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 027 .................. (ییاجرا یها مدل و یراهبرد اصول ساختار، اهداف، ،یمبان ت،یماه) یاقتصادمقاومت نظام 

 یوسفی یعل احمد

 037 ...... یاقتصادمقاومت یکل یها استیس در اجرا یالگو میترس و تحول یراهبرد یمعمار در نو ینگرش: بزرگ راه نقشه 

 یالسم محسن

 رانیا یمقاومتاقتصاد یتعال مدل با ییآشنا (IREEM) ........................................................ 023 

 انیفرهنگ بهروز دکتر

 918 ................. راهکارها و ها فرصت موانع، و ها میتحر دها،یتهد ؛یاقتصادمقاومت :شانزدهم فصل

 916 ................................................. دهایتهد و یاقتصادمقاومت :اول قسمت شانزدهم فصل



 074 .......................................................................... یاقتصادمقاومت و یاقتصاد داتیتهد 

 یعبد پور هیسم ،یفشارک یهاشم جواد دیس دکتر
 072 ........ یاقتصادمقاومت یالگو ارائه: مدرن تیجاهل و یدار برده بر دیتأک با یبده یاقتصاد نظام یشناس بیآس و لیتحل 

 یمهنج ریش محمدباقر و یجیآسف یصالح نوراهلل دکتر

 075 ........................................................................... دهایتهد و ها فرصت یاقتصادمقاومت 

 نژادرضا زهرا

 054 ...............................................................یاقتصادمقاومت تحقق موانع و ها فرصت یبررس 

 یساران یفتح دیسع

 232 ..................................................................... یاقتصادمقاومت در ربا و الحسنه قرض آثار 

 زاده نیحس محمد

 233 .......................................................... یاقتصادمقاومت بر یا ماهواره یها برنامه یروان ریتأث 

 یهالل نعمت لیخل

 101 ........................................ موانع و ها میتحر ؛یاقتصادمقاومت :دوم قسمت شانزدهم فصل

 237 ......................... یجهان استکبار یها میتحر برابر در رانیا یاسالم یجمهور یاقتصادمقاومت یالگو 

 فیس مراداله دکتر

 233 ......................... راهکارها و ابعاد ،یمبان ران؛یا یاقتصاد یها میتحر: یاقتصادمقاومت در ییجستارها 

 یزدی زادهنیحس دیس دیسع ،یمانیسل اسری نسب، یعیسم یمصطف ،یغامیپ عادل دکتر

 232 ........ رانیا یاسیس تحوالت در یاقتصادمقاومت یخیتار اسناد و متون لیتحل :یخودباور و میتحر شهیاند 

 ینجف یموس دکتر

 243 ........................................................................ میتحر با مقابله راهکار یاقتصادمقاومت 

 یتیکبر یدریح دیسع ،یاله نعمت حسن

 244 .......................................................................... میتحر پسا دوران در یاقتصادمقاومت 

 پور هاشم یمرتض

 162 ....................... راه نقشه و راهبردها ،راهکارها ،یاقتصادمقاومت :سوم قسمت شانزدهم فصل

 243 ............................................................ راهکارها و راهبردها عمل، و اقدام یاقتصادمقاومت 

 یگلزار نیحس

 204 ............................................................ ها یشهردار در یاقتصادمقاومت تحقق یراهکارها 

 یشاهرود برادران نبیز غفران، محمد مقدم، یعلو یمجتب دیس

 200 ...........................................................یاقتصادمقاومت تحقق بر یراهکار یجهاد تیریمد 

 یجعفر یعل

 202 .............................................. راهکارها و ابعاد ؛یاقتصادمقاومت یمل شیهما مقاالت مجموعه 

  (ره) ینیخم امام یالملل نیب دانشگاه

 202 ...................... (یرانیا خانواده هر یبرا یکتاب)خانواده در یاقتصادمقاومت از استفاده یعمل یراهکارها 

 یرزائیم رضایعل

 203 ...................................................................... راهکارها و موانع ل،یدال :یاقتصادمقاومت 

