هشتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت

الگوی پیشرفت؛ پیشرانها،
چالشها و الزامات تحقق
 22و  23خرداد ماه 1398
ڪتابخانه مرڪزی دانشگاه تهران

مقام معظم رهربی:

پیشرفت ،مستلزم تحول مطلوب نفوس انسانی و هنجارها و ساز و کارهای اجتماعی
است و لذا امری تدریجی و طوالنی و وابسته به ایمان و عزم و تالش ملی و صبر و
مداومت همگانی و از همه برتر ،تفضالت الهی میباشد)1397/07/22( .

مقدمه
کنفرانسه��ای س��االنه مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیرشفت ب��ا هدف جلب
مش��ارکت گس�ترده پژوهشگران ،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.
این��ک که الگوی پای��ه پیرشفت با ت�لاش مجدانه جمع کثی��ری از متفکران و
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محققان و ش��خصیتهای راهربدی کشور در یک بازه هفت ساله تدوین شده
است و با پش��تیبانی حدود  90,000صفحه تولیدات علمی ،هزاران جلسه و
نشس��ت تخصصی و بهرهگیری از حدود  3.000نقد و پیشنهاد ارایه شده در
کنفرانسهای قبلی و نشس��تهای اندیش��کدهها از اتقان و اس��تحکام نسبی
برخوردار گردیده ،زمان آن اس��ت که اقدامات ،الزامات و چالشهای معطوف
به مرحله اجرا و پیادهس��ازی الگو مورد بحث و بررس��ی قرار گیرد .با توجه به
اینک��ه اجرای همزم��ان متامی تدابیر عملی منیباش��د ،زمانبندی اجرای تدابیر
(برههبن��دی) و تعیین تدابیری که بدلیل ماهیت تحولآفرینی و جلب اعتامد
عموم��ی ،در مقام اجرا مقدم و زمینهس��از تدابیر بعدی میباش��ند ،با عنوان
«تدابیر پیرشان» یک رضورت اس��ت .هشتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی
پیرشفت با موضوع «الگوی پیرشفت؛ پیرشانها ،چالشها و الزامات تحقق»،

طراحی و تکمیل ش��ود ،لذا هش��تمین کنفرانس با مش��ارکت دانشگاه تهران
با هدف پرداخنت به این مباحث برگزار میشود.
رسانجام باید گفت که از آن جایی که طراحی الگوی اس�لامی ایرانی پیرشفت برگ��زار میش��ود تا زمینه مش��ارکت جدیتر دانش��گاهیان و جامعه نخبگانی
کاری نخبگانی اس��ت و بایس��تی با مش��ارکت حداکرثی جامعه علمی کش��ور کشور در فرایند تکمیل و ارتقای الگوی پیرشفت کشور فراهم گردد.
فرآیند داوری مقاالت

هشتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت
موضوع :الگوی پیرشفت؛ پیرشانها ،چالشها و الزامات تحقق

تشکیل کمیته منتخب داوری (برگزاری  2جلسه با هدف غربالگری اوليه مقاالت)

تعداد کل مقاالت320 :

همکاری  72نفر از اساتید دانشگاه و حوزه در داوری تخصصی مقاالت

تعداد مقاالت شفاهی62 :

تعداد داوریهای تخصصی 640 :مورد

تعداد مقاالت پوسرتی96 :
موضوع

عنوان

کنفرانسهای برگزار شده

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

هفتمینکنفرانس

از الگوی پایه بهسوی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

 19و  20اردیبهشتماه 1397

312
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اعضای کمیته علمی هشتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
دكرت هادی اكربزاده

(دبیركنفرانس؛استاددانشگاهصنعتیاصفهان)

(استاد دانشگاه تهران)

دکرت غالمعلی افروز

دکرتمحمودحکمتنیا

(استاد دانشگاه تهران)

دکرت الهام امی نزاده

(دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)

حجتاالسالمدکرتعبدالحسینخرسوپناه

(دانشیاردانشگاهتهران)

(استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)

حجتاالسالمدکرتمسعودآذربایجانی

آیتا...قربانعلیدرینجفآبادی

(دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

دکرتشهالباقریمیاب

(دانشیاردانشگاهخوارزمی)

دکرتمحمدحسینپناهی

(استاددانشگاهعالمهطباطبایی)

دکرتمحمدسعیدجبلعاملی

(استاد دانشگاه علم و صنعت ایران)
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دکرتغالمرضاجمشیدیها

دکرت علی رضائیان

(استاددانشگاهشهیدبهشتی)

دکرتعباسعلی زالی

(استاددانشگاه تهران)

دکرت محمدهادی زاهدیوفا

(دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))

دکرت خدیجهسفیری

(استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

(استاددانشگاهالزهرا(س))

دکرتمحمدحسینرامشت

حجتاالسالمدکرتسیدکاظمسیدباقری

(استاددانشگاهاصفهان)

دکرتغالمحسینرحیمی

(استاد دانشگاه تربیت مدرس)

تا ...عل یاکرب رشاد
آی 

(استاد خارج فقه و اصول پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)

(استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)

دکرت محمد شاهدی

(استاددانشگاهصنعتیاصفهان)

دکرت مسعود شفیعی

(استاددانشگاهصنعتیامیرکبیر)

اعضای کمیته علمی هشتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
دکرتمجتبیشمسیپور

دکرتمحمدعلیعبداللهی

حجتاالسالمدکرتسیدعباسموسویان

حجتاالسالم دکرت هادی صادقی

دکرتشهالکاظمیپور

حجتاالسالمدکرتسیدحسینمیرمعزی

دکرتسهیالصادقیفسایی

دکرتمحمدعلیکینژاد

(استاد دانشگاه رازی)

(دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)

(دانشیاردانشگاهتهران)

دکرت علیاکربصالحی

(استاد دانشگاه صنعتی رشیف)

(دانشیاردانشگاهتهران)

(استاد دانشگاه تهران)

(استاددانشگاهصنعتیسهند)

دکرتسیدعلیرضامرندی

(استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)

(دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)

حجتاالسالمسیدعباسنبوی

(دانشیار موسسه متدن و توسعه اسالمی)

دکرت شکوه نوابینژاد

(استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

(استاددانشگاهخوارزمی)

(استاد دانشگاه تهران)

حجتاالسالمدکرتغالمرضامصباحیمقدم
(استاد دانشگاه امام صادق(ع))

دکرت شهریار نیازی

دکرتمنصورصفتگل

دکرتسیدمحمدمقیمی

دکرت سعید یزدانی

دکرت علیرضا صدرا

(استاد دانشگاه تهران)

دکرت محمدرضا عارف

(استاد دانشگاه صنعتی رشیف)

(استاد دانشگاه تهران)

(دانشیاردانشگاهتهران)

(استاددانشگاه تهران)

دکرتعلیاکربموسویموحدی
(استاد دانشگاه تهران)
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برنامه هشتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت «الگوی پیشرفت؛ پیشرانها ،چالشها و الزامات تحقق»
روز

چهارشنبه (صبح) 1398/03/22
روز

زمان

برنامه

7:30 - 8:30

پذيرش
نشستافتتاحيه
سرود جمهوري اسالمي ايران
تالوت قرآن كريم
گزارش دبير كنفرانس ،دکتر هادي اكبرزاده
کلیپ
سخنرانی دکتر محمود نیلی احمدآبادی؛ رئیس دانشگاه تهران
سخنراني دكتر صادق واعظزاده؛ رئیس شورايعالي و رئيس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

8:30– 10:00

10:00 – 10:30
زمان

سالن  : 1کلیات الگوی پیشرفت
هيأت رئيسه:
حجت االسالم علی ذوعلم
دکتر شهریار نیازی

آیت اهلل قربانعلی درینجفآبادی
ضرورت مسئولیت پذیری ،عزم و اراده ملی در راه
تحقق آرمان ها

چهارشنبه (صبح) 1398/03/22

10:30 - 13:00

وقت ارائه هر مقاله
 15دقیقه به همراه
 10دقیقه پرسش
و پاسخ

13:00 - 14:30
14:30-15:30
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سالن  : 2سیاست و امنیت
پیشرانها و الزامات تحقق الگو

پذیرایی

هيأت رئيسه:
دکتر جالل درخشه
دکتر غالمرضا بهروزی لک

دکتر علیرضا صدرا
پیشرانها ،چالشها و الزامات سیاسی تحقق الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت

سالن  : 3فرهنگ و معنویت
پیشرانها و الزامات تحقق الگو
هيأت رئيسه:
دکتر محمدعلی کینژاد
دکتر سیدمحمد حسینی

دکتر ابراهیم برزگر
چگونگی ارتباط معنویت و عدالت در الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت

حجت االسالم سیدکاظم سیدباقری
دکتر سیدمحمدمهدی غمامی
دکتر الهام امینزاده
الزامات و چالشهای تحقق الگو از نظر حقوقی و قانونی بررسی تحلیلی -انتقادی بند ( )49سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت دستاوردهای عدالت و معنویت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر رضا منصوری
نقد الگوی پایه در حوزهء علم ،فناوری و نوآوری
دکتر محمد شاهدی
اخالق اسالمی عامل ریشهای و ضرورت اجرای طرح
تحول سالمت اجتماعی -معنوی

دکتر علی قربانپور دشتکی
گذار از “الگوی پیشرفت خطی -نخبهگرایانه” به “الگوی
پیشرفت غیرخطی -مشارکتی” در تحلیل پیشرانها
دکتر سیدابراهیم سرپرست سادات
خطوط قرم ِز الگوی پیشرفت جمهوری اسالمی ایران

سالن  : 4اقتصاد
پیشرانها و چالشهای تحقق الگو
هيأت رئيسه:
دکتر محمدهادی زاهدیوفا
دکتر حسین عیوضلو

دکتر سیدامین منصوری
غفلت از تابآوری اقتصادی و اجتماعی :مخاطرهای
کلیدی در پیشرانهای الگوی پیشرفت
دکتر سعید صحت
پیشرانهای کلیدی رشد اقتصادی ایران

