنجی پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت ملی مناطق نفت خیز
جنوب
تصویر ذهنی مسافران از برندهای خطوط هوایی ایران

احمدی محمدمیالد نقش مدیریت دانش در تحقّق الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت :فراترکیب پژوهشها و اسناد باالدستی

رضا جامعی ،آرمان احمدی زاد ،حیدر محمدی
آرمان احمدی زاد ،سید آرمان راستاد ،حیدر محمدی،
مریم احمدی
محمدمیالد احمدی

10

احمدی ندا

نسبت تعلیم و تربیت با آزادی در اسالم

ندا احمدی ،مسعود حسینچاری

11

ارتضایی بهناز

اهمیت نظریه دلبستگی در سالمت روابط بین فردی با تاکید برجنبه ی معنوی

بهناز ارتضایی ،شکوفه موحدیان

12

ارشدی وحید

13

اسالم جو امیر

فرآیند پیوند اهداف سازمانی با مدیریت عملکرد کارکنان

14

اسماعیل زاده فرشته

بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در یادگیری درس فارسی

15

اسماعیلی سمیرا

مطالعه تولید ایران در پایگاه اسکوپوس طی سالهای  2008تا 2017

سمیرا اسماعیلی ،وحید قره بقلو

عوامل و نتایج کم آبی و راه حل های مصرف بهینه آب

نجیب اسمعیل پوریان کاندستار

مطالعه دیجیتالسازی کتابخانههای عمومی استان ایالم با تحلیل مدل سوات ()swot

معصومه ولی زاده ،امیررضا اصنافی ،محسن حاجی زین

16
17

اسمعیل پوریان
کاندستار نجیب
اصنافی امیررضا

تأثیرپذیری پیشرفت اقتصادی و فرهنگی بر تقاضای کاالی ایرانی کم دوام و با دوام از روش کیفی
گروه کانونی (مطالعه ی موردی لوازم التحریر و لوازم خانگی)

وحید ارشدی ،جواد نوبخت
امیر اسالم جو
فرشته اسماعیل زاده ،سینا توکلی اردوغان ،نسرین
توکلی اردوغان

العابدینی
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اعتدالی آنا

بررسی آسیب های روابط دختر و پسر از دیدگاه روانشناسی

آناهیتا اعتدالی

19

افشاری فاطمه

تأثیر سبک زندگی ایرانی -اسالمی بر حریم خصوصی فیزیکی خانواده

فاطمه افشاری ،حمید اسدی

20

اکبری اختر

سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی در ایران

جلیل خداپرست شیرازی ،اختر اکبری

بررسی اثرات مهارت آموزی بر تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت اقتصادی نواحی روستایی کشور

محمدعلی احمدیان ،سروش امامی تاج الدین

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در پیشرفت نواحی روستایی کشور

مهدی جهانی ،سروش امامی تاج الدین

ظرفیت ها ،چالش ها و موانع تجارت الکترونیک در ایران

صادق فاریابی ،محمدرضا امامی میبدی

پیوند اخالق و توسعه و تناسب آن با نظام اقتصادی اسالم

محمدرضا امامی میبدی ،صادق فاریابی

25

امامی نسب سعید

تبیین پیشرفت بر مبنای تفکر دینی با تکیه بر آرای شهید مطهری(ره)

سعید امامی نسب

26

امتی آزاده

تصویر ذهنی مشتریان از برندهای بانکهای ایرانی

آرمان احمدی زاد ،آزاده امتی ،آرمان راستاد

27

امتی آزاده

سنجش عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در نظام توزیع و بازاریابی صنایع کوچک و

سید محمد موسوی جد ،آرمان احمدی زاد ،آزاده امتی،

متوسط

اعظم رستمی جو

28

رشیدیان اعظم

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی

اعظم رشیدیان ،حسین آقاجانی مرساء

21
22
23
24

29

امامی تاج الدین
سروش
امامی تاج الدین
سروش
امامی میبدی
محمدرضا
امامی میبدی
محمدرضا

امیدی قلعه محمدی
شکوفه

30

امیرحسینی امین

مدل سازی و پیش بینی رواناب حوضه آبریز کوهرنگ
مسئولیت مدنی ناشی از آثار سوء فناوری زیستی بر تنوع زیستی در راستای رشد حمایت از محیط
زیست

احمد مزیدی ،شکوفه امیدی قلعه محمدی ،محبوبه
امیدی قلعه محمدی
امین امیرحسینی

31

امیری علیرضا

شاخص ها و بنیان های امنیت پایدار و نقش آن در پیشرفت ملی

علیرضا امیری ،مصطفی میرزایی ،ژیال گورانی

32

امینی راد مهدی

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

مهدی امینی راد ،نادر مهرگان

33

انبارلو علیرضا

جایگاه مدیریت استراتژیک و نوآوری در تعاونی های کسب و کار کوچک خانگی

علیرضا انبارلو ،معصومه سیم چی

34

انتشاری سجاد

آسیب شناسی نظام قوانین آب در ایران و اصالحات مورد نیاز جهت حرکت به سمت الگوی ایرانی-
اسالمی پیشرفت

سجاد انتشاری ،وحید عرب ،محمدمهدی کمال

35

انوشیروانی مسعود

کاهش میزان ضایعات محصوالت کشاورزی و توجه به امنیت غذایی با راهکار پرتودهی محصوالت

مسعود انوشیروانی ،فاطمه انوشیروانی

36

اویسی کهخا عاطفه

راهکارهای برقراری عدالت آموزشی در مناطق محروم

عاطفه اویسی کهخا
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اویسی کهخا عاطفه

تاثیر دوزبانگی بر مهارت های خوانداری دانش آموزان بلوچی زبان

عاطفه اویسی کهخا ،سمیه اویسی کهخا

38

اویسی کهخا عاطفه

بررسی تاثیر فضای مجازی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عاطفه اویسی کهخا

39

ایمانی آرسام

تمایزات مکانی در سفرهای گردشگری مقایسهی استان کهگیلویه و بویراحمد با سایر استانهای

محمدعلی فیض پور ،آرسام ایمانی ،علی داوری

کشور1390-93:

شلمزاری

40

آذربایجانی مرضیه

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر روی استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتری

مرضیه آذربایجانی

41

آذرهوش محمد جواد

اجرای اقتصاد مقاومتی در سیاستهای نفتی از طریق کاهش خامفروشی نفت

محمد جواد آذرهوش ،طاهر غریب ،محمد رضا تقوی

42
43

آریانی قیزقاپان
ابراهیم
آریانی قیزقاپان
ابراهیم

پیش بینی تحلیل رفتگی تحصیلی براساس مولفه های تعامل و مشارکت گروهی
طفره روی مجازی؛ رفتار انحرافی در حال رشد در سازمانها

44

آرین فر مسعود

45

آزادی نیلوفر

تعیین اثر مهارت جرات ورزی بر حضور دانش آموزان نابینا در تیم های ورزشی گلبال استان فارس

46

آزادی نیلوفر

رابطه آمادگی جسمانی با خودپنداره بدنی دانشآموزان دختر شهر شیراز

47

آزادی نیلوفر

ابراهیم آریانی قیزقاپان ،منیژه هاشمی مهر ،هیرو
سلیمانی
ابراهیم آریانی قیزقاپان ،زاهد عادل بابالن ،علی خالق
خواه ،مهدی معینی کیا

رهیافتی برای مبارزه با فساد اداری در نظام حکمرانی خوب مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت محمد مهتری آرانی ،شاپور صلواتی ،حسین ستوده آرانی
نیلوفر آزادی ،احمد ترکفر ،سیدمحمد علی میرحسینی،
زهرا صادقی ،حسین آزادی
نیلوفر آزادی ،احمد ترکفر ،سید محمد علی
میرحسینی ،زهرا صادقی ،مریم احمدی

بررسی رابطه دانش و آگاهی مدیران با نگرش و مهارت های زیست محیطی معلمان دوره ابتدایی

نیلوفر آزادی ،حسین آزادی ،زهرا صادقی ،علی احسانی

شهر اصفهان

مقدم ،علی رضا مسعودی ،لیال جمشیدیان

48

آسیابی اقدم لیال

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه صادرات دارو در ایران

لیال آسیابی اقدم ،منیره پورعلی ،اعظم محمد زاده بناب

49

آسیابی اقدم لیال

راهکارهای اقتصاد مقاومتی بر افزایش تولید و اشتغال

لیال آسیابی اقدم ،منیره پورعلی ،مینا آسیابی اقدم

50

آشوری حسن

تاثیرات استفاده از اصول توسعه میان افزا در بهبود کیفیت زندگی شهری

حسن آشوری ،محمد رسول ظفری

51

آقاجانی علی

تأملی پیرامون مفهوم سیاسی خالفت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)

علی آقاجانی

52

آقاجانی علی

نظریه سیاسی قرآن پیرامون مشروعیت حکومت در عصر غیبت (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)

علی آقاجانی

53

باباِئی نیا شیما
بابایی منقاری محمد

تکانه های تورمی و تأثیر آن بر بخش حقیقی اقتصاد ایران

سینا کوهستانی ،شیما بابائی نیا

شناخت مبانی نظری و عوامل تقاضای آموزش عالی در پیشرفت آموزش عالی ایران

محمد مهدی بابائی منقاری ،شهربانو قنبری

شناخت مبانی حقوق آموزش عالی (عرصهها و نظریههای آن)

محمد مهدی بابائی منقاری

54
55

مهدی
بابایی منقاری محمد
مهدی
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بابایی منقاری محمد
مهدی

عنوان مقاله
ارزیابی دانشکدههای پردیس علوم انسانی دانشگاه تهران بر اساس مدل

اسامی نویسندگان
تعالی سازمانی ()EFQM

محمد مهدی بابائی منقاری ،علی مهدوی ،مهسا مسلمان

57

بادپا علی

اولویتبندی راهبردهای بازاریابی در بنگاههای خرد و کوچک (مطالعه موردی :کافه رستوران)

