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 :سوابق شغلی .ب

 نام سازمان یا مؤسسه فردی
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

 اندیشه اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و 1
1377 

1385 

1383 

1387 
   مدیر گروه اقتصاد 

 1383 اندیشه اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و 2
1387 

1385 

1391 
   میهای اسال ریاست پژوهشکده نظام 

 معاونت آموزش     کنون 1391 اندیشه اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و 3

 معاونت دانشنامه سیره نبوی    1391 1388 اندیشه اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و 4

 ریاست    کنون 1391 حکمتمؤسسه آموزش عالی حوزوی  5

6        
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 :وضعیت تحصیالت .ج

 . حوزوی:1

 توضیحات محل دریافت مدرک ریافت مدرکسال د رشته علمی مدرک

  حوزه علمیه قم 13/14/1386 اصولفقه و  سطح چهار

 

 . دانشگاهی:2

 توضیحات گرایش تحصیلی رشته اصلی تحصیلی محل دریافت مدرک سال دریافت مدرک مدرک علمی

 کارشناسی:  

 ارشد:   کارشناسی

 دکترا:

1372 

1376 

 

 دانشگاه مفید

 دانشگاه مفید

 

 اقتصاد

 اقتصاد

 

 

 نظری

 

 

 

 :های مطالعاتی و تخصصی سوابق و حوزه .د

 :. رشته تخصصی1

 گواهی معتبر مدت مطالعات تخصصی تخصص رشته علمی ردیف

   فلسفه اقتصاد اسالمی اقتصاد 1

   نظام اقتصادی اسالم اقتصاد 2

   فقه االقتصاد اقتصاد 3
 

 های خارجی . آشنایی با زبان2

 توضیحات میزان توان برای مکالمه میزان توان برای ترجمه توان استفاده از متون تخصصی رجینام زبان خا ردیف

  متوسط خوب خوب عربی 1

  ضعیف متوسط خوب انگلیسی 2
 

 و . . .( های غیرمطالعاتی )رایانه . مهارت3

 توضیحات گواهی معتبر مدت سابقه نوع تخصص ردیف

1     

2     

3     
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  :آموزشی . سوابق هـ

 

 :جوایز علمی .و

 . . . .عنوان تحقیق/ مقاله و  رتبه نام جشنواره ردیف

 «های اجتماعی ـ اقتصادی ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی»مقاله  اول المینخستین جشنواره مطبوعات اس 1

 «بورس بازی از نگاه فقه»مقاله  سوم دومین جشنواره مطبوعات اسالمی 2

 «تقاضای پول در اقتصاد اسالمی»مقاله  اول دومین جشنواره مطبوعات اسالمی 3

 «ز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسالمیمفهوم کن»مقاله  برتر سومین جشنواره اقتصاد اسالمی 4

 ربا و مسائل عصر حاضر ممتاز کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 5

 ربا و مسائل عصر حاضر ممتاز کتاب سال حوزه علمیه 6

 اقتصاد کالن با رویکرد اسالمی دوم علمیه کتاب سال حوزه 7

 رویکرد اسالمی اقتصاد کالن با سوم جشنواره بین المللی فارابی 8

 فلسفه علم اقتصاد شایسته تقدیر کتاب فصل ـ دوره دهم 9

 فقه و کاربرد آن در اقتصاداز دیدگاه  الخیار بیع سوم کتاب سال حوزه ـ دوره یازدهم 11

 توضیحات رتبه علمی مدت تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه عنوان دروس مورد تدریس ردیف

   1378ـ  81 مدرسه امام باقر حوزة علمیه قم اصول فقه 1

   1378ـ  81 مدرسة امام باقر )ع( حوزة علمیه قم لمعه 2

   1383ـ  1384 نی علوم اسالمیمدرسة امام خمینی حوزة علمیه قم مرکز جها مکاسب 3

   1384ـ  1385 و اصول در حوزة علمیه قم مدرسة مرعشیه و مدرسة تخصصی فقه های اقتصادی نظام 4

   1386و 1385 دانشگاه مفید نظامهای اقتصادی 5

   1386 دانشگاه مفید مبانی فقهی اقتصاد اسالمی 6

   تا کنون 1386 المیهجامعة المصطفی الع 1قواعد فقهی باب معامالت  7

   تا کنون 1386 جامعة المصطفی العالمیه 2قواعد فقهی باب معامالت  8

   1388 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قاعده شروط 9

   89ـ  88ترم اول  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موضوعات انتخابی در اقتصاد 11

