
 

 

 

 

 

 سال نشر پدیدآورنده عنوان

 آتش به اختیار: مجموعه راهکارها برای تحقق اقتصاد مقاومتی

همایش ملی اقتصاد 

مقاومتی: پیوند 

فرهنگ، سیاست و 

 اقتصاد ) نخستین

۱۳۹۶ 

الحسنه و ربا در اقتصاد مقاومتیقرضآثار  زاده، محمدحسین   ۱۳۹۷ 

تولید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی های نوینآشنایی با روش  ۱۳۹۶ خلیلی، مهدی 

       (IREEM)هابه همراه منطق ارزیابی عملکرد سازمان اقتصاد مقاومتی ایرانآشنایی با مدل تعالی 

Iranian Resistive Econome Excellence Model  
رهنگیان، بهروزف  ۱۳۹۶ 

دری، حرانیام آشنایی با مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۴ 

ای در قالب اقتصاد مقاومتی(های فنی و حرفهآموزش کار آفرینی و اشتغال )آموزش  
افتخاری، 

 سیدمصطفی
۱۳۹۶ 

 ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت
زاده، ملک

 محمدشریف
۱۳۹۴ 

تعاون -اثرات اقتصاد مقاومتی بر توسعه کسب و کار  .۱۳۹۵ نیازی، شیردل   

نژاد، علیمصلی ارتباط شبکه ملی اطالعات و اقتصاد مقاومتی و فقرزدایی  ۱۳۹۶.  

کیا، علیصراف ارزیابی فناوری سالمت  ۱۳۹۷.  

دانم؟از اقتصاد مقاومتی چه می .۱۳۹۳ آبنوسیان، کریست   

ارشاف از جهاد اقتصادی تا اقتصاد مقاومتی داهللاس ،  ۱۳۹۳.  

هزینه، های کوچک؛ کمی پایدار شهرستان نیشابور از طریق اجرا و احیاء پروژهاستراتژی توسعه

زا با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملزود بازده و اشتغال  
.۱۳۹۷ قدمگاهی، محمد  

 استراتژی مدیریت راهبردی اقتصاد مقاومتی
صمدی افشار، 

 بابک
۱۳۹۵.  

آیینه دیناسراف در  .۱۳۹۶ خدری، محمود   
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
محور در اقتصاد مقاومتی با رویکرد تطبیقی الگوی خالقانه خدمتاشتغال 

سازی علوم انسانی و نظریه حل نوآورانه مسالهکاربردی ( TRIZ)  با تأکید بر مبانی

 دینی

.۱۳۹۶ رضایی، سیدمحمد  

.۱۳۹۴ محمدی مقدم، حسین اصالح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی  

ارشاف اصول اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران داهللاس ،  ۱۳۹۵. 

 .۱۳۹۷ تمیزی، علیرضا اصول بنیادین اداره سازمان )با رویکرد اقتصاد مقاومتی(

اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران و نظریه .۱۳۹۵ شقاقی شهری، وحید   

.۱۳۹۴ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد اقتصاد دانش بنیان پایه اقتصاد مقاومتی  

السالمالسالم : مبانی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه امام رضا علیهاقتصاد رضوی علیه ننصری، محس   ۱۳۹۲.  

السالمالسالم : مبانی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه امام رضا علیهاقتصاد رضوی علیه .۱۳۹۵ نصری، محسن   

هاشاخصمفاهیم، تجارب و  -داری مقاومتی اقتصاد مقامتی و بانک مرادسیف، اله   ۱۳۹۳.  

.۱۳۹۳ آزادی، ولی اقتصاد مقاومتی  

.۱۳۹۳ اسکندری، حمید اقتصاد مقاومتی  

.۱۳۹۱ اشیری، سعید اقتصاد مقاومتی  

.۱۳۹۶ باقری، یزدان اقتصاد مقاومتی  

دیهدممح، مینیسح اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۶.  

نیسحالمغ، یرشفت درییح اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۵.  
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
اصغرخبرگی بافقی، علی اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۵.  

، رئیس جمهور نس، حیانروح اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۶.  

ندیالابهدر، سیدشص اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۱.  

یاری، مسعودصفی اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۵.  

.۱۳۹۵ فروزان، یونس اقتصاد مقاومتی  

فاطمهمقیمی، سیده اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۴.  

.۱۳۹۵ ملکی، پریناز اقتصاد مقاومتی  

.۱۳۹۴ منصوری، احد اقتصاد مقاومتی  

.۱۳۹۷ میرزایی، علی اقتصاد مقاومتی  

ودعسژاد، مونن اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۶.  

.۱۳۹۴ غنچه زاده، سعید اقتصاد مقاومتی  

 ۱۳۹۵ گلزاری، حسین اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل، راهبردها و راهکارها

  ۱۳۹۵ مددی، محمد مسعود اقتصاد مقاومتی : بر مبنای علم، فرهنگ و فناوری با رویکرد اسالمی

ها و برنامه عملاقتصاد مقاومتی: درآمدی بر مبانی، سیاست اهللعبدالملکی، حجت   ۱۳۹۳ 

 ۱۳۹۵ اندیشکده برهان اقتصاد مقاومتی: دالیل، موانع و راهکارها
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
اقتصادیاقتصاد مقاومتی: دیروز دفاع مقدس، امروز جهاد  .۱۳۹۲ روشنک، محمدحسین   

کارهاراه -ها اقتصاد مقاومتی: زمینه یلعاسب، عریتاخ   ۱۳۹۲.  

.۱۳۹۳ فراهانی، محمد اقتصاد مقاومتی: مبانی، راهکارها  

مدل اجرایی، عملکرد اقتصاد مقاومتی: مبانی، مضامین،  ( ۱۳۹۲-۱۳۹۶ هللاحت، فزادهیاسآق (  ۱۳۹۷.  

ریزی استراتژیک (اقتصاد مقاومتی ) با رویکرد برنامه دزاده، فؤاحنظل   ۳۹۳۱.]  

زاده، محمدشریفملک اقتصاد مقاومتی) تولید و اشتغال(  ۱۳۹۶.  

های حقوقی(اقتصاد مقاومتی ) سازوکارها و تضمین الدیننژاد، سیدشهابمصطفوی   ۱۳۹۷.  

پناه، مهدیاسالم اقتصاد مقاومتی)کاالی ایرانی و برند ملی(  ۱۳۹۷.  

یل، سیدعایهنامخ اقتصاد مقاومتی )و اقدام و عمل(  ۱۳۹۵.  

.۱۳۹۳ پورکیانی، مسعود اقتصاد مقاومتی، اقتصاد استراتژیک  

اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی، اهللسروری، حجت   ۱۳۹۵.  

.۱۳۹۵ مفتخری مظاهری، علیرضا اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل  

عملیاتی( -اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) راهبردی اسب، عودیعسوماب خیش   ۱۳۹۵.  

اللهی، رجببیت اقتصاد مقاومتی ،ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی  ۱۳۹۶.  

.۱۳۹۶ مفتخری مظاهری، علیرضا اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
دری، حرانیام اقتصاد مقاومتی، مفاهیم و کارکردها  ۱۳۹۴. 

زاده، حامدحسین اقتصاد مقاومتی؛ از باور تا عمل  ۱۳۹۵.  