علی بادپا ،امیر خاکباز

58

باقری امین

اهمیت صنایع تبدیلی گیاهان دارویی

امین باقری

59

باقری محمود

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر شیراز

محمود باقری

60

بحرینی منیره

پشرفت ،تکنولوژی و عدالت

منیره بحرینی

61

بردبار فاطمه

نقش ویژگی های شخصیت در رشد مسیر شغلی دانشجویان

ناظر مسعود مرادی ،فاطمه بردبار

62

بهاری اکبر

نقش تشکل های دانشجویی در پایداری امنیت فرهنگی

اکبر بهاری

63

بهاری اکبر

نقش تشکل های دانشگاهی در نهادینه سازی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

اکبر بهاری

64

بهبهانی صدف

رابطه خوشبینی با رضایت زناشویی با تبیین آثار معنویت در خانواده

صدف بهبهانی ،بهناز ارتضایی

65

بهرام زهی رحمن
بخش

66

بهروز عارف

67

بهروز عارف

68

بهروز عارف

69

بهزادپور سمانه

بررسی تاثیر بکارگیری الگوی اسالمی علوی در پیشرفت نظام حسابداری مرسوم

رحمن بخش بهرام زهی ،جمیله بهرام زهی ،ضیاء
الرحمن بهرام زهی ،منیره بهرام زهی

رابطه ویژگی های رهبری در مدیریت جهادی با عملکرد سازمانی با تأکید بر معنویت در سازمان

حشمت اله عسکری ،جعفر عباس پور ،امید سرابی،

(مطالعه موردی :سازمان تامین اجتماعی استان ایالم)

عارف بهروز

مدلینک ریاضی اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهای سیاستی در چهارچوب نگاه کارایی و بهرهوری
محور(مطالعه زیر بخش زراعت محصول هندوانه)

عارف بهروز ،غفار بهروز ،وحید بهروز

بررسی راهبردی رابطهی رفتار شهروندی با توسعه سرمایه اجتماعی با رویکرد مدلینک فراتحلیل در

علی امامی میبدی ،حیدر عباس پور ،جعفر عباس پور،

سازمان های جمهوری اسالمی ایران

عارف بهروز

نقش دینداری و تاب آوری در پیش بینی بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند با اختالل
نارسایی توجه بیش فعالی

سمانه بهزادپور

70

بهشتی زاده نیما

چاپگر زیستی؛ مظهر پیشرفت فناوری همگرا

نیما بهشتی زاده ،نسرین لطفی بخشایش

71

بهمن آبادی شهال

شاخصه ها و الزامات عدالت سیاسی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

شهال بهمن آبادی

72

بیرانوندزاده مریم

73

بیرانوندزاده مریم

شهر خالق ،چهارچوب و مفاهیم

74

بیرانوندزاده مریم

امکان سنجی رخداد جرایم بعد از وقوع بالیای طبیعی در فضاهای شهری ،شهر خرم آباد

75

بیکدلو سمیرا

خانواده ایرانی در جدال جهانی سازی و تمدن سازی نوین اسالمی

بررسی نگرش جوانان نسبت به ازدواج و ارایه راهکارهای گرایش به ازدواج (مطالعه موردی شهر
خرمآباد)

اعظم عارفی ،مریم بیرانوندزاده
منصور صدیق نیا ،مریم بیرانوندزاده ،سجاد یوسفوند
مریم بیرانوندزاده ،سجاد یوسفوند ،مصطفی فالحی
خوشجی
سمیرا بیکدلو
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ردیف نویسنده مسئول
76

پارسافرد نیلوفر

شاخص های تأثیرگذار بر عدالت در عرصه آموزش از دیدگاه اسالم؛ زمینه ساز پیشرفت

نیلوفر پارسافرد ،نسیبه پارسافرد ،نسترن پارسافرد

77

پاک نژاد امین اله

نقش ثبات سیاسی در برقراری و دستیابی به عدالت اقتصادی

امین اله پاک نژاد

78

پرویش محسن

79

پروینی ژاله

80

پورجعفری صدراباد
مهدی

تحلیل گفتمان فرهنگ نماز و مسجد و نقش آن در سبک زندگی اسالمی با تکیه بر سیره رضوی و
سخنان مقام معظم رهبری
بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت محیط فروش (مطالعه موردی :مشتریان خرده فروشی های شهر
کرمانشاه)
نقش احزاب سیاسی در پیشبرد اهداف سیاسی انقالب اسالمی ایران

محسن پرویش ،فاطمه معتمد لنگرودی
ژاله پروینی
مهدی پورجعفری صدرآباد ،محمد حسین زارع زاده
مهریزی
حسن جعفری پور ،مهدی صفرآبادی ،یاسمن

81

پورچراغی حسین

یک مطالعه مقطعی از رابطه بین سالمت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان

82

پورحیدری علیرضا

معرفی ابزار چند بعدی به منظور سنجش نوآوری سازمانی

پورغالم آمیجی

بررسی بهرهوری و مصرف آب برنج در شرایط آبیاری تناوبی و مقایسه با شیوه سنتی با هدف مصرف

مسعود

بهینه آب (مطالعه موردی :شهرستان بابلسر)

پوراندیش ،علی خان محمدی ،سعید اقایی پور ،امیر
راهبریان ،حسین پورچراغی ،علی جدیدی

83
84

پورولی اصل قریبه

آرمان احمدی زاد ،مهین رحیم پور ،علیرضا پورحیدری
مسعود پورغالم آمیجی ،عبدالمجید لیاقت

بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در تحقق سبک زندگی اسالمی ایرانی

سعید پورولی اصل قریبه ،زهرا خیاط سرکار

85

پیران عادل خدیجه

راهکارهای سازمانی حفظ محیط زیست با رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز

خدیجه پیران عادل ،مختار قیصریان

86

تابش سید محمد

87

تاج آبادی رضا

اهمیت احیاء رودخانه زاینده رود در پیشرفت همه جاتبه استان اصفهان
جایگاه تولید و مدیریت محتوای ملی و دینی در شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید بر الگوی

سید محمد تابش ،الدن باجالن ،مهدی جامعی

88

تاج آبادی رضا

سعید

اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
جایگاه و تاثیر کتابخانههای عمومی در توسعه مدیریت سبز با تاکید بر ارتقاء سواد اطالعاتی زیست
محیطی مردم

رضا تاج آبادی ،مجید امیری ،آمنه بیات
رضا تاج آبادی ،محبوبه احمدوند ،معصومه عبداللهی،

89

ترابی هانیه

بررسی تأثیر انواع سبکهای فرزندپروری بر سالمت جامعه

هانیه ترابی زیارتگاهی

90

ترکاشوند جواد

نسبت اشتراک اجتماعی و سامان سیاسی با پیشرفت در چشم انداز دموکراسی

جواد ترکاشوند

91

تسلیمی بابلی امین

92

بررسی رابطه بین مصرف گاز طبیعی در بخشهای مختلف و رشد اقتصادی در ایران (با استفاده از
روشهای تودا و یاماموتو و علیت گرنجر)

تقوایی ابریشمی

بررسی میزان رضایتمندی شهروندان نسبت به رعایت حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی

رشید

کشور و اثرات آن

امین تسلیمی بابلی
رشید تقوایی ابریشمی
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اسامی نویسندگان

ردیف نویسنده مسئول

بررسی نواقص زنجیره انتقال دانش به صنعت و آثار آن در وضعیت اشتغال

رشید تقوایی ابریشمی

94

توسلی نیا دینا

مفهوم عدالت در حقوق زنان

دینا توسلی نیا

95

توسلی نیا دینا

بررسی حقوقی نقش شفافیت بازارهای سرمایه در اقتصاد مقاومتی با نگاهی به قواعد سازمان جهانی

دینا توسلی نیا

96

توکلی سینا

بررسی موانع و راهکارهای اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

97

توکلی سینا

تحلیل محتوای کتاب فارسی (بخوانیم) پایه دوم ابتدایی بر اساس مدل ویلیام رومی

98

تیموری محمّد رضا

عدالت اقتصادی و پیشرفت :عدالت اقتصادی اسالمی در راستای پیشرفت

93

99
100

تقوایی ابریشمی
رشید

جامی رودی
عبدالغفور
جامی رودی
عبدالغفور

نقش زبان وادبیات فارسی دروحدت جهانی وراه های پیشرفت و ماندگاری
کاالی ایرانی؛ ابتکار ملی ،افتخارجهانی

سینا توکلی اردوغان ،فرشته اسماعیل زاده ،نسرین
توکلی اردوغان
سینا توکلی اردوغان ،سید حسین میرزایی
محمّد رضا تیموری ،محمّد امین اوکاتی ،محمّد
خاکسفیدی ،محسن هادی
عبدالغفور جامی رودی
عبدالغفور جامی رودی ،توفیق جامی رودی ،توحید
جامی رودی

101

جاویدپور مرتضی

بررسی رابطه ی هوش اخالقی با میزان استرس شغلی معلمان دبیرستان های پسرانه ارومیه

102

جاویدپور مرتضی

رابطه بین با ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان شهرداری ارومیه

103

جاویدپور مرتضی

بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور ارومیه

بهاره عزیزی نژاد ،مرتضی جاویدپور

104

جباری مهرداد

بررسی نقش عدالت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با تاکید بر مدل تا شمس

مهرداد جباری ،ریحانه نصیری

105

جعغری علی

پولشویی و پیشرفت

106

جاللپور رضا

بررسی شاخصهای اقتصاد دانشبنیان در ایران و کشورهای منطقه سند چشمانداز

رضا جاللپور

نقش بازار سهام در تامین امور مالی توسعه اسالمی

فائزه جلیلی شناسائی ،مصطفی سلیمی فر

 107جلیلی شناسائی فائزه
108
109

جلیلی گیالنده
محسن
جلیلی گیالنده
محسن

مدیریت توسعه سازمان و تحول نظام اداری با تکیه بر مفهوم شایسته ساالری در نظام اداری ایران
نقش فناوری اطالعات در هدایت شغلی کودکان مهد

مرتضی جاویدپور ،ثمین احمدزاده ،فاطمه بداق
بهاره عزیزی نژاد ،فرناز عدل دوست ،مرتضی جاویدپور،
ثمین احمدزاده

علی جعفری ،غفور برهانی برسری ،سلیمان حبیب زاده،
محسن هادی

محسن جلیلی گیالنده ،مرتضی جلیلی گیالنده ،مهدی
قاسمی
سمیرا حسن زاده ،موسی جباری گیالنده ،رضا خانی،
محمد عباسی ،محسن جلیلی گیالنده
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110

