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 محورهای موضوعات در زمینه ی اقتصاد مقاومتی

 نام اساتید راهنما  موضوع ردیف

  چگونگی اصالح الکوی مصرف 1

  خانواده و اصالح  الگوی مصرف 2

  زمان )مدیریت زمان (تکنیک ها و راهکار های عملیاتی برای صرفه جویی  3

  ترویج تفکر جهادی وضرورت و اهداف اردوهای جهادی 4

  راههای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام 5

  مبارزه با تجمل گرایی واشراف گری 6

  موانع و چالش های پیش روی اقتصاد مقاومتی 7

  نقش آموزش و پرورش در ایجاد و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی 8

  راهکارهای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در خانه و مدرسه 9

  موفقیت اجرای اقتصاد مقاومتی درنقش دانش آموزان  11

  بررسی دالیل کم بودن ساعت مفید کار در ایران 11

  بررسی دالیل ضعف کار جمعی )گروهی ( در ایران 12

  آن در ایرانیانبررسی دالیل مصرف گرایی و فخر فروشی حاصل از  13

  شروط تحقق و فواید رونق تولید 14

  رونق تولید و کار آفرینی ) ارائه پروژه کار آفرینی( 15
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 محورهای موضوعات در زمینه ی پیشتازی در عرصه ی علم و فناوری
 نام اساتید راهنما  موضوع ردیف

  نو آوری جمهوری اسالمی ایران در تولید موشکی  1

  جایگاه قدرت دفاعی و امنیتی ایران در منطقه و جهان  2

  جمهوری اسالمی ایران و فناوری هسته ای 3

  انرژی هسته ای ایران از آغاز تا امروز  4

  جمهوری  اسالمی ایران و فناوری نانو  5

  جمهوری اسالمی ایران و علم رباتیک  6

  فناوری نانو و علم پزشکی  و دارو سازی  7

  جمهوری اسالمی ایران و سلول های بنیادین  8

  اهداف و ضرورت ایجاد پارک های علم  و فناوری  9

  توسعه انرژی های کم کربن  11

  توسعه صنعت باز یافت  11

  انرژی پاک و ضرورت توسعه آن  12

  انرژی خورشیدی  و مزایا و کار بردهای آن  13

  اینترنت اشیاء در ایران  14

  بررسی جایگاه کنونی ایران در عرصه علم و وتکنولوژی در منطقه خاور میانه  15

16 
طراحی و ساخت مدل های علمی و آزمایش های خالق و کاربردی )شیمی ، 

 فیزیک (

 

  فناوری های همگرا، تعامل علم و فناوری 17

  گداخت هسته ای، چشم انداز انرژی فردا 18
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 موضوعات در زمینه ی تعالی ومقاوم سازی فرهنگیمحور های 
 نام اساتید راهنما  موضوع ردیف

  ترویج فرهنگ ها و ارزشها و سبک زندگی اسالمی در فضای مجازی 1

  تقوا در فضای مجازی 2

  پرورش حس مسئولیت پذیری ودوری از بی تفاوتی اجتماعی 3

4 
 در میان دانش آموزان راهکار های عملی باال بردن عادت به مطالعه

 
 

5 
های تقویت هویت ملی و دینی دانش آموزان راهکار های جذب دانش  راه

 آموزان به شرکت در نماز جماعت
 

6 
 کاربردی کردن مفاهیم قرآنی در زندگی روز مره

 
 

  های جذب دانش آموزان به شرکت در مراسم صبحگاه راه 7

  درسی در دانش آموزانافت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه  8

9 
روش های ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه و ایجاد انگیزه در سی در دانش 

 آموزان
 

  روش های ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه و ایجاد انگیزه در دانش آموزان 11

  خوشبختی از دیدگاه اسالم 11

  چکونه از زندگی خود احساس رضایت کنیم 12

13 
مقاومت با سازش و تسلیم در سیاست خارجی ایران ) بر آورد هزینه  مقایسه نظریه

 ها و فایده (
 

  دم در ایرانربررسی علل و عوامل قانون گریزی م 14

  بررسی علل پرخاشگری ونابرد باری در روابط اجتماعی در ایران 15

  بررسی عناصر قدرت جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب 16

  عملی نمودن گام دوم انقالبراهکار های  17

  تاثیر جامعه و رسانه در تربیت نوجوان 18

  از سواد رسانه ای تا تربیت رسانه ای 19

  مهارت های زندگی در دنیای دیجیتال 21
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