برگزیدگان بخش های مختلف کنگره دهم:

بخش مقاالت ارائه شفاهی
ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

1

شایان علی اکبر
تبریزی

آسيبشناسی ارتباط دانشگاه با صنعت :راهحلی با عنوان مجالت علمی ـ كاربردي

2

انسیه قربانی پور

باز شناسائی اصول و ارزش هاي معماري اسالمی ايرانی

3

یاسر سلیمانی

تحليل مقايسه اي مدلی مفهومی از تاب آوري اقتصادي در عرصه اجتماع و ارائه مدل

4

سامان فاضلی

5

بهراد رضوی الهاشم

6

بشیر خالقیپور

سياست گذاري پيشرفت فرهنگی مبتنی بر حكمت متعاليه

7

وحید شقاقی شهری

اثرات اقتصاد دانش بنيان بر تقويت برون گرايی اقتصاد (در راستاي سياست هاي كلی

8

علی صالحنیا

مفهومی مقاوم سازي اقتصادي بر اساس انديشه هاي مقام معظم رهبري
نظام بين الملل چند قطبی و ظهور قدرت هاي نوين؛ فرصت ها و تهد يدات براي
جمهوري اسالمی ايران
طراحی الگوي دوسويه مهاجرت نخبگان علمی؛ (ضرورت پيشرفت در جادهاي
دوطرفه )

اقتصاد مقاومتی )
بررسی نظري مفهوم امنيت ملی و ابعاد مختلف آن

بخش مقاالت ارائه پوستري
رديف

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

1

ایمان راستگویان

نابرابري جنسيّتی :چالشی در راه پيشرفت ايران

2

ساجد صمدی قربانی

رهيافتی بر عوامل تاثير گذار در سطح شادكامی جوامع با رويكرد اسالمی

3

زهرا قاسمی نور

نقش كارآفرينی در ارائه الگوي پيشرفت ايرانی اسالمی با محوريت بيانات مقام معظم

4

طاهره بشیری

رهبري
پيشرفت علمی كشور با نگاهی به انتشار مقاالت علمی پراستناد

بخش رساله ها و پايان نامه هاي مرتبط با الگوي اسالمی ايرانی پيشرفت
رديف

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله /پايان نامه

1

اسماعیل شیرعلی

بررسی و نقد توسعه در ايران از منظر الگوي اسالمی ايرانی پيشرفت

2

محمدعلی خسروی

الهام از شاخص هاي فرهنگی مدينه فاضله مهدوي براي طراحی شاخص هاي
فرهنگی الگوي اسالمی ايرانی پيشرفت

بخش ادبيات پيشرفت
رديف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

1

آرش پورعلیزاده

برگشتهاست خيلِ پرستو به النهها

2

علی سلیمانی

دوست دارم

3

فاطمه سادات پاد موسوی

پيشگامان پيشرفت

بخش وب نويسی و شبكههاي اجتماعی
آدرس اينترنتی

عنوان اثر

رديف نام و نام خانوادگی
1

امیرحسام بهروز

http://irpublicpolicy.ir/

سايت خطمشی گذاري اسالمی ايرانی ،به سوي پيشرفت

2

علی اکبری افزادی

emkpip.ir

وب سايت اقتصاد مقاومتی

3

حسن موسیزاده

www.kpip.blogfa.com

وبالگ اقتصاد مقاومتی

بخش فعاليتهاي مستمر دانشجويی
عنوان اثر

دانشگاه /موسسه

1

امین عرفان منش

كتاب گفتمان ها و خانواده ايرانی

دانشگاه تهران

2

محمدسهیل باقریان

نقش آفرينان همكار و فعال در كنگره پيشگامان پيشرفت

دانشگاه صنعتی قم

رديف نام و نام خانوادگی