جمالی عبداله

اثربخشی معنویت درمانی با رویکرد اسالمی بر شادکامی و رضایت از زندگی فرزندان طالق

فریبا اسماعیلی قاضی ولوئی ،عبداله جمالی

111

جهاندیده محمود

دعاونیایش راهی به سوی پیشرفت معنوی وتکامل معنوی انسان

محمود جهاندیده

112

جوان فرهاد

تحلیل ظرفیت های توسعه گردشگری در سکونتگاه های روستایی ایران

فرهاد جوان ،سیروس حجت

113

چراغی هادی

دعوای مشتق راهکار تحقق عدالت در حقوق شرکت های تجاری

هادی چراغی

114

حاتمی احمد

ارزیابی مشکالت کالبدی بافت تاریخی کرمان از منظر مدیریت بحران

احمد حاتمی ،سحر مصباحی

115

حاتمی احمد

نقش پیادهراه سازی در سرزندگی فضاهای شهری

احمد حاتمی ،حسن عاشوری

116

حاجیانی فریده

مطالعه آماری پیرامون نقش و جایگاه صنعت پوشاک در توسعه اقتصاد مقاومتی کشور

فریده حاجیانی ،مجید بحرینی

117

حسن زهی ناصر

رابطه بین معنویت در محیط کار با یادگیری سازمانی ،تغییرات سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

ناصر حسن زهی ،خالد توتازهی ،حسین گلوی ،یونس

آموزش و پرورش زاهدان

شاهوزهی ناظر ،احمد حسن زهی

118

حسن زهی ناصر

تاثیر راهبردهای انگیزشی بر افزایش خالقیت و کاهش استعداد اعتیاد دانش آموزان شهرستان

ناصر حسن زهی ،مهدی حسین زهی ،عبداهلل شه

زاهدان

بخش ،شریف شه بخش شریفی ،مهراهلل شه بخش

119

حسن زهی ناصر

ارتباط بین شوخ طبعی با سبک های اسنادی و کمال گرایی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان

طاهره راحت دهمرده ،علی عرب ،ناصر حسن زهی

120

حسن زهی ناصر

ارتباط بین مولفه های سبکهای تصمیم گیری با توانمندسازی روانشناختی ،اعتماد سازمانی و رضایت

ناصر حسن زهی ،مهرناز شهنواز ،سهیال نوری تخت

شغلی مدیران مدارس

شاه ،مهین بوالقی ،فاطمه بهمن زاده

121

حسینی روح اهلل

بررسی و ارزیابی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان  :الزامی برای پیشرفت جوامع سازمانی

روح اهلل حسینی ،منا مال اسد

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه اجتماعی در تحقق توسعه پایدار

سیده نفیسه حسینی

123

حسینی شعار الهه

فضایل اخالق اسالمی از دیدگاه سعدی شیرازی

الهه حسینی شعار

124

حلوانی زهرا

تحلیل نامه  31نهج البالغه با رویکرد استنتاجی

زهرا حلوانی ،مسعود حسین چاری

125

حلوایی احمد

خانواده سکوی پرتاب

126

حمزه خانی عباس

حمایت از تولیدداخلی و کاالی ایرانی (محدودیتها ،پیامدهاو راهکارهای اصولی)

عباس حمزه خانی

بررسی موانع حمایت از تولید ملی و چرایی عدم کارائی آن در بهبود اقتصاد

وحید حیدری اوصالو

عبور از تحریمهای تحمیلی در راستای اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کاالی ایرانی

مهدی حیدری باقرآبادی ،زهرا یزدانی ،علیرضا علی پور

129

حیدری سهیال

چالشهای اجرای سالمت الکترونیکی (بررسی تجارب جهانی)

آرمان احمدی زاد ،بهاره بابائی ،سهیال حیدری

130

حیدری فاطمه

بررسی چالش ها ،راهبردها و مزایای حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی

فاطمه حیدری ،حانیه نصیری

 122حسینی سیده نفیسه

 127حیدری اوصالو وحید
128

حیدری باقرآبادی
مهدی

احمد حلوایی ،امین محمدپور ،سید محمد سعید
موسوی
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131
132
133

عنوان مقاله

حیدریان دولت

بایستههایی برای پیاده سازی اصل حسن نیت در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

آبادی محمدجواد

(مراحل :مذاکرات ،انعقاد و اجرای قراردادی)

حیدریان دولت

جایگاه حقوق اساسی بانوان در راستای مشارکت سیاسی آنان ،با نگاهی به زمینه ها ،موانع و«

آبادی محمدجواد

» راهکارهای توسعه ی سیاسی این مسئله در قوانین جمهوری اسالمی ایران

خاکساری رنانی
محمد جواد

اسامی نویسندگان
محمدجواد حیدریان دولت آبادی
محمدجواد حیدریان دولت آبادی

روش قضایی در حکومت مهدوی

محمد جواد خاکساری رنانی

اثر بخشی خالقیت معلمان بر پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

محسن خالدی ،ناهید خالدی ،منیژه خالدی

134

خالدی محسن

135

خالدی نیما

136

خانلر محمدعلی

137

خداوردیزاده صابر

138

خزاعی صادق

راهبرد خوشه های صنعتی تبلور الگوی رقابت و همکاری

139

خزایی علیرضا

عدالت و جنسیت :عدالت جنسیتی اسالمی یا فمینیستی؟

140

خسرایی احمد

بررسی تغییرات بهرهوری آب و عوامل اقلیمی اثرگذار بر آن در ایران

احمد خسرایی ،محمد امین قدرتی

141

خسروی پور بهمن

نقش حکمرانی در مدیریت منابع آب کشاورزی

بهمن خسروی پور

142

خلجی مهتاب

143

خلیلی نوگورانی
خاطره

چالش ها و تنگناهای استفاده از عوامل و فرآورده های کنترل بیولوژیک در مدیریت تلفیقی آفات در
ایران

نیما خالدی ،فرشید حسنی ،لیال زارع

تاریخچه مطالعات صید فانوسماهیان با بررسی جوانب محیط زیستی و اقتصادی حضور کشتیهای

محمدعلی خانلر ،مهتاب خلجی ،سید مهدی اجاق ،علی

خارجی در دریای عمان

رضا عالیشاهی ،مهتاب خلجی

شناسایی عوامل انگیزاننده و تأثیر این عوامل بر افزایش اثربخشی نیروهای قراردادی کمیته امداد امام
خمینی :نمونه موردی ( استان آذربایجان شرقی)

بررسی پتانسیل ریزجلبک vulgaris Chlorellaکشت یافته در پساب و فاضالب با هدف تولید
سوخت زیستی
بررسی تاثیر انقالب صنعتی چهارم بر صنایع و شرکت های تولیدی و ارائه راهکارهایی برای آن

محمد کالمی ،غالمعلی مالمهدی ،یوسف صابری
صادق خزاعی ،مطهره بزرگمهر ،احسان ساالرزهی
علیرضا خزایی ،آرمین قاسمی ،میالد فخام دولق،
محسن هادی

مهتاب خلجی ،رسول قربانی ،محمدعلی خانلر
امیر قربانی ،خاطره خلیلی نوگورانی
وحید خیاط سرکار ،حامد خیاط سرکار ،فاطمه خیاط

144

خیاط سرکار وحید

پیشرفت ،نمود بارز استقرار نظام شایسته ساالری از درگاه عدالت و بره وری

145

خیرآبادی رضا

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

رضا خیرآبادی ،معصومه خیرآبادی

146

خیل کردی ربابه

تحلیل تاثیر ثبات سیاسی بر نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران

حبیب انصاری سامانی ،ربابه خیل کردی

147

دارابی سعداله

بررسیو تحلیل نقش تعاونی ها در توسعه پایدار

سعداله دارابی ،فاطمه زندزاده

148

داودآبادی محمد

نقش دانشگاه در تحکیم صلح و وحدت در میان اقوام ایرانی با تاکید بر آرای امام خمینی (ره)

محمد داودآبادی ،صادق حسن زاده

سرکار ،زهرا خیاط سرکار

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

ردیف نویسنده مسئول

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان

بررسی مفاهیم کلیدی رویکرد نوین شهر سبز در راستای تحقق این رویکرد و توسعه پایدار شهری

اعظم داودی ،فرزانه ساسان پور

149

داودی اعظم

150

داودی اعظم

151

دریکوند سعید

152

دزفولی مصطفی

153

دژمان پور راضیه

شناسایی عوامل وموانع توسعه وپیشرفت کشور

154

دشتی مرویلی مریم

معرفی شاخص فقر آبی ( )WIPبه منظور ارزیابی وضعیت آبی جهان

155

دنیاری سکینه

الگویابی بهینه توسعه فیزیکی شهر میاندوآب با استفاده از

GIS

اعظم داودی ،فرزانه ساسان پور

کارت الکترونیک شهروندی :از مفاهیم تا کاربرد

سعید دریکوند

وزندهی و رتبهبندی شاخصهای ارزیابی فرهنگی دانشگاههای ج.ا.ا با استفاده از دو تکنیک فرآیند

غالمرضا خواجه سروی ،مصطفی دزفولی ،شیما حاجی

تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو فرآیند تحلیل شبکهای

()ANP

بررسی شیوه های تعلیم و آموزش زنان در جامعه ایران عهد قاجار تا پیش از انقالب مشروطه
(۱۲۱۰ه.ق۱۳۲۴-ه.ق)

حسین
راضیه دژمان پور
مریم دشتی مرویلی ،محمد دشتی مرویلی ،سیده
حبیبه حسینی
محمد رضا علم ،سکینه دنیاری

