برنامه ششمین كنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت «تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت»
مكان برگزاری :تهران ،مرکز همایشهای کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

روز

زمان

برنامه

 7:30الی
8:30

پذيرش

چهارشنبه (صبح) 1396/02/13

نشست افتتاحيه
سرود جمهوري اسالمي ايران
تالوت قرآن كريم
فرازهايي از بيانات مقام معظم رهبري در خصوص الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
گزارش دبير كنفرانس ،دکتر هادي اكبرزاده
ارائه گزارش توسط برخی از اندیشکدههای مرکز
سخنراني دكتر صادق واعظزاده؛ رئیس شورايعالي و رئيس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

8:30
الی
10:00

 10:00الی
10:30

روز

زمان

چهارشنبه (صبح) 1396/02/13

10:30
الی
13:00

پذیرایی
سالن  :1تعمیق و تکمیل الگوی پایه
کلیات

هيأت رئيسه:

سالن  : 2تعمیق و تکمیل الگوی پایه
سیاسی-اجتماعی

هيأت رئيسه:

سالن  :3تعمیق و تکمیل الگوی پایه
اقتصادی

هيأت رئيسه:

سالن  : 4تعمیق و تکمیل الگوی پایه
میزگرد تعلیم و تربیت و خانواده

هيأت رئيسه:

آیت ا ...علی اکبر رشاد
حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه
دکتر شهریار نیازی

دکتر مصطفی ملکوتیان
دکتر علیرضا صدرا

دکتر منصور خلیلیعراقی
دکتر حسین عیوضلو

دکتر غالمعلی افروز
دکتر سهیال صادقی فسایی

آیتا ...ابوالقاسم علیدوست
بازنگری در سند الگوی پایه (رسالت)

دکتر علیرضا صدرا
افق و تدابیر الگوی پایه در حوزه سیاست و حاکمیت

دکتر منصور زراءنژاد
بررسی ادبیات نظری و تجربی آسیبپذیری اقتصاد
کالن :مولفهای از الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر غالمعلی افروز
خانواده متعالی در سایه حاکمیت حقوق عاطفی

حجت االسالم سیدعباس نبوی
تعمیق و ارتقاء مبانی ،آرمانها و رسالتهای الگوی
پایه پیشرفت

دکتر مهدی شاهین
معرفتشناسی سیاست و حکومت در اندیشه سیاسی
امام خمینی و پیشرفت ایرانی اسالمی

دکتر حسن کیائی
برآورد پتانسیل واردات کاالهای اساسی ایران از
کشورهای اسالمی با استفاده از شاخص آنکتاد

دکتر احمد بهپژوه
چهل عامل تهديد کنندۀ سالمت خانواده و ارائۀ
راهکارهايی برای پيشگيری از فروپاشی آن

حجت االسالم علی ذوعلم
الگوی پایة پیشرفت؛ مفاهیم اساسی و مولفهها

دکتر سیدابراهیم سرپرست سادات
پشتیبان نظری افق
الگوی تقریبی استاد مطهری؛
ِ
وحدت و اخوت در الگوی پایه پیشرفت

دکتر عباداله بانشی
تأملی بر مؤلفههای مفاهیم ترفیع فروش و محصول در
بازاریابی با رویکرد اسالمی

دکتر شکوه نوابی نژاد
الگوي اسالمي ایراني پیشرفت با محوريت
انسان و خانواده
ادامه
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روز

زمان

چهارشنبه (صبح) 1396/02/13

10:30
الی
13:00

سالن  :1تعمیق و تکمیل الگوی پایه
کلیات

سالن  : 2تعمیق و تکمیل الگوی پایه
سیاسی -اجتماعی

سالن  : 3تعمیق و تکمیل الگوی پایه
اقتصادی

سالن  :4تعمیق و تکمیل الگوی پایه
میزگرد تعلیم و تربیت و خانواده

دکتر داود فیض
بررسی و تبیین الگوی رسالت نظام جمهوری اسالمی
ایران در اندیشههای استراتژیک حضرت آیتا ...خامنهای

دکتر بهرام اخوانکاظمی
رهبران جمهوری اسالمی و الگوی تح ّزب

دکتر حجت ایزدخواستی
تحلیل اثرات نهادینهسازی رفتارهای مصرفی خانواده
محور در اسالم در مقایسه با نظام غرب

دکتر محمد مزیدی
رویکرد تربیت معلم در گفتمان پیشرفت اسالمی

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

حجت االسالم عبدالرسول هاجری
نگاهی گذرا و اصالحی به مبانی و آرمان الگوی
اسالمی و ایرانی پیشرفت

دکتر سید محمد مهدی غمامی
پیشنهاد اصالحی پیرامون تدبیر «اجرای کامل قانون
اساسی در حوزه آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق
شهروندی از سوی ارکان نظام»