   1391ـ  1391 اقتصادی دانشگاه علوم روش اقتصاد اسالمی 11

   1391ـ  1391 )ع(دانشگاه امام صادق فلسفه اقتصاد اسالمی 12

   1391ـ  1392 دانشگاه مفید اقتصاد اسالمی شناسی روش 13

 اعضای هیأت علمی اساتید 1391ـ  1392 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی طرح الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 14

   1391ـ  1392 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی سالمیفلسفه اقتصاد ا 15

   1391ـ  1392 های قرآنی جهاد دانشگاهی سازمان فعالیت مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسالم از دیدگاه قرآن کریم 16
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 :ز. همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف
 سال

 توضیحات
 اماتم شروع

  1384 1383 انجمن اقتصاد اسالمی حوزة علمیه دبیر انجمن اقتصاد اسالمی حوزة علمیة 1

  1386 1384 انجمن اقتصاد اسالمی حوزة علمیه حوزة علمیةاقتصاداسالمیانجمنمدیرههیئترئیس 2

  ادامه دارد 1386 المصطفی آموزش عالی فقه جامعه شورای علمی گروه فقه اقتصادیعضو  3

  ادامه دارد 1386 کمیسیون مطالعات دینی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای علمی گروه اقتصاد و مدیریتعضو  4

  ادامه دارد 1388 شورای عالی انقالب فرهنگی عضو کمیسیون اصالح الگوی مصرف 5

  ادامه دارد 1/1/1391 حوزه علمیه قم عضو انجمن اقتصاد اسالمی 6

  ادامه دارد 2/6/1391 حوزه علمیه قم ذاری کتاب سال حوزهگ عضو شورای سیاست 7

  ادامه دارد 1/1/1391 شورای عالی انقالب فرهنگی علوم انسانی و ارتقای تحول اقتصاد شورایعضو کار گروه  8

  ادامه دارد 1/1/1391 شورای عالی انقالب فرهنگی عضو شورای تحول و ارتقای علوم انسانی 9

  ادامه دارد 1/1/1391 حوزه علمیه قم های علمی ها و قطب یون انجمنعضو کمیس 11

  ادامه دارد 27/6/1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی عضو هیأت تحریریه مجله قبسات عربی 11

  ادامه دارد 21/6/1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی عضو شورای تحول و مدیریت منابع 12

  ادامه دارد 1/1/1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی لیعضو شورای عا 13

  1/1/1391 31/11/1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی )ص(معاون دانشنامه نبوی 14

  1/1/1391 31/11/1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی )ص(مدیر گروه کلیات دانشنامه نبوی 15

  ادامه دارد 1/4/1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی کمترئیس مؤسسه آموزش عالی حوزوی ح 16

  ادامه دارد 1/4/1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی دبیر شورای پژوهشی تحصیالت تکمیلی مقطع دکترای پژوهشی 17

  ادامه دارد 1/4/1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی رشته اقتصاد اسالمیتکمیلی تحصیالت کمیته عضو شورای 18

  ادامه دارد 1/4/1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی معاون آموزش  19

  31/4/1391 1/4/1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی علمی هیأت  اعضایافزایی  دانشگارگاه مدیر علمی  21

  ادامه دارد 1/6/1391 پیشرفتمرکز الگوی اسالمی ایرانی  عضو کمیته داوری کنفرانس مرکز الگو 21

  ادامه دارد 1/12/1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی عضو کار گروه بررسی توانایی علمی اقتصاد 22

23      

24      

25      
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 :های علمی ـ  جنبی ح. سوابق تحقیقاتی و فعالیت

 :یافته/ منتشر شده . تحقیقات اتمام1

ردی

 ف
 عنوان تحقیق

 تحقیقنوع 

  (تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی)
 محل انتشار یا ارائه )نام ناشر( تاریخ اتمام

 جامعه مدرسین حوزة علمیة قمفرهنگی  بخش 1375 تألیف های پولی )کار گروهی( و نظام پول 1

 اندیشه اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و 1378 تألیف اسالم )مبانی فلسفی(اقتصادی نظام  2

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1378 تألیف ها و اهداف( اسالم )انگیزه اقتصادی نظام 3

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1381 تألیف اقتصادی اسالم )مبانی مکتبی(نظام  4

 وزة علمیة قمجامعه مدرسین حفرهنگی  بخش 1381 تألیف عصر حاضر )کار گروهی( و مسائل ربا 5

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1381 تألیف اسالم )ساختار کالن(اقتصادی نظام  6

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1384 ترجمه اقتصادی )کارگروهی( های و چالشاسالم  7

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1384 تألیف اقتصاد کالن با رویکرد اسالمی 8