حجت االسالم دکتر مصطفی جعفر پیشه فرد
امر به معروف و نهی از منکر ،پیشران پیشرفت

دکتر حسن کیائی
جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت
حبیب محمودی چناری
موانع و چالشهای کالن اقتصادی پیشروی اجرای
سند الگوی پیشرفت

حجت االسالم شمسالدین گودرزی
منطق کاربردی بهینهسازی مطلوب ساختار
سیاستگذاری فرهنگی ج.ا.ایران

سیدمحمدحسنمصطفوی
پیشنیاز تمدنسازی با نگاهی دینی و تاریخی با تأکید
بر نهادهای سیاسی ،قضایی ،فرهنگی و آموزشی
..................................................

دکتر حمیدرضا فرهمند
اهمیت و نقش بنمایههای فرهنگساز پیشرفت در
زیرساخت و هندسۀ الگوی پایۀ پیشرفت اسالمی ایرانی

دکتر زهره الهیان
تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در حوزه سالمت
دکتر رضا مهدی
کنکاش در «تدابیر» :ضرورت ابهامزدایی از تدابیر و
حرکت به سمت قله «افق»

دکتر علی آقاجانی
چالشها و ابهامات کالمی سیاسی در سند الگوی
پیشرفت اسالمی ایرانی

علی تقینژاد
الزامات و قواعد مناظرات انتخاباتی در نظام سیاسی
مردمساالری دینی

دکتر ایمان باستانی فر
فقه حکومتی ،حلقه گم شده سند تمدن اسالمی
ایرانی پیشرفت

جمعبندی هیأت رئیسه

جمعبندی هیأت رئیسه

جمعبندی هیأت رئیسه

نماز و ناهار
بازدید از مقاالت پوستری

جمعبندی هیأت رئیسه

برنامه هشتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت «الگوی پیشرفت؛ پیشرانها ،چالشها و الزامات تحقق»
روز

زمان

چهارشنبه (بعد از ظهر) 1398/03/22

15:30 -18:00

وقت ارائه هر مقاله
 15دقیقه به همراه
 10دقیقه پرسش
و پاسخ

سالن  : 1کلیات الگوی پیشرفت

سالن  : 2اجتماع
الزامات و چالشهای تحقق الگو

سالن  : 3معنویت و اخالق
الزامات تحقق الگو

سالن  : 4نقش و جایگاه نوآوری در
الزامات تحقق الگو چالشهای تحقق الگو

هيأت رئيسه:
حجتاالسالم سیدعباس نبوی
دکتر ابراهیم برزگر

هيأت رئيسه:
دکتر غالمرضا جمشیدیها
دکتر سیمین حسینیان

هيأت رئيسه:
حجت االسالم دکتر مسعود آذربایجانی
دکتر محمود حکمتنیا

هيأت رئيسه:
دکتر حسین ساالرآملی -دکتر مسعود شفیعی
دکتر حجت اهلل حاجی حسینی

دکتر اکبر طالبکی
الزامات و راهکارهای اصالح و ارتقاء سند الگوی
پایهی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر محمدحسین پناهی
تعریف پیشرفت اجتماعی و ابعاد و مؤلفههای آن
در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
نقش گردشگری با رویکرد معنوی در تحقق الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر سیدرضا حسینی
نسبت تامین اجتماعی و مشروعیت در نظام
ج.ا.ایران و بازتاب آن در تحقق الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت

دکتر خدیجه سفیری
آموزش عالی و توسعه پایدار

حجتاالسالم دکتر محمدجواد رودگر
بهداشت معنوی (راهبردها ،روشها و باید و نبایدها)

دکتر سیداسکندر صیدایی
تحلیل و تبیین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و
الزامات تحقق آن

دکتر محمد میرسندسی
ویژگی دوگانگیهای ساختاری جامعه ایران و نقش
آن در کند یا خنثیسازی پیشرفت جامعه

دکتر فتحاهلل نجارزادگان
آموزه خودکنترلی و مسئولیتپذیری در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت برپایة «تقوا اهلل» با اهر م انذار

دکتر سیدمحسن آل سیدغفور
اهمیت عنصر «برابری فرصتها» در سند الگوی
پیشرفت

دکتر فاطمه جواهری
اختالالت فرهنگی اجتماعی مانعی برای پیشرفت
ایران

دکتر سیدمهدی سلطانی رنانی
تحلیل نقش اخالقی رسانهها در تحقق الگوی
پیشرفت

وحید توسلی
بررسی ابهامات و چالشهای الگوی پایه پیشرفت و
ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن

دکتر شهال کاظمیپور
جایگاه برنامهریزی در توسعه اجتماعی ایران

دکتر خوان فرانسیسکو پاردس لوسانو
نقش نظام باورها و ارزشها در تحقق پیشرفت

محسن عابدیدرچه
الزامات بسط و کاربست تدابیر الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت در تحقق تمدن نوین اسالمی