گرای حمایتیاقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد ملی .۱۳۹۷ موسوی، سیدمحمود   

 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
ای، سیدعلی، رهبر خامنه

 جمهوری اسالمی ایران
۱۳۹۵.  

.۱۳۹۵ مظهری، زهره اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل  

[.۱۳۹۵ اسدی، احمد اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل از نگاه قرآن کریم  

.۱۳۹۶ ابدالی محمدی، اکبر اقتصاد مقاومتی؛ تفسیر جهاد کبیر  

اشتغال -اقتصاد مقاومتی؛ تولید  نیسحالم، غیرشفت درییح   ۱۳۹۶.  

اشتغال –اقتصاد مقاومتی؛ تولید   
ای، سیدعلی، رهبر خامنه

 جمهوری اسالمی ایران
۱۳۹۶.  

.۱۳۹۶ وکیلی، داراب اقتصاد مقاومتی؛ ضرورتها و کارکردها  

.۱۳۹۳ صادقی، سعید اقتصاد مقاومتی؛عالج مشکالت کشور  

نسب، نرگسمقدم اقتصاد مقاومتی از بیان تا کاربرد  ۱۳۹۶.  

.۱۳۹۵ حسینی منجزی، ناصر اقتصاد مقاومتی از تئوری تا عمل ) مجموعه مقاالت اقتصاد مقاومتی(  

 اقتصاد مقاومتی از منظر دین )مجموعه مقاالت(
همایش اقتصاد مقاومتی از منظر 

ن ) نخستیندی  
۱۳۹۳.  

.۱۳۹۷ مزاجی، مجتبی اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3818252&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4209806&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5224994&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4202166&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4372786&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4219398&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5080649&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4790420&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4710298&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3818263&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3485587&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4665726&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4508150&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3793211&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5146486&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
مسجد و مدرسه در توسعه آن های دینی و نقشاقتصاد مقاومتی از منظر قرآن و آموزه .۱۳۹۵ خالقی ثمرین، عادل   

پردازی تا اقدام و عملنظریهاقتصاد مقاومتی از  .۱۳۹۶ مرادی، ایرج   

.۱۳۹۵ داوودی، فیروز اقتصاد مقاومتی از نظریه تا عمل  

میراه، ابیرزاق اقتصاد مقاومتی از وادادگی تا ایستادگی  ۱۳۹۶.  

ودمح، میانغدام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل  ۱۳۹۵.  

.۱۳۹۵ چگنی، علی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل با رویکرد پدافند غیرعامل  

العالی(اقتصاد مقاومتی با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری )مدظله .۴۱۳۹ کهرازه، محمدگل   

اهللرادمهر، احسن اقتصاد مقاومتی با تولید ملی  ۱۳۹۳.  

وریاقتصاد مقاومتی با رویکرد بهره .۱۳۹۶ پیراسته، مرتضی   

 .۱۳۹۴ علیرضایی، ابوتراب اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهاد اقتصادی

زاده، جعفرمحسن اقتصاد مقاومتی با رویکرد منابع دینی  ۱۳۹۵.  

.۱۳۹۶ آراستگان، امیرعباس اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال  

شاهرودی، حسیناحمدی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال  ۱۳۹۶.  

های کتابخانهاقتصاد مقاومتی در اداره .۱۳۹۵ عالءالدین برغمدی، امین   

- ۱۳۹۴ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4332644&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4761098&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4257665&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3992795&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4207948&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4400354&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3970224&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3779736&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5041941&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3906654&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4566925&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4740153&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4685621&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4569738&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3771583&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author


 

 

 

 

 

 سال نشر پدیدآورنده عنوان
.۱۳۹۵ خزایی، محمد اقتصاد مقاومتی در پرتو فرهنگ اقتصادی  

.۱۳۹۶ باورساد، بابک اقتصاد مقاومتی در تغذیه خانواده  

.۱۳۹۶ خالقی بفراجرد، سمیرا اقتصاد مقاومتی در جامعه اسالمی  

اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسالمی ایران: تحلیل مبنایی و برخی اصول راهنمای 

 کاربردی
نیس، حدری  ۱۳۹۲.  

السالماقتصاد مقاومتی در حکومت امام علی علیه .۱۳۹۵ دوست کام، زکیه   

.۱۳۹۵ صیادی، محمد اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی و نیرو  

پور، مرتضیهاشم اقتصاد مقاومتی در دوره پسا تحریم  ۱۳۹۴.  

.۱۳۹۶ جاللی، مهدی اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی  

.۱۳۹۷ سیاح، مونس اقتصاد مقاومتی در عرصه خانواده  

ایاقتصاد مقاومتی در عصر مذاکرات هسته اهللعبدالملکی، حجت   ۱۳۹۶.  

ملیمقاومتی در کشورهای پیشرفته با تاکید بر تولیداقتصاد ساداتمومنی، حانیه   ۱۳۹۶.  

.۱۳۹۶ ذوالفقاری، شهروز اقتصاد مقاومتی در کالم امام خمینی )ره(  

.۱۳۹۵  اقتصاد مقاومتی در کالم رهبر  

.۱۳۹۴ حصیرچی، امیر اقتصاد مقاومتی در کالم مقام معظم رهبری  

 اقتصاد مقاومتی در کالم مقام معظم رهبری
ای، سیدعلی، رهبر خامنه

 جمهوری اسالمی ایران
۱۳۹۵.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4226084&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4892526&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4953456&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3393869&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3393869&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4497544&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4535088&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4112155&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5006518&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5130528&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4682662&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4678676&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4983264&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4216078&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3889815&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4337404&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
.۱۳۹۶ معصومی نهوجیرضا اقتصاد مقاومتی در گرو توسعه اقتصادی  

۱۳۵۶بهرامیان، مهدی،  اقتصاد مقاومتی در نگاه عمومی حقوق  ۱۳۹۴. 

.۱۳۹۷ حسینی، زهرا اقتصاد مقاومتی در نهج البالغه  

کیا، احمدسعیدی اقتصاد مقاومتی در ورزش  ۱۳۹۶.  

 اقتصاد مقاومتی راه روشن پیشرفت و عدالت
ای، سیدعلی، رهبر خامنه

 جمهوری اسالمی ایران
۶۱۳۹.  

 .۱۳۹۵ نعمت الهی، حسن اقتصاد مقاومتی راهکار مقابله با تحریم

 .۱۳۹۷ نجفی، علی اقتصاد مقاومتی رهیافت اقتصادی ایران

نکته و راهکار اقدام و عمل ۱۵۰۰اقتصاد مقاومتی زیر چتر قرآن کریم:  زاده، امیرحسین   ۱۳۹۵.  

یل، سیدعایهنامخ اقتصاد مقاومتی سکوی پیشرفت و عدالت  ۱۳۹۵.  

 اقتصاد مقاومتی سکوی عدالت و پیشرفت
موسسه فرهنگی خاکریز ایمان و 

 اندیشه
۱۳۹۳.  

هااقتصاد مقاومتی شاهراه عبور از تحریم .۱۳۹۶ حکیم، سیدمجتبی   

های اجراها ، نقشه راه و زمینهاقتصاد مقاومتی ضرورت مرادسیف، اله   ۱۳۹۵.  

