هفتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت

از الگویپایهبهسوی
الگوی اسالمے ایرانےپیرشفت
 19و  20اردیبهشت ماه 1397
تهران -مرکز هامیشهای کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

مقام معظم رهربی:

باید از طریق گفتمانسازی و بهرهگیری از دیدگاههای نخبگان ،صاحبنظران و با
صبر و حوصله ،الگویی فاخر ،مستحکم و ارزشمند تدوین شود.
دیدار اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت با رهرب انقالب 1391/12/14

هدف
کنفرانسه��ای س��االنه مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیرشفت ب��ا هدف جلب
مش��ارکت گس�ترده پژوهش��گران ،نظریهپردازان و صاحبان فکر و اندیشه در
فرایند طراحی مدل بومی پیرشفت کش��ور برگزار میشود .دسرتسی به آخرین
یافتههای پژوهش��ی و رصد فعالیته��ای علمی در زمینه موضوع کنفرانس و
بهرهگیری از ظرفیت علمی کش��ور به منظور طراحی و ارتقاء الگوی پیرشفت
کش��ور از اهداف محوری این کنفرانسها اس��ت .ضمناً کنفرانسهای ساالنه
فرصت مغتنمی برای برنامهریزان مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیرشفت فراهم
میکند تا گزارش��ی از فعالیتها و دستاوردهای ساالنه به جامعه علمی کشور
ارائه و با همفکری اندیشمندان مسیر گامهای بعدی را مشخص کنند.
"از الگ��وی پایه بهس��وی الگوی اس�لامی ایرانی پیرشف��ت" موضوع هفتمین
کنفرانس الگوی اس�لامی ایرانی پیرشفت تعیین ش��ده اس��ت .الگ��وی پایه را
میتوان بنیاختهی آغازینی تصور کرد که با رشد تدریجی ،موزون و هامهنگ
نهایتاً به الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت منتهی خواهد شد .طراحی این هسته
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اولیه یک گام اساس��ی و ش��اید مهمترین گام در فرایند طراحی الگوست .طی
سالهای گذش��ته با همفکری گسرتدهای که در نشستها و حلقههای علمی
مختلف با حضور ش��خصیتهای علمی و راهربدی کشور به عمل آمده است،
اس��نادی ذیل رسفصلهای مبانی ،آرمان ،رس��الت ،افق و تدابیر بعنوان اجزاء
اصلی الگوی پایه تهیه ش��ده اس��ت .این پیشنویسها بر هزاران نفر س��اعت
کار علمی فرشده و هزاران صفحه اسناد پشتیبان در حوزههای مسئلهشناسی،
ش��ناخت قابلیتها و رسمایههای ماندگار ملی ،آیندهپژوهش��ی ،سیاستهای
کالن و دیگر اسناد برنامهای کشور متکی است.
اینک که الگوی پایه بهعنوان هس��ته اولیه الگوی پیرشفت کش��ور با مشارکت
گس�ترده اندیشمندان حوزه و دانشگاه تهیه شده و در دو کنفرانس ساالنه در
معرض نقد و پاالیش قرارگرفته ،زمان آن اس��ت که جامعه علمی کش��ور برای
پاس��خگویی به پرسشهای اساسی برای گذار از الگوی پایه به الگوی پیرشفت
به همفکری و مشارکت فراخوانده شود.
مقوالت��ی نظی��ر تعلیم و تربیت ،فرهن��گ و علم عالوه ب��ر آن که یک بخش

اجتامع��ی خاص را تعریف میکنند ،کلی��ت پیرشفت جامعه را نیز تحت تأثیر سطح و روششناسی تفصیل الگو از مسائل اساسی است .چرا که الگو بایستی
ق��رار میدهن��د؛ لذا رویک��رد تخصصی از منظ��ر این عرصهها ب��ه کل الگوی به گونهای طراحی گردد که بدون همپوش��انی و تداخل با س��ایر اسناد ،نظام
اسناد برنامهای کش��ور را کامل مناید .کنفرانس هفتم با هدف پرداخنت به این
پیرشفت یک رضورت است.
ضمناً تبیین ش��ان و جایگاه الگو در مجموعه اس��ناد برنامهای کشور و تعیین موضوعات برگزار میشود.
هفتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت
موضوع :از الگوی پایه بهسوی الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت
تعداد کل مقاالت442 :
تعداد مقاالت شفاهی100 :
تعداد مقاالت پوسرتی212 :

موضوع

عنوان

فرآیند داوری مقاالت

تشکیل کمیته منتخب داوری (برگزاری  2جلسه با هدف غربالگری اوليه مقاالت)
همکاری  82نفر از اساتید دانشگاه و حوزه در داوری تخصصی مقاالت
تعداد داوریهای تخصصی 935 :مورد
تعداد رسداوریها 442 :مورد
بازبینی دبیر کنفرانس 442 :مورد

کنفرانسهایقبلی

زمان برگزاری

تعداد مقاالت پذیرفته شده

اولین کنفرانس

نقشه راه طراحی و تدوین الگو

 10و  11خردادماه 1391

69

دومین کنفرانس

مفاهیم ،مبانی و اركان پیشرفت

 18و  19اردیبهشتماه 1392

91

سومین کنفرانس

واكاوی مفاهیم و نظریههای رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی
نظریه اسالمی ایرانی پیشرفت

 31اردیبهشت و  1خردادماه 1393

138

چهارمینکنفرانس

پیشرفت ایران؛ گذشته ،حال ،آینده

 30و  31اردیبهشتماه 1394

355

پنجمینکنفرانس

الگویپایهپیشرفت

 ۲۹و  ۳۰اردیبهشتماه ۱۳۹۵

310

ششمینکنفرانس

تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت

 13و  14اردیبهشتماه ۱۳۹6

342
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کمیته علمی هفتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

(دبیركنفرانس؛استاددانشگاهصنعتیاصفهان)

دکرتحسینایامنیجاجرمی
(دانشیاردانشگاهتهران)

دکرتسیمینحسینیان

دكرت هادی اكربزاده

حجتاالسالم دكرت احمد احمدی

حجتاالسالمدکرتمسعودآذربایجانی

دكرتمحمودحکمتنیا

دكرت خرسو باقری نوعپرست

دكرتسیدمنصورخلیلیعراقی

(استاد دانشگاه تهران)

دكرت خدابخش احمدی

(استاد دانشگاه علوم پزشکیبقیها(...عج))

دكرتگودرزافتخارجهرمی

(استاد دانشگاه تهران)

دكرت ابراهیم برزگر

(دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)

(استاددانشگاه تهران)

دكرت مسعود درخشان

(استاددانشگاهشهیدبهشتی)

(استاددانشگاهعالمهطباطبایی)

(استاددانشگاهعالمهطباطبایی)

دكرت غالمعلی افروز

دكرتحسنبلخاریقهی

حجتاالسالم علی ذوعلم

(استاد دانشگاه تهران)

دكرت رضا اکربی
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(دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

(استاددانشگاهالزهرا(س))

(استاد دانشگاه تهران)

دكرتمحمدسعیدجبلعاملی

(استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)

دكرت حسین راغفر

(استاد دانشگاه امام صادق(ع))

(استاد دانشگاه علم و صنعت ایران)

(استاددانشگاهالزهرا(س))

دكرتمحمدحسینایامنیخوشخو

دكرتسیدمحمدحسینی

دكرتغالمحسینرحیمی

(دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ)

(دانشیاردانشگاهتهران)

(استاد دانشگاه تربیت مدرس)

آیتا ...علیاکرب رشاد

(استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)

حجتاالسالم دكرت محمدجواد رودگر

(دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)

دکرتمحمدحسنروزیطلب

دكرت جواد صالحی

(استاد دانشگاه صنعتی رشیف)

دكرت علیرضا صدرا

(استاد دانشگاه تهران)

دكرت مظفر رصافی

(دانشیار سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی)

(استاددانشگاهشهیدبهشتی)

دكرتعباسعلیزالی

دكرتمحمدرحیمعیوضی

(استاد دانشگاه تهران)

دكرتخدیجهسفیری

(استاددانشگاه تهران)