 برهان شکدهیاند

 202 ............................ تحقق یراهبردها و یابیارز یها شاخص یاقتصادمقاومت و ینشیب ،یارزش یمبان 

 یشامل رضایعل ،یمراد رجیا دکتر

 222 ...................................................... (یاقتصادمقاومت بر یکردیرو با) روشن افق یراهبردها 



 تنها یمجتب مقدم، یمانیا درضایحم ،یجام رضایعل

 222 ......................................................................... کشور یاقتصادمقاومت یراهبرد یمبان 

 یشوط دیتوح

 223 ............................................................... (یاتیعمل ردراهب) عمل و اقدام ،یاقتصادمقاومت 

 یمسعود ابو خیش عباس دکتر

 223 ........................................................ اجرا یها نهیزم و راه نقشه ها،  ضرورت یاقتصادمقاومت 

 فیس ادمراله

 227 ................................................. (عمل برنامه و ها استیس ،یمبان بر یدرآمد) یاقتصادمقاومت 

 یعبدالملک اهللحجب دکتر

 234 ......................... (اقتصاد یشورا مصوبات) یتصادمقاومتاق یها برنامه و ها استیس اهداف، مجموعه 

 اقتصاد یشورا رخانهیدب

 222 ..................................................................... یاقتصادمقاومت راه نقشه و الزامات ،یمبان 

 ینخل درضایس ،یشعبان احمد

 227 ........................................................ یاقتصادمقاومت یکل یها استیس یساز ادهیپ راه نقشه 

 فیس مراداله دکتر

 موضوعات و عیصنا در یاقتصادمقاومت: سوم بخش

 119 ....................................................... هیتغذ و یکشاورز ،یاقتصادمقاومت :هفدهم فصل

 272 ................................................ یاقتصادمقاومت بر یمبتن یکشاورز محصوالت یلیتبد عیصنا 

 یبابائ عباس دکتر ،ییموال بابک دکتر

 272 .. (اول جلد) یراهبرد محصوالت دیتول و ییغذا تیامن یمل دیتول توان یارتقا برنامه یاقتصادمقاومت ییاجرا یها پروژه 

 گرانید و کشاورز عباس: نیتدو و یگردآور

 275 . (دوم جلد) یراهبرد محصوالت دیتول و ییغذا تیامن یمل دیتول توان یارتقا برنامه یاقتصادمقاومت ییاجرا یها پروژه 

 گرانید و کشاورز عباس: نیتدو و یگردآور

 یمل برنامه( )یور بهره یارتقا یمل برنامه) یعیطب منابع و یکشاورز بخش در یاقتصادمقاومت ییاجرا یها پروژه 
 253 ......................................... (سوم جلد( )انیبن دانش اقتصاد توسعه یمل برنامه()ها ارانهی یهدفمندساز

 دکتر ،یآباد ضیف زارع احمد دکتر زند، اسکندر دکتر زارع، عباس مهندس ،یاکبر علیمراد مهندس: نیتدو و یگردآور
 وج،الپ یمجتب دکتر ،یکاظم حسن دیس دکتر ،یموسو محمد دیس دکتر راد، یانیک یعل دکتر ،یروحان فیشر یمصطف

 یامجد نیافش دکتر پاسبان، فاطمه دکتر ،یشاهمراد منوچهر مهندس

 254 ......... (چهارم جلد) جیترو و آموزش قات،یتحق یعیطب منابع و یکشاورز بخش در یاقتصادمقاومت ییاجرا یها پروژه 

 ]گرانید و... ]کشاورز عباس

 250 .................................................................................... یکشاورز و یاقتصادمقاومت 

 یگیب احمد نیرحسیام دکتر اشر،یکیهاد پرست حق قهیصد دکتر

 252 ............................................. یکشاورز بخش در یاقتصادمقاومت دافاه تحقق زانیم یبررس 

 اقتصاد ریتدب یقاتیتحق موسسه

 253 ................................. یشمال خراسان استان یکشاورز بخش یاقتصادمقاومت یاتیعمل یها برنامه 

