مقاالت /نوشتارهای کوتاه ارائه شده در نخستین کنگره پیشگامان پیشرفت

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاالت /نوشتارهای کوتاه

1

آرش حسنینژاد

دولت الکترونيک در ايران فرصت يا محدوديت؟

2

ابوالفضل کهزادی

ارائه راهکارهايی برای گسترش مهاجرت معکوس و بازگشت به روستاها

3

احد رضايان قيه باشی

پديده انقطاع بين نسلی مانعی در توسعه و پيشرفت کشور

4

الهام ابراهيمپور

ورزش و سالمت

5

الهام سادات ناجی

پيشرفت :فرهنگ و جامعه پذيری

6

اميد باسيرو

7

امير صفايی

8

امين مؤذنی

رتبه بندی استان های کشور از لحاظ توسعه صنعتی و تبيين رابطه آن با شاخص
توسعه منابع انسانی به روش TOPSIS
بررسی مسئله خاستگاه حقوق محيط زيست در الگوی اسالمی توسعه و الگوی
توسعه مدرن
اوقات فراغت وضرورت توجه به آن
تاملی درباره نسبت بين اسالمی سازی علوم انسانی و طراحی الگوی اسالمی

9

ايمان رضايی

10

ايمان حيدری

ايرانی پيشرفت
نقد تمدن غرب ،روشن کننده مسير آينده

11

بهجت طاهری دولتآبادی

نقش ورزش در اوقات فراغت جوانان

12

بهنام طالبی طادی

بايسته های فقه حکومتی و ارتقاء فرهنگ سياسی در الگوی پيشرفت

13

پريوش شکرچیزاده

14

جواد اديبيان

15

حسين اکبری پور

پيشرفت در قالب يک سيستم پويای پيچيده

16

راحله محرمی

مفاهيم پيشرفت

17

رضا شبانی دربباغ

بيداری اسالمی و مسئوليتپذيری جوانان ايرانی

18

رضا قمری

19

رقيه قضاوی

20

رويا جعفری

21

زهرا اسدی کرم

بررسی مبحث ازدواج وعشق

22

زهرا عالف بهبهانی

نقش راهبردی رشتهی مديريت فرهنگی در پيشرفت اسالمی ايرانی

23

زهرا عيشی

نحوه گذراندن اوقات فراغت کتابداران شهر اصفهان با تأکيد بر نقش تربيت بدنی
و ارتباط آن با سالمت
اشتغال و ازدواج جوانان

ضرورت ترغيب جوانان به ازدواج و تشکيل خانواده و برطرف کردن موانع موجود
از ديدگاه اسالمی
روند پيشرفتهای علمی در زمينه سرطان در ايران طی ده سال اخير ( 2002تا
 )2011و بررسی تطبيقی با روند جهانی
کاهش وابستگی اقتصادی به نفت

آسيب شناسی عملکرد مديريت دپارتمانهای نقاشی،از منظر هدف گذاری از
سال1386تا سال ،1390از نگاه دانشجويان نقاشی (مطالعه موردی :دپارتمان
نقاشی دانشگاه الزهرا)
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ردیف

نام و نام خانوادگی

24

زهرا محمودی

25

زهره کاظمی

عنوان مقاالت /نوشتارهای کوتاه
ضرورت قهرمان پردازی شهدای دفاع مقدس به عنوان قهرمانان ملی در تدوين
الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت
جايگاه حمايت های مالی از زنان درسيستم حقوق مالی خانواده در اسالم
الگوی پيشرفت اسالمی ايرانی ،سير تحول مفهومی و شاخصهای کامل کننده

26

سجاد طالبی

27

سجاد تردستی

چشم انداز آينده
اثر طرح کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد بر روی صنعت نفت ايران

28

سعيد گنجعلی

عدالت در نهج البالغه

29

سعيد صمدی

مديريت بهينه منابع و امکانات ايجاد کارشيفتگی در کارکنان

30

سميرا محمدی

مديريت و جهاد اقتصادی

31

سوسن مجردبيگلو

The Brain-Drain

32

سيد محسن اقبالی

33

سيد مسعود طباطبائی

34

سيد مهدی آقاپور حصيری

35

سيدمحمدجواد قربی

36

سيدمرتضی علمالهدی

اقتصاد دانش بنيان در بستر نوين صادرات نرم افزار

37

سيد احمد ثمره هاشمی

ضرورت تبيين رابطه علم و دين در الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت

38

شبنم علیبخشی

بررسی وضعيت گسترش آموزش عالی در استان مرکزی

39

شعيب حياتی

آينده نگاری عنصری اساسی در مديريت استراتژيک توسعه پايدار

40

شقايق حقجوی جوانمرد

چالشهای دانشگاه در گفتمان پيشرفت

41

صديقه شيبانی

نقد و ارزيابی وضعيت موجود نظام آموزش وپرورش در کشور

42

طوبی جهانديده

نقش مشارکت مردمی در پيشرفت کشور وجلب مشارکت آنها

43

طيبه عبدالهزاده

ورزش و اوقات فراغت در دانشگاه

44

عبدالرحيم دلشاد

مديريت ،نخبگان و کارآفرينی ،توسعه پايدار و سرمايه های انسانی

45

عبدالعلی احمدزهی

در باب پيشرفت

46

علی جعفری

نقش و جايگاه انقالب اسالمی ايران در بيداری اسالمی

47

علی شفيعی

48

علی عسگری

نقدی بر الگوهای توسعه اقتصادی غرب و بيان راهکارهايی جهت تدوين الگوی
اسالمی اقتصادی پيشرفت
گردشگری الکترونيکی و صادرات صنايع دستی راهی در جهت کاهش وابستگی به
درآمدهای نفتی
جامعه شناسی ورزش ،اوقات فراغت و جوانان يک رويکرد فرهنگی و جامعه
شناختی
توامانی عدالت و پيشرفت در الگوی اسالمی -ايرانی پيشرفت

بررسی تأثير توسعه نظام تأمين مالی با تأکيد بر نظام تأمين مالی اسالمی بر
افزايش اشتغال
رسالت آموزش معماری در بازيابی مفاهيم و ارزشها در ايرانی و اسالمی
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ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاالت /نوشتارهای کوتاه

49

فائزه صابری نسب

معنويت،انديشه و علم درتبيين الگوی پيشرفت

50

فاطمه مطهری نژاد

پرورش منابع انسانی کارا در سازمانهای کوچک و متوسط

51

فرشيد اميرساالری

فرهنگ سياسی

52

مانی رضايی

انجمن های علمی دانشجويی،افق چشم انداز  1404و برنامه دانشگاه تمدن ساز

53

مجيد عموزاد خليلی

54

محبوبه اصغرپور

55

محسن خاکی

56

محمد حبيبی

57

محمد عزيزخانی

لزوم سرمايه گذاری صحيح و متمرکز بر روی پژوهشهای کاربردی و اختراعات

58

محمد مهدیزاده

بررسی نقش مهريه در تداوم زندگی ،از ديدگاه دانشجويان

59

محمد ميرزاد

مبانی و مؤلفههای پيشرفت اسالمی ايرانی

60

محمدجواد حاجیاحمدی

چگونگی مواجهه با تمدن غرب در تدوين و تحقق الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت

61

محمدرضا اميرزاده

کشاکش افراط و تفريط در عناصر هويت ساز ايرانی

62

محمدرضا کمال

بررسی برخی علل موفقيت آموزش در مدارس امريکا و ژاپن

63

مرضيه سليميان

علل مهاجرت جوانان

64

مرضيه نيک منش

عدالت اجتماعی

65

مريم شيخی

بررسی نقش معنويت در الگوی پيشرفت اسالمی

66

مسعود محمدپور

اقتصاد دانش بنيان؛ راهبرد رهايی از اقتصاد نفتی

67

مهدی شاپوری

اسالم و عدالت جنسی

68

ميالد تقیپور

تحليل شاخصهای توسعه پايداری روستايی

69

نرگس رحمتی

عامل« عرف» و«فرهنگ» اسالمی در راستای پيشرفت الگوی اسالمی ايران

70

وحيد توسلی

بررسی پرورش روحيهی کارآفرينی در نظام آموزش عالی ايران (مطالعه موردی:
دانشگاه مازندران)
تبليغات؛ عنصر مهجور مانده در علوم انسانی ايران اسالمی
نقد نسل جديد الگوهای توسعه غربی از منظر الگوی پيشرفت مطلوب اسالمی
ايرانی
بررسی علل مهاجرت دانشآموختگان مازندرانی و راهکارهای پيشگيری از اين
پديده

ميراث مکتب اصفهان ،دستاورد عظيم ايرانيان (مدخلی برشناخت ويژگیهای
برنامهريزی فضايی مکانی مکتب اصفهان و جنبش نرم افزاری برای بازتوليد مکتب
تمدن ساز)
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