حجتاالسالمدكرتسیدحسینمیرمعزی

دكرت باقرغباریبناب

دكرتسیدحبیبالهمیرغفوری

دکرت منصور شاهولی

دكرت منوچهر فر جزاده

دكرتمجتبیشمسیپور

دکرت جواد فرهودی

حجتاالسالم دکرت هادی صادقی

دكرتمحمدعلیکینژاد

(دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)

دكرتعلیاکربموسویموحدی

(استاددانشگاهبیناملللیامامخمینی(ره))

(استاد دانشگاه الزهرا(س))

(استاد دانشگاه رازی)

دكرتعلینقیمشایخی

(استاد دانشگاه صنعتی رشیف)

(دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)

(استاد دانشگاه تهران)

(استاد دانشگاه شیراز)

دكرتمهدی گلشنی

(استاد دانشگاه صنعتی رشیف)

(استاد دانشگاه تربیت مدرس)

(دانشیاردانشگاه یزد)

دكرت شهریار نیازی

(دانشیاردانشگاهتهران)

(استاد دانشگاه تهران)

(استاددانشگاهصنعتیسهند)
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برنامه هفتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت « از الگوی پایه به سوی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت »
روز

زمان

برنامه

7:30-8:30

پذيرش

چهارشنبه (صبح) 1397/02/19

سالن  :1افتتاحيه

سرود جمهوري اسالمي ايران
8:30- 10:00

تالوت قرآن كريم
دکتر هادي اكبرزاده؛ دبير كنفرانس

حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد احمدی؛ رئیس اندیشکده معنویت (تجلی معنویت در اندیشه و عمل)
دکتر محمدحسین پناهی؛ رئیس اندیشکده امور اجتماعی ،جمعیت و نیروی انسانی (ضرورت نظریه بومی برای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت)
دكتر صادق واعظزاده؛ رئیس شورايعالي و رئيس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

پذیرایی

10:00 -10:30

روز

زمان

چهارشنبه (صبح) 1397/02/19

10:30- 13:00

سالن  :1علم در الگوی پیشرفت

هيأت رئيسه:

دکتر مجتبی شمسیپور ـ دکتر علیاکبر
موسوی موحدی -دکتر بهزاد سلطانی
دکتر مهدی گلشنی

هيأت رئيسه:

هيأت رئيسه:

حجت االسالم دکتر هادی صادقی -دکتر
محمودحکمتنیا

دکتر علیرضا صدرا  -دکتر مصطفی
ملکوتیان

حجت االسالم دکتر علیرضا صادقزاده قمصری

دکتر مجتبی جاویدی

نقش اساسی علوم پایه در پیشرفت علمی-
فرهنگی کشور

تامالت روششناختی پیرامون فرآیند تدوین
الگوهای نظری بومی در عرصه تربیت با
رویکرد اسالمی ایرانی

دکتر محمدعلی زلفیگل

دکتر ابراهیم رضایی آدریانی

طرح رصد :پویش ،پاالیش و پیرایش آموزش
پژوهش و فناوری

مبانی و قواعد «استنباط الگوی پیشرفت» از
قرآن و حدیث

نقش عوامل نهادی در توسعه علم ،فناوری و
نوآوری :تجارب جهانی و آموزههایی برای ایران

حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم

دکتر منصور خلیلی عراقی
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سالن  : 2روش شناسی الگوی پیشرفت

سالن  : 3سیاست در الگوی پیشرفت

رویکرد فرهنگی به الگوی پیشرفت

سنجش الگوی پايه پيشرفت از حيث
بايستههای رفتار سیاسی عامه مردم در قبال
نخبگان سیاسی
دکتر مسعود جعفرینژاد

جایگاه اتکاء به آرای عمومی و نقش رأی
مردم در پیشبرد ،تحکیم و تثبیت امنیت ملی
در الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
دکتر علی آقاجانی

صورتبندی راهکارهای کالمی سیاسی
قاعدهمندی رقابتهای سیاسی

سالن  : 4اقتصاد در الگوی پیشرفت

هيأت رئيسه:

دکتر محمدهادی زاهدی وفا -دکتر
حسین عیوضلو
دکتر حمید ابریشمی

جایگاه نوع دوستی در رفتار اقتصادی از منظر
اسالم؛ اخالق یکی از ارکان الگوی پیشرفت
اقتصادی
دکتر سیدمهدی زریباف

مؤلفههای نظام اقتصادی عدالتبنیان در
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
دکتر حسن کیائی

بازار سرمایه و نقش آن در الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت
ادامه

برنامه هفتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت « از الگوی پایه به سوی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت »
روز

زمان

سالن  :1علم در الگوی پیشرفت

سالن  : 2روش شناسی الگوی پیشرفت

دکتر محمدرضا محمدی زاده

دکتر حمیدرضا فرهمند

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

بررسی و ترسیم شبکه مدیریت دانش

دکتر علیرضا اسماعیلیمازگر

پیشرفت فرهنگبنیان و نسبت
مقايسه تدابير حوزه علم پيشنويس سند الگوی الگوی مفهومی
ِ
آن با الگوی پایه
پايه پيشرفت با نقشه جامع علمی کشور

دکتر رسول عباسی

چهارشنبه (صبح) 1397/02/19

10:30- 13:00

دکتر امامعلی شعبانی

دکتر حسن بلخاری

پیشرفت علمی و ظهور نخبگان در سدههای
میانه تاریخ ایران؛ دالیل و زمینهها

تأملی در مفهومشناسی حکمت (الگوی تعامل
نظریه و عمل) در قرآن

دکتر غالمرضا رکنی لموکی

علیرضا افضلی

چالشی نظری بر سر راه پویش الگوی پیشرفت :سنت پژوهی پیشرفت :رویکردی نوین به آینده
پیشرفت
آموزش ریاضی ایران

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)
13:00 -14:30

دکتر مهدی موحدی بکنظر

مطالعات تاریخی و الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت (مطالعه موردی رساله منهاج العلی)

«فقه تعامالت اجتماعی»؛ با نگاهی نو به
روش ،هدف و گستره موضوعی اقتصاد
اسالمی در تدوین الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

ارائه الگوی اسالمی -ایرانی دولتسازی با
تاکید بر تجربه حکمرانی اسالمی از گذشته
تا کنون

دکتر نوراهلل صالحی آسفیجی

اقتصاد مقاومتی؛ زمینهساز الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت

حجت االسالم دکتر سیدکاظم سید باقری

دکتر فاطمه سرخهدهی

دکتر محمد سلماسیزاده

دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی

انقالب اسالمی و الگوی پیشرفت فرهنگ پایه

دکتر مسعود ناری قمی

سالن  : 3سیاست در الگوی پیشرفت

سالن  : 4اقتصاد در الگوی پیشرفت

اصول معیارپردازی در عدالت سیاسی با تأکید
بر معیار برابری
دکتر سیدحسن مالئکه

دیوانساالری و کمک به اقتصاد سیاسی در
پیشرفت و توسعه
سارا نظری

امنیت حقوق مالکیت و نسبت آن با الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر حسین محمدی

بررسی عوامل منتخب مؤثر بر مصرف
انرژیهای فسیلی با تأکید بر مصرف برق
رقیه عبدلی نژاد

درآمدی بر الگوی اسالمی پیشرفت در فناوری
معماری

توسعه سیاسی در الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت

تحلیل الگوی مصرف ضدچرخهای اسالمی
براساس الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

نماز و ناهار

7

برنامه هفتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت « از الگوی پایه به سوی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت »
روز

زمان

سالن  : 1امنیت و دفاع در الگوی پیشرفت

هيأت رئيسه:

دکتر جالل درخشه ـ دکتر مصطفی ایزدی
دکتر علیرضا صدرا

امنیت ملی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
مدنی
دکتر ابراهیم برزگر

امنیت هویت پایه و عدالت پایه در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت
چهارشنبه (بعد از ظهر) 1397/02/19

دکتر مصطفی ایزدی

الگوی سالمت معنوی در قرآن
دکتر زهره الهیان

سالمت معنوی اسالمی مبنای الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت در حوزه سالمت