ها و تهدیدهااقتصاد مقاومتی فرصت .۱۳۹۵ رضانژاد، زهرا   

.۱۳۹۴ رمضانی بدلگو، علی اقتصاد مقاومتی کلید توسعه پایدار  

سرگزی، بهروز،  اقتصاد مقاومتی کلید توسعه کشور ۱۳۴۴ -  ۱۳۹۵.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4602725&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3812735&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5132032&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5099722&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4970708&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4125379&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5177939&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4556771&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4610384&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3653216&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4680923&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4384713&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4606498&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3933873&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4526997&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author


 

 

 

 

 سال نشر پدیدآورنده عنوان
.۱۳۹۷  اقتصاد مقاومتی مبانی نظری و اصول راهبردی  

ا، رضدریخ اقتصاد مقاومتی نفت آری یا نه  ۱۳۹۶.  

ماسقوال، ابرازییش نیساحآق اقتصاد مقاومتی و اصناف  ۱۳۹۵.  

.۱۳۹۶ دانشور، بهاره اقتصاد مقاومتی و بانکداری اسالمی در ایران  

زاده، محمدشریفملک اقتصاد مقاومتی و برجام  ۱۳۹۵.  

.۱۳۹۶ طاهرخانی، صغری اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن برسبک زندگی جهان امروز  

.۱۳۹۵ عباسی راینی، رضا اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی  

تقیعادل، سید اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی  ۱۳۹۶ .  

ا .۱۳۹۷ باقری، عبدالرضا اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار ج. ا.   

 اقتصاد مقاومتی و تولید ملی
دانشگاه آزاد اسالمی. واحد 

 قزوین
۱۳۹۳. 

.۱۳۹۵ حسنی، مجتبی اقتصاد مقاومتی و دفاع مقدس  

۹۳اقتصاد مقاومتی و راهکارهای تحقق آن سال  

دانشگاه علوم پزشکی و 

استان خدمات بهداشتی درمانی 

همدان. مرکز توسعه مدیریت و 

 تحول اداری

۱۳۹۳.  

پور، شهربانوهدیم اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی  ۱۳۹۲.  

.۱۳۹۵ موسوی، سیدعطااله اقتصاد مقاومتی و سیاست خارجی  

زاده، حسینحسین اقتصاد مقاومتی و مبانی دینی  ۱۳۹۶.  
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4922355&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4228460&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5044310&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5040623&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
های ابالغی مقام معظم رهبری(اقتصاد مقاومتی و مدیران جهادی)سیاست زاده، حمیدشایسته   ۱۳۹۵.  

المللیاقتصاد مقاومتی و مکاتب بین .۵۱۳۹ احمدی، رضا   

دری، حرانیام اقتصاد مقاومتی و نمونه های موفق آن در دنیا  ۱۳۹۴. 

.۱۳۹۴ مجتهدی، حامد اقتصاد مقاومتی و نمونه های موفق آن در دنیا  

لیاعم، اسیانجالری وریصنم اقتصاد مقاومتی یا منشور عدالت  ۱۳۹۶.  

.۱۳۹۵ مددی، محمدمسعود اقدام و عمل  

العضمی اهللاقدام و عمل مبانی، الزامات و آثار اقتصاد مقاومتی بیان حضرت آیت

العالی(ظلهای )مدخامنه  

ای، سیدعلی، رهبر خامنه

 جمهوری اسالمی ایران
۱۳۹۵.  

سازی با رویکرد ار بانکداری اسالمی با تاکید بر گزارش عملیات پیادهالزامات استقر

 استقرار بانکداری اسالمی، بسترساز اقتصاد مقاومتی
پور کردی، حمیدرضانجف  ۱۳۹۱.  

بنیانالزامات اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانش .۱۳۹۴ سالمی، فرهنگ   

.۱۳۹۳ کهزادی، نوروز الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی و نقشه راه قوه قضاییه  

.۱۳۹۷ هاشمی، مرتضی الزامات جهادی در اقتصاد مقاومتی  

های کلی اقتصاد مقاومتیالزامات حقوقی تحقق سیاست جهرمی، علیبهادری   ۱۳۹۵.  

 الزامات و ارکان اقتصاد مقاومتی
موسسه فرهنگی پژوهشی صبح 

 امید آتیه
۱۳۹۲.  

.۱۳۹۵ فتحی، امین الزامات و اصول اقتصاد مقاومتی در اسالم  

 الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران در برابر تحریم های استکبار جهانی
دانشگاه عالی دفاع ملی. گروه 

راهبردی مطالعات  
۱۳۹۳.  
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4280783&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
اقتصاد مقاومتیامنیت غذا و تغذیه در    ۱۳۹۶.  

یوس، میفجن اندیشه تحریم و خودباوری  ۱۳۹۵.  

.۱۳۹۴ سلطانی، مصطفی اندیشه مدیریت و اقتصاد مقاومتی  

های دانش بنیان در تکوین اقتصاد مقاومتیاهمیت تحقیق و توسعه و شرکت ۹۵۱۳ باقری، وحیدرضا  . 

بازدارندگی از تبعات تحریم بر فرآیند تصمیم گیری خریداران تجهیزات نفت و گاز در 

 ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی
نمینی، تورجایرانخواه  ۱۳۹۶.  

هاها و فرصتمتی؛ چالشبرجام و اقتصاد مقاو ، رئیس جمهور نس، حیانروح   ۱۳۹۶.  

مهم تولید محصوالت اساسی کشاورزی خراسان شمالی مبتنی بر برخی راهبردهای 

های اقتصاد مقاومتیسیاست  
.۱۳۹۶ یوسفی، عبداهلل  

زاده، حامدحسین بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۵.  

ستراتژی اقتصاد مقاومتی در صنعت ساخت و ساز ایرانبررسی ا .۱۳۹۶ فرهادی، حسین   

ای در تحقق اقتصاد مقاومتیتاثیر توسعه فناوری هسته بررسی .۱۳۹۵ رنجبر، محمود   

رابطه بین گردشگری و توسعه روستایی با نقش میانجی اقتصاد مقاومتی در بررسی 

 منطقه دماوند
.۱۳۹۶ محمدی، مهدی  

ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتیبررسی فرصت .۱۳۹۴ فتحی سارانی، سعید   

ریزی عملیاتی و اقتصاد مقاومتیبررسی مفاهیم بودجه، بودجه .۱۳۹۷ فرزاد، محبوبه   

.۱۳۹۵ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد بررسی میزان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی  

یر اقتصادموسسه تحقیقاتی تدب بررسی نقش و جایگاه صنعت پاالیش در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۴.  
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4834798&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4503080&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5016678&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4588310&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4995078&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4995078&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4013995&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
اقتصاد مقاومتی صنعت بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی برنامه اجرایی و عملیاتی 

 ایران

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 

 ایران
۱۳۹۳. 

های استان کرمانشاهبرنامه توسعه شهرستان .۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه   

های عملیاتی اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی استان خراسان شمالیبرنامه  
سازمان جهاد کشاورزی استان 

 خراسان شمالی
۱۳۹۵.  

حماسه »های فرسوده و ناکارآمد: طرحی برای بستۀ تولید انبوه مسکن محلی در بافت

اقتصاد مقاومتی»های کلی منطبق بر سیاست« اقتصادی » 

موسسه مطالعات و تحقیقات 

 مبین
۱۳۹۳. 

.۱۳۹۶ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد بودجه دولت و اقتصاد مقاومتی  

وکار و تحقق اقتصاد مقاومتیبهبود فضای کسب ساداتسجادی، معصومه   ۱۳۹۴.  