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1387 تألیف و تدوین فه علم اقتصادفلس 9

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1387 تألیف الخیار از دیدگاه فقه و کاربرد آن در اقتصاد بیع 11

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1391 تألیف نظام اقتصادی اسالم 11

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1391 لیفتأ مجموعه مقاالت عدالت اقتصادی 12

 مطالعات دینی مجمع تشخیصکمیسیون  1391 تألیف (الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اقتصادی )مجموعه مقاالت 13

 کمیسیون مطالعات دینی مجمع تشخیص 1391 تألیف اخالق و اقتصاد 14

15     

16     

17     
 

 :. تحقیقات در دست اجرا2

 عنوان تحقیق ردیف
 نوع تحقیق

 )تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی(
 محل ارائه تاریخ شروع

 اندیشه اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و 1388 تألیف فلسفه اقتصاد اسالمی 1

 المصطفی جامعه  تألیف قواعد فقهی باب معامالت 2

3     
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  :(ISI ،ISCها،  ها، مجموعه ها، همایش ه. مقاالت تألیفی )برای مجالت، دانشنام3

 عنوان مقاله ردیف
 نوع مقاله

 )تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی(
 تاریخ اتمام

 محل انتشار یا ارائه

 )نام مجله یا مجموعة مربوط(

 کتاب راه انقالب ــــ ــــ لیفأت ره توزیع درآمد و ثروت از دیدگاه امام خمینی 1

 مجله نامه مفید 14شماره  1377 لیفأت اسالم براساس مکتب اقتصادیاقتصادی ترسیم نظام  2

 کتاب نقد 8شماره  1377 لیفأت سازی اجتهادی والیت مطلقه نظام 3

 )ع(مجله فقه اهل بیت زمستان 1378 لیفأت عقد صلح و جعاله بدیل مناسب عقود بانکی 4

 کتاب نقد 11شماره  1378 لیفأت ارید نقدی بر اهداف نظام سرمایه 5

 )س(گروه زن دانشنامه فاطمی  1378 تألیف اشتغال زنان 6

 پژوهشگاه 3شماره  1381 لیفأت اسالم و نظام اقتصادی 7

 کتاب نقد ــــ 1381 لیفأت اصالحات اقتصادی 8

 سالمیا اقتصاد فصلنامه 2 شماره 1381 لیفأت جایگاه بانك در نظام اقتصادی اسالم 9

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 3 شماره 1381 لیفأت اسالم و نظام اقتصادی 11

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 4 شماره 1381 لیفأت رهاسالم از دیدگاه امام خمینی  11

 های دولت مجموعه نظریه ــــ 1381 لیفأت جایگاه دولت در نظام اقتصاد اسالمی 12

 ره های اقتصادی امام خمینی همایش اندیشهاولین  ــــ 1381 لیفأت ره خمینی اصول توسعه از دیدگاه امام 13

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 5 شماره 1381 لیفأت رهـ فلسفی نظام اقتصادی اسالم از دیدگاه امام خمینیمبانی  14

 اسالمی اقتصاد نامهفصل 8 شماره 1381 لیفأت های اجتماعی ـ اقتصادی دگرگونی و مدیریت شریعت ثبات 15

 سمینار متدلوژی اقتصاد اسالمی ــــ 1382 لیفأت روش استخراج نظام اقتصادی اسالم 16

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 9 شماره 1382 لیفأت بورس بازی از نگاه فقه 17

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 11 شماره 1382 لیفأت تقاضای پول در اقتصاد اسالمی 18

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 13 شماره 1383 لیفأت اسالمیکار در اقتصاد و تقاضایرفتار تولیدکننده نظریة  19

 قبسات 34شماره  1383 لیفأت روش کشف نظام اقتصاد اسالمی 21

 اسالمی اقتصاد فصلنامه  14 شماره 1383 لیفأت عرضة نیروی کار در اقتصاد اسالمی 21

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 15 شماره 1383 لیفأت عرضة کل در اقتصاد اسالمیاستخراج  در بازار کار وتعادل  22

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 16 شماره 1383 لیفأت گذاری در اقتصاد اسالمی هزینه فرصت سرمایه 23

 مجله نامه مفید  1383 لیفأت علم اقتصاد و اندیشمندان اسالمیکنز از دیدگاه مفهوم  24

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 17 شماره 1384 لیفأت های بانکی در بانکداری اسالمی ذخایر سپرده لگویا 25

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 18 شماره 1384 ترجمه اقتصاد اسالمیتحلیل و علماسالم اقتصادی و اقتصاد: نظام دین  26