دکتر نوراهلل صالحی آسفیجی

تحلیل و ارزیابی توسعه انسانی بعد از انقالب
اسالمی بهمثابه پایه پیشرفت ایران

تحلیل نقش زنان در الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت

دکتر محسن نیازی

دکتر زهره سادات موسوی

ضرورت تاریخی گذار از الگوی توسعه وابسته به نقش زنان در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در
مدل توسعه بومی
شاهراه نقشه راه جهان امروز

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

دکتر بهرام اخوانکاظمی

دکتر سهیال چگینی

دکتر عباس عبداللهی

حجت االسالم محمد طباطبائی

دکتر عبدالحمید معرفی محمدی

الگوی پیشرفت و مسئله بحران
دکتر عباسعلی شاهرودی
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حجت االسالم دکتر مسعود آذربایجانی

دکتر بهرام بیات

دکتر غالمعلی افروز -دکتر شکوه نوابی نژاد

دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی

ماهیت و الزامات امنیت اقتصادی در الگوی
اسالمی و ایرانی پیشرفت

16:30-17:30

هيأت رئيسه:

دکتر محمدعلی کینژاد ـ حجت االسالم
دکتر محمدجواد رودگر

هيأت رئيسه:

دکتر غالمرضا جمشیدیها ـ دکتر سیمین
حسینیان

هيأت رئيسه:

دکتر مهدی سبکرو

رویکرد امنیت و دفاع ملی در الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت
14:30-16:30

سالن  : 2رویکرد معنوی و تربیتی به الگوی پیشرفت

سالن  : 3حوزه اجتماعی در الگوی پیشرفت

سالن  : 4زن و خانواده در الگوی پیشرفت

آموزش سالمت معنوی اسالمی بر اساس مدل توسعه قابلیتهای انسانی سازمانی در پرتو جهان
بینی اسالمی
برنامه درسی تایلر

بازشناسی آسیبهای انگیزشی و شناختی در
عصر ارتباطات

استرس ادراک شده ،حمایت اجتماعی ،دینداری
و شکوفایی در میان سالمندان

دکتر اکرم السادات سادات حسینی

دکتر حسین ملتفت

پرسشهای مطرح در حوزه معنویت در تبدیل واکاوی نقش آموزش و پرورش در شکلگیری
الگوی پایه پیشرفت اسالمی – ایرانی به الگوی سبک زندگی متناسب با توسعه و الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت
عملکردی :رویکرد معنوی و تربیتی
دکتر احمد شاکرنژاد

دکتر غالمحسین خدری

مریم جنیدی

نقش زنان در تحقق الگوی اسالمی-ایرانی
پیشرفت :ظرفیتها و موانع

تبیین فقهی نوین از تحکیم خانواده در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر خدابخش احمدی

رشد و تربیت انسان با محوریت خانواده در
الگوی پیشرفت

مهندسی معکوس متقابل و نوآورانه سیاستها،
روشها و اقدامات کشورهای متخاصم برای
تکامل درونی و تقابل بیرونی

شناسایی مسایل معنویت پژوهی؛ گذار از الگوی
پایه به الگوی تفصیلی

تبیین ،تحلیل و ارزیابی شاخص شادی سیاره
در مفهوم توسعه و جایگاه آن در الگوی
ایرانی -اسالمی

دکتر فاطمه نصرتی

اثربخشی آموزش خودنظارتی با رویکرد مراقبه
اسالمی بر خویشتنداری دانشجویان

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

بازدید از مقاالت پوستری و پذیرایی

برنامه هفتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت « از الگوی پایه به سوی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت »
روز

زمان

چهارشنبه (بعد از ظهر) 1397/02/19

17:30-19:30

سالن  : 1امنیت و دفاع در الگوی پیشرفت

هيأت رئيسه:

دکتر جالل درخشه ـ دکتر مصطفی ایزدی
دکتر آوات عباسی

مبانی امنیت در دوران شکوفایی تمدنی ایران
دکتر یاشار ذکـی

سالن  : 2آمایش و شهرسازی در الگوی پیشرفت

هيأت رئيسه:

دکتر اسماعیل شیعه ـ دکتر محمدسعید جبل عاملی
دکتر محمدحسین رامشت

سـدره طوبــی؛ (مبانی نظری پیشرفت در حوزه آمایش بنیادین)
دکتر عبدالحسین کالنتری

بنیانهای ژئوپولیتیکی پیشرفت در برنامههای راهبردی جمهوری اسالمی ایران

معیارهای عدالت اجتماعی در شهر اسالمی

ضرورت توجه به نقش هنر در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت جهت تامین امنیت نرم جمهوری
اسالمی ایران

دکتر لطفعلی کوزهگر کالجی

ارزیابی شهرهای جدید بر مبنای الگوی شاخصههای شهرسازی ایرانی اسالمی

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

خوانشی از ديپلماسي فرهنگي آمریکا در مواجهه با جمهوری اسالمی ایران و راهکارهای مقابله
با آن

دکتر مجید یاسوری

امکانسنجی ارائه الگوی سیاست خارجی ژئوپلیتیکمحور جمهوری اسالمی ایران در منطقه
خلیج فارس با تاکید بر کدهای ژئوپلیتیک

دکتر بهزاد وثیق

دکتر بشیر اسماعیلی

دکتر میکائیل جمالپور

عابد گلکرمی

تبیین رابطه بین آمایش سرزمین و عدالت اسالمی در ایران

تبیین کاربست اخالق زیستی در شهرسازی مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر محمدصادق ابراهیمی

تحلیلی مقدماتی در بیان مفاهیم و گزارههای الگوی روستای متعالی
پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)
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برنامه هفتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت « از الگوی پایه به سوی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت »
روز

زمان

سالن  : 2نسبت الگوی پیشرفت با
اسناد برنامهای و راهبردی کشور

سالن  : 3عدالت در
الگوی پیشرفت

سالن  : 1گذار از الگوی پایه به
الگوی پیشرفت

هيأت رئيسه:

هيأت رئيسه:

تحلیل محتوای سند الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت با معیار برخی شاخصهای قانون
اساسی ج.ا .ایران

دکتر شهال باقریمیاب

حجت االسالم دکتر احمد آکوچکیان

تحلیل عملکرد سند چشمانداز و نقش آن در
تحقق اهداف الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت:
با تأکید بر چالشها ،الزامات و فرصتها

دکتر مهدی جمشیدی

دکتر محمدعلی سوادی

دکتر مجتبی پالوج

هيأت رئيسه:

حجتاالسالم سیدعباس نبوی ـ دکتر
شهریار نیازی -دکتر موسی عنبری
حجت االسالم مصطفیجعفر پیشهفرد

طرح دولت اسالمی تحولگرا در گذار از
الگوی پایه به الگوی تفصیلی پیشرفت
روششناسی فرااندیشه و دانش جامع
نظامشناس ـ نظامساز پیشرفت

پنجشنبه (صبح) 1397/02/20

8:30 -11:00

دکتر داود دانش جعفری -دکتر رحمت اهلل حجت االسالم دکتر سیدحسین میرمعزی-
دکتر ابراهیم برزگر
قلی پور
دکتر سیدمحمدحسن مصطفوی

دکتر حجت ایزدخواستی

نگرش و فرایند دیالکتیکی ترسیم الگوی جامع کنترل راهبردی عنصر مفقوده در الگوی پایه اسالمی-
ایرانی پیشرفت و نقش سیاستهای کلی در آن
و تفصیلی پیشرفت اسالمی-ایرانی
دکتر ناصر سیم فروش

نسبت الگوی پایه و اسناد باالدستی سالمت و
دکتر محمدرحیم عیوضی
آیندهنگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی آموزش پزشکی در بیانیه ارزشها :تکمیل مبانی
ارزشی الگوی پیشرفت علوم پزشکی جمهوری
اسالمی ایرانی پیشرفت
اسالمی ایران
پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