156

دهقان الناز

ارزیابی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ایران

الناز دهقان ،هاشم زارع

157

ذکاوت سحر

بررسی جایگاه هنر در توسعه و پیشرفت کشور

سحر ذکاوت

158

ذکاوت سحر

بررسی جایگاه صنایع دستی به عنوان مشاغل خانگی در پیشرفت اقتصادی جامعه

سحر ذکاوت ،طرالن بحری کرمی

159

ذکاوت سحر

بررسی تأثیرات فضای مجازی بر توسعهی صنایع دستی

سحر ذکاوت

160

رحمانیان حامد

مسائل فقهی پیش روی توسعه روستایی و نقش حوزه علمیه

حامد رحمانیان ،علی وطن دوست ،جالل پورحسین

161

رحیم پور مرتضی

162

رحیمی علی

163

رحیمی فرد قاسم

164

رحیمی کلیشادی
محمد

ارزیابی مصرف و بهرهبرداری پایدار از منابع آّب با استفاده دادههای ماهوارهای (منطقه مطالعاتی:
حوضه آبریز اصفهان)
ارزشیابی و تحلیل مشکالت محیط زیستی ( مطالعه موردی :شهر یزد)
راهکارهای توسعه قطب گردشگری سالمت مبتنی بر سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت (مطالعه
موردی :تبریز بهعنوان قطب توریسم سالمت در افق  1444هجری شمسی)
مقدمه ای بر ارزشگذاری استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا
کاربرد چوب در بناهای باستانی مازندران و مزایای استفاده از مصالح بومآورد (مطالعه موردی

165

رحیمیان سمیرا

166

رستمی احسان

توسعه محصول جدید :مروری نظام مند بر روندها ،درس آموخته ها و تجارب جهانی

167

رسول بخش محسن

عدالت و سالمت :راهکارهای تحقق عدالت در حوزه سالمت

شهرستان رامسر)

مرتضی رحیم پور ،نعمت اهلل کریمی ،فرزانه مهدیان
علی رحیمی
قاسم رحیمی فرد
محمد رحیمی کلیشادی
سمیرا رحیمیان ،رئوفه عابدینی
آرمان احمدی زاد ،احسان رستمی
محسن رسول بخش ،احسان هادی ،ابوالحسن هادی،
محسن هادی

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

ردیف نویسنده مسئول
168

رشیدیان اعظم

169

رضایی مصطفی

170

رفاهی کُمساری

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان

تحلیل جامعه شناختی تاثیر عناصر نامساعد فرهنگی بر توسعه ایران

اعظم رشیدیان ،طهمورث شیری

بررسی تأثیر فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان(موردمطالعه :دانشجویان دانشکده
مدیریت دانشگاه آزاد تهران-جنوب)

مصطفی رضایی

پیشرفت اندیشه در کودکان ،سیاستی برای رسیدن به اندیشه پیشرفت

زینب رفاهی کمساری

لزوم توجه به کهنسالی در مسیر دستیابی به پیشرفت و عدالت اجتماعی

آمنه رفاهی کمساری

172

رفیعی علی رضا

قاعده های گوناگون جمعی سازی پیش روی نهاد اجراکننده سیاست اقتصاد مقاومتی

علی رضا رفیعی

173

رهنمود سعید
روحانی بیدگلی

تحلیل نقش هزینه های دفاعی در امنیت پایدار و پیشرفت ملی با تأکید بر سیره علوی

سعید رهنمود

محمد حامد
روزیطلب نرگس

تبیین تأثیر جهانیشدن (رقابت جهانی) بر منابع انسانی استراتژیک بهمثابه الگوی پیشرفت

محمد عقیقی ،محمد حامد روحانی بیدگلی

بازاریابی برخط»رهیافتی کاربردی مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی در امر تجارت و بازاریابی جهانی«

نرگس روزیطلب ،امیر حسین راسخ

176

روزیطلب نرگس

فرصتها و چالشها پیرامون گسترش مبحث اینترنت اشیا در چشمانداز ایران

نرگس روزیطلب ،امیر حسین راسخ

177

ریاحی مهدی

ارزیابی وتعیین شاخص آسایش اقلیمی در جذب گردشگران سواحل خلیج فارس

مهدی ریاحی

178

ریاحی مهدی

179

ریاحی مهدی

زینب

 171رفاهی کمساری آمنه

174
175

180
181

ربانی خوراسگانی
سحر
زارع زاده مهریزی
محمدحسین

182

زارع غالمرضا

183

زارع غالمرضا

184

زارع غالمرضا

185

زارعی محمدامین

مکان یابی بهینه دفع پسماند جامد شهری جهت توسعه زیست محیطی شهرستان بهشهر و تشریح
اثرات مخرب مکان فعلی دفع زباله شهری
الگوی دسترسی به منابع آب از طریق جمع آوری آب باران به عنوان یک اقدام کنترل کننده کمبود
آب در مناطق خشک و نیمه خشک
بررسی رابطه سالمت معنوی و انسجام خانواده در بین دانشجویان علوم پزشکی اصفهان
نقش احزاب در پیشبرد اهداف اجتماعی انقالب اسالمی
تحلیل مخاطرات ژئومورفولوژیکی درههای گردشگری در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی :دره
تنگ رقز ،داراب)
لزوم توجه به وضعیت منابع آب ایران در الگوی پیشرفت
ارزیابی توان اکولوژیک منطقه گاماسیاب (استان همدان) برای فعالیتهای توسعه کشاورزِی ،شهری
و گردشگری

مهدی ریاحی
مهدی ریاحی
سحر ربانی خوراسگانی
محمد حسین زارع زاده مهریزی ،مهدی پورجعفری
صدرآباد
غالمرضا زارع
غالمرضا زارع ،سعید نگهبان
سعید نگهبان ،غالمرضا زارع

سدسازی و اثرات آن بر روی زیست بوم های طبیعی ،تهدیدها و فرصتها (با نگرشی بر سد کارون 4

آرش کرمی ،الهام شاهی ،محمد شیرمحمدی ،محمد

در استان چهارمحال و بختیاری)

امین زارعی درمیان

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان

ردیف نویسنده مسئول
186

زمزم فاطمه

شناسایی و اولویتبندی شاخصهای عدالت اقتصادی با رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره فازی

فاطمه زمزم ،سلیمان منصوری محمدآبادی

187

زیبنده حسین

بررسی تأثیر فضای مجازی بر ابعاد زندگی اجتماعی انسان

سیدامیررضا برقعی ،حسین زیبنده

188

ژاله رفعتی غزاله

بررسی رابطه بین انعطاف پذیری منابع انسانی و خلق ارزش در سازمان

189

سارانی سمیه

آینده پژوهی چالش آب درایران

مهدی صفدری ،سمیه سارانی

مردم ساالری دینی و تقویت بنیان های نظام حکومتی و تقویت ثبات سیاسی

رحمن بخش سپاهی

رویکرد اقتصادسنجی بیزینی برای تعیین اثر متغیرهای کالن بر رشد صادرات فرش ایران

سکینه سجودی ،سیما نصیب پرست

 190سپاهی رحمن بخش
191

سجودی سکینه

192

سجودی سکینه

193

سلحشور بتول

194

سلطانی رنانی
سیدمهدی

195

سلطانی سهیل

196
197
198

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

سید محمد موسوی جد ،جلیل غفوری ،حیدر محمدی،
جوان احمدعزیز ،غزاله ژاله رفعتی

سکینه سجودی

بررسی شرط عدالت در تعدد زوجات و خالءهای قانونی آن

بتول سلحشور ،احمد میرخلیلی

مؤلفههای بنیادی تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مولوی در مثنوی

سیدمهدی سلطانی رنانی ،سیدمحمدجواد فاضلیان

بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکتهای صادر
کننده (مطالعه موردی :شرکت های پلیمری)

سهیل سلطانی ،رضا نعمتی ،بابک قربانی

سلطانی نژاد محسن

اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی

عباس قاسمی حامد ،محسن سلطانی نژاد

سلیمانی مطلق

مدیریت شهری پایدار در تراز الگوی پیشرفت و عدالت با تاکید بر نقش سرمایه های اجتماعی مطالعه

عباس قدیری ،ابوالفضل سلیمانی مطلق ،مرتضی

ابوالفضل

موردی:شهرداری کاشان

حسینی

توانمندسازی نیروی کار ضرورتی جهت نیل به اهداف حمایت از کاالی ایرانی

خدیجه سلیمانی هارونی ،بهمن خسروی پور

فن آوری و الگوی تمدن الهی

علیرضا سمائی

سلیمانی هارونی
خدیجه

199

سمائی علیرضا

200

سنجابی اکرم

طراحی و تولید نرم افزار شبیه ساز »از سرزمین مجازی تا سرزمین حقیقی« و بررسی تأثیر آن بر
کاهش آسیب های دنیای مجازی دانش آموزان مقطع ابتدایی

اکرم سنجابی ،ژیال ساجدی نیا ،سمانه سنجابی

201

سنگی لیال

بررسی موانع ،چالشها و فرصتهای توسعه علمی ایران

لیال سنگی

202

سیاه منصور سعادت

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر پشرفت اقتصادی

سعادت سیاه منصور ،فریبا سیاه منصور

203

سیفی فاطمه

بررسی نوآوری ها و دستاوردهای کاربردی در زمینه بهداشت و درمان و پزشکی

204

سیم چی معصومه

جایگاه زبان و ادبیات فارسی در توسعه اشتغالزایی

آرمان احمدی زاد ،فاطمه سیفی ،خسرو اکبری،
محمدحسین ذنوبی
معصومه سیم چی

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

ردیف نویسنده مسئول
205

شاه بابای آشتیانی
مهدی

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان

تجارت الکترونیک؛ بررسی پیشرفت آن در سطح ملّی

مهدی شاه بابای آشتیانی ،محمدرضا شاهبابای آشتیانی

ارزشگذاری اقتصادی کارکرد ترسیب کربن با استفاده از

مدل یکپارچه خدمات اکوسیستمی

206

شاهی الهام

207

شایقی کلیان زهرا

رابطه مهارتهای ارتباطی و میزان استفاده از فضای مجازی با میانجی گری شادکامی

208

شریفی مهدی

حق کارکنان در سازمان از نظر اسالم

209

شعبانی آزاده

واکاوی مختصات دانشگاه های جامعه محور با رویکردی هنجاری ـ راهبردی

آزاده شعبانی ،رسول رجایی

210

شفیعی ثابت ناصر

امکانات پیوند روستـایی ـ شهـری و تنـوعبـخشی به فعـالیتهـای کشاورزی و غیر کشاورزی

ناصر شفیعی ثابت ،نگین سادات میرواحدی

211

شفیعی محمدجعفر

بررسی اثرفضای مجازی بر اختالل نظام خانواده (مطالعه موردی :دانشگاه علمی کاربردی کازرون)

محمدجعفر شفیعی

محاسبه و مقایسه کارایی بانکهای دولتی و خصوصی ایران

مصطفی الراجی ،علی شمس اسفندآبادی

آیا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی میشود؟

رضا جاللپور ،علی شمس اسفندآبادی

بررسی تجربیات جهانی در حوزه اقتصاد دانشبنیان و ارائه الگوی یادگیری برای ایران

الناز دهقان ،علی شمس اسفندآبادی

212
213
214

شمس اسفندآبادی
علی
شمس اسفندآبادی
علی
شمس اسفندآبادی
علی

()INVEST

 215شمس الدینی نرگس

بررسی مفهوم عدالت اجتماعی  ،قضایی  ،اقتصادی و فرهنگی در جامعه

 216شمس الدینی نرگس

مفهوم اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری.