درمانی وری و اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیبهره

 کرمانشاه
.۵۱۳۹ کریم، حسین  

.۱۳۹۵ پیغامی، عادل پایش اقتصاد مقاومتی  

پایش اقتصاد مقاومتی و حمایت از خرید کاالی ایرانی در دانشگاه علوم پزشکی 

 کردستان

علوم پزشکی و دانشگاه 

خدمات بهداشتی درمانی استان 

 کردستان

۱۳۹۷.  

مقاومتیهای اجرایی اقتصاد پروژه  

ریزی، موسسه پژوهشهای برنامه

اقتصاد کشاورزی و توسعه 

 روستایی

۱۳۹۵ -  

سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی کردستانپیاده   ۱۳۹۶.  

و جوی نمایشی در مبادی اقتصاد مقاومتی برای جستپیشنهادهایی  انغد، ارمدارونهب   ۱۳۹۶.  

ای بر اقتصاد مقاومتیهای ماهوارهثیر روانی برنامهتا الهی، خلیلنعمت   ۱۳۹۵.  

نیا، صدیقهرسولی تاثیر سبک زندگی دینی در تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن  ۱۳۹۷.  

بنیانی اقتصاد در شرایط اقتصاد مقاومتی پویاتبیین تجربی دانش .۱۳۹۴ حیرانی، مهرداد   

 

 

 

 

 

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3830522&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3830522&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4593157&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4356116&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3448276&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3448276&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4698791&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3893395&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4211192&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4211192&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4601321&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5247515&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5247515&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4204658&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4658009&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4893158&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4429963&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5332913&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3885408&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author


 

 

 

 

 سال نشر پدیدآورنده عنوان
.۱۳۹۶ مظفری، علی تبیین گفتمان اقتصاد مقاومتی  

ها و شاکله اصلی راهبرد اقتصاد مقاومتیتبیین مولفه ارشاف  داهللاس ،  ۱۳۹۶.  

نظام بهرامی کمیل، تجربه اقتصاد مقاومتی در جهان و ایران بررسی تجربه چند کشور  ۱۳۹۶.  

محمدحسنحسنی،  تجزیه و تحلیل آموزش و پرورش در چارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۶.  

ت مدرن: ارائه داری و جاهلیشناسی نظام اقتصاد بدهی با تأکید بر بردهتحلیل و آسیب

 الگوی اقتصاد مقاومتی
.۱۳۹۶ صالحی آسفیجی، نوراهلل  

های سنجش تحقق آند مقاومتی و شاخصهتحلیلی بر اقتصا دری، حرانیام   ۱۳۹۴.  

های سنجش تحقق آناومتی و شاخصهتحلیلی بر اقتصاد مق  .۱۳۹۵ کربالیی ابراهیمی، احمد 

های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه با سیاستتطبیق احکام پیشنهادی 

های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی سیاست

 (۱۳۹۵ - ۱۳۹۹) ایران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 کشور
۱۳۹۴.  

. ۱۳۹۷ مدرسی قزوینی، مهدی توسعه انقالبی  

السالمهای اقتصادی معصومین علیهتوصیه دمحا، مرضهش یتمرح   ۱۳۹۵.  

 تولید و اشتغال

ریزی سازمان مدیریت و برنامه

استان آذربایجان شرقی. معاونت 

ریزیتوسعه و برنامه  

۱۳۹۷.  

.۱۳۹۳ هاشمی فشارکی، سیدجواد تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی  

.۱۳۹۵ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد جایگاه سرمایه انسانی در اقتصاد مقاومتی  

کل کشور و اقتصاد مقاومتی در کالم  ۱۳۹۳جایگاه شهرداریها در قانون بودجه سال 

 مقام معظم رهبری
 ۱۳۹۳.  

.۱۳۹۵ پیغامی، عادل جستارهایی در اقتصاد مقاومتی  
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
.۱۳۹۵ پیغامی، عادل جستارهایی در اقتصاد مقاومتی  

 .۱۳۹۵ پیغامی، عادل جستارهایی در اقتصاد مقاومتی

.۱۳۹۵ پیغامی، عادل جستارهایی در اقتصاد مقاومتی  

. ۱۳۹۵ پیغامی، عادل جستارهایی در اقتصاد مقاومتی  

.۱۳۹۵ پیغامی، عادل جستارهایی در اقتصاد مقاومتی  

آوری فردی(جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: )پایش تاب .۱۳۹۵ پیغامی، عادل   

اهلل علیه و اله و جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی از منظر سیره نبوی)صلی

(سلم  
 .۱۳۹۵ دانشگاه امام صادق)ع(

در ادبیات متعارف؛ مبادی علمی  سازی اقتصادیجستارهایی در اقتصاد مقاومتی: مقاوم

 و نظری
- ۱۳۹۴ پیغامی، عادل  

د مقاومتیی اقتصاجستاری درباره آبادی، هادیخلیلی عباس   ۱۳۹۵.  

گفتمان سازی اقتصاد مقاومتیجمع بندی مباحث شورای فرهنگ عمومی    ۱۳۹۵. 

.۱۳۹۷ شهرداری مشهد چراغ راه  

.۱۳۹۶ شهرداری مشهد چراغ راه  

سازی فناوری ای پژوهش تقاضا محور و تجاریچکیده مقاالت اولین همایش منطقه

شهرری ۲زیربنای اقتصاد مقاومتی/ مدیریت آموزش و پرورش ناحیه   

ای پژوهش تقاضا منطقههمایش 

محور و تجاری سازی فناوری ، 

زیربنای اقتصاد مقاومتی، ) 

 نخستین

۱۳۹۵. 

 چکیده مقاالت همایش اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال از منظر علم حقوق و سیاست

مقاومتی: تولید و  همایش اقتصاد

اشتغال از منظر علم حقوق و 

 سیاست ) نخستین

۱۳۹۶.  

اقتصاد و سیاست ٬همایش ملی اقتصاد مقاومتی پیوند فرهنگچکیده مقاالت    ۱۳]. 
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 چکیده مقاالت همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
همایش ملی نقش سبک زندگی 

د مقاومتیدر اقتصا  
۱۳۹۳.  

یات اسالمیچهل حدیث عوامل و عناصر موثر در اقتصاد مقاومتی از منظر برخی روا .۱۳۹۳ شامحمدی، محمد   

 چیستی و چرایی اقتصاد مقاومتی

ی موسسه پژوهشی فرهنگ

انقالب اسالمی. معاونت 

 پژوهش و آموزش

۱۳۹۷. 

مقاومتیحماسه مدیریت جهادی و اقتصاد    ۱۳۹۴. 

.۱۳۹۶ توکلی، محمدجواد خاکریز اقتصادی  

۱۷موسسه فرهنگی حماسه  خاکریز اقدام و عمل  ۱۳۹۵.  

ی کار و کارآفرینی : اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عملهای کوتاه دربارهداستان آبادی، هادیخلیلی عباس   ۱۳۹۵.  

بافنده، محمداحمدی درآمدی بر احیا و جهانی شدن اقتصاد ملی با نگرش اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۶.  

.۱۳۹۶ عباسی شکوهی، حمید درآمدی بر مدرسه اقتصاد مقاومتی  

 در امتداد توسعه
ریزی سازمان مدیریت و برنامه

 استان کرمان
۱۳۹۷.  