دکتر بهزاد سلطانی

دکتر شیما طباطبایی

بازبینی سند الگوی پایه با رویکرد آیندهنگاری ارزشهای بنیادین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
و اسناد توسعه عرصه آموزش پزشکی کشور
و تحلیل روندها
دکتر علی قربانپور دشتکی

چارچوب روششناختی “الگوی تفصیلی
پیشرفت”
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دکتر حبیب محمودی چناری

نگاهی بر سیر تحوالت نظام اندیشهای در
برنامهریزی توسعه روستایی ایران از منظر کیفیت
محیطی با تاکید بر برنامههای بعد از انقالب

بررسی و نقد معیارهای فرهنگی عدالت از منظر
جامعهشناسی

فرهنگی عادالنه در اسالم
سیاست
معیارهای
ِ
ِ
دکتر حسین خزایی

سالن  : 4محیط زیست و کشاورزی
در الگوی پیشرفت

هيأت رئيسه:

دکتر عباسعلی زالی ـ دکتر محمدحسن
روزی طلب
دکتر منصور شاهولی

الگوی پایه محیط زیست اسالمی -ایرانی
پیشرفت
دکتر محمدرضا باللی

امانتداری تسهیل گذار از کنترلگری به تعامل
با محیط زیست و زمینهسازی نگاه فرابخشی
در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر رضا مکنون

معیارهای عدالت فرهنگی

ط زیست و
راهبردهای آب برای حفظ محی 
توسعه ایران

دکتر سعید مذبوحی

دکتر محمد تقی شیخی
پیآمدهای رویکرد زیستمحیطی :تحلیلی
جامعهشناختی
دکتر امین نواختی مقدم

احصاء ،تبیین و تشریح معیارهای فرهنگی
عدالت براساس منابع معتبر اسالمی
پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)
حجت االسالم سیدمحمدکاظم رجایی

معیارهای عدالت اقتصادی
دکتر بهروز مرادی

معیارهای اجتماعی عدالت در اسالم

نقد برنامه ششم توسعه و سند چشمانداز در
حوزهی محیط زیست با استناد به دستاوردهای
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)
دکتر علیرضا کرباسی

بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی مناطق
روستایی ایران
دکتر محمدحسن روزیطلب

تحول در ساختار آموزش عالی و انتقال فناوری
و تقویت تشکلهای کشاورزان و بخش
خصوصی پیشنیاز پیشرفت کشاورزی ایران
ادامه

برنامه هفتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت « از الگوی پایه به سوی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت »
روز

زمان

سالن  : 1گذار از الگوی پایه به
الگوی پیشرفت

سالن  : 2نسبت الگوی پیشرفت با
اسناد برنامهای و راهبردی کشور

مدل مفهومی اسالمی ایرانی پیشرفت و
نقشه راه طراحی و تدوین آن

جالل بشیریه

دکتر مهران کشتکار هرانکی

پنجشنبه (صبح) 1397/02/20
روز

8:30-11:00

سالن  : 3عدالت در
الگوی پیشرفت
دکتر محمد شجاعیان

معماری الگوی پیشرفت کشور

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

دکتر جعفر عزیزى

معیارهای عدالت سیاسی از دیدگاه اسالم:
رویکردی انسان شناختی

شاخصهای الگوی توسعة اسالمی ایرانی
پیشرفت در بخش کشاورزی

دکتر سید احسان خاندوزی

دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی

دکتر رضا مهدی

چرایی و چگونگی تفصیل و تجزیه الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت به زیرالگوها و
اجزای کوچکتر

سالن  : 4محیط زیست و کشاورزی
در الگوی پیشرفت

بررسی شاخصهای عدالت در اقتصاد
متعارف و ارزیابی آنها از منظر اسالمی

ارتباط امنیت غذایی و امنیت ملی در مسیر
پیشرفت کشور

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

11:00 -12:00

بازدید از مقاالت پوستری و پذیرایی

زمان

سالن  : 1اختتامیه

پنجشنبه (صبح) 1397/02/20

دکتر هادی اکبرزاده (دبیر کنفرانس)؛ جمعبندی محتوایی مقاالت کنفرانس
12:00 - 13:00

تقدیر از رسالههای برتر در خصوص الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
رونمایی از آثار علمی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
نکات پایانی

13:00 -14:30

نماز و ناهار
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مقاالت پوستری هفتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت «از الگوی پایه بهسوی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»
فرهنگ ،معنویت و تربیت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

1

بررسی سیرتطور مدیریت جهادی از گذشته تا نیاز امروز
الگوی پیشرفت

2

4

بررسی راههای تقویت تعامل فرهنگی اقوام با تأکید بر نقش
و کارکرد دولت

5

7

وظائف مسئوالن ،مردم و معلمان و رسانهها در ارتقاء مقام و
منزلت معلم

8

فرشیددیلمقانی

احصاء شاخصههای اسالمی ایرانی آثار مکتوب دفاع مقدس

حسین رضایی

چالش فرهنگی فرد در راه پیشرفت

نرگس نجارپور نصرآبادی

3

الگوی تفصیلی فرهنگسازی در الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت

6

علی رمضانی

آموزش زبان فارسی برای اهداف ویژه

میترا برومند

توجه به ارزشهای اسالمی در ارزیابی عملکرد کارکنان در
بخش دولتی

9

بررسی جایگاه سه نهاد مهم خانواده و آموزش وپرورش و
دولت در الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت

10

نقش راهبردی مدیریت جهادی و تحقق دولت اسالمی در
نظریه تمدن نوین اسالمی

11

آسیبشناسی تربیت معنوی در نظام آموزشی جمهوری
اسالمی ایران

12

بررسی جایگاه مطالعه و کتابخوانی در برنامههای پنج ساله اول تا
پنجم توسعه و نقش آن در تدوین الگوی اسالمی_ ایرانی پیشرفت

13

نسبت هنر و معماری اسالمی ایرانی با تعالی انسان در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت

14

تبیین ضرورت آموزش اقتصاد مقاومتی و نقش آموزش عالی
در تسهیل آن و ارائه رویکردها و مدلهای تربیتی و مدیریتی

15

تبیین و بازشناسی عوامل موثر بر بینالمللی سازی برنامههای
درسی پزشکی

16

لزوم توجه به رویکردهای معنوی و تربیتی ادبیات فارسی در
راستای الگوی پیشرفت

17

تبیین تأثیر ضعف پایبندی به قانون بر بحران فقر و نقش
نظارت درآن و سایر ناهنجاریهای خانواده

18

زیارت و اصالح الگوی گردشگری فرهنگی؛ به سوی الگوی
اسالمی گردشگری فرهنگی

20

مطالعه کارکردهای حقوقی بسیج در ترویج و توسعه گفتمان
انقالب اسالمی

21

نظریهی زمینهای از پویش الزامات نظام تعلیم و تربیت در
برابر آسیبهای اجتماعی نوجوانان...

23

تاملی بر رویکرد معنوی و تربیتی به الگوی پیشرفت با بهرهگیری
از استدالل سه سطحی در تحلیل جایگاه عدالت سازمانی

24

19

22

12

شاهینامیرشقاقی

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

محمد نوریاننجفآباد -نرجس جهانگیر

دکتر مسعود جعفرینژاد -مهدی ملکپور

دکتر مسعود جعفریپناه -دکتر اصغر رستمی

دکتر زهرا نوری -مهدی قاصد

نگاهی اجمالی به برونسپاری در سازمانهای آموزشی

دکتر زهره سعادتمند -زهرا اکبری

فراتحلیل مطالعات انجام شده عوامل مؤثر بر سبک زندگی
دانشجویان در ایران

دکتر سیدمهدی آقاپورحصیری

دکتر امید مهدیه -دکتر رضا پیرایش -انسیه عبدالهینورعلی
دکتر مسعود جعفرینژاد -محمدرضا عشقی

دکتر احمدرضا نصر -دکتر ستاره موسوی

حسن بدیعی

دکتر سیدمحمدمهدی غمامی
امیرحسین جوان محصل

معصومه صافدل دهمیانی

دکتر مسعود جعفریپناه -مرتضی محمدزاده

دکتر ستاره موسوی -مجید امیری

هادی غیاثی

دکتر محمد مزیدی -سیدمحسن مرتضوی -مهرانه شایگان
نقش مربی تربیتی درشکلگیری الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت

عبدالغفور جامیرودی -توفیق جامیرودی -توحیدجامیرودی
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25

28

31

34

عملیاتی شدن رشد معنوی نوجوانان بر اساس الگوی
ی– ایرانی پیشرفت...
اسالم 

دکتر اکرمالسادات ساداتحسینی -دکتر عبدالحسین
خسروپناه -نغمه رزاقی

نقش سیاستگذاری فرهنگی در استفاده بهینه از آب در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفته

دکتر مسعود جعفرینژاد -کرماله رنجبر

سبک زندگی معنوی حضرت فاطمه (س) الگویی برای پیشرفت
تمدّ ن نوین اسالمی

دکتر مجتبی اخوانارمکی
وحدت ،عامل پیشرفت علمی وفرهنگی جامعه

محمود جهاندیده

26

29

32

35

37

برنامه درسی تربیت شهروندی با رویکرد فرهنگی در دوره
ابتدایی آموزش و پرورش

40

راهبردهای ارتقاء دیپلماسی رسانهای صدا و سیمای ج.ا.ا در
دوران پسابرجام

41

43

جایگاه زیباییشناسی و نقش آن در تعلیم و تربیت از دیدگاه
قرآن

44

46

49

دکتر سعید مذبوحی -دکتر امین باقریکراچی -دکتر هدایتا ...تقیزاده
دکتر هادی خانیکی -دکتر احمد امینفرد

لیال حسینی

جایگاه اخالق در توسعه کشاورزی

دکتر بهمن خسرویپور -خدیجه سلیمانیهارونی
ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی تدوین الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت از دیدگاه مقام معظم رهبری

یاسر بازوند

38

47

50

وحدتگرایی یا کثرتگرایی در معیارهای عدالت فرهنگی

احمد اولیایی

27

ضرورت توجه به تقوا از دیدگاه مقام معظم رهبری با مد نظر
قرار دادن رویکرد معنوی و تربیتی به الگوی پیشرفت

30

ضرورت توجه الگوی پیشرفت بر برآیند مشروعیت شرائع بر
پایهی آیهی  48سورهی مائده

33

فریدون عبدی

دکتر اردشیر منظمی

تربیت اخالقی ،رویکردی مهم در الگوی پیشرفت

احمد عباسیدرهبیدی -نگار کاظمی اسفه

عفو و گذشت(بخشش) به عنوان اصلی اساسی در سند الگوی
پیشرفت

احمد عباسی درهبیدی

آزاداندیشی و نقش آن در بالندگی تمدن ایرانی ،اسالمی

دکتر فرزاد بیگی

ِ
تربیت معلمان با کیفیت در راستای تحقق
ترسیم الگوی
پیشرفت اسالمی -ایرانی ...

دکتر عادل زاهدبابالن -دکتر مهدی معینیکیا-
دکتر علی رضائیشریف -سیدمحمد سیدکالن

آسیبشناسی تربیت دینی از منظر دانشمندان اسالمی

مهرانه شایگان -سیدمحسن مرتضوی

رویکرد معنوی و تربیتی به الگوی پیشرفت مبتنی بر رهبری
تحولآفرین

دکتر اسدا ...زنگویی -محمد نبیزاده -سمیه نبیزاده شهربابک

36

39

42

45

48

51

اهمیت آموزش مداوم درتوسعه پایدار

دکتر مسعود یزدانپناه -الهام چنانی -فاطمه حمید
تعلیم و تربیت عقالنی ،علمی و وحیانی

غالمعلی فرامرزی

بایستههای تربیت نسل آینده انقالب اسالمی در الگوی
اسالمی-ایرانیپیشرفت

دکتر حسین جاور -فاطمه منظمی

بررسی و تبیین تاثیر مدیریت فرهنگ بر پیشرفت ایرانی و
اسالمی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی

محمدعلی نظری

(ره)

راهبردهای تولید بازیهای رایانهای پلیسی برای کودکان و
نوجوانان برای ناجا با هدف ایجاد تمدن نوین اسالمی

دکتر احمد امینفرد

رویکرد فرهنگی و علمی به الگوی پیشرفت

دکتر مرتضی تهامی

اخالق ،حلقه مفقوده در مدل توسعه پایدار

زیبا سلیمانی -نوشافرین سلیمانیهارونی -حمزه حیدری
بررسی مثبتاندیشی از منظر آیات و روایات

دکتر حسن مشکاتی -دکتر مسعوده فاضلیگانه-
معصومهعلیعسگری
رزق و روزی از منظر اسالم

دکتر سیدمرتضی افقه -نساء گودرزیزاده

13
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52

تحلیل مردمشناختی گردشگری بر پایه الگوی اسالمی
پیشرفته در توسعه فرهنگ و اقتصاد کشور...

53

55

گذری بر کرامت انسانی به عنوان یکی از مبانی
انسانشناختی الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت

56

58

دکتر وحید رشیدوش -دکتر محمود جنیدیجعفری
احمد عباسیدرهبیدی -نسرین بیگزاده

عاشورای حسینی ،الگوی راهبردی مردم ساالری دینی

محمد یوسف پور دهاقانی

59

61

مفهوم شناسی سنتهای الهی در رویکرد معنوی به الگوی
پیشرفت

62

64

جایگاه درس تاریخ مقطع متوسطه رشته علوم انسانی در تقویت
هو ّیت انقالبی و تحقق الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت

65

امید کرد -امیرمحمد طاهری -علی قنواتی
دکتر مجتبی گراوند -فرهاد پروانه

بررسی نقش استدالل اخالقی و سبک رهبری مدیران بر
فضیلت وپیشرفت سازمانی

لیال آسیابیاقدم -مینا آسیابیاقدم

بررسی پیشینه چندرسانهایها در هنر

دکتر سارا فربد -سیدمحمدنبی سنجرموسوی
جایگاه آداب و سبک زندگی اسالمی – ایرانی دانشگاهیان در زمینه
عفاف،پوشش و حجاب اسالمی در نقشه مهندسی فرهنگی کشور

نرگس ترابیان

عدالت فرهنگی :چیستی ،عرصهها و معیارها

حجتاالسالم علی ذوعلم

54

57

معنویت؛ نوشداروی ناپایداری توسعه پایدار عصر حاضر

دکتر بهمن خسرویپور -خدیجه سلیمانیهارونی

جایگاه فرهنگ کار در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

محمدمهدیمعیر

60

فضایل اخالقی روسای دانشگاهها  ...ضرورتی برای تهیه
الگوی تفصیلی پیشرفت در بخش فرهنگی ،اجتماعی

63

واکاوی شاخصهای عدالت فرهنگی در اندیشه استاد شهید
مطهری

دکتر اصغر زمانی -دکتر مهتاب پورآتشی
دکتر رضا بیگدلو

بررسی چالش های فرهنگ دانشگاهی در تحقق الگوی
اسالمی و ایرانی پیشرفت

علی کشاورززاده -حدیث کرمی قلعهجوق

آمایش و شهرسازی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

66

نقش عدالت جغرافیایی در پیشرفت پایدار با تأکید بر سرانه
شهروندی در الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت

67

مشارکت شهروندان در رفتارهای مقابله با تغییرات اقلیمی:
رهیافتی جهت تسهیل توسعه

68

توان سنجی در بخش توسعه کشاورزی با رویکرد الگوی
آمایشی به پیشرفت...

69

تحلیل نظام سکونتگاهی با توجه به رویکرد آمایش در
برنامه ششم توسعهی کشور

70

71

تاثیرات تغییرات اقلیمی برمحیط زیست ایران و چالشهای
آن درپیشبرد الگوی پیشرفت

72

14

روحاله حاجیحیدری -دکتر مسعود جعفری نژاد

سعید نصیریزارع -سمیه عزیزی

شهر؛ کالبدی واحد ،محتوایی میان رشته ای

دکتر مجید یاسوری -مریم سجودی

دکتر مسعود یزدانپناه -طاهره زبیدی

ابعاد و الزامات مغفول توسعهی پایدار شهری

دکتر رعنا شیخبیگلو -دکتر زهرا سلطانی

سعید نصیریزارع -سمیه عزیزی

علیاکبرمطهر
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سیاست ،امنیت و دفاع در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

73

ِ
غزوات سال چهارم
سیاستهای توسعهای پیامبر(ص) در
هجری؛ راهبردی در حوزۀ روابط سیاسی -نظامی ...