الهام شاهی ،سعید کریمی ،حمیدرضا جعفری
محمد مهدی شریعت باقری ،زهرا شایقی کلیان
فاطمه مهدی زاده ،فرشته شازده احمدی ،لیال شیری،
مهدی شریفی

نرگس شمس الدینی ،علی ارجمندتاج الدینی ،لیال
مهرابی راد
نرگس شمس الدینی ،علی ارجمندتاج الدینی ،لیال
مهرابی راد

ارائه مدلی جهت پیش بینی غلظت کربن مونو اکسید در سطح هوای شهری راهکاری جهت دستیابی سیده ریحانه شمس ،علی جهانی ،مظاهر معین الدینی،

217

شمس سیده ریحانه

218

شهباز حسن

بررسی شاخص های عملکرد جمهوری اسالمی در تأمین امنیت پایدار

219

شهسواری سعید

ضرور بازنگری درنظام مالیاتی کشور در جهت تحقق توسعه و عدالت اجتماعی

سعید شهسواری

220

شهسواری سعید

بررسی راهکار های مقابله با معضل فساد در کشور با تأکید بر افزایش شفافیت

سعید شهسواری ،سعید شهبازی

221

شیخی محمدتقی

آموزش به عنوان حافظ سالمت محیطزیست :تحلیلی جامعهشناختی

محمد تقی شیخی

222

شیرعلیپور توحید

اخالق اسالمی در مدیریت آموزشی

جعفر قهرمانی ،توحید شیرعلیپور

به توسعه پایدار و پیشرفت مدیریت شهری در کشور

نعمت اهلل خراسانی
حسن شهباز ،رضا احمدی

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان

ردیف نویسنده مسئول
223

صادقی مجید

طراحی الگوی اردوهای جهادی مبتنی بر نظریه برنامه ریزی منطقه ای

حجت اهلل عبدالملکی ،مجید صادقی

224

صادقی مهشاد

آفرینش انسان در اسطوره های ایران و هند و مقایسه آن با قرآن کریم

مهشاد صادقی

 225صافی اردهایی سعید

بررسی تطبیقی کارایی مکتب بازارگرایی و مکتب تاریخی آلمان در بحث حمایت از تولید ملی در
جمهوری اسالمی ایران

سعید صافی اردهایی

 226صافی اردهایی سعید

نقش مشارکت سیاسی در ارتقای ثبات سیاسی در سیستم سیاسی مردم ساالر دینی

سعید صافی اردهایی

 227صافی اردهایی سعید

جایگاه عدالت و سیاستگذاری رفع فقر در دولت اصالحات

سعید صافی اردهایی

228

صالح محمد

بررسی تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آن از منظر سند 2030

محمد صالح ،فاطمه نامدار

229

صالح نیا علی

بررسی ابعاد مختلف سیاستگذاری امنیت ملی از منظر مقام معظم رهبری (مدظله)

علی صالح نیا ،محمدرضا برزویی

230

صدیقی رامین

نقش دولت الکترونیک در تحول نظام اداری کشور

رامین صدیقی ،فاطمه صدیقی ،فاطمه عابدی

231

صدیقی رامین

بررسی و مفهومشناسی ابعاد اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری

رامین صدیقی ،فاطمه صدیقی

232

صدیقی رامین

بررسی و تبیین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بر اساس سیاستهای کلی نظام اداری

فاطمه صدیقی

233

صدیقی صابر

عوامل موثر بر تشدید فرآیند کاالیی شدن فضا (با تاکید بر ایران)

عبدالرضا رحمانی فضلی ،ژیال سجادی ،صابر صدیقی

234

صفاری فرشته

بررسی کارکرد ادعیهی قرآنی در پیشرفت روانی انسان

فرشته صفاری

235

صفاری مجتبی

فرصتها و تهدیدهای گسترش شبکههای اجتماعی مجازی

مجتبی صفاری بادی ،نصراهلل فریدونی

236

صفائیان مهسا

عدل و عدالت و آینده ...

مهسا صفائیان

بازتولید سرمایهاجتماعی در ایران بر مبنای نظریههای نونهادگرایی و بازی

محمد تقی ضرغام افشار

238

ضرغامی سعید

تبیین بیماری هلندی در اقتصاد با تاکید بر بازار زمین و مسکن

سعید ضرغامی

239

ضرغامی فاطمه

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

فاطمه ضرغامی

237

240

ضرغام افشار محمد
تقی

ضیایی فیض آبادی
فاطمه

بررسی موانع اقتصادی پیشرفت و تولید در آموزههای دینی

فاطمه ضیایی فیض آبادی ،ناظر محمد علی ریاحی،
معصومه ضیایی فیض آبادی

241

طالبی مقدم مسعود

تأملی در مفهوم انسانیت با نگاهی در قرآن و ارتباط آن با پیشرفتهای امروزی

مسعود طالبی مقدم ،مریم فاضلی ،مهدی طالبی مقدم

242

طالبی مقدم مسعود

جستاری پیرامون واژه خاک در قرآن و نقش آن در حیات بخشی طبیعت

مسعود طالبی مقدم ،نازنین زهرا طالبی مقدم

243

طائب حمیده

مادری در سینمای جمهوری اسالمی ایران

244

طهماسبی بلداجی
اصغر

واکاوی مبانی و مولفه های فرهنگ اسالمی در جهت تعالی و پیشرفت فرهنگی کشور

حمیده طائب ،طوبی شاکری گلپایگانی ،محمد رضایی،
محسن ایمانی نائینی
اصغر طهماسبی بلداجی

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

ردیف نویسنده مسئول
245
246
247

طهماسبی بلداجی
اصغر
طهماسی بهمن
طیبی ابوالحسنی
سیدامیرحسین

248

عارفی اسماعیل

249

عالیپوریان معصومه

250
251
252
253

عباسی دره بیدی
احمد
عباسی دره بیدی
احمد
عباسی دره بیدی
احمد
عباسی دره بیدی
اکبر

254

عبدی تقی

255

عبدی فریدون

256

عبدی فریدون

257

عبدی فریدون

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان

واکاوی نقش تعلیم و تربیت در مبارزه با قاچاق کاال و آثار سوء آن در آینده تربیتی دانش آموزان

اصغر طهماسبی بلداجی

تحلیل ظرفیت ها و توان های محیطی در توسعه اقتصادی نواحی روستایی ایران

سیروس حجت ،بهمن طهماسی ،فاطمه باوقار

تحلیل انتقادی بر آیندهپژوهی (نقدی بر کتاب درآمدی بر مدیریت صالحین :رویکردی آیندهنگر)

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی

مولفه های کارگزاران حکومتی از منظر امام علی(ع) با رویکردی تربیتی در الگوی پیشرفت با تمرکز
بر عهدنامه مالک اشتر
بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی ذهنی و استرس شغلی معلمان شهرستان شوشتر

اسماعیل عارفی ،ملیحه حاجی حسن
معصومه عالیپوریان ،مریم عالیپوریان ،پریسا غالم
قاسمی

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

احمد عباسی دره بیدی ،نگار کاظمی اسفه

تأملی بر فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی فراروی پیشرفت

احمد عباسی دره بیدی

واکاوی مفاهیم زهد و قناعت در متون اسالمی و نقش آنها در اقتصاد مقاومتی و پیشرفت کشور

احمد عباسی دره بیدی ،زهرا رضایی

اعتمادسازی الزمه حمایت از کاالی داخلی ،کار و سرمایه ایرانی

اسماعیل عباسی ،حسین عباسی ،عباس عباسی

نقش شبکههای اجتماعی مجازی در تشویق دانش آموزان به مشارکت در ورزش

تقی عبدی

بررسی امنیت اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های امنیت پایدار و راهکارهای تحقق آن از دیدگاه
مقام معظم رهبری
تدابیر و راهبردهای مقام معظم رهبری در زمینۀ خانوادۀ پایدار و مطلوب مطابق با سبک زندگی
اسالمی ایرانی

فریدون عبدی
فریدون عبدی

چگونگی اشاعه فرهنگ کتابخوانی به عنوان سرمایۀ فرهنگی پیشرفت اسالمی ایرانی

فریدون عبدی

 258عرب پور امیرحسین

تدوین راهکارهای تغییر رفتار مصرفی آب مبتنی بر آمیخته بازاریابی اجتماعی

امیرحسین عرب پور

 259عرب پور امیرحسین

نگاهی به اهمیت ترویج تفکر عدالتگرای مهدویت به عنوان چشم انداز تمدن نوین اسالمی

امیرحسین عرب پور

260

عرب علیرضا

اولویتبندی موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی مبتنی بر استاندارد ایزو 26000

ترانه نبی ،سحر جعفری ،علیرضا عرب

261

عرب میالد

بررسی روند تغییرات سطح زیر کشت و عملکرد غالت مهم ایران

میالد عرب ،ژینو بهمنی

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

ردیف نویسنده مسئول
262

عزیزنژاد سیامند

263

عزیزنژاد سیامند

264

عزیزی فر محمد
جواد

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان

عوامل موثر بر ریسک سیستماتیک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سیامند عزیزنژاد ،علی جعفری