.۱۳۹۵ پیغامی، عادل درس گفتارهای اقتصاد مقامتی  

ای به افقدریچه .۱۳۹۵ نوری طاهری، حسین   

.۱۳۹۵ باقری، فردین دیپلماسی اقتصاد مقاومتی  

بنیانراهبرد تولید دانش  
ایران. ریاست جمهوری. مرکز 

رسانیروابط عمومی و اطالع  
۱۳۹۱ .  

بنیانراهبرد تولید دانش  

ایران. ریاست جمهوری. 

معاونت علمی و فناوری. 

دانش بنیان فناورانتشارات   

۱۳۹۴. 
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
رویکردی بر اقتصاد مقاومتی(راهبردهای افق روشن )با  .۱۳۹۱ جامی، علیرضا   

اقتصاد مقاومتیراهبردهای مدیریت بحران و  اهللرشید ارده، حبیب   ۱۳۹۳.  

تصاد ایرانراهکارهای اقتصاد مقاومتی برای اق باغ، حبیبتربتی قره   ۱۳۹۵ .  

هاشهرداریراهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در  .۱۳۹۶ علوی مقدم، سیدمجتبی   

: کتابی برای هر خانواده ایرانیراهکارهای عملی استفاده از اقتصاد مقاومتی  .۱۳۹۵ میرزائی، علیرضا   

ر راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغالراهنمای ایجاد کسب و کار د .۱۳۹۶ حیدریان، محمدمهدی   

ملی؛اقتصاد مقاومتی اقدام و عملرسانه   

صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران. اداره کل پژوهشهای 

 اسالمی رسانه

۱۳۹۵.  

نیا، محمداسمعیلرستمی روشنای اقتصاد مقاومتی از نظر تا عمل  ۱۳۹۵.  

.۱۳۹۳ احمدآبادی، محمد رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرکت پنها  

.۱۳۹۶ فرازی، محسن رهایی از اقتصاد نفتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی  

.۱۳۹۵  رهنمودهای اقتصادی : )فرمایشات مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی(  

الفریقین و تاثیر آن بر اقتصاد مقاومتیزکات در غیر موارد نه گانه عند ۵۱۳۹ اعزازی، رضا  . 

.۱۳۹۵ مجدم، صادق زنان و اقتصاد خانواده با رویکرد اقتصاد مقاومتی  

دیهور، مپیلین زندگی برتر: اصول اقتصاد مقاومتی با الهام از زندگی حضرت زهرا )س(  ۱۳۹۵.  

.۱۳۹۵ ثابتی، محسن زوایای پنهان اقتصاد مقاومتی  
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
.۱۳۹۳ قدیری ابیانه، محمدحسن سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی  

.۱۳۹۶ اندیشکده برهان سبکی برای سبک  

سخنرانی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در همایش تخصصی نقش پدافند اقتصادی 

 ... در اقتصاد مقاومتی
رضاجاللی فراهانی، غالم  ۱۳۹۵.  

وری و مدیریتسلسه مباحث بهره .۱۳۹۵ سپهوند، جهان   

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

ارهمحصوالت راهبردی )گلستان( جلد شم  (۲۴) 

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

 (۲۵) محصوالت راهبردی ) گیالن( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

صوالت راهبردی ) لرستان( جلد شمارهمح  (۲۶) 

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

 (۲۷) محصوالت راهبردی )مازندران( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

 (۲۸) محصوالت راهبردی )مرکزی( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید اجرایی پروژهسند 

 (۲۹) محصوالت راهبردی )هرمزگان( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

صوالت راهبردی ) همدان( جلد شمارهمح  (۳۰) 

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

 (۳۱) محصوالت راهبردی ) یزد( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

شمارهمحصوالت راهبردی)خراسان جنوبی( جلد   (۱۰) 

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید اجرایی پروژه سند

 (۱۲) محصوالت راهبردی )خراسان رضوی( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

صوالت راهبردی )خوزستان( جلد شمارهمح  (۱۳) 

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

صوالت راهبردی )زنجان( جلد شمارهمح  (۱۴) 

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

 (۱۸) محصوالت راهبردی )قزوین( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید هسند اجرایی پروژ

 (۲۰) محصوالت راهبردی )کردستان( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید پروژه سند اجرایی

 (۲۱) محصوالت راهبردی )کرمان( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

صوالت راهبردی )کهکیلویه و بویراحمد( جلد شمارهمح  (۲۳) 

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی تولید سند اجرایی پروژه

 (۷) محصوالت راهبردی )بوشهر( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

غربی( جلد شماره محصوالت راهبردی )آذربایجان  (۲) 

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

 (۸) محصوالت راهبردی )تهران( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

صوالت راهبردی )جنوب استان کرمان( )منطقه جیرفت و کهنوج( جلد شمارهمح  (۳۲) 

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

صوالت راهبردی )چهارمحال و بختیاری( جلد شمارهمح  (۹) 

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

 (۱۱) محصوالت راهبردی )خراسان شمالی( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

ذربایجان شرقی( جلد شمارهمحصوالت راهبردی )آ  (۱) 

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

۳صوالت راهبردی )اردبیل( جلد شماره مح  

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

 (۴) محصوالت راهبردی )اصفهان( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

صوالت راهبردی )سمنان( جلد شمارهمح  (۱۵) 

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

صوالت راهبردی)سیستان و بلوچستان( جلد شمارهمح  (۱۶) 

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

 (۱۹) محصوالت راهبردی )قم( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

مارهمحصوالت راهبردی، )البرز( جلد ش  (۵) 

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضویسند  شرق، مهینساده   ۱۳۹۳.  

قاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید های اقتصاد مسند پروژه

 (۲۲) محصوالت راهبردی ) کرمانشاه( جلد شماره

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اجرایی مشمول اعتبارات بودجه ریزی نیروی انسانی دستگاهسند راهبردی برنامه

ای استانی مبتنی بر اقتصاد مقاومتیهزینه  

ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 سمنان
۱۳۹۵.  

 سند راهبردی و عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ریزی، اقتصاد هموسسه پژوهشهای برنام

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۳.  

ه فراهانی، اسماعیلنود سه گفتار در باب اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۵.  

کشاورزی )امنیت غذایی(پژوهی، اقتصاد مقاومتی، سه گفتار در یک قاب: آینده  .۱۳۹۷ طهماسبی، امین 

نیا، فریدنجف سهم ما  ۱۳۹۵.  

میراه، ابزیاریپ یانراسخ سیره اقتصادی پیامبر اعظم)ص( با تکیه بر اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۵.  

ای کلی اقتصاد هکتب و آثار علمی با موضوع سیاست ها ،نامهپایان سیری در مقاالت ،

 مقاومتی
.۱۳۹۶ صمدی قربانی، ساجد  

رهبری نظامسیمای اقتصاد مقاومتی از منظر    ۱۳۹۷ .  

سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت بانکداریشاخص فاطمهمعافی، سیده   ۱۳۹۵.  

ناپذیری سازمانی: الگویی برای تحقق اقتصاد مقاومتیشکست .۹۵۱۳ ملکی، محمدحسن   
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
مقاومتیهای تحقق اقتصاد ها و زمینهشهرداری نسب، سیدیوسفاکبری   ۱۳۹۶.  

المعارف اقتصاد مقاومتینامه دایرهشیوه هلدال، اسودرزیگ یظمعم   ۱۳۹۵.  

دارسسازی اقتصاد مقاومتی در مهای نهادینهشیوه   ۱۳۹۵.  