74

76

مصطفیلعلشاطری

عدالت سیاسی،الزمه پیشرفت اسالمی – ایرانی

شهال بهمنآبادی

بررسی رابطه قومیت با نگرش به مشارکت سیاسی

77

80

تحلیل بحران هویت قومی در ایران در بستر جهانیشدن و
فضای مجازی با رویکرد علم پایداری

81

83

مشروعیت و مقبولیت در نظام جمهوری اسالمی ایران و تاثیر
آن بر امنیت ملی با تاکید بر الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت

84

تحلیل بنیادی سپاه پاسداران در مفهومشناسی در حرکت
بهسوی الگوی اسالمی پیشرفت

87

بررسی ثبات سیاسی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با
تاکید بر شاخص مشارکت سیاسی

کاهش جمعیت وتاثیر آن بر امنیت در الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت

90

نقش شایستهساالری و عدالت سیاسی بر الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت

92

خارجی در تحقیقات جدید،
کمی روابط
بررسی
آگاهی از
ِ
ِ
ِ
گامی موثر در راستای الگوی پایه ...

93

الگوی نظریه پردازی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران مبتنی بر رویکرد اسالمی

95

رویکرد دفاعی به الگوی پیشرفت با بررسی راههای ارتقاء
دانش نظامی در اندیشه دفاعی آیتا ...خامنهای

96

بررسی عوامل ایجاد تهدید و ناامنی به عنوان مهمترین
چالش در مسیر پیشرفت ...

98

تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء امنیت ملی با تأکید بر عنصر
مشارکت در مدل الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

99

بررسی جایگاه مردمساالری دینی در الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت

82

سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقه و تاثیر آن
بر امنیت ملی با تاکید بر الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی

85

تأملی بر روابط سیاسی-نظامی ایران و روسیه مبتنی بر
رویکرد امنیت ملی و دفاعی به الگوی پیشرفت

86

88

نقش امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در الگوسازی
اسالمی -ایرانی پیشرفت

89

91

94

97

دکتر مسعود جعفری نژاد -دکتر بهزاد مرادیان

اهداف و منافع قدرتهای منطقهای در حوزه دریای خزر و
تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ...

دکتر اسماعیل شفیعیسروستانی -سیدمحمدامین حسینی-
مریم عابدینی
الگوی اسالمی بازدارندگی برای امنیت

محمد زکی احمدی

برقراری صلح و امنیت در الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت

عبدالغفور جامیرودی -توفیق جامیرودی -توحید
جامیرودی

مهشید پورحسین -مجید فیروزکوهی برنجآبادی

محمدطباطبائی

ت در
تحول در ماهیت امنیتیسازی ایران در پرتو پیشرف 
حوزه فناوریهای نوین

79

مصطفیلعلشاطری

نقش امنیت در پیشرفت ایران اسالمی

75

راهبردها و تاکتیکهای تقابل با نظام سلطه و اصول
راهبردی حاکم بر آن در سیره سیاسی اهل بیت

78

فرشید دیلمقانی -حسین رضائی امینلوئی

دکتر احمد آذین -سید محمدامین حسینی -رویا محمدی پرفکر

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

دکتر فرزاد رستمی -یاسر قائمی

فرشید دیلمقانی -حسین رضائی امینلوئی

دکتر سیدحسن مالئکه -سید محمدامین حسینی

تحلیل نقش جنگ جمعیتی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر نورا ...صالحی -ساناز پوردامغان

دکتر مسعود جعفری نژاد -نادر زاهدینیا
مصطفیلعلشاطری
فریدون عبدی

دکتر مسعود جعفرینژاد -امیرمحمد حیدری

مبانی و اصول اطالعات در اسالم

اکرم مهراندشت -سعید موحدیسیرت
نقش دیپلماسی دفاعی در منطقه و تاثیر آن بر امنیت ملی ج  .ا .ا.

دکتر سیداسدا ...اطهری -سید محمدامین حسینی-
رویا محمدی پرفکر
عارف بهروز -علی پیرامون

دکتر مسعود جعفرینژاد -فرود شفیعی

دکتر مسعود جعفری نژاد -محمد نوذری

دکتر اباذر خیری -مهدی جعفریپناه -صالحه ملبوبی
فریدون عبدی

زهرا کنعانی -مصطفی علیزاده

15
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100

ماهیت رابطه دولت-ملت در الگوی ایرانی-اسالمی
پیشرفت

101

103

تدوین
انقالب اسالمی ،به مثابۀ جریانی هویتساز در راستای
ِ
سند الگوی پایۀ پیشرفت

104

106

109

112
115

سیدمجتبیمیری

مصطفی لعلشاطری -فخری زنگیآبادی

جایگاه منافع ملی در الگوی اسالمی ایرانی

107

رضا قاسمی

تحلیل راهبردی نقش عدالت در ارتقاء امنیت ملی نظام
اسالمی ،مبتنی بر آراء و اندیشه مقام معظم رهبری

دکتر صفرعلی لطفی

مردمساالری دینی و والیت فقیه

110

113

امیرمحمدطاهری -احمد کرد

تحلیل امنیت ملی ایران با تأکید بر قلمروهای دریایی و نقش
راهبردی نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران

دکتر یوسف زینالعابدینعموقین -وحید باشیاملشی -احمد صفری

116

امنیت ملی ایران و الگوی پیشرفت

دکتر داوود جمینی -احمد عباسی درهبیدی -فرخنده
محمدی
مبانی دولت اسالمی در الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت از
دیدگاه امام خامنهای

یونس خداپرست

تجربه توسعه در ترکیه ،نزاع یا اتفاق اسالمگرایان و سکوالرها

دکتر امین نواختیمقدم -احمد فاضلزاده

معیارهای عدالت سیاسی در حوزه دفاعی نظام اسالمی
باتاکید براندیشه سیاسی مقام معظم رهبری

دکتر صفرعلی لطفی

عدالت توزیعی در عرصه سیاست :رویکردی دینی

دکتر محمدشجاعیان -دکتر محمدرضا طاهری

اسالم و رویکرد امنیت ملی و دفاعی به الگوی پیشرفت

رضا وطندوست

102

دموکراسی ایرانی -اسالمی
(راهبردی برای توسعه و پیشرفت ایران)

105

بررسی تطبیقی اندیشه امام خمینی (ره) و راشد الغنوشی
پیرامون حکومت

108

111

114
117

مصطفی مظاهری

دکتر حسن مالئکه -فرود شفیعی

الزامات تبدیل ایران به قطب راهبردی در آسیای مرکزی و غربی

همت ایمانی -فردین نراقی

معیارشناسی عدالت سیاسی و نظریه عدالت سیاسی

حجتاالسالم محمدعلی سوادی

رویکرد امنیت ملی و دفاعی به الگوی پیشرفت

دکتر جمال فرزندوحی -علیرضا امیری -مصطفی میرزایی
بررسی معیارهای تحقق عدالت سیاسی بر مبنای اندیشه
شهید صدر

دکتر محمدحسین جمشیدی

محیط زیست و کشاورزی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

118

تحلیل و بررسی مبانی زیست محیطی برنامه درسی دوره
ابتدایی باتوجه به مبانی زیست محیطی ...