دکتر رسول عباسی تقیدیزج
چالشها و موانع نهادی و ساختاری توسعه در ایران

دکتر اکرمالسادات ساداتحسینی
مدلهای دستیابی به تدابیر پیشران در الگوی
پیشرفت (مطالعه موردی :پرستاری حکیمانه الگویی
عملکردی برای مراقبت بر پایه متون اسالمی)

دکتر حجت اهلل حاجی حسینی
چالشهای سیستمی و نهادی اجرای سند الگو با
رویکرد نوآوری
دکتر محمدرضا رضوانی
آیندهپژوهی و الزامات آینده مبتنی بر الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت با تاکید بر نوآوری
دکتر سیدجواد ح سینی
طرح ارزیابی و پایش مدام اجرای الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت
دکتر ارژنگ جوادی
تبیین راهبردهای کالن فناوری و نوآوری بخش
کشاورزی در تحقق الگوی پایه
دکتر سپهر قاضی نوری
روحیه و صفات ایرانی :بستر تاریخی توسعه یافتن
یا نیافتن
دکتر امیر هوشنگ حیدری
آیندهپژوهی ابزاری کارآمد در راستای کاهش
چالشهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر سیدکمال طبائیان
تصاویر تمدنی جوامع پیشتاز؛ درسهایی برای
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
مهندس خسرو سلجوقی
جایگاه الگو در الیه اسناد باالدستی کشور

جمعبندی هیأت رئیسه

جمعبندی هیأت رئیسه

جمعبندی هیأت رئیسه

جمعبندی هیأت رئیسه

7

برنامه هشتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت «الگوی پیشرفت؛ پیشرانها ،چالشها و الزامات تحقق»
روز

زمان

8:30 - 11:00

پنجشنبه (صبح) 1398/03/23

وقت ارائه هر مقاله
 15دقیقه به همراه
 10دقیقه پرسش
و پاسخ

سالن  : 1اقتصاد
الزامات و چالشهای تحقق الگو

سالن  : 2محیط زیست و آمایش
پیشرانها ،الزامات و چالشهای تحقق الگو

سالن  : 3امنیت و سیاست خارجی
الزامات و چالشهای تحقق الگو

سالن  : 4زن و خانواده
پیشرانها و الزامات تحقق الگو

هيأت رئيسه:
دکتر منصور خلیلیعراقی
حجتاالسالم سیدعباس موسویان

هيأت رئيسه:
دکتر عباسعلی زالی
دکتر محمدسعید جبلعاملی

هيأت رئيسه:
دکتر محمدرحیم عیوضی
دکتر مصطفی ایزدی

هيأت رئيسه:
دکتر غالمعلی افروز
دکتر سوسن باستانی

دکتر حسین ربیعی
دکتر محمدحسن روزیطلب
حجت االسالم غالمرضا مصباحیمقدم
الزامات سیاستی و اجرایی تحقق سند الگوی اسالمی حکمرانی مطلوب آب کشور ،چارچوب نظری و نقشه راه نگرش سیستمی ،چندجانبهنگری و رهبری ،رویکردهای
جغرافیایی -سیاسی به کنشهای منطقهای
ایرانی پیشرفت

دکتر غالمعلی افروز
حاکمیت و برنامههای خانواده محور

دکتر علیاکبر جعفری
دکتر محمدحسین رامشت
دکتر حجت ایزدخواستی
الزامات و چالشهای نظام اقتصادی الگوی اسالمی تبیین مفهومی تعادل فضایی به عنوان یک عامل پیشران دیپلماسی فرهنگی ایران و دولتهای اسالمی ساحلی دریای
در تدابیر سرزمینی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت خزر بستری مناسب در تحقق الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی
ایرانی پیشرفت در حوزه مسکن

دکتر ندا ملکیفاراب
خانواده تراز ،پیشرانی برای پیشرفت ایران اسالمی

دکتر حجت مبین
الزامات حقوقی اصالح قراردادهای بانکی در راستای
تحقق عدالت

دکتر فریده حمیدی
دکتر امین نواختی مقدم
دکتر منصور شاهولی
روششناسی تبیین پیشرانهای الگوی اسالمی ایرانی چالشها و تهدیدات امنیتسازی در خلیج فارس و رابطه ارتقای منزلت اجتماعی زنان؛ ضرورتی برای تحقق اهداف
توسعه اجتماعی همهجانبه
آن با الگوی ایران اسالمی پیشرفت
پیشرفت مورد مطالعه :محیطزیست متعالی

دکتر سهیال چگینی
دکتر بهزاد مرادیان
دکتر امیرحسین علیبیگی
دکتر علی افسری
تحلیل راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی با تاکید بر طراحی الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی مبتنی بر زیست ظرفیت دفاع مقدس در طراحی الگوی اسالمی ایرانی نقطه عزیمت تحقق الگوی پیشرفت :نقش تربیتی خانواده
در عصر فضای مجازی
پیشرفت و نقش امنیت در ارتقاء این ظرفیت
بو ِم پایداری
رفتارهای عادالنه مردم
دکتر صادق صالحی
دکتر علیرضا نصرتی
واکاوی الزامات تحقق سند الگوی پیشرفت؛ پسنگری راهکارهای سازگاری محیط زیست با الگوی اسالمی
پیشرفت
موقعیت بخش تعاونی در تقسیم کار ملی
جمعبندی هیأت رئیسه