دکتر مجید یاسوری
ریشه کن کردن فقر روستایی راهی جهت
تحقق توسعه در الگوی اسالمی پبشرفت

دکتر عبدالرضا باقی
تربیت دینی خانواده محور و
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر سهیال چگینی
بازتاب سرمایه اجتماعی بر بهبود روابط دولت -ملت

دکتر مسعود جعفري نژاد
عدالت اقتصادی در اندیشه صدر و نقش دولت در
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر رقیه عالئی خرایم
هویت و ارتباط آن با جهانی شدن در الگوی پایه
پیشرفت

سید محمدوهاب نازاریان
دکتر حسن رحیمی
اهمیت مبانی فرهنگی -دینی در طراحی الگوی ایرانی پیشرفت ایرانی اسالمی و رابطه دولت و ملت در ایران؛
بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی
اسالمی پیشرفت

دکتر علیرضا ولیپور
رویکردهای الزم برای تبدیل کارگاههای بومی و
آزمایشگاههای سنتی به کانونهای فنآور

دکتر معصومه مقیمی فیروزآباد
ارائه الگویی برای تعالی تفکر خالق در راستای پرورش
هنر قدسی بر مبنای حکمت متعالیه

دکتر سید امین منصوری
دکتر آوات عباسی
بررسی تأثیر انواع آزادی بر شاخص توسعه انسانی در
الگوی پایه پیشرفت ایران :طرحی اجتماعی و انسانی
کشورهای منتخب اسالمی با تأکید بر آزادی مذاهب

دکتر رعنا شیخ بیگلو
تحوالت اشتغال نیروی انسانی کشور
طی دوره 1384-94

دکتر احمد شاکرنژاد
تربیت مربی معنویت؛ راهکاری برای پایدارسازی
الگوی پیشرفت
-----------------------------------------دکتر اصغر جعفری
استعدادیابی ،آمادگی روانی و پیشرفت :تدوین یک
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

دکتر حمیدرضا مقصودی
نظریۀ الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

 13:00الی
14:30

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)
نماز و ناهار
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روز

زمان

سالن  :1تعمیق و تکمیل الگوی پایه
روش شناسی

سالن  : 2تعمیق و تکمیل الگوی پایه
سیاسی-اجتماعی

سالن  : 3تعمیق و تکمیل الگوی پایه
فرهنگی-تمدنی

سالن  : 4میزگرد دولت اسالمی و عدالت
در الگوی پایه پیشرفت

هيأت رئيسه:
دکتر کاووس سید امامی
حجتاالسالم دکتر سیدحسین میرمعزی

هيأت رئيسه:
دکتر غالمرضا جمشیدیها
دکتر سیمین حسینیان

هيأت رئيسه:
دکتر محمدعلی کینژاد
دکتر سیدمحمد حسینی

هيأت رئيسه:
دکتر ابراهیم برزگر
دکتر علیاصغر پورعزت

دکتر شهریار نیازی
روششناسی و فرایند تدوین الگوی پایه پیشرفت

دکتر محسن نیازی
تحلیلی فرهنگی اجتماعی قانونگریزی مدنی و
عوامل مؤثر بر شیوع آن

دکتر شمسالدین گودرزی بروجردی
ماهیت و مبانی فرهنگ و نقش اجتماعی آن

دکتر حسن بلخاری قهی
تبیین رویکرد ساختاری به مفهوم عدالت در حوزه
تمدن اسالمی
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دکتر حسین رمضانی
حجت االسالم سیدکاظم سیدباقری
دکتر کریم مهری
حجت االسالم ایمان کاظمی مقدم
دیالکتیکی نظریه و شبکه مسائل تامین اجتماعی با رویکرد سیستمی و تدوین یک مدل نظری (تحلیلی) در خصوص تحول نقش شایسته ساالری در عدالت سیاسی و نتایج آن
تأملی در منطق ساختاری و پیوند
ِ
الگوی پیشرفت (در راستای تحقق تمدن نوین اسالمی) داللتهای راهبردی آن در سیاستگذاری اجتماعی
برای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
معرفتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

14:30
الی
16:30

دکتر حجت ایزدخواستی
دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی
دکتر قدرت ا ...خسروشاهی
حجت االسالم دکتر احمد آکوچکیان
روش شناسی و رویکرد پردازش سند الگوی پایه مبانی حقوق و مسئولیتهای سیاسی زن با رویکرد چرخه نظام سازی توحیدی ،الگوی حاکمیت و پیشرفت تحلیل نقش نظام مطلوب مالیاتی در تحقق عدالت
اجتماعی در ایران :با تأکید بر ساختار مالیاتها
در رهیافت توحیدی با تاکید بر مکتب امام (ره)
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
پیشرفت
پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

دکتر علیرضا نصرتی
چالش افقگذاری آینده در الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت

دکتر علی علیحسینی
تحلیل آراء اندیشمندان معاصر در زمینهی حدود
مشارکت سیاسی زنان در ایران

دکتر بهادر قیم
تمدن نوین اسالمی و تعامل با اهل کتاب؛ مطالعه
موردی صابئین مندائی ایران

دکتر حجت مبین
راهکارها و تدابیر دسترسی آسان همگانی به نظام
قضایی عادالنه

دکتر عباسعلی شاهرودی
الگوی پایه پیشرفت ،مدلی خطی و یا مدلی پویا

دکتر یوسف محمدزاده
ساختار نظم اجتماعی و پویایی آن :گمشده الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر احسان ا ...محمدی
مؤلفههای نظم ذهن ،برای پیشتازیفرهنگی
نویناسالمی در سطح ملی و بینالمللی

دکتر محمد شبدینی پاشاکی
«کفالت عمومی» و «ضمانت دولت اسالمی»؛
الگوی اسالمی پیشرفت در برقراری عدالت اجتماعی

دکتر پیام حنفیزاده
ارائهی چارچوب سیستمیک جهت مدیریت
برنامههای الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

 16:30الی
17:30

دکتر علی آقاجانی
دکتر مهدی فاتحراد
هویت روستایی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت صورتبندی و تأملی در رهیافتهای «قلمرو دین»
پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

بازدید از پوسترها و پذيرايي

دکتر سیدمحمدمهدی غمامی
شایستهگزینی در نظام حقوق استخدامی ایران و
آمریکا
پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

برنامه ششمین كنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت «تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت»
روز

زمان
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17:30
الی
19:30

سالن  : 1مقایسه الگوی پایه پیشرفت با دیگر الگوها

سالن  :2تعمیق و تکمیل الگوی پایه؛ دینی -معنوی

سالن  :3آمایش بنیادین در الگوی پایه پیشرفت

هيأت رئيسه:
حجتاالسالم سیدمحمدمحسن دعائی
دکتر شهریار نیازی

هيأت رئيسه:
حجتاالسالم دکتر احمد آکوچکیان
دکتر حسن بلخاری

هيأت رئيسه:
دکتر اسماعیل شیعه
دکتر محمدسعید جبل عاملی

حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه
مقایسه الگوی پایه پیشرفت اسالمی
با الگوی پایه انحطاط جریان تکفیری

دکتر باقر غباریبناب
معنویت در جوان :روشهای ارتقاء و عوامل آسیبزا

دکتر محمدسعید جبلعاملی
رويكرد آيندهنگارى منطقهای در ساماندهی نظام تدابیر در عرصه
آمايش بنيادين

دکتر سیدمهدی آقاپور
دکتر علیرضا گلشنی
بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت فراتحلیل مطالعات عوامل اثرگذار بر سبک زندگی و نقش جوانان
در جامعه ایران
و مدل لیبرال دموکراسی

دکتر منوچهر فرجزادهاصل
تحلیلی بر افقهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
و تبیین افقهای آمایش بنیادین کشور

محمدرضا رضائیان کوچی
مطالعه تطبیقی گفتمان حاکم بر شاخصهای دینی الگوی
پایه پیشرفت و مبانی فکری الگوهای رایج توسعه غربی

حجت االسالم دکتر محمدجواد رودگر
معنویت معطوف به عرصههای زندگی در گفتمان مقام معظم
رهبری

دکتر طیبه محمودی محمدآبادی
بارفتن ذهن در کشمکش بلور ساختارها

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

دکتر امین نواختی مقدم
الگوهای توسعهی اسالم مدرن در ترکیه از نگاه فتحا ...گولن و
مقایسه آن با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر محمدعلی فیروزی
دکتر حبیب انصاری سامانی
مداقهای بر مدخلیت حکمروایی شهری شایسته اسالمی در تعمیق
دین و رفتار اقتصادی؛ مطالعه تجربی تاثیر دینداری بر اعتماد
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر میثم کهن ترابی
شعیب بهمن
بررسی تطبیقی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با الگوهای غربی کیفیت جهتدهی رفتار مسئوالن به گرایشهای مردم و نخبگان
و اثر آن بر پیشرفت جامعه از دیدگاه نهجالبالغه
توسعه

حسین آرامی
چیستی الگو مقهور نگاه برنامهای

امیر اصالنی افراشته
مطالعه تطبیقی مبانی آموزههای اخالق اسالمی
با اخالق غربی (در تجارت و بازاریابی)

دکتر فاطمه نصرتی
تربیت دینداری در دانشجویان:
اهداف ،ضرورتها و نیازها

عابد گلکرمی
تبیین چالشهای امنیتی تقسیمات کشوری در دستیابی به الگوی
پایدار سازماندهی سیاسی فضا در ایران

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

پرسش و پاسخ ( 15دقیقه)