.۱۳۹۶ بابایی، عباس صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی  

.۱۳۹۳ اعتمادی، بیژن صنعت پوشاک و اقتصاد مقاومتی  

های معتبرضامن دیع، سیدسیماشه   ۱۳۹۶.  

آموزان)در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل(ضرورت آموزش قرآن به دانش .۱۳۹۵ اوجاقی سارجلو، یوسف   

نژاد، احمدطالب طرح جامع اقتصاد مقاومتی شهرداری شیراز  ۱۳۹۵.  

وری انرژی، کاری و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با رویکردی بر بهرهعایق

ٛ  مقررات ملی ساختمان۱۹مبحث  اقتصاد مقاومتی و  ٛ  
باشی آستانه، محمدرضاچراغچی  ۱۳۹۴.  

۱۳۹۵مقاومتی استان همدان سال عملکرد اقتصاد  .۱۳۹۶ صیدائی، سیداسکندر   

)اقتصاد مقاومتی، تولید  ۱۳۹۶قاومتی استان زنجان در سال های اقتصاد معملکرد برنامه

 اشتغال(

ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 زنجان
۱۳۹۷.  

۱۳۹۵های اقتصاد مقاومتی استان زنجان سال عملکرد برنامه .۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه استان زنجان   

رازشهرداری شی  عملکرد شهرداری شیراز در تحقق اقتصاد مقاومتی )گزارش تحلیلی(  ۱۳۹۴.  

اجتماعی اقتصاد مقاومتی در ایران -های فرهنگی ها و چالشفرصت عبداهلل بیچرانلو،   ۱۳۹۵.  

.۱۳۹۵ پیری توسنلو، مسعود فرهنگ کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی  
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
.۱۳۹۶ حاجی، جعفرعباس فلسفه فقهی اقتصاد بازدارنده و مقاومتی  

متیسنجی توسعه گردشگری مذهبی با تاکید بر اقتصاد مقاوقابلیت .۱۳۹۷ شکوری، صادق   

زاده، مهردادجراح کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۶.  

.۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسالمی . واحد یزد کارنامه یزد پایدار  

زاده، مجیددهقانی کارنامه یزد پایدار  ۱۳۹۶.  

.۱۳۹۱ همایش اقتصاد مقاومتی ) نخستین کتاب اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی  

 کتاب گزارش نخستین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی
زش و پرورش با همایش ملی اقتصاد آمو

 رویکرد اقتصاد مقاومتی ) نخستین
۱۳۹۵.  

 کتاب یازدهم
کی و خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزش

 درمانی مشهد. معاونت توسعه و منابع
۱۳۹۶.  

د مقاومتیکشاورزی و تحقق اقتصا .۱۳۹۶ غفاری، ابوالفضل   

ادرضیم، حزادهوکرتف گذار به اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۳. 

(۱۳۹۶گزارش جامع عملکرد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی )سال   

ریزی استان و برنامه سازمان مدیریت

خراسان رضوی. ستاد فرماندهی اقتصاد 

 مقاومتی. دبیرخانه

۱۳۹۷.  

ای از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتیگزیده  
ای، سیدعلی، رهبر جمهوری خامنه

 اسالمی ایران
۱۳۹۵. 

 گزیده بیانات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی
ای، سیدعلی، رهبر جمهوری خامنه

 اسالمی ایران
۱۳۹۵.  

سازی اقتصاد مقاومتیگفتمان .۱۳۹۵ انگورج تقوی، بهزاد   

های اقتصاد مقاومتی در قرآنواژهگل .۱۳۹۳ اسدی، یوسف   
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
ها با محوریت قرآن و روایات: پژوهشی کاربردی گنجینه سالمتی در پیشگیری از بیماری

ی سبک زندگیدر بازساز ... 
.۱۳۹۵ شیروانی، مهدی  

دم، احیانبعش مبانی ، الزامات و نقشه راه اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۳.  

.۱۳۹۵ کارکنان نصرآبادی، محمد مبانی اجتماعی اقتصاد مقاومتی  

های ارزیابی و راهبردای تحقیقمبانی ارزشی، بینشی و اقتصاد مقاومتی : شاخص ادی، ایرجمر   ۱۳۹۶.  

نیا، احسانروشن مبانی اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۶.  

.۱۳۹۵ فرهادی، فرهاد مبانی اقتصاد مقاومتی  

.۱۳۹۴ کلهر، رضا مبانی اقتصاد مقاومتی  

 مبانی اقتصاد مقاومتی مزین به فرمایشات مقام معظم رهبری

ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 

دیز  

۱۳۹۳.  

یلعالم، غادیآب میعن مبانی دینی اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۳. 

یلعالم، غادیآب میعن مبانی دینی اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۳.  

.۱۳۹۴ شوطی، توحید مبانی راهبردی اقتصاد مقاومتی کشور  

بنیان و اقتصاد مقاومتیمبانی سازمان،مدیریت دانش   ۱۳۹۴.  

.۱۳۹۴ سلطانی، مصطفی مبانی مدل اقتصاد مقاومتی  

های دینیمبانی و الزامات اقتصاد مقاومتی در آموزه .۱۳۹۶ قبادی قوردالر، مهری   

های مردمی در اقتصاد مقاومتیهای مشارکتمبانی و مدل یلدعم، احیفوسی   ۱۳۹۵.  
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 .۱۳۹۲  مثلث توسعه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

های اقتصاد مقاومتی مصوبات شورای اقتصادها و برنامهسیاستمجموعه اهداف،  

ایران. ریاست جمهوری. معاونت 

ردی. امور ریزی و نظارت راهببرنامه

ها و شوراهای ها، دبیرخانهکمیسیون

 اقتصادی

۱۳۹۳.  

معظم رهبری در موضوع: اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملمجموعه بیانات مقام   
ای، سیدعلی، رهبر جمهوری خامنه

 اسالمی ایران
۱۳۹۵.  

های نوین تولید و اشتغال بخش مجموعه چکیده مقاالت اولین همایش ملی فرصت

 کشاورزی در شرق کشور )در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی(

های نوین تولید و همایش ملی فرصت

اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور ) 

 نخستین

۱۳۹۶.  

آبان  -مجموعه گزیده مقاالت بیستمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور )تبریز

د مقاومتی در سال اقتصاد و فرهنگ( با محوریت عملیاتی کردن اقتصا۱۳۹۳ ... 

همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی 

 کشور ) بیستمین
۱۳۹۳.  

.۱۳۹۵ آقانظری، حسن مجموعه مقاالت اقتصاد مقاومتی  

های اقتصاد مقاومتی( مقاالت علمی ـ مقاومتی )مبانی و مولفه مجموعه مقاالت اقتصاد

 پژوهشی
.۱۳۹۵ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی  

.۱۳۹۵ امیری، میثم مجموعه مقاالت اقتصاد مقاومتی و مدیریت شهری  

ها و متونمجموعه مقاالت اولین و دومین همایش اقتصاد مقاومتی؛ بررسی برنامه  
و  همایش اقتصاد مقاومتی؛ بررسی متون

ها ) نخستینبرنامه  
۱۳۹۷ .  

با » تصاد مقاومتی در ایران مجموعه مقاالت اولین همایش سراسری مروری بر تاریخ اق

تاکید بر رویدادها و آراء و نظرات رجال سیاسی در خصوص حمایت از اندیشه ، تولید و 

 «کار ملی

همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد 

 مقاومتی در ایران ) نخستین
۱۳۹۲.  