11:00 -11:30
11:00-12:00

روز
پنجشنبه
1398/03/23

8

زمان

دکتر علیرضا کیقبادی
واکاوی مفاهیم امنیت و عدالت در پرتو آینده پژوهی
دینی

دکتر سوگند قاسمزاده
تحلیل تطبیقی سیاستهای دولتها در حوزه خانواده

جمعبندی هیأت رئیسه

جمعبندی هیأت رئیسه

جمعبندی هیأت رئیسه
پذیرایی

بازدید از مقاالت پوستری
سالن  : 1اختتامیه
سخنرانی دکتر محمد رحیمیان؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

تقدیر از رسالههای برتر در خصوص الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر هادی اکبرزاده (دبیر کنفرانس)؛ نکات پایانی
نماز و ناهار

مقاالت پوستری هشتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
کلیات الگوی پیشرفت
ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

1

تحلیل پیشرانهای تاثیرگذار بر الگوی پیشرفت اهداف
آیندهپژوهی ملی و فراملی جمهوری اسالمی ایران
دکتر یوسف زینالعابدین ،ایمان جمشیدپور

2

شناسایی متغیرهای کلیدی موثر بر الگوی پایه
اسالمی ایرانی پیشرفت
مصطفی شاهمحمدی ،حجت شریفی ،اعظم نیازی

3

مدلهایدستیابیبهتدابیرپیشــران
الگویاسالمیایرانیپیشرفت
دکترمحمدطیبیپور

4

تبیین و تشریح نقش نظام در تحقق الگوی ایرانی اسالمی
پیشرفت (دولت ،مردم ،رسانهها)
دکتر مسعود جعفرینژاد ،سیدعلیاصغر عالمه

5

روششناسی و الگوی تمدن نوین پیشرفت ایران اسالمی
دکتر سیدمحمد سیدحسینی ،دکتر علینقی مصلحشیرازی،
دکتر عباس طلوعیاشلقی ،دکتر محمدهادی مهران

6

چالشها ،فرصت ها و الزامات تحقق الگوی پیشرفت نظام
سالمت درجمهوری اسالمی ایران
دکتر ناصر سیمفروش ،دکتر شیما طباطبائی

7

تحلیل و تبیین پیشرانهای کلیدی الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت با روش Scenario analysis
علیاصغر احسانیفرد ،سارا فیض

8

جهانیشدن و چالشهای فراروی الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت
حسین بافکار

9

بررسی و ارزیابی رویکردهای سیاستگرا ،اقتصادگرا،
فرهنگگرا در تبیین فرایند پیشرفت
دکتر مهدی سبکرو ،مهشید پورحسین ،سارا فیروزکوهیبرنجآبادی

10

موانع اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی پیش روی
اجرای سند الگوی پیشرفت در جامعه ایران
حدیث شهپریپور

11

جهانیشدن و تاثیرات آن بر آیندهی
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
سعید پورولیاصلقریبه ،زهرا خیاطسرکار

9

مقاالت پوستری هشتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
حوزه اقتصادی؛ پیشرانها ،چالشها و الزامات تحقق الگو
ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

12

بررسی وضعیت سرمایهگذاری خارجی
در الگوی بومی توسعه ایران
مصطفی علیزادهآرند ،زهرا کنعانی

13

نقش کمپینهای دولتی اقتصاد مقاومتی در تقویت
گرایش مردم به خرید کاالی تولید داخلی
دکتر علی ولیپور ،مریم راشی

14

علل و عوامل رویکرد فرهنگی و اقتصادی زنان به اشتغال
بر پایه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفته
دکتر وحید رشیدوش

توسعهیافتگی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه
 15اجرای سیاست و اثربخشی تخصیص اعتبارات صندوق توسعه 16
سند چشمانداز
ملی زمینهساز تحقق سند الگوی پیشرفت
عاطفه کارگران بافقی ،مهدیه محمدیترکآباد ،زهرا کارگ ر برزی
دکتر مهدی شفقتی ،دکتر هوشنگ جزی ،ابوالقاسم حسینپور

17

بنیانهای نظری اقتصاد مقاومتی
دکتر غالمحسین حسینینیا ،احمد طالبیزاده

18

محیط کسبوکار در برنامههای توسعه پس از انقالب
سمیرا مقاله ،ابوالفضل عباسچیان ،غفور حمیدی ،حمید رسولی،
وحید جعفرپور

19

فقر روی نفت :آیا استانهای نفتی دچار نفرین منابع طبیعی
هستند؟
علی شمساسفندآبادی ،رسول رجبزادهاردلی

20

بررسی شاخصهای اقتصاد دانشبنیان در ایران و کشورهای
منطقه سند چشمانداز
مصطفی الراجی