گزیدهای از عوامل موثر بر ریسک غیرسیستماتیک نقدینگی در بانک های خصوصی و دولتی منتخب
پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
تبیین نسبت توسعه سیاسی و اقتصادی در رابطه با گسترش فضای سایبرنتیک

سیامند عزیزنژاد ،علی جعفری
محمد جواد عزیزی فر

عزیزی فر محمد

تبیین علل توسعه نیافتگی در ایران با تاکید بر توسعه نیافتگی سیاسی و نقش سازماندهی سیاسی

جواد

فضا در توسعه فضای سرزمینی

266

عشایری طاها

واکاوی جامعهشناختی تأثیر مدرنیته سبک زندگی ایرانیان بهمثابه پایههای الگوی پیشرفت

صدیقه اسماعیلی ،طاها عشایری

267

علی زاده حامد

واکاوی عدالت اجتماعی در حکومت اسالمی

حامد علی زاده

پیشرفت اسالمی ایرانی توسط نخبگان از طریق فضای مجازی

سعیده علی محمدی ،هادی یزدی زاده

269

علیپور احسان

پیشرفت ،ادبیات و ترجمه :نگاهی به رابطه میان ترجمه و برابری ادبی در ایران

احسان علیپور

270

عمادی محمد

فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی ایران

محمد عمادی

271

عمادی محمد

پیش بینی و بررسی رابطه همجمعی تورم ،تولید اسمی و تولید واقعی در ایران

محمد عمادی

272

عمادی محمد

بررسی ارتباط بین مالیات های نوین و مالیات های اسالمی

محمد عمادی ،وحید محمدپور

273

عموپور نادیا

274

غریب زاده رامین

بررسی تأثیر رفتار پرخاشگرانه والدین بر عزت نفس کودکان

275

غالمی چهکند فریبا

واکاوی نقش همدلی و همزبانی با نگاه به بعد تربیتی در اندیشهی ائمه اطهار (ع)

276

غالمی چهکند فریبا

مروری بر نقش کیفیت آموزش و تدریس در توسعه و پیشرفت آموزش عالی

277

غالمی حسین

کاربرد نانو ابزارها و نانوتکنولوژی در کشاورزی ،مطالعه موردی :بیوسنتز نانوذرات

278

غالمی حسین

بررسی چالشها و راهکارهای موثر در برندسازی زعفران ایران

279

فاریابی صادق

نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد مقاومتی

265

 268علی محمدی سعیده

280

اصول یادگیری مبتنی بر هوش های چندگانه با توجه به وظایف معلم کارآمد در راستای برنامه ملی
شهاب

فتح تبار فیروزجائی بررسی تطبیقی تعامل چهارگانه دانشگاه ،صنعت ،دولت و جامعه ایران با آمریکا و ارائه راهکاری برای
کاظم

ایران در نظام تحقیق و توسعه

محمد جواد عزیزی فر ،مریم پور محمد

نادیا عموپور
رامین غریب زاده ،سلیم کاظمی ،مهدی ابراهیمی
فریبا غالمی چهکند ،حسین غالمی چهکند ،سید کمال
الدین معتمد شریعتی
فریبا غالمی چهکند ،زهره شاهسون
حسین غالمی ،افشین زمانی ،حسین گودرزی ،محسن
شیردل ،مسلم محسنی فرد
حسین غالمی ،احمد حیدری ،محسن شیردل ،حیدر
غالمی ،مسلم محسنی فرد
محمدرضا امامی میبدی ،صادق فاریابی
کاظم فتح تبار فیروزجائی ،محمد بابایی

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان

ردیف نویسنده مسئول
281

فراشی زینب

نقش هنر در زندگی اجتماعی و پرورش خالقیت شخصی

مریم میردریکوند ،زینب فراشی

282

فرهنگ دلیر مهدی

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

مهدی فرهنگ دلیر

283

فروزانمهر مرتضی

آفت یکسان انگاری پیشرفت اسالمی و توسعه غربی

مرتضی فروزانمهر ،هدی سادات حسینی

284

فریدی ماسوله علی

285

فریدی ماسوله علی

مقایسه هزینه تحمیلی درمان به گردشگران پزشکی در سال ( 1393استانهای کشور جمهوری
اسالمی ایران)
میزان مخاطرات گردشگری استان های کشور ج.ا.ایران (با تاکید بر سرقت های سال  1393در استان
های ج.ا.ایران)

علی فریدی ماسوله
علی فریدی ماسوله

286

فریدی ماسوله علی

مقایسه هزینه تحمیلی حمل و نقل استانها به گردشگران

علی فریدی ماسوله

287

فعله گری میالد

نقش و جایگاه تولید و بازار کار در پیشبرد اقتصاد جامعه اسالمی -ایرانی

میالد فعله گری ،مهدی فعله گری

محیط زیست قرآنی و کارکردهای آن با تأکید بر دیدگاه مفسران

نفیسه فقیهی مقدس

289

قاسمی زاده بهرام

تاثیر تحوالت سیاسی و سیاست بر اقتصاد ایران

بهرام قاسمی زاده ،مسلم کرم زادی

290

قدیری حسنی

گسترش شهرهای سبز راهی به سوی توسعه شهری پایدار

نرگس صالح نیا ،حسنی قدیری

291

قربانی امیر

تحلیل و بررسی مفهوم دولت الکترونیک

امیر قربانی

292

قربانی امیر

اهمیت و مزایای رسانههای اجتماعی در موفقیت کسب و کارهای کوچک

امیر قربانی

293

قربانی زهرا

بررسی روش های تعیین حریم کیفی چاه ها

زهرا قربانی

294

قربانی سپهر آرش

نقش و جایگاه فضای سایبر در توسعه کشور به عنوان الگویی راهبردی

آرش قربانی سپهر ،زهرا انصاری

295

قربانی سعید

شاخصههای گفتمان جاهلی از منظرآیتاهلل خامنهای

سعید قربانی ،سماعیل عارفی

296

قربانی سعید

شاخصههای گفتمان جامعهی اسالمی از منظرآیتاهلل خامنهای

سعید قربانی

297

قربانی سعید

تأثیر اخالق در روند تمدن نوین اسالمی

سعید قربانی

298

قرهی قهی شبنم

بررسی راهکارهای برای تلفیق آب های سطحی و زیر زمینی در ایران

 288فقیهی مقدس نفیسه

 299کارگر شورکی هدایت

شبنم قرهی قهی ،مهدی حسن پور ،شقایق قرهی قهی،
مصطفی حسن پور

تبیین الگوی معماری سازمانی با رویکرد مدیریت اسالمی

هدایت کارگر شورکی ،فاطمه پاک نژاد

300

کارمزدی محسن

استفاده از ظرفیتهای بنیاد ملی نخبگان جهت بهرهمندی از نخبگان در اقتصاد دانشبنیان

محسن کارمزدی ،زهرا مریدسادات

301

کاظمی سلیم

پیش بینی کیفیت زندگی کاری پرستاران براساس اخالق کاری

عادل زاهد بابالن ،مهدی معینی کیا ،مهسا آزاده ،سلیم
کاظمی

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

ردیف نویسنده مسئول
302

کاظمی سلیم

عنوان مقاله
بررسی رابطهی بین مولفه های خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه محقق
اردبیلی

اسامی نویسندگان
عادل زاهد بابالن ،سلیم کاظمی ،مرتضی جاویدپور

303

کاظمی سید کاظم

نقش رهبری اخالقی در سازمانهای یادگیرنده

سیدکاظم کاظمی

304

کامرانی شراره

نقش صنعت فرهنگ در مصرف لوازم خانگی ایرانی خارجی

شراره کامرانی

305

کامرانی شراره

تاثیر منش و ذائقه بر مصرف لوازم خانگی ایرانی  /خارجی

شراره کامرانی

تولید ملی ستون فقرات اقتصاد مقاومتی :چالشها و راهکارها

فضل اله کاوه یی سرچقا ،طاهره کاوه یی سرچقا

 307کبوری ابرقوئی مجید

نقش نخبه در نخبه پروری

مجید کبوری ابرقوئی

 308کبیری رنانی محبوبه

نقش افزایش سرریزهای توسعه استانها بر یکدیگر بر ارتقای امنیت ملی

محبوبه کبیری رنانی ،مریم جنیدی

306

کاوه یی سرچقا
فضل اله

309

کریم مهسا

310

کریمی جعفر

311
312

کریمی زارچی
محمّد صادق
کشاورزیان سلما

بررسی جنبههای حمایت دولت از بنگاههای کوچک و متوسط بهمنظور اشتغالزایی و افزایش تولید
ملی
بررسی چگونگی توسعه وحدت و امنیت بر مبنای شاخصه های وحدت و امنیت از دیدگاه حضرت
علی(ع)
عدالت و تربیت :اصول تحقق عدالتمداری در تربیت و روشهای تحقق این اصول در مدرسه و جامعه

مهسا کریم ،مهدی صفدری
جعفر کریمی
محمّد صادق کریمی زارچی ،مهدی اکرم یزدی ،صادق
اشتا ،محسن هادی

کتابخانه های هوشمند در شهرهای هوشمند :الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی در پرتو فناوریهای نوین

سلما کشاورزیان ،سمیرا کشاورزیان

بررسی بررسی نقش و جایگاه معلم در مکاتب اسالمی

سکینه کشت گر ژاله

314

کماسی حسین

شناسایی عوامل رقابت پذیری ،گامی در جهت پیشرفت و عدالت ملی در ج.ا .ایران

حسین کماسی

315

کوشامهر باقر

ظرفیت علمی سربازها

باقر کوشامهر

316

کوه کمری کاوه

 313کشت گر ژاله سکینه

317

کیاست فر محمد

بررسی تهدیدات موجود بر اقتصاد ایران و راهکار های ممکن جهت تبدیل تهدیدات به فرصت ها
توسط ابزار مشتقه در بازار سرمایه ایران

کاوه کوه کمری ،محمدرضا ارسالنبد ،پویا جوان پردل

نقش خانواده در تربیت نیروی انسانی کارآمد.