 یشمال خراسان یکشاورز جهاد سازمان یاقتصادمقاومت ستاد رخانهیدب

 257 .............................. (ییغذا تیامن) یکشاورز ،یاقتصادمقاومت ،یپژوه ندهیآ: قاب کی در گفتار سه 

 یمیکر حامد ،یطهماسب نیام



 233 ......................................................................... یاقتصادمقاومت در هیتغذ و غذا تیامن 

 یسیو حق اکبر یعل

 101 ......................................................................نفت و یتصادمقاومتاق :هجدهم فصل

 233 ........................................................................... نفت صنعت در یاقتصادمقاومت ابعاد 

 ینیعابد یمرتض زاده، ملک فیمحمدشر دکتر

 234 ................................................................................ نه ای یآر ،نفت یادمقاومتاقتص 

 یخدر رضا

 232 .............................................................. یاقتصادمقاومت کردیرو با ینفت اقتصاد از ییرها 

 یفراز محسن دکتر

 187 ..................................................... انیبن دانش اقتصاد و یاقتصادمقاومت :نوزدهم فصل

 237 .............................................................. انیبن دانش اقتصاد هیبرپا یاقتصادمقاومت الزامات 

 یغفور فرهاد ،یسالم فرهنگ مهندس

 244 ......................................................... یاقتصادمقاومت و انیبن دانش تیریمد سازمان، یمبان 

 یمستکمل یمصطف ،یمحسن ینق ،یندراسک هیراض ن،یبر آب محسن دیس ،یلیخل عموزاده دیمج

 242 .............................................. ایپو یاقتصادمقاومت طیشرا در اقتصاد یانیبن دانش یتجرب نییتب 

 یرانیح مهرداد

 243 ........................................................................ یاقتصادمقاومت هیپا انیبن دانش اقتصاد 

 اقتصاد ریتدب یقاتیتحق موسسه

 163 ....................... کار و کسب یفضا و ینیکارآفر اشتغال، و دیتول ،یاقتصادمقاومت :ستمیب فصل

 190 ......................................................... دیتول و یاقتصادمقاومت :اول قسمت ستمیب فصل

 203 ............................................................. ایپو یاقتصادمقاومت دیتول تابع لیتحل و ییشناسا 

 یجعفرپور ساسان دکتر ،یرانیح مهرداد

 204 ....................................................................................یمل دیتول با یاقتصادمقاومت 

 رادمهر اهلل احسن

 202 ........................................ یمقاومت یاقتصاد تحقق یراستا در دیتول نینو یها روش با ییآشنا 

 یرلریپ یجعفر رضایعل ،یمشهد یمهد ،یلیخل یمهد

 193 .............................................. اشتغال و دیتول ؛یادمقاومتاقتص :دوم قسمت ستمیب فصل

 205 ............................................................................... اشتغال – دیتول ؛یاقتصادمقاومت 

 دادفر لیسه ،یتفرش یدریح نیغالمحس

 222 ............................................................................... اشتغال – دیتول ؛یصادمقاومتاقت 

 سپاه هیفق یول یندگینما غاتیتبل و یفرهنگ معاونت

 227 ................................................................................ اشتغال و دیتول :یاقتصادمقاومت 

 آراستگان رعباسیام

 225 ................................................................................. اشتغال و دیتول یاقتصادمقاومت 

 یشاهرود یاحمد نیحس

 110 ................................................. ارآفرینیک و یادمقاومتاقتص :ومس قسمت ستمیب فصل

 223 ......................................................................... یاقتصادمقاومت در ینیکارآفر فرهنگ 

 یافشان یگل یعل ،یمحمود ملک یکاظم مایش توسنلو، یریپ مسعود



 224 ....................................................................................یاقتصادمقاومت و ینیکارآفر 

 زادهجراح مهرداد مهندس

 222 .......................................................... تعاون – وکار کسب توسعه بر یاقتصادمقاومت اثرات 