21

بررسی نقش فرش دستباف در توسعه اقتصادی کشور بر
اساس شواهدی از سالیق مشتریان عراق
دکتر رضا شافعی ،مریم ماراالنی ،حیدر محمدی

22

نقش آرامستانها در برنامهریزی توسعه و رشد گردشگری
مذهبی به عنوان الگوی برتر اقتصادی
زهرا ترکی ،مهدی مطیعیفرد ،علی حفیظی

23

بررسی موانع بانکداری الکترونیک در ایران با رویکرد
فراتحلیل مبنی بر رهیافت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر حشمتا ...عسکری ،عارف بهروز ،علی پیرامون،
جعفر عباسپور ،حیدر عباسپور

 24چارچوب سیاستی اقتصاد دانش بنیان در شرایط تحریم های اقتصادی
دکتر سیدرضا سالمی ،محمد نثاری

10

مقاالت پوستری هشتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
حوزه دینی ،فرهنگی و معنوی؛ پیشرانها ،چالشها و الزامات تحقق الگو
ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

25

تبیین مدل سبک زندگی ایرانی -اسالمی
دکتر محمد اسماعیلیجوشقانی

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

 26الزامات برنامهریزی فرهنگی در اوقات فراغت با تأکید  27بررسی دو چالش از جهانی شدن در مسیر الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت :تخریبات اینترنتی و ترویج بحران
بر فقه نظام مدیریت فرهنگی
دکتر مریم خالقینژاد ،حمزه اسماعیلیمقدم
حجتاالسالم محمد طباطبائی

 28نقش نظام باورها و ارزشها در تحقق الگوی پیشرفت 29
اسالمی-ایرانی
دکتر سیمین حسینیان ،دکتر غالمعلی افروز ،دکتر رقیه نوریپور

استفاده از گذشته(میراث فرهنگی) با نگاه به حال و
آینده در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
دکتر بهروز افخمی

30

32

واکاوی دالیل تقلیل مفهوم خانه در فرهنگ ایرانی
اسالمی در دوره معاصر
مهرداد رحمانی

 33نقش نظام باورها و ارزشها در تحقق پیشرفت مطالعه
موردی :مقایسه بین آراء مطهری و ماکس وبر
دکتر سیدمرتضی هزاوئی ،فاطمه سهیلیاحمدی

بررسی دیدگاه اسالم در مورد تعارض
و نحو ه مدیریت آن
سیدمحمدرضا موسوی ،محمدحمید مبلغ

 36چارچوبی مفهومی برای معنویت در سازمان با محوریت
تقرب الی اهلل
دکتر جواد پورکریمی ،زهرا احتشام

31

34

الگوی قهرمانی در ایران پیشرفته با تکیه بر سنت
ایرانی-اسالمی
دکتر خلیل حکیمیفر ،عبدالقیوم راهبری

نقش سبک زندگی جوانان درپیشرفت الگوی اسالمی 35
دررابطه با سرمایه فرهنگی و اقتصادی
دکتر غالمرضا جعفرینیا

 37شاخصسازی سالمت انسان در فرآیند طراحی الگوی  38شاخصهای فرهنگی در اقتصاد مقاومتی ایران با تاکید 39
بر ابالغیه مقام معظم رهبری
اسالمی پیشرفت
دکتر سیدمهدی آقاپورحصیری ،حسین قلیجی
عبدا ...صادقی
40

بررسی فراتحلیلی اوقات فراغت استادان دانشگاهها و
ارائه راهکارهای مناسب
دکتر سیدمهدی آقاپورحصیری ،ابراهیم شکرانی

43

بررسی جامعهشناختی کنشهای اخالقی در الگوی
اسالمی پیشرفت بر اساس آموزههای قرآن
دکتر سیدعلینقی ایازی

41

مدیریت راهبردی امنیت شیعه در مناسبات امامان
معصوم با شیعیان
حجتاالسالم محمد طباطبائی

اپیدمی بهداشت معنوی درطراحی الگوی پیشرفت
اسالمی
حجتاالسالم سیدمیرصالح حسینی

اسالمیشدن دانشگاهها درفرآیند قدرت نرم انقالب
اسالمی (یک الزام حیاتی پیشرفت)
دکتر سیدمهدی آقاپورحصیری

 42سنجش الگوی پايه پيشرفت از حيث مؤلفههاي اسالم
ناب محمدي و رسالت نخبگان در خصوص آن
دکتر مجتبی جاویدی

 44حدیث و علوم اسالمی؛ از مسئلهشناسی تا آیندهپژوهی 45
دکتر محمدحسن احمدی

تبیین چرایی شکل نگرفتن رفتارهای اخالقمحورانه
متناسب با الگوی اسالمی
دکتر کیوان صالحی ،آرزو غفوری

11

مقاالت پوستری هشتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
حوزه سیاسی ،امنیتی و سیاست خارجی؛ پیشرانها ،چالشها و الزامات تحقق الگو