محمد داوود کیاست فر ،مجید کبوری

318

کیانپور مهتاب

بررسی اثر بازاریابی صنایع دستی بر توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی شهرستان ایذه)

مهتاب کیانپور

319

کیقبادی علیرضا

تاثیر متقابل فرهنگ و فناوری در ایجاد سازمانهای آیندهساز با تاکید بر تمدن نوین اسالمی

محمد اسماعیلی

320

گشتاسب سعید

فرصت های گردشگری طبیعی ایران با تاکید بر گردشگری هیجانی

سعید گشتاسب

321

گلزاری ابوعلی

مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی ایران

ابوعلی گلزاری ،محمد علی عبدلی ،سعید سامانی مجد

داوود

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

ردیف نویسنده مسئول
322

گودرزی حسین

 323لعل شاطری مصطفی
 324لعل شاطری مصطفی
 325لعل شاطری مصطفی

عنوان مقاله
مطالعه مروری ریزگرد و مخاطرات ناشی از آن
الگوی صحیحِ ترویجِ باورهای شیعی در ادبیات؛ مطالعه موردی بررسی اوصاف فردی امام رضا(ع) در
شعر شعرای شیعۀ عصر صفویه
دیجیتال سازی و نمایه سازی نسخه های چاپ سنگی ،گامی موثر در راستای پیشرفت علمی
بهره مندی از کاتالوگ های انگلیسی زبان در راستای پیشرفت علمی (مطالعه موردی ،کاتالوگ های
نقاشیِ دوره قاجار منتشر شده در 1998-2018م)

اسامی نویسندگان
حسین گودرزی ،بهنام شهریاری ،جمال جمال زاده،
حسین غالمی
مصطفی لعل شاطری ،فخری زنگی آبادی
مصطفی لعل شاطری
مصطفی لعل شاطری
محمد لعلی ،امیدعلی خوارزمی ،محمد اجزاءشکوهی،

326

لعلی محمد

تدوین مدلی مفهومی ،جهت ارزیابی تاب آوری شهری با رویکرد راهبردی

327

محسن پور سجاد

پیشگیری از مصرف مواد با تکیه بر سبک زندگی اسالمی

سجاد محسن پور

328

محمدی عماد

الزامات پیشرفت و عدالت

عماد محمدی

329

محمودی پیمان

بررسی عوامل موثر بر امنیت پایدار در کالنشهر اهواز با تاکید بر مشارکت اجتماعی

پیمان محمودی

330

مختارخان اعظم

بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با بهداشت روانی دبیران مدارس متوسطه منطقه 4

اعظم مختارخان ،نجیبه تنهایی سیسی ،منصوره

شهر تهران

مختارخان

331

مختارخان اقدس

332

مرادی ماریا

چالشهای صادرات کاالها ،خدمات تخصصی و تولیدات داخلی

333

مردسلطانی افسانه

بررسی و تبیین نقش دانشگاهها در توسعه و کمک به تحقق الگوی حمایت از تولید کاالی ایرانی

334

مرشد محمد صابر

تولید علوم انسانی اسالمی ،بایسته ی رشد و پیشرفت کشور

محمد صابر مرشد ،محمد مهدی محمودی

335

مرشد محمد صابر

عدالت بخشی در جامعه در پرتو عدالت سازمانی

محمد صابر مرشد ،محمد مهدی محمودی

336

مرکزی محمدرضا

بررسی رابطه اخالق حرفهای مدیران و سالمت سازمانی در مدارس متوسطه دخترانه منطقه  6شهر
تهران

بررسی تجربه برخی از کشورهای منتخب جهان در بکارگیری سیاست حمایت از تولید ملی در برنامه
های توسعه اقتصادی

سیدرضا حسین زاده

اقدس مختارخان ،افسانه رمضانی
ماریا مرادی ،تورج صادقی
امید علی عادلی ،هادی عربی ،نصراهلل فریدونی ،مهتا
سادات منصوریان

محمدرضا مرکزی ،علی عسگری

337

مروتی مرضیه

جایگاه و روند پیشرفت ایران در تولیدات علمی حوزه رباتیک

مرضیه مروتی

338

مستان نواز علیرضا

بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت فرهنگی ،اجتماعی بر ظرفیت پیشرفت در محیط کار

علیرضا مستان نواز

339

مستان نواز علیرضا

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی وتعهد سازمانی کارکنان در ادارات دولتی المرد

علیرضا مستان نواز ،عباس حقیقت

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

ردیف نویسنده مسئول

عنوان مقاله

 340مستشارنظامی ایمان

تبیین عوامل موثر بر صادرات گل در ایران (با تاکید بر استان البرز)

341
342

مستشارنظامی نغمه
مصطفوی سید
محمد حسن

با امنیت پایدار و پیشرفت در کشور

343
344

مظاهری مصطفی

346
347
348
349

عنوان معارف عمومی
واکاوی راهکارهای تقویت امنیت ملی پایدار مطالعه موردی :بررسی رابطه سرمایه اجتماعی قومیتی

مصفایی زهرا

345

بهره مندی ازظرفیت جشنواره های ادبی در جهت توسعه پایدار و تحقق حفاظت از منابع طبیعی به

معتمدشریعتی
سیدکمال الدین
معمری ابراهیم
مغانی بیله سوار
وحید
مقتدایی خوراسگانی
لیال
ملک محمدی سعید

 350ملک محمدی سهیال

اسامی نویسندگان
ایمان مستشارنظامی ،ابو القاسم میرا ،غالمحسین
نیکوکار
نغمه مستشارنظامی
سید محمد حسن مصطفوی

بررسی رابطه درصد سنگریزه و تنوع زیستی گیاهان با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی:پارک

زهرا مصفایی ،علی جهانی ،محمدعلی زارع چاهوکی،

ملی سرخه حصار)

حمید گشتاسب میگونی ،وحید اعتماد

جایگاه رسانه های محلی در حمایت از کاالی ایرانی بر مبنای الزامات الگوی پیشرفت

مصطفی مظاهری

پیامدهای مهجوریت قرآن در سبک زندگی اسالمی

سیدکمال الدین معتمدشریعتی ،محمدصادق علمی
سوال ،حسن مبرزی

شهر دوستدار کودک (شهر دوستدار فردا)

ابراهیم معمری ،خدارحم بزی ،فرهاد معمری

بازشناسی معماری در ارتباط با توسعه و پیشرفت گردشگری روستایی

زهرا کریمی ،وحید مغانی بیله سوار

بررسی رابطه سالمت معنوی و سرسختی شغلی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان

لیال مقتدایی خوراسگانی

تحلیل وضعیت پایاننامههای حوزه سازماندهی اطالعات و دانش در ایران ()1395-1386

سعید ملک محمدی ،محسن حاجی زین العابدینی

تاثیر فضای مجازی بر پیشرفت اقتصادی

سهیال ملک محمدی ،فاطمه هادیلو
فاطمه ملکیفرد ،رضوان قنبریموحد ،سعید

351

ملکی فرد فاطمه

کاربست فناوری بیوگاز در پسماند دامی ،راهکاری جهت تحقق توسعه پایدار

352

ملکی فرد فاطمه

تیم سازی جوانان روستایی ،راهکاری جهت حفظ سرمایه های اجتماعی

منصوربستانی

بررسی عوامل تامین کننده امنیت پایدار مرزی با تاکید بر همبستگی اجتماعی در گروههای قومی

پرویز رضا میر لطفی ،حسینعلی عنایت مهر ،عباسعلی

مصطفی

مطالعه موردی منطقه سیستان

راز ،مصطفی منصور بستانی

353
354

منصوربستانی
مصطفی

بررسی رابطه فرهنگ با توسعه سیاسی در سیستان( )1330 -1395

غالمرضایی ،مهدی رحیمیان
فاطمه ملکیفرد ،سعید غالمرضایی ،رضوان
قنبریموحد ،مهدی رحیمیان

پرویز رضا میر لطفی ،حبیب اهلل جوان سیامری،
مصطفی منصور بستانی

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

ردیف نویسنده مسئول
355

منصوربستانی
مصطفی

عنوان مقاله
راهکارهای ارتقای توسعه فرهنگی در راستای پیشرفت پایدارسیستان با تاکید برنقش نخبگان

اسامی نویسندگان
پرویز رضا میر لطفی ،حبیب اهلل جوان سیامری،
محمدرضا شهرکی ،مصطفی منصور بستانی

منصوربستانی

بررسی ابعاد و اعتبار سنجی پرسشنامه نقش فرهنگ در توسعه سیاسی سیستان با استفاده از روش

پرویز رضا میر لطفی ،حبیب اهلل جوان سیامری،

مصطفی

تحلیل عاملی

مصطفی منصور بستانی

منصوری رضا

تأثیر پسروی تراز دریای کاسپین بر منطقه میانکاله و لزوم حفاظت و پاسداری از آن

رضا منصوری ،زهرا سربازی

ضرورت استقرار نظام اعتبار سنجی مطلوب در بانکداری اسالمی

سلیمان منصوری محمد ابادی ،اکرم شعبانی

ارزیابی عدالت فضایی در توزیع و پراکنش خدمات شهری در شهر کرمان

یونس منظری توکلی ،علی سعیدی

360

مهتاب نوید

وضعیت بکارگیری بازاریابی الکترونیک در گردشگری ورزشی در مقایسه با گردشگری

سارا ورمقانی ،نوید مهتاب ،پیام محمدپناهی

361

مهدیه امید

نقش بانکداری الکترونیک در کاهش هزینهها (از دید مشتریان خدمات بانکی)

امید مهدیه

ضرورت واهمیت حمایت از کاالها وتولیدات داخلی

سیده مرضیه مهربانخو

تحلیل وضعیت حملونقل پایدار در راستایی تدوین الگوی مطلوب آمایش شهر گرگان

محمد موسوی پارسایی ،رضا اسدی ،نسا خزائی

356
357
358

منصوری
محمدآبادی سلیمان

 359منظری توکلی یونس

362
363
364
365
366

مهربانخو سیده
مرضیه
موسوی پارسایی
محمد
موسوی جد سید
محمد
موسوی جد سید
محمد
موسوی جد سید
محمد

تأثیر فرهنگ سازمانی و شبکه های اجتماعی بر رفتارهای کارافرینانه
بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر بهای تمام شده خدمات سازمان حج و زیارت
بررسی رابطه ی بین تفویض اختیار با سبک های رهبری در سازمان حج و زیارت