 پور محمد اصغر یعل دکتر ،یازین ردلیش دکتر

 222 ......................... (یاقتصادمقاومت قالب در یا حرفه و یفن یها آموزش) اشتغال و ینیکارآفر آموزش 

 یمیکر اسماء و یافتخار یمصطف

 233 .......................................................یخانگ مشاغل و ییزا اشتغال کردیرو با یاقتصادمقاومت 

 یاحیس ریام دکتر ،یسادات( یعل) فرشاد دیس دکتر

 230 .............................................................. یاقتصادمقاومت تحقق و وکار کسب یفضا بهبود 

 اقتصاد ریتدب یقاتیتحق موسسه

 121 ...................................... موضوعات و عیصنا گرید در یاقتصادمقاومت :کمی و ستیب فصل

 233 ............................................ ها شاخص و تجارت م،یمفاه یمقاومت یبانکدار و یاقتصادمقاومت 

 یدهق یراع یمجتب ،یمرشد بهنام ف،یس مراداله دکتر

 237 ................................................................................................. یاقتصادمقاومت 

 یآزاد یول

 مهیب مجموعه از) رانیا یاسالم یجمهور یمرکز مهیب و مهیب صنعت یمقاومتاقتصاد یاتیعمل و ییاجرا برنامه 
 223 ......................................................................................(6-کارشناسان و رانیمد یبرا

 رانیا.ا.ج یمرکز مهیب توسعه و طرح معاونت: در شده هیته

 223 ................................................ یاقتصادمقاومت و یاتیعمل یزیر بودجه بودجه، میمفاه یبررس 

 اول عرب مهرداد دکتر ،یارباب پور شهاب محمد دکتر فرزاد، محبوبه

 222 ............................................................................ یور بهره کردیرو با یاقتصادمقاومت 

 یشبان فائزه راسته،یپ یمرتض

 223 .................................................................... (یمل برند و یرانیا یکاال) یاقتصادمقاومت 

 یرحسنخانیام محمدرضا دکتر پناه، اسالم یمهد دکتر

 273 ......................................................................... روین و یانرژ حوزه در یاقتصادمقاومت 

 اقتصاد ریتدب یقاتیتحق موسسه

 254 ....................................... یاقتصادمقاومت بر دیتأک با یمذهب یگردشگر و توسعه یسنج تیقابل 

 یشکور صادق

 252 ....................................... سالمت نظام در یاقتصادمقاومت استقرار دیکل: سالمت یفناور یابیارز 

 ایک صراف یعل مهندس

 252 ................................................ رانیا وساز ساخت صنعت در یاقتصادمقاومت یاستراتژ یبررس 

 یفرهاد نیحس

 «بر منطبق« یاقتصاد حماسه» یبرا یحطر «ناکارآمد و فرسوده یها بافت در یمحل مسکن انبوه دیتول بسته 
 255 ................................................................................ «یاقتصادمقاومت» یکل یها استیس

 نیمب قاتیتحق و مطالعات موسسه

 332 ......................................................................................... یاقتصادمقاومت به گذار 

 یریوز جواد زاده، فرتوک درضایحم

 333 ..................... یاقتصادمقاومت کردیرو با وپرورش آموزش اقتصاد یمل شیهما نینخست گزارش کتاب 
 ساالریابراهیمی یمحمدتق ،زدمعصومه طلوع استادان ی ،نگانیهاشم بز ،زادهمحمدمحمد  ،سید نعمت عیدی



 334 ................................................ یاقتصادمقاومت تحقق یبرا ییالگو یسازمان یریناپذ شکست 

 سپهرخوش زهرا فخرپور، نیدحسیس ،یملک محمدحسن

 333 ........................................................................ پنها شرکت در یاقتصادمقاومت کردیور 

 یاحمدآباد محمد دکتر

 332 .................................................................... یاجتماع نیتأم سازمان در یاقتصادمقاومت 

 یجالل یمهد

 343 .................................................................. تهران یشهردار در یاقتصادمقاومت راه نقشه 

 یلیوک محمدباقر ،یصالح محمود

 342 ............................................................... یاقتصادمقاومت تحقق یها نهیزم و ها یشهردار 