12

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

46

مدل برجامی و پسا برجامی ایران :برجام به مثابه الگوی
پیشرفت یا مانع پیشرفت
دکتر بهرام بیات ،دکتر طاها عشایری ،فاطمه نامیان

47

تبیین و تحلیل نقش حکومت در تحقق حقوق شهروندی به
عنوان پیشران الگوی پیشرفت
رشید تقواییابریشمی

48

مردمساالری دینی و پیشرفت ایران
محمداسماعیل مجلسی ،فاطمه زینلی

49

تبیین مولفههای الگوی حکمرانی مطلوب اسالمی ایرانی
پیشرفت در نهادینگی تمدن نوین اسالمی
محسن عابدیدرچه

50

جهانیشدن و دشواریهای پیش روی الگوی بومی پیشرفت
دکتر اسدا ...زنگویی،سمیه نبیزادهشهربابک ،محمد نبیزاده

51

آسیبشناسی تحقق جامعه مدنی در جمهوری اسالمی ایران
مجتبی سلطانی

 52الزمه توجه به جغرافیای سیاسی دریاها در سند الگوی پیشرفت 53
دکتر یوسف زینالعابدینعموقین ،وحید باشیاملشی

رهیافت توسعه در هزاره سوم؛ تمرکززدایی از حکومت ملی به
دولت محلی
دکتر لطفعلی کوزهگر کالجی ،بتول حسینیتلی،
مصطفی رضایی ،پرویز آقایی

 54بررسی ابعاد جهانیشدن و دشواریهای پیش روی الگوی بومی
پیشرفت
سیدهفاطمه امامی ،ژیال وطنخواه ،وحید باشیاملشی

55

نقش استراتژیک دولت محلی در تحقق الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت
مصطفی مظاهری

58

الزامات و بایستههای دفاعی تحقق سند الگوی پیشرفت در
برابر نفوذ و تهدیدهای فضای مجازی
سید امیررضا برقعی ،حسین زیبنده ،جواد آزادیاحمدآبادی

61

حقوق همبستگی و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر لیال رئیسی ،مجاهد امیری ،روحاالمین امیری

 56بررسی تقدم و تاخر ابعاد سیاسی و اقتصادی توسعه درخصوص  57چالشهای منطقهای اقتصاد سیاسی سیاست خارجی ج.ا.ایران
در تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
جمهوری اسالمی ایران
رحمان حبیبی
قاسم میسایی ،علی محمدی
59

امنیت مناطق :پیشنیاز پیشرفت
دکتر محمدعلی فیضپور ،محمد جعفری ،علی داوریشلمزاری

60

حقوقی راهبردهای سرمایهگذاری خارجی در بازار
تحلیل
ِ
سرمایهی ایران
دکتر بهنام بهنیایی ،دکتر محمود باقری ،نیلوفر حیدرپور

مقاالت پوستری هشتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
حوزه اجتماعی؛ پیشرانها ،چالشها و الزامات تحقق الگو
ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

62

بایستههای شناختی نظام سالمت در تمدن نوین
اسالمی
مجتبی هادیزاده ،سید احمد باباییچگینی

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

 63بررسی گسترش و تقویت تشکلهای مردمی بهمنظور افزایش  64بررسی کارآمدی الگوی بومی توسعه از منظر مکتب نهادگرایی
مصطفی علیزادهآرند ،زهرا کنعانی
سرمایه اجتماعی
دکتر مسعود جعفرینژاد ،اسماعیل حیدری

65

بررسی معیارهای عدالت با تأمل در گستره مفهومی عدالت و
تأثیر آن بر نظریه جامع عدالت اجتماعی
مهدی کریمی

66

آنالیز ساختار دورنی احساس امنیت پایدار در چارچوب الگوی 67
اسالمی پیشرفت
عارف بهروز ،علی پیرامون

68

شاخصههای نظام سالمت در تمدن نوین اسالمی
دکتر رضا منتظر

69

70

71

استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی در بررسی ساختار
قدرت در شبکه حمایت مالی از افراد بیبضاعت
دکتر حنانه محمدیکنگرانی ،دکتر کیومرث اشتریان،
دکتر ابوالقاسم گرجی ،دکتر منال اعتمادی

سبک زندگی و توانمندسازی زنان روستایی جهت
مشارکت در توسعه پایدار روستاها
دکتر مسعود یزدانپناه ،آمنه سواریممبنی

 72تحلیل عوامل زمینهای موثر بر تنبلی دانشگاهی بعنوان چالشی 73
پیش روی اجرای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر علیاصغر فیروزجائیان ،پرویز شریفیمقدم

تبیین جامعهشناختی نقش دینداری در سالمت اجتماعی
شهروندان بهمثابه پایه پیشرفت
دکتر محسن نیازی ،دکتر طاها عشایری ،فاطمه نامیان
رویکردی به الگوی بومی پیشرفت از منظر پارادایم
پسا توسعهگرایی
مصطفی علیزادهآرند ،زهرا کنعانی
آموزش زنان روستایی در استان خراسان جنوبی برای
اشتغالزایی ،توانمندسازی و کارآفرینی
دکتر فرهود گلمحمدی