 ساالنه اقتصاد اسالمی اولین همایش دو ــــ 1384 لیفأت تأثیر ساختار نظام اقتصادی در معامالت کالن 27

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 21شماره  1384 تألیف الگوی مصرف کالن در جامعه اسالمی 28
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 اسالمی اقتصاد فصلنامه 21شماره  1385 تألیف مروری بر الگوهای اقتصاد اسالمی 29

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 22شماره  1385 تألیف اد اسالمیاقتص شهید صدر درباره هویّتدیدگاه نقد و بررسی  31

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 23شماره  1385 ترجمه تعریف و روش ،اقتصاد اسالمیعلم  31

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 24شماره  1385 تألیف های ربا حیله 32

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 25شماره  1386 تألیف او کاربرد آن در بانکداری بدون ربفقه الخیار از دیدگاه  بیع 33

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 27شماره  1386 تألیف روش فلسفه علم اقتصاد اسالمی 34

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 28شماره  1386 تألیف موضوع علم اقتصاد اسالمی 35

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 29شماره  1387 تألیف رقابت و تعاون در نگرش اسالمی 36

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 32شماره  1387 تألیف های اقتصادی مردم از دیدگاه اسالم آزادی و مسئولیت 37

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 35شماره  1388 تألیف های اخالقی اسالمی بر توسعه اقتصادی اثر آموزه 38

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 36اره شم 1388 تألیف پیشرفت عادالنه و وظایف دولت حسینی 39

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 37شماره  1388 تألیف اخالق کسب و کار: تحولی نوین در نظریه اقتصاد بازار 41

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 38شماره  1388 تألیف مطلوب به عنوان هدف نظام اقتصادی اسالم مصرف حد 41

 توسعه و دانش مجله 39شماره  1389 ألیفت مال و ثروت از دیدگاه قرآن 42

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 41شماره  1389 تألیف های اخالقی در اقتصاد با تأکید بر نظریه شهید صدر تأثیر ارزش 43

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 39شماره  1389 تألیف روش کشف نظام اقتصاد اسالم 44

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 42شماره  1391 تألیف یدرآمدی بر روش علم اقتصاد اسالم 45

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 43شماره  1391 تألیف نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسالم 46

 اسالمی اقتصاد فصلنامه 47شماره  1391 تألیف اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری 47

 های راهبردی نشستدبیرخانه  نشست دوم 1392 تألیف قتصادی از دیدگاه اسالمهای ا ها و مسئولیت آزادی 48

49      

51      
 

 :پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی های نظریه . حضور در کرسی4

 توضیحات سال امتیاز  نوع فعالیت نوع کرسی موضوع ردیف

 . 1388 75 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی پردازی نظریه در جامعه مطلوب اسالمیکالن الگوی مصرف  1

2       
 

 :. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعو5ّ

 توضیحات سال نوع مشارکت نام متفکر مدعوّ ردیف

1     
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 : . . .های علمی/ جلسات نقد کتاب و  های تخصصی/ کارگاه اندیشی ها/ جلسات و هم . حضور در همایش6

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری اندیشی/ کارگاه/جلسه نام همایش/ هم ردیف

  86 انجمن اقتصاد اسالمی حوزه دهنده ارائه اقتصاد کالن با رویکرد اسالمی 

  91 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی دهنده ارائه کارگاه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 1

  91 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی طراح و مجری رگاه فلسفه علوم انسانی اسالمیکا 2

  91 مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت کمیته داوری ایرانی پیشرفتاسالمییکنفرانس الگونخستین  3

  91 قرآنی دانشجویان جهاد دانشگاهیهای  سازمان فعالیت ارائه دهنده مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسالم از دیدگاه قرآن کریم 4

 داوری محور اصول و ارکان و سخنران مدعو 92 مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت رئیس کمیته  ایرانی پیشرفتاسالمییکنفرانس الگودومین  5
 

 :های علمی . حضور در انجمن7

 اتتوضیح سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری نام انجمن علمی ردیف

 تاکنون 1384 حوزه علمیه قم عضو انجمن اقتصاد اسالمی 1

 تاکنون 1384 ایران عضو و بازرس انجمن اقتصاد اسالمی 2
 

 :های مطالعاتی . استفاده از فرصت8

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مبدأ کشور مقصد ردیف

1     
 

 :اندازی سایت علمی و . . .( کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه )مانند: طراحی تحقیقهای علمی ابتکاری ویژه  اجرای طرح .9

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان طرح ابتکاری ردیف

1     
 

 :. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی11

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

  1391 المللی علوم انسانی نامه نخستین کنگره بین ویژه اقتصاد و سه راهبرد کالن حل آنسه مشکل اساسی در علم  1