119

الزامات بهکارگیرى الگوى اسالمى -ایرانى پیشرفت
دربخش کشاورزى

120

بررسی اهمیت تحقق الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت در
مدیریت روستایی کشور

121

رویکرد زیستمحیطی به الگوی پیشرفت با بررسی رابطۀ
بین آب و امنیت

122

123

الگوی کاهش میزان آلودگی زیست محیطی ناشی از گاز
مشعل با توجه به موقعیت ایران

124

16

دکتر سعید مذبوحی
فریدون عبدی

محیط زیست و الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت

مریم قلیپور

125

دکتر جعفر عزیزی -جالل سینائی

اسالم و تاثیر محیط زیست بر سالمت انسان

دکتر محمدحسن حاجرحیمیان -حجتاالسالم محسن اکبری
نقش مالیات سبز درالگوی توسعه پایدار کشور

نوید زمانی

126

سروش امامی تاجالدین

دکتر احسان خامهچی -امیر قرچه بیدختی -محمدرضا مهدیانی
بررسی جایگاه توسعه روستاهای کشور با تأکید بر کشاورزی و گردشگری ...

بابک وفایی -ساحله وفایی
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اقتصاد در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

127

شناخت عوامل موثر بر فرآیند کاالیی شدن زمان در ایران با
تاکید بر سیاست های تعدیل ساختاری

128

تحلیل و بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی در نگاه کالن
مدیریتی جامعه اسالمی

129

دکتر محسن جان پرور -آرش قربانیسپهر -محبوبه
ساعدی -محمدرضا میرشکاری

130

آثار بخش حمل و نقل بر اقتصاد و ارتباط آن با بخشهای
مختلف اقتصاد ...

131

اثر توزیع درآمدهای نفتی بر عدم توازنهای منطقهای در
استانهای منتخب ...

132

134

پولشویی در اقتصاد و ارتباط آن با بیثباتی سیاسی در
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت

135

137

بررسی عملکرد مکانیزم های کنترلی در پیشگیری و کاهش
فساد اقتصادی کارکنان دولت ...

138

133

136

139

صابر صدیقی

وحید جعفرپور -غفور حمیدی -حمید رسولی
بانکداری اسالمی ،موانع و چالشها

دکتر عزیز آرمن -دکتر احمد صالحمنش -بتول آذریبنی
تحلیل نقش اقتصاد دانش بنیان
در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر نورا ...صالحی -فاطمه عطاییچترودی
نقش اقتصاد دانش بنیان در پیشرفت جامعه اسالمی ایرانی

دکتر سیدرضا میرعسگری -سیدهفاطمه امامی

تهای ابالغی اقتصاد مقاومتی از منظر توسعه
بررسی سیاس 

142

پایدار

145

نقش برند حالل در شناخت و پیشرفت بازار کشورهای
مسلمان

148

مقایسه فضای کسبوکار ایران و کشورهای منطقه
سند چشمانداز

میثم مهدیار -امیر فراهانی
دکتر آرمان احمدیزاد -غراله ژاله رفعتی -حیدر محمدی
دکتر سیدنظام الدین مکیان -محسن حیدری

140

143

146

149

حسین جمالآبادی

دکتر محمد نعمتی -دکتر حسن کیایی -محمدرضا انیسیآرانی

دکتر مسعود جعفرینژاد -دکتر سمانه فوقی
علی کشاورززاده -محمد قائمیاصل

موجزی در باب امنیت اقتصادی در روند اقتصاد مقاومتی

سیدمحمدجواد قربی -ملیحه نیکروش

بررسی الزامات حقوقی دستیابی به افق اقتصادی الگوی
پیشرفت ....

سیدمحمد حسینی -حسین فهیمی

سرمایهگذاری در اقتصاد ایران و عوامل موثر بر آن

دکتر حسین محمدی -الهام اصغرنژاد

نقش تهدیدات کالن اقتصادی در الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت ...

دکتر نورا ...صالحیآسفیجی -سیدعلی حسینیننیز

141

144

147

150

بررسی ویژگیهای بازار در شهر اسالمی در راستای تحقق
الگوی ایرانی -اسالمی

ضرورت شناسایی سازوکارهای نشر بحرانهای مالی به
اقتصاد ایران ...

علی اسماعیلیخوشمردان -رقیه اکبریافروزی
بنبست ساختار پسانداز در اقتصاد ایران؛ اهمیت پرداخت
در الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت

دکتر یوسف محمدزاده -جعفر یحیوی
اقتصاد مقاومتی با تاکید بر راهکارهای دانشبنیان

زهرا حافظی -غالمرضا سلیمانی

اصول اقتصادی – اسالمی وکاهش فقر در ایران مهدیه
محمدپور هنگروانی -سیروس روزبان -کامل کلشی
بررسی مهمترین شاخصههای کالن پیشرفت اقتصادی
در کشور ایران

محمد رحیمیکلیشادی

رهیافت علیت هشیائو در سنجش اثر نهاد آموزش و پرورش
بر رشد اقتصادی ایران

حکیمه آرامش

تاثیر نقش پول مدرن در عدم تحقق الگوی اسالمی

دکتر نورا ...صالحیآسفیجی -صائب حاجیزاده

17
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نظام بانکی و فقرزدایی (راهکاری عملیاتی برای نظام

151

بانکی ایران)

154

بررسی اثرات تغییر قیمت نفت ،حجم صادرات نفت و نرخ ارز
روی تراز تجاری ایران

رضا عالئی -حامد عباسی -محمدرضا فقیری
دکتر حسین محمدی -محمد تیرگری

152

بررسی معیارهای عدالت دراسالم؛ واکاوی جایگاه عدالت
اقتصادی درساختارحقوقی جمهوری اسالمی ایران

153

155

آسیبشناسی فقهی پیشرفت اقتصادی ایران با محوریت
پیامدهای برنامههای توسعه در سه دهه گذشته

156

بررسی سیاستهای اقتصادمقاومتی دولت درتوسعه و

157

پیشرفت کشور

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

158

بررسی مشکالت سیاستگزاری فضای مجازی کشور در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت

159

محمود نظرنیا

دکتر حسین عندلیب

شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی از
ضروریات اقتصادی تهیه الگوی تفصیلی پیشرفت

علی اسماعیلیخوشمردان -رقیه اکبریفیروزی

الگوی اقتصادی تفصیلی پیشرفت در بخش تجارت و
بازاریابی از منظر اسالم

امیر اصالنی افراشته

الهه آهنی -زهره آهنی

علم و فناوری در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

161

ضرورت تبیین جهان بینی به عنوان زیربنای علوم انسانی

رضا قسیمی

162

کارآفرینی از دیدگاه اسالم

دکتر علیرضا دهقانپور -زهره کشاورز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ باستانشناسی کاربردی ...

دکتر بهروز افخمی

160

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت اجرای سیست 
مهای
اطالعاتی مدیریت با توجه به ساختار سازمانی

163

165

بررسی نظام موضوعات علم و فناوری مبتنی بر اسناد و
سیاستهایباالدستی

166

167

الزامات بنیادی علوم انسانی جهت تحقق الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت از دیدگاه آیت ا ...خامنه ای

168

پژوهش در مدارس گامی در جهت پیشرفت نقشه جامع
علمی کشور

169

170

بررسی الزمات تحول گسترده تکنولوژیکی در آموزش عالی
به منظور تمدن سازی

171

173

توسعه نوآوری منطقهای زمینه ساز پیشرفت فناورانه متوازن
مناطق ایران

174

164

18

بهروزمردانینژادجونقانی

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

بسط علم در زندگی

مجید دشتی

دکتر مجتبی گراوند -فرهاد پروانه

حدیث کرمی قلعهجوق -علی کشاورززاده
دکتر رضا نقیزاده -مهدی هاجری

حیدر نجفیرستاقی -حمید دهقانیان
بدرالملوک برادران

بررسی الزامات تعامل موثرصنعت و دانشگاه در تمدن سازی

حدیث کرمی قلعهجوق -علی کشاورززاده

رتبهبندی بایستگی رویکرد مدیریت جهادی در حوزه اقتصاد
صنعتی

دکتر روحا ...حسینی -فضلا ...کاوهای

172

175

مراد بدری

تأملی در یکی از مهمترین موانع نرم افزاری پیشرفت جامعه ایرانی

دکتر جواد نظریمقدم

تدوین الگوی تشخیص فرصتهای کارآفرینی کسب و
کارهای نوپای فناورانه در بخش کشاورزی  ...محمد اخلی
جایگاه پزشکی باز ساختی در الگوی پیشرفت

یزاده
دکتر جعفر آی -نیما بهشت 

ضرورت تحول علوم انسانی به موازات پیشرفت

دکتر امیرمحمد حاجییوسفی -مریم جنیدی
الگوی پیشرفت نانوفناوری در ایران

دکتر زهرا ابوالحسنی -میثم مهدیار
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176

جایگاه و پیشرفت علم و فناوری با رویکرد اسالمی ایرانی در
برنامههای توسعه جمهوری اسالمی ایران

179

ارائه الگوی ساختاری از رابطه بین دانشآفرینی اسالمی و
چابکی سازمانی ...