 نسب یاکبر وسفی دیس

 مکاتب و یخارج استیس ،یاقتصاد توسعه ران،یا و ها استان در یاقتصادمقاومت: چهارم بخش

 الملل نیب

 299 ................................................ رانیا و ها استان در یاقتصادمقاومت :دوم و ستیب فصل

 یراهبرد محصوالت دیتول و ییغذا تیامن یمل دیتول توان یارتقا برنامه یاقتصادمقاومت یها پروژه ییاجرا سند 
 302 .......................................................................................... 03 شماره جلد( هرمزگان)

 کشاورز عباس

 303 ............................................................... یاقتصادمقاومت کردیرو با همدان استان اقتصاد 

 مهرشسرو هما دکتر ،یموریت ونسی دکتر مهرگان، نادر دکتر

 305 ................................................ 8930 سال زنجان استان یاقتصادمقاومت یها برنامه عملکرد 

 زنجان استان یاقتصادمقاومت یفرمانده ستاد رخانهیدب

 323 .........................................................................رانیا اقتصاد در یتاقتصادمقاوم اصول 

 افشار اسداهلل دکتر

 322 ................................................................. (نخست جلد) رانیا اقتصاد در یاقتصادمقاومت 

 اقتصاد ریتدب یقاتیتحق موسسه

 324 ................یکاربرد یراهنما اصول یبرخ و ییمبنا لیتحل: رانیا یاسالم یجمهور در یاقتصادمقاومت 

 یاصفهان صالح اصغر دکتر ،ینوگوران یدرّ نیحس

 333 ................................ (یاقتصادمقاومت کردیرو با) رانیا در یاقتصاد کالن یها شاخص بر یلیتحل 

 یسور ررضایام ،ینیتسک احمد دکتر

 229 ................................................. یاقتصاد توسعه و یصادمقاومتاقت :سوم و ستیب فصل

 332 ............................................................................. یاقتصاد توسعه و یاقتصادمقاومت 

 عادل یتق دیس

 333 ........................................................................ یاقتصاد سعهتو درگرو یاقتصادمقاومت 

 یسر استخر ییبابا اهلل رحمت دکتر ،ینهوج یمعصوم رضا

 337 ............................................................................ ا.ا.ج داریپا توسعه و یاقتصادمقاومت 

 یمیابراه نیحس ،یدریح الیدان ،یباقر عبدالرضا

 رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه ششم ساله پنج برنامه: نیقوان هامش مجموعه 
 323 ............................................................................................. مربوطه نیقوان با همراه



 یاشرف یحجت غالمرضا

 324 .......... دماوند منطقه در یاقتصادمقاومت یانجیم نقش با ییروستا توسعه و یگردشگر نیب رابطه یبررس 

 یداللهی یمهد دکتر ،یمحمد یمهد

 271 ................ برجام و یخارج استیس ،یالملل نیب مکاتب ؛یاقتصادمقاومت :چهارم و ستیب فصل

 324 ............................................................................ المللی اقتصادمقاومتی و مکاتب بین 

 یاحمد رضا

 325 ........................................................................................ برجام و یاقتصادمقاومت 

 زاده ملک فیمحمدشر دکتر

 218 ................................................... کشورها ریسا و یقتصادمقاومتا :پنجم و ستیب فصل

 374 .................................................  یمل دیتول بر دیتأک با شرفتهیپ یکشورها در یاقتصادمقاومت 
 حانیه سادات مومنی

 372 .................. شده هخور شکست یکشورها یاقتصاد یساز مقاوم و یبازساز بر یمرور :اقتصادمقاومتی 

 یمیرح محمد

 213 .................................................... شدن یجهان و یاقتصادمقاومت :ششم و ستیب فصل

 353 ......................................... یاقتصادمقاومت نگرش ای یمل اقتصاد شدن یجهان و ایاح بر یدرآمد 

 بافندهیاحمد محمد

 239 ................................................................................................ منابع فهرست

 
 
 