حیدر محمدی ،سید محمد موسوی جد ،آرمان احمدی
زاد
سید محمد موسوی جد ،علیرضا خسروی ،حیدر
محمدی ،شبنم صالحی
سید محمد موسوی جد ،هیوا شاه محمد نژاد ،حیدر
محمدی ،شبنم صالحی

367

موسوی حسین

بررسی تاثیر ایجاد نوآوری در پیشرفت و بقای سازمان و تبدیل آن به یک نهاد پیشرو و متعالی

سید حسین موسوی اصل ،امیر نجفی

368

موسوی سید مجید

وضعیت کارایی مصرف کود در ایران :چالشها و راهکارها

فرهاد مشیری ،سید مجید موسوی

369

موالئی اصغر

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

اصغر موالئی

370

مومنی شهرکی سارا

فناوری واقعیت افزوده ،ابزاری نو در توانمندسازی آموزش در بهرهگیری از اطالعات

371

میر فاطمه

تاثیر ریتم شبانه روزی و سطح رقابت بر راهبردهای کنترل تفکر

فاطمه میر ،پروانه شمسی پور دهکردی

372

میر فاطمه

مقایسه هوش معنوی و مولفه های آن در کودکان ،نوجوانان و جوانان ورزشکار

فاطمه میر ،لیال فیلی ،پروانه شمسی پور دهکردی

سارا مومنی شهرکی ،محسن حاجی زین العابدینی،
مهدی شقاقی

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان

ردیف نویسنده مسئول

آینده پژوهی عدالت با رویکرد مهدویت و تمدنی

مصطفی میرزائی ،عبداله غالمی ،علیرضا امیری

 374نامدار جویمی احسان

نهادینهسازیِ سبک زندگیِ کارآفرینانه و نقش آن در ارتقاء شاخصهای توسعه پایدار

عبدالباسط مرادزاده ،احسان نامدار جویمی

 375نامدار جویمی احسان

چشمانداز دورکاری در نظام اداری؛(تحلیلی بر الزامات ،چالشها و رهیافتها)

عبدالباسط مرادزاده ،احسان نامدار جویمی

بررسی اثربخشی به کارگیری سیستم مدیریت اطاعات سالمت ( )HMISبر روی بهره وری کارکنان

یوسف نوشیراوانی ،محمد مجیدی ،احسان نامدار

اداری حوزه ستادی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی زابل

جویمی

373

میرزائی مصطفی

 376نامدار جویمی احسان
377

نامیان فاطمه

378

نامیان فاطمه

379

نبی زاده محمد

380

نجارپورنصرآبادی
نرگس

381

نجفی سعید

عدالت اجتماعی بهمثابه پایه اصلی الگوی پیشرفت جامعه در حکمرانی امام علی (ع)(موانع ،چالشها طاها عشایری ،فاطمه نامیان ،میالد رستمی ،رمضانعلی
و فرصتها)

خدمتکار

تحلیل جامعهشناختی سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی (بوممحوری سبک زندگی) به مثابه پایه الگوی

رضا صفری شالی ،طاها عشایری ،الهام عباسی ،فاطمه

پیشرفت

نامیان

آسیب های فضای مجازی بر پیشرفت

محمد نبی زاده ،سمیه نبی زاده شهربابک

تبیین و ترویج فرهنگ مصرف سبک زندگی در تحقق اقتصاد مقاومتی

نرگس نجارپور نصرآبادی

مقایسه تطبیقی فرصتها و موانع پیشرفت و رشد شهرهای مرزی با استفاده از مدل( SWOTنمونه
موردی  :شهرهای زابل و دزفول)

سعید نجفی

382

نریمانی امیررضا

نقش کاربردیسازی پژوهشهای علوم انسانی در توسعه کشور

امیررضا نریمانی ،بهروز قدیمی

383

نصراللهی نیا فاطمه

از عدالت دانشگاهی تا پیشرفت نظام آموزش عالی کشور

فاطمه نصراللهی نیا

384

نظرنیا محمود

جایگاه امنیت اقتصادی درالگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت باتاکید برظرفیت قانون اساسی

محمود نظرنیا

385

نعمتی معصومه

نقش برنامه ریزی آمایش سرزمین در توسعه ی ظرفیت های منطقه ای

معصومه نعمتی

386

نعمتی یعقوب

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

یعقوب نعمتی ،لیال نعمتی

387

نفیسی مریم

بررسی تاثیر تحوالت ساختاری اقتصاد بر تولید ناخالص داخلی استان خوزستان

مسعود خداپناه ،پویان کیانی ،مریم نفیسی

388

نکویی مهر یاسمن

نقش والدین و معلمان در رابطه با تربیت جنسی کودکان و نوجوانان

یاسمن نکویی مهر

389

نوابی سید سعید

بررسی شاخصه های سبک زندگی اسالمی _ ایرانی و نقش آن در تعالی جامعه

سید سعید نوابی ،سمانه سادات نوابی

390

نوبهار الهام

بررسی رابطه بین آموزه های اسالم و سطح رفاه در جامعه :رهیافت نظریه بازی ها

الهام نوبهار ،محبوبه کبیری رنانی

391

نوجوان فرشته

بررسی عملکرد پژوهشگران ایرانی صنعت آهن و فوالد ( )I&Sدر ریسرچ گیت :مطالعه آلتمتریکس

عاصفه عاصمی ،الهه ابراهیمی درچه ،فرشته نوجوان

392

نودهی فائزه

ارزیابی وضعیت ،چالش ها و راهبردها ،راهکارها و تدابیر حمایت از تولید ملی ،کار و سرمایه ایرانی

فائزه نودهی

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

ردیف نویسنده مسئول
393

نوذرپور الهام

394

نوری محمد جواد

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان

ضرورت کشت گیاهان دارویی و مقابله با کم آبی

الهام نوذرپور ،تورج فرزان ،عنایت جهانگیری

دین ،سیاست ،شهرسازی؛ تبیین جایگاه نظام شهرسازی و ویژگی های آن در حکومتهای دینی
مورد مطالعه نظریه حکومت اسالمی (والیت فقیه) آیت اهلل خمینی (ره)

محمد جواد نوری

395

نیری محمد کریم

پیری جمعیت ،ارمغان تحدید نسل برای آینده ایران اسالمی

محمد کریم نیری

396

نیری نرگس

عدالت و آزادی در عرصه حقوق

نرگس نیری ،هدی کیانی خواه

397

نیکجو محمدامیر

398

هادی محسن

399
400
401
402

هاشمی شیرازی
منصوره السادات
هاشمی شیرازی
منصوره السادات
هاشمی مهدی
هوشیاران جلودار
حامد

403

ورشابی حمیدرضا

404

وفایی بابک

405

ولی زاده مجتبی

تدوین مدل استراتژی سازمانی با استفاده از مدل های مدیریت دانش و تحلیل ارکان مدیریت دانش
(مورد مطالعه :شرکت آب و فاضالب مشهد)

محمدامیر نیکجو

عدالت آموزشی و پیشرفت :اقدامات الزم برای برقراری عدالت آموزشی و تأثیرات آن در پیشرفت

عبداهلل هادی ،حبیب اله هادی ،احسان هادی ،محسن

جامعه

هادی

موانع پیشرفت اقتصادی از منظرآموزه های دینی

منصوره السادات هاشمی شیرازی

حمایت از تولید داخلی و راهکارهای آن

منصوره السادات هاشمی شیرازی

تبیین راهکارهای حمایت از تولید داخلی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

مهدی هاشمی ،زهرا صالحی ساداتی

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

حامد هوشیاران جلودار ،فاطمه افشاری

شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر بر عدم تمایل نخبگان به جذب در سازمانهای دولتی ایران

حمیدرضا ورشابی ،مهربان هادی پیکانی ،رضا ابراهیم
زاده دستجردی

بررسی سرمایهها و ظرفیتهای مناطق روستایی به منظور گسترش صنعت گردشگری و ژئوتوریسم با

بابک وفایی ،سهند رستم پور ،شیرکو قادری ،یاسین

استفاده از مدل راهبردی ( swotمطالعه موردی :منطقه روستای نران ،شهرستان سنندج)

وفایی

بررسی برداشت مازاد از منابع آب تجدیدشونده در خاور نزدیک و شمال آفریقا و آیندهنگری بحران

مجتبی ولی زاده ،مسعود پورغالم آمیجی ،امین حسین

آب در ایران

تاش

406

وهابی راد شاهین

نگاهی به حفظ محیط زیست در کتب پایه دوم ابتدایی

شاهین وهابی راد ،حبیبه شباهنگ

407

وهابی شاهرخ

سیستم یکپارچه هوشمندسازی در راستای مصرف بهینه آب

شاهرخ وهابی ،سید پیام مجاب

408

یاریگرروش محیا

رضایت زناشویی مادران و رابطه مادر-کودک

محیا یاریگرروش

409

یزدی زاده هادی

بررسی نقش نخبگان در پیشرفت اسالمی_ایرانی

هادی یزدی زاده ،سعیده علی محمدی

تاثیر تغییر انتخابات رئیس جمهور از  ۴سال به  ۸سال در اقتصاد کشور با توجه به دیدگاه مردم

اسماعیل یوسف نژاد

 410یوسف نژاد اسماعیل

فهرست مقاالت پذيرفته شده جهت درج در لوح فشرده مجموعه آثار دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت

ردیف نویسنده مسئول

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان
مهدی یوسف وند ،زلیخا زارعی ،ندا اسکندری ،سبحان

411

یوسفوند مهدی

تاثیر مذهب بر آستانه تحمل دانشجویان برای یادگیری با در نظر گرفتن میزان امیدواری آن ها

412

یوسفوند مهدی

پیش بینی خودناتوانسازی تحصیلی بر مبنای سبک های مقابله با استرس

413

یوسفی مریم

بررسی نقش و جایگاه کارورزی در تربیت معلمان

مریم یوسفی

414

یوسفی مریم

تحلیل وبررسی شیوه های مشارکت موثر مردم در مسائل آموزش وپرورش

مریم یوسفی

415

یوسفی مریم

بررسی جایگاه انتقال تکنولوژی و چالش های آن در ایران

مریم یوسفی ،علیرضا انبارلو

ملکی
مهدی یوسف وند ،پروین زارعی