ها و الگوهای موفق جهادی و آثار فرهنگی و هنری دهمین مجموعه مقاالت علمی، طرح

 همایش ملی و اولین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی

 همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی )

 دهمین
۱۳۹۵.  

- ۱۳۹۵ کنگره ملی اقتصاد مقاومتی مجموعه مقاالت کنگره ملی اقتصاد مقاومتی  

هامجموعه مقاالت همایش اقتصاد مقاومتی: الزامات و چالش  
اد مقاومتی : الزامات و همایش ملی اقتص

هاچالش  
۱۳۹۷.  

اه قرآن و حدیثمجموعه مقاالت همایش اقتصاد مقاومتی از دیدگ  
همایش اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن 

 و حدیث ) نخستین
۱۳۹۵.  

سازی فرهنگی در سبک زندگی امام مقاالت همایش اقتصاد مقاومتی و مقاوم مجموعه

 سجاد)ع(

سازی همایش اقتصاد مقاومتی و مقاوم

 فرهنگی در سبک زندگی امام سجاد )ع(
۱۳۹۷.  
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 مجموعه مقاالت همایش ملی اقتصاد مقاومتی پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد
ومتی: پیوند همایش ملی اقتصاد مقا

 فرهنگ، سیاست و اقتصاد ) نخستین
۱۳۹۵.  

زندگی در اقتصاد مقاومتی مجموعه مقاالت همایش ملی نقش سبک  
همایش ملی نقش سبک زندگی در 

 اقتصاد مقاومتی
۱۳۹۳.  

اقتصاد مقاومتی مدرسان .۱۳۹۴ پیغامی، عادل   

.۱۳۹۴ جهادی، مازیار مدل اقتصادی مقاومتی  

.۱۳۹۵ ملکی، علیرضا مدیریت استراتژیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی  

ها(حلها و راهمـدیریـت اقتصاد مقاومتی )چالش .۱۳۹۶ امین، عباس   

.۱۳۹۶ احمدی، شهروز مدیریت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی  

.۱۳۹۵ صمدی افشار، بابک مدیریت تلفیق علم و صنعت در جهت تحقق حماسه اقتصادی) اقتصاد مقاومتی(  

.۱۳۹۶ جعفری، علی مدیریت جهادی راهکاری بر تحقق اقتصاد مقاومتی  

نس، حیائابب مدیریت مصرف اصل هشتم در تحقق اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۵.  

ای کشور در راستای مدیریت مصرف انرژی برق در مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه

های اقتصاد مقاومتیسیاست  
.۱۳۹۴ ثنائی، سلمان  

.۱۳۹۶ خرمالی، ناصر مدیریت و اقتصاد مقاومتی  

.۱۳۹۶ جعفری سیریزی، محمد مروری بر اقتصاد مقاومتی  

.۱۳۹۶ حیدری، محمدرضا مصرف  

.۱۳۹۶ رحیم لوی بنیس، عبداله معماری اقتصاد مقاومتی از نگرش تا عمل  
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یل، سیدعایهنامخ مفهوم اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۵. 

.۱۳۹۶ اقبال، شهاب مفهوم کارایی درحقوق عمومی اقتصادی و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی  

.۱۳۹۱ خلیلی، حسام مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی  

شناسی های جامعهمقاومت اقتصادی و اصالح الگوی مصرف با اقتصاد مقاومتی )پویه

ار توسعه(اقتصادی در گذ  
.۱۳۹۵ فوالدیان، احمد  

زاده، علیشیخ مقاومت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی؟  ۱۳۹۶.  

عترتهای فرهنگی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و سازی اقتصاد با شاخصمقاوم .۱۳۹۵ دولت، محمدعلی   

 مقدمه ای بر نقش پدافند اقتصادی در اقتصاد مقاومتی
ن پدافند غیرعامل کشور. قرارگاه سازما

 پدافند اقتصادی
۱۳۹۴.  

بیانات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )دام ظله الوارف( منشور اقتصاد مقاومتی در یل، سیدعایهنامخ   ۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتیها و شاخصمولفه .۱۳۹۵ علوی مقدم، سیدمجتبی   

های نرم در تالقی فرهنگ و اقتصادمولفه . ۱۳۹۵ پیغامی، عادل   

.۱۳۹۷ محمودیان، شمسعلی مهندسی فرهنگی در اقتصاد مقاومتی  

اهللرجبیان، روحشاه نتایج اجرای اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۶.  

سخنان مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی» نسخه شفابخش »  ۱۳۹۵. 

سعیدمیری، سید نظام ربوی بانکی یکی از موانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد قرآنی و حدیثی  ۱۳۹۷.  

آفرینی تربیتی زنان در اقتصاد مقاومتینقش .۱۳۹۵ پیغامی، عادل   
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.۱۳۹۶ محمدی، غالمرضا نقش آموزش و پرورش در پیشرفت اقتصاد مقاومتی  

ها در اقتصاد مقاومتینقش تعاونی راد، عباس معتمدی   ۱۳۹۶.  

ای )آمایش سرزمین( در تحوالت اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتینقش توسعه منطقه سسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادمو   ۱۳۹۶.  

اعباسی، علیرض نقش خانواده در تحقق اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۵. 

میراه، ابزیاریپ یانراسخ نقش خانواده در تحکیم اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۵.  

سازی اقتصاد مقاومتیها در گفتماننقش رسانه حسین ،رضاپور   ۱۳۹۴.  

مقاومتی اقتصاد در اجتماعی تامین سازمان نقش  
ی ریزسازمان تامین اجتماعی. دفتر برنامه

 اقتصادی و اجتماعی
۱۳۹۶. 

.۱۳۹۶  نقش سبک زندگی اسالمی در اقتصاد مقاومتی  

. ۱۳۹۵ مظاهری، امیر نقش صنایع و معادن در اقتصاد مقاومتی  

سازی اقتصاد مقاومتینقش فناوری اطالعات و ارتباطات در پیاده نسح، سیدماهندپماح   ۱۳۹۴.  

سازی اقتصاد مقاومتینقش نیروهای مسلح در پیاده نسح، سیدماهندپماح   ۱۳۹۵.  

 نقشه راه اقتصاد مقاومتی در شهرداری تهران
ریزی، شهرداری تهران. معاونت برنامه

و امور شوراتوسعه شهری   
۱۳۹۵. 

.۱۳۹۵ السمی، محسن نقشه راه بزرگ  

.۱۳۹۵ السمی، محسن نقشه راه بزرگ  

های کلی اقتصاد مقاومتیسازی سیاستنقشه راه پیاده مرادسیف، اله   ۱۳۹۳. 
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
های کالن اقتصاد مقاومتی ) برشی از سند تحول بنیادین ها در تحقق سیاستنقش هنرستان

پرورش ( آموزش و  
.۱۳۹۵ دفاعی بویینی، حسین  

رهبری ی راه اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظمنقشه   ۱۳۹۱.  

 نقشۀ راه اقتصاد مقاومتی و راهبردهای اجرایی آن در شهرداری تهران
شهرداری تهران. مرکز مطالعات و برنامه 

 ریزی شهر تهران
۱۳۹۴.  

تی و ضرورتهای آننگاهی به اقتصاد مقاوم دری، حرانیام   ۱۳۹۴.  