حوزه محیط زیست؛ پیشرانها ،چالشها و الزامات تحقق الگو
ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

 74بررسی اقدامات کلیدی برای توسعه ایده و کاربردی شدن برند»حالل» 75
دکتر بیبی مرضیه رضویزاده ،دکتر مسلم جهانی ،دکتر حسین
زمانیخادمانلو
77

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ضرورت مدیریت منابع آب با تاکید بر مدیریت
زیست محیطی با توجه به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر مسعود جعفرینژاد ،اسماعیل احمدیفر

76

تبیین امنیت زیستی بحران آب در ایران؛ تالشی در جهت
تحقق تدابیر سرزمینی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر عابد گلکرمی ،حمزه فرجالهی

مفهوم آمایشی عدالت فضایی در
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر مرتضی توکلی ،دکتر حسن احمدی ،نجمه باقریحسینآبادی

13

مقاالت پوستری هشتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
حوزه مدیریتی؛ پیشرانها ،چالشها و الزامات تحقق الگو
ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

78

رویکرد فرامکتبی اسالم به مسئله مدیریت
دکتر محمدعلی رمضانیفرانی ،حامد نصیری ،نیلوفر ردائی

79

مدل تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی
ایران
دکتر سیدمهدی الوانی ،دکتر حسن زارعیمتین،
دکتر حمیدرضا یزدانی ،مهدی هدائی

80

قابلیتهای سیستم سایبرناتیک درساختارهای آینده
حکومتداری
مهدی امیرزاده

81

مفهومشناسی بنیادی امنیت پایدار در تحقق الگوی اسالمی
پیشرفت با رویکرد مدلهای ترکیبی کارور و SWOT
عارف بهروز ،علی پیرامون

82

تببین راهبردهای مدیریت تراز جهانی و نقش آن در تحقق
الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت
دکتر حسن فارسیجانی ،دکتر ندا جاللیون

83

ضرورت طرحریزی نظام ملی مدیریت استعدادها در راستای
تحقق سیاستهای ملی
حیدر نجفیرستاقی

 84بازاریابی و رشد کسب و کارهای نوپای مذهبی :گامی به سوی
پیشرفت اسالمی -ایرانی
امیر اصالنیافراشته

14

مقاالت پوستری هشتمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
حوزه آموزش ،علم و فناوری؛ پیشرانها ،چالشها و الزامات تحقق الگو
ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

ردیف

عنوان مقاله و نام نویسنده

85

پیشرانهای فناورانه پیشرفت آموزش علوم پزشکی در
جمهوری اسالمی ایران
دکتر شیما طباطبائی

86

تحلیل محتوای بیانات رهبری در حوزه معماری و شهرسازی
جهت کاربست در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر بهزاد عمرانزاده

87

طراحی الگوی بومی زنجیرهای پیشران نوآوری و فناوری با
تاکید بر بلوغ فناوری و فناور
دکتر ابوالفضل میرزاپور ارمکی

88

نقشه راه شهرسازی درافق۱۴۴۰
علی حجازیان ،حجتاالسالم سیدمصطفی حسنی،
حجتاالسالم حسین ادبی

89

چرایی علماندوزی زنان مسلمان
در عصر تمدن نوین اسالمی
اسماعیل عارفی گوروان ،ملیحه حاجیحسن

90

ارائه مدل مفهومی رصد علم و فناوری درایران مبتنی بر اسناد
باالدستی کشور
دکتر ابوالقاسم سرآبادانی ،صدیقه فرمهینیفراهانی

91

تحلیل مدل دانشگاه کارآفرین گیب از منظر الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت
دکتر سید حبیبا ...طباطبائیان ،سیدعلیرضا رادمنش

92

تحلیل و تبیین رابطۀ الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با سند
چشمانداز و سند نقشه جامع علمی کشور
دکتر اصغر زمانی ،دکتر مهتاب پورآتشی

93

نگاهی اجمالی به روشهای تدریس فعال و نوین:
نهادینهسازی الگوی اسالمی ایرانی
دکتر ستاره موسوی ،نجیمه باجالن ،زهرا نادریقهفرخی

94

نقد سند 2030
ولیمحمد یوسفی

95

گذری بر مسائل و مشکالت تعلیم و تربیت در ایران
احمد عباسیدرهبیدی

96

عدالت آموزشي و سود ارتباطي مبتني بر تعامل مسجد و مدرسه
دکتر محمدحسن حسنی

15

نخستینكنفرانس

نقشه راه طراحی و
تدوین الگو

دومین كنفرانس

مفاهیم ،مبانی و اركان
پیشرفت

16

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

چهارمینكنفرانس
پیشرفت ایران؛

گذشته ،حال ،آینده

17

پنجمینكنفرانس
الگویپایهپیشرفت

ششمینكنفرانس
تعمیق و تکمیل

الگوی پایه پیشرفت

18

هفتمینكنفرانس
از الگوی پایه
بهسوی الگوی
اسالمی ایرانی
پیشرفت

19

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 :
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