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عنوان مقاله

نویسندگان

1

ظرفيت و ضرورت نظریه ادراكات اعتباري در خط مشي گذاري عمومي الگوي اسالمي و ایراني پيشرفت

جواد آزادي احمدآبادي

2

واكاوي تمدن اسالمي ایراني و علل وعوامل رشد و افول آن در مقاطع مختلف تاریخ

بهروز آقازاده ,شهروز بيوک آقازاده ,ثریا فرّخي ,حسن بيوک آقازاده ,رقيه بيوک آقازاده

3

بررسي نقش عبادت در شکل گيري هنر مسلمين (مطالعه موردي مسجد جامع یزد)

فاطمه آقایي نژاد

4

چرایي و چگونگي ترویج معنویت در ورزش

مرضيه استقالل

5

بررسي كاربرد تکنولوژي هاي نوین ساخت در كالبد بناهاي معماري به منظور حفظ هویت ایراني اسالمي با
رویکرد زمينه گرایي

مریم اسمعيل دخت

6

تاسيس سازمان نظام مهندسي صنعت ،راهکار عملي اقتصاد مقاومتي

نيما بهشتي زاده

7

شهر خالق ،رویکردي در توسعه شهري و پيشرفت اقتصادي

هوشنگ سرور ,حامد معصومي ,ميثم ابوالحسني

8

بررسي نقش شيعيان در اعتالي هنرهاي چوبي ایران در دوره سلجوقي تا آغاز دوره تيموري

زهرا جعفري فرد ,احمد صالحي كاخکي

9

اخالق ورزشي؛ چالش ها و راهکارها

نجمه رضاسلطاني ,محسن وحداني

10

نقش سکوت و سخن نخبگان در تکامل جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

نوروز اميني ,ثریا كریمي آخورمه

11

توسعه اجتماعي و عدالت در سالمت ضرورت پيشرفت آینده كشور

محمد جوالني

12

چگونگي پيشرفت اقتصادي ایران

زهرا حيدري چاورچي

13

ارائه الگوي مفهومي مدیریت عملکرد سازماني در سازمان هاي ماموریت محور دفاعي

حسن رجبي مسرور ,غالمرضا زاهدیان پيشخاني ,محمد توالیي

14

بررسي تاثير قوم مداري در توسعه شهر (مطالعه موردي شهر تاكستان)

رضا رحماني

15

ارائه راهکارهاي توسعه اشتغال در نقاط روستایي ایران (مورد :شهرستان جوانرود)

نورالدین یوسفي ,داود جميني

16

طرحي براي پيشرفت كشور ازطریق دانشگاه وتحليلي بر طرح هم افزایي دانش در دانشگاه شهيدبهشتي

محمود ره جوگيتري

17

چگونگي توسعه آزاد اندیشي در دانشگاه ها

فاطمه زارع ,حجت االسالم والمسلمين محمد حسين متوسل

18

نقش آژانس امنيت ملي آمریکا در فضاي مجازي و تاثير آن برفرهنگ بومي اسالمي ایراني

جواد زنگوئي ,نرگس شيخ سفلي

19

چالش هاي اقتصادي نظام سالمت :گذشته و آینده

خاطره خانجانخاني ,فاطمه سپاسه ,فاطمه افضلي ,محمد باغي یزدي ,عباس ميداني

20

نقش آموزههاي قرآن كریم در اتحاد اقوام مختلف در صدر اسالم

نجمالدین گيالني ,داود جميني ,احمد عباسي
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21

عنوان مقاله
بررسي پيشرفتهاي آموزش پزشکي تخصصي/فوق تخصصي ایران و لزوم آیندهنگاري توسعه هدفمند
آموزش پزشکي تخصصي و فوق تخصصي

نویسندگان
شيما طباطبایي

22

تبيين بازنهادي الگوي سياستي جامعه نبوي در نقشه راه تمدن نوین اسالمي

حسين عبدالملکي ,مژگان حسني

23

بررسي راههاي تحقق نقشه جامع علمي كشور با بهره گيري از سخنراني هاي مقام معظم رهبري

فریدون عبدي

24

توجه به جوانان  ،بهترین راه براي پيشرفت جامعه اسالمي

حسن عسکري

25

تحليلي بر نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدیدهاي موثر بر پذیرش مدیریت نوین منابع آب

شلير فيضي

26

مفهوم شناسي شایستگي براي استقرار نظام شایسته ساالر

سجاد قارلقي ,امين همایني دميرچي

27

تببين جایگاه طراحي صنعتي در مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي در ایران

انسيه قرباني پور

28

كندوكاوي در مشاركت روستایيان در توسعه

ماریا مرادي

29

مکان و تاثير آن بر تمایزات صنعتي در ایران

ليال سادات مصطفوي ,محمد علي فيض پور

30

فلسفه ي هنر و آسيب شناسي سينماي ایران

اسداهلل مظفري ,حميدرضا داودآبادي فراهاني ,علي بخت آوري

31

رهيافت هایي از تجربه خصوصي سازي در چين براي ایران

وحيد اميدي

32

مردمساالري دیني به مثابه یک نظام و الگوي سياسي (با تأكيد بر اندیشه امام خميني(ره))

جميل ميالني

33

تبليغِ صحيح ،مهمترین مولفه موثر براخالق ،معنویت و دین داري جوانان

آمنه ميرزایي سسکل

34

بررسي نقش ظرفيت فرهنگي ایرانيان مقيم خارج از كشور بر دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران

محمد نصيري سوادكوهي ,ابراهيم حاجياني ,زهرا عالف بهبهاني

35

اصالحات در نظام سالمت ایران ،نگاهي به طرح تحول نظام سالم

حامد نظري ,فاطمه قاسمي ,مينا روستایي ,مرضيه مسلم

36

عملکرد بين المللي مجالت علمي ایراني با نگاهي به نقشه جامع علمي كشور

فرشته نوجوان ,محمدامين عرفان منش

37

نظریه ریزساختارهاي بازار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي

مسلم نيلچي ,محمد صالحي فر

38

هویت ورزشي؛ چيستي و چرایي؟

محسن وحداني ,نجمه رضاسلطاني

39

نقش مزیت نسبي صادرتي در اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر گياهان دارویي

شاهين وهابي راد ,محمد خداوردیزاده

40

نقش رهبري توزیع شده در عملکرد شغلي معلمان ابتدایي

امين همایني دميرچي ,سجاد قارلقي

41

نقش دانش بومي مدیریت جنگلهاي زاگرس در تحقق الگوي اسالمي ایراني پيشرفت با تکيه بر معيارهاي
پایداري جنگل

جالل هناره خلياني