 دی( 21و  19برنامه ) 4 1391 رادیو معارف اقتصاد مقاومتی و نظام اقتصادی اسالم 2

  1391 فصلنامه خردنامه همشهری پیشرفت اسالمی و دولت اسالمی 3

  1391 های علمیه ردی شورای عالی حوزهدفتر مطالعات راهب پژوهی طرح آینده 4

  1391 انجمن اقتصاد اسالمی حوزه بررسی نظام محورهای کالن و  موضوعات الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 5

  1391 ریزی و فنآوری اطالعات کمیته امداد مرکز برنامه بررسی نظام محورهای کالن و  موضوعات الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 6

  1391 دانشگاه عالمه طباطبایی ـ دانشکده اقتصاد اقتصاد مقاومتی نشست 7

  1391 انجمن اقتصاد اسالمی حوزه کشوراقتصادیمسائلوبررسیاقتصادمقاومتی 8
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 ها: ها و رساله نامه . راهنمایی پایان11

 مقطع تحصیلی سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نامه/ رساله عنوان پایان ردیف

 کارشناسی ارشد  1389 دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق)ع( )استاد مشاور( مالت مبتنی بر بورس بازی از دیدگاه فقه اسالمیبررسی معا 1

 حوزه  3سطح  1391 المصطفی العالمیه هجامع )استاد راهنما( دراسة االزمه االقتصادیه الحالیه من منظار سنن القرآن الکریم 2

 دکترای آموزشی  1391 دانشگاه باقرالعلوم )استاد مشاور( اسالمیاخالق مصرف از دیدگاه  3

 سطح چهار  1391 حوزه علمیه قم )استاد مشاور( مبانی علوم انسانی اسالمی در تفسیر .... 4

 دکترای پژوهشی  1391 اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه )استاد راهنما( نظریه عدالت توزیعی از دیدگاه اسالم 5

 کارشناسی ارشد  مجتمع آموزش عالی فقه مدرسه عالی اعده غرر و مصادیق آن در ابزارهای ...ق 6
 

 :. مصاحبت تحقیقات )راهنمایی، مشاوره و نظارت(12

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع مصاحبت عنوان تحقیق ردیف

 علوم میثم نظری 1388 ـ ارشد )ع(دانشگاه امام صادق استاد مشاور ه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسهبازی بر معامالت بازار بورس از دیدگاه فقه امامی تأثیر بورس 1

 عبدالکریم کنعانی 1388 ـ ارشد العالمیة المصطفی جامعة استاد راهنما دراسة االزمة االقتصادیة العالمیة من منظار القرآن الکریم 2

 

 ثار:. ارزیابی تحقیقات و آ13

 نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط سال ارزیابی نام مؤلف نام تحقیق/ اثر ردیف

 )ع(دانشکده الهیات و فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه امام صادق  حسن جاللی بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا 1

 )ع(دانشکده الهیات و فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه امام صادق  نظری فرانسهبازی در فقه و حقوق با مطالعة تطبیقی در حقوق  ماهیت سفته 2

 گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی   اتراف از منظر اقتصادی 3

 گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی   توسعه پایدار و اصالح الگوی مصرف 4

 گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  فرد سعید فراهانی اقتصاد زمین 5

 گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی   نامه بررسی تحلیلی رویکردشناختی به اقتصاد از دیدگاه اسالم طرح 6

 انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه قم 1385 دیرباز  مباحثی در فلسفه اقتصاد 7

 انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه قم 1388 جابری اقتصاد علمـ  ارزشی و شناختیفتمعر مبانی تحلیل و تجزیه 8

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1386 یمهرآباد یشیخ یعل ایران یاسالم یجمهور یاساس قانون و یاسالم اقتصاد در دولت نقش 9

 اد اسالمیفصلنامه اقتص 1386 یحسن ابوالحسن یاقتصاد یها استیس فقه در هینظر نقش 11

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1386 ینعمت یعل یاقتصاد لیتحل و یتئور بر اخالق فلسفه بر یمبتن یها گزاره ریتأث 11

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1386 فرد یفراهان دیسع یعیطب منابع از یبردار بهره در ینسل نیب عدالت 12

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1386 یخیش دیعبدالحم یاسالم اقتصاد استنباط یمنطق یشناس روش بر یدرآمد 13

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1386 یباقر یمجنب/  دادگر داهللی فقر به یتیقابل و ییگرا رفاه ،(عتیشر) تیکفا یکردهایرو یقیتطب مطالعه 14

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1386 این یادوه اصغر یعل (اقتصاد در