صاحبنظران واکاوی مفهوم اقتصاد مقاومتی در اندیشه صارم، مریم قهرمانی   ۱۳۹۵ .  

هلال ، روحوروزین همیاران اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۵.  

یر استهر انسان یک مد "هنر مدیریت در اقتصاد مقاومتی: بر اساس تئوری جهانی  .۱۳۹۵ خراسانی، سیدرحیم "   

نابرابریشناسی بنیه اقتصاد مقاومتی از نظر فقر و آسیب .۱۳۹۶ جهانگرد، فاطمه   

دیهدممحد، مدارونهب از جهاد اقتصادی تا اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۱.  

 اقتصاد مقاومتی
وری ای، سیدعلی، رهبر جمهخامنه

 اسالمی ایران
۱۳۹۶.  

.۱۳۹۲ نریمانی، میثم اقتصاد مقاومتی: مبانی و راهبردها  

اقتصاد مقاومتی )در پرتو: قرآن، حدیث، بیانات مقام معظم رهبری و فرهنگ جامعه( جعفری، حسینعلی   ۱۳۹۶.  

کرمی، افسانهشاه اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل  ۱۳۹۷.  

.۱۳۹۵ شهنامی، سیدصابر اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل  

زایی و مشاغل خانگیاقتصاد مقاومتی با رویکرد اشتغال .۱۳۹۵ ساداتی، سیدفرشاد   
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
رهبریاقتصاد مقاومتی برگرفته از سخنان مقام معظم  .۱۳۹۱ خانه انقالب اسالمی و والیت   

.۱۳۹۶ کیهانیان، علی اقتصاد مقاومتی دولت شهر بدون نفت  

.۱۳۹۶ شعبانی، عاطفه اقتصاد مقاومتی و اجرای آن توسط بانوان در منزل  

د مبارکه اصفهانشرکت فوال اقتصاد مقاومتی و استراتژی مقاومتی در صنعت  ۱۳۹۲.  

هاانها و امکاقتصاد مقاومتی و تجارت خارجی در ایران چالش .۱۳۹۷ افقهی، بابک   

.۱۳۹۶ جوادی، زهره اقتصاد مقاومتی و تولید ملی  

ها و راهکارها(اقتصاد مقاومتی و کشاورزی )چالش کیاشر، صدیقههادی پرستحق   ۱۳۹۵.  

اقتصاد مقاومتی و مدیران جهادی)در جهت سامان جامعه ایرانی اسالمی( زاده، حمیدشایسته   ۱۳۹۵.  

اللهی، مهدیفرج الفبای اقتصاد مقاومتی  ۳۹۵۱.  

.۱۳۹۳ مهرپور، مهدی ایران بدون نفت   

نیاز اقتصاد مقاومتی(بانک اسالمی، فتح عظیم دنیا )پیش . ۱۳۹۷ کاظمی، ناصر   

با تاکید بر اقدامات دولت  ۱۳۹۵بررسی تحوالت اقتصادی استان آذربایجان غربی در سال 

های کلی اقتصاد مقاومتیتحقق سیاست در راستای  

ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 

 آذربایجان غربی

۱۳۹۶.  

های کلی اقتصاد مقاومتی در تئوری و بررسی سازگاری نظام بانکداری بدون ربا با سیاست

 عمل
.۱۳۹۵ امیدی، سیروس  

پور، علیسیف تاثیر اقتصاد مقاومتی در اشتغال و تولید  ۱۳۹۷.  

توانمندسازی و کاهش فقر)کتاب مرجع( بانک جهانی .۳۹۴۱ ایران. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی   
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان
های دینی و انقالب اسالمی جایگاه اقتصاد مقاومتی در آموزه .۱۳۹۷ موسوی، سیدعلی   

.۱۳۹۴ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد جوانان تحصیلکرده و اقتصاد مقاومتی  

گران عرصه اقتصاد مقاومتیجهاد  

همایش اقتصاد مقاومتی و فرصت های 

سرمایه گذاری شهرستان شهریار ) 

 نخستین

۱۳۹۳.]  

چکیده مقاالت بیستمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با محوریت عملیاتی 

د مقاومتی در سال اقتصاد و فرهنگ در جهت توسعه صادرات غیر نفتیکردن اقتصا  

همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی 

 کشور ) بیستمین
۱۳۹۳.  

گانه کارهای دهدرآمدی بر راهبردهای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی با تاکید بر راه

۱۳۹۵شعار سال   
.۱۳۹۵ عبدالملکی، هادی  

اقتصادی  گفتارهای اقتصاد مقاومتی : تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشهدرس

 رهبر معظم انقالب
.۱۳۹۳ پیغامی، عادل  

اهلل قناعت و ساده زیستیدرسهایی از امام رحمه ولد، رسنمادتعس   ۱۳۹۴.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

(۶محصوالت راهبردی )ایالم( جلد شماره )  

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید سند اجرایی پروژه

(۱۷محصوالت راهبردی)فارس( جلد شماره )  

ریزی، اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۹۵.  

سند تطبیق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

های کلی اقتصاد مقاومتی( با سیاست۱۳۹۵-۱۳۹۹)  
.۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  

 العالی ( رهبر معظمای ) مدظلهاهلل العظمی خامنهشعار سال : برگرفته از بیانات حضرت آیت

ی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغالانقالب اسالمی درباره  

موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی. 

اهلل دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

العالیمد ظله"ایالعظمی خامنه " 

۱۳۹۶.  

گذاری، تولید و اشتغال )با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛ مورد شناسایی و رفع موانع سرمایه

 مطالعه استان اصفهان(
.۱۳۹۷ حسینی منجزی، ناصر  

۱۳۹۶عملکرد اقتصاد مقاومتی استان همدان سال   
ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 همدان
۱۳۹۷.  

یلعالم، غادیآب میعن مبانی دینی اقتصاد مقاومتی  ۱۳۹۵.  

 مجموعه مستندات همایش اقتصاد مقاومتی: مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری

لمللی اقتصاد مقاومتی؛ اهمایش بین

 ) مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری

 نخستین

۱۳۹۷.  
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 سال نشر پدیدآورنده عنوان

مجموعه مقاالت برگزیده فراخوان اقتصاد پنهان ، انضباط اقتصادی )با رویکرد اقتصاد 

(مقاومتی  

فراخوان مقاالت اقتصاد پنهان: انضباط 

اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ) 

 ششمین

۱۳۹۲.  

 مجموعه مقاالت همایش ملی اقتصاد مقاومتی؛ ابعاد و راهکارها
تی؛ ابعاد و همایش ملی اقتصاد مقاوم

 راهکارها
۱۳۹۲.  

.۱۳۹۶ توکلی، محمدجواد منابر اقتصاد مقاومتی  

ایهای اقتصاد مقاومتی از منظر امام علی)ع( و مقام عظام والیت امام خامنهمولفه .۱۳۹۷ محبی، محمد   

های اجرایی(ی و مدلنظام اقتصاد مقاومتی )ماهیت، مبانی، اهداف، ساختار، اصول راهبرد یلدعم، احیفوسی   ۱۳۹۵.  

رانی در تحقق اقتصاد مقاومتینقش سرمایه و کار ای  
نقش سرمایه و کار ایرانی در همایش 

 تحقق اقتصاد مقاومتی ) نخستین
۱۳۹۲.  
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