دکتر ابوالقاسم سرآبادانی

177

مدیریت جهادی و استقالل اقتصادی ،رویکردی علمی به
الگوی پیشرفت

مینا مراد

178

مؤلفههای علمی مطلوب در تحقق الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت

دکتر سیدمهدی سلطانیرنانی

دکتر لیال مقتدایی -مریم تاجی

حوزه اجتماعی ،زن و خانواده در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ردیف

180

183

186

189

عنوان مقاله و نام نویسنده
آسیبشناسی سیاستگذاری جمعیتی ج.ا.ا

فرشاد رحیمیان

آثار و پیامدهای جامعهی شبکهای

محمد نوریاننجفآباد

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و کار تیمی بر توانمندسازی
کارکنان...

دکتر هدایت حسینزاده

سیمای نقش زن ایرانی در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت

دکتر مرتضی هزاوهای -حدیث شهپریپور

ردیف

181

سید محمد موسویجد -آرمان احمدیزاد-
الهام صفاریپور -خسرو اکبری -محمدحسین ذنوبی

182

184

مسئولیتپذیری اجتماعی نهادها و سازمانهای مرتبط با
توسعه روستایی

187

حکمرانی خوب و زندگی روزمره در ایران :ضرورتی مغفول
در الگوی پیشرفت ایرانی – اسالمی

188

190

192

سواد رسانهای و تأثیر آن بر تقویت توسعه اجتماعی در
جامعه ایرانی اسالمی ...

195

نگرشی بر پیشرفت محاکم اسالمی و بین المللی بر اساس
تاکید بر معیارها در اصول دادرسی عادالنه

196

دکتر احمدرضا توحیدی -فاطمهالسادات حسینی

رابطه مسئولیت اجتماعی سازمان و بازاریابی داخلی با تعهد
سازمانی و تمایل به ترک کار

185

193

مجید برزگر -احسن حقگویی -شهال اسماعیلی

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

دکتر محمدصادق ابراهیمی -سلیمه صالحی
سیدمحمدوهاب نازاریان -علی محجوب
تحلیل روانشناختی معیارهای عدالت

دکتر باقر غباریبناب -دکتر فاطمه نصرتی
تعقیب معیارهای عدالت در نظریات معاصر توسعه

دکتر عبدالمجید مبلغی

191

194

عنوان مقاله و نام نویسنده
تنبلی اجتماعی بزرگترین مانع در تحقق الگوی کار اسالمی

مجید فوالدیان -زینب فاطمیامین

بررسی و تحلیل حقوق شهروندی (ابعاد اجتماعی-حقوقی)
از نگاه نهجالبالغه

امیرحسین مبارز

ریاضیات اجتماعی توسعه و تضاد

دکتر احمد آذین -دکتر مسعود جعفرینژاد -خسرو زمانی
درآمدی بر معیارهای روانی ،اجتماعی و معنوی در نظریه
عدالت اسالمی

دکتر باقر غباریبناب -دکتر فاطمه نصرتی

تحلیل نقش جمعیت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر نورا ...صالحی -سارا امیراسماعیل

الگوی شایستگیهای سرمایه انسانی در راستای الگوی...

دکتر نورمحمد یعقوبی -دکتر سیدعلیقلی روشن-
احسان نامدارجویمی
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مقاالت پوستری هفتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت «از الگوی پایه بهسوی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»
گذار از الگوی پایه به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ردیف
197

200

203

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

الگوی اثربخش اسالمی ایرانی پیشرفت در جهان اسالم

شعیب بهمن

بررسی و شناسایی موانع نهادی  -ساختاری پیشرفت در
ایران به همراه ارائه راهکار

محمد زرندی -نجمه نخستینماهرمشتقین

پنج آسیب راهبردی در تنظیم سند الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت تاکیدی بر ضرورت تهیه الگوی تفصیلی با گذر از
الگوی پایه

198

201

204

سمانه یحییپور کومله

206

بررسی انتقادی «تدابیر سالمت عمومی» پیشنویس سند
الگوی پایه پیشرفت

دکتر صدیقه رمضانی -دکتر ریحانه رمضانی

عنوان مقاله و نام نویسنده
تأملی بر مفهومسازی پیشرفت در الگوی اسالمی ایرانی

علیرضا توکلی

جایگاه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و راهبردهائی برای
پیادهسازی و اجرای تدابیر آن ...

دکتر علیرضا ولیپور

تحلیل برخی مولفهها و عناصر محیطی الگوی پایه پیشرفت
براساس فلسفه شدن اسالمی در جهت دستیابی به الگوی
اسالمی _ ایرانی پیشرفت

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

199

تبیین مبانی حکمرانی خوب در ارائه راهبردهای اقتصادی و
غیر اقتصادی در محوریت تحقق الگوی پیشرفت

202

چرائی تدوین الگوهای تفضیلی مرتبط با الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت

205

حجتاالسالم علیرضا انجمشعاع

207

بررسی جایگاه عدالت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
و سند توسعه پایدار در منظومه فکری حضرت آیتا...
خامنهای

208

شعیب بهمن

عارف بهروز -وحید بهروز

دکتر قربانعلی محمدینژاد

درآمدی بر توسعهی مفهوم پیشرفت

دکتر احمد آذین -محمدرضا توانگر

معماری الگوی پیشرفت کشور
(روششناسی الگوی تفصیلی پیشرفت و الزامات ابزاری و
رسانه ای اجرای آن)

جالل بشیریه

نسبت الگوی پیشرفت با اسناد برنامهای و راهبردی کشور
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ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

209

نسبت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با سند چشم انداز
بیست ساله

210

212

بررسی نسبت نظام آموزشی با الگوی اسالمی –ایرانی
پیشرفت

زینب شکوه

دکتر امین نواختیمقدم -زینب خالقی

عنوان مقاله و نام نویسنده
مدل آینده پژوهی و جانمایی اسناد برنامه ای کشور در آن

دکتر محمدحسین مهرالحسنی -رستم سیفالدینی-
سمیراساداتپورحسینی

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

211

ابعاد،چالش ها و الزامات سیاست های کلی اصل  44قانون
اساسی

ناصر فرهمند

نخستینكنفرانس

نقشه راه طراحی و
تدوین الگو

دومین كنفرانس

مفاهیم ،مبانی و اركان
پیشرفت

21

سومینكنفرانس
واكاوی مفاهیم و
نظریههای رایج
توسعه و تجارب
ایران و جهان؛ به
سوی نظریه اسالمی
ایرانی پیشرفت

چهارمینكنفرانس
پیشرفت ایران؛

گذشته ،حال ،آینده

22

پنجمینكنفرانس
الگویپایهپیشرفت

ششمینكنفرانس
تعمیق و تکمیل

الگوی پایه پیشرفت

23

دبیرخانه کنفرانسهای ساالنه مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

شماره تماس دبیرخانه ، 021 -88352071 /021-88352080 :دورنگار021- 88634008 :
وبگاه کنفرانس Conference.olgou.ir :رایانامه کنفرانسConference@olgou.ir :

نشانی :تهران ،خیابان جالل آل احمد ،روبروی بیمارستان شریعتی ،شماره ،3دبیرخانه کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
نشانی محل برگزاری هفتمین کنفرانس:
تهران -بزرگراه شهيد حقاني (غرب به شرق) بعد از ايستگاه متروي حقاني -بلوار كتابخانه ملي -مركز همايشهاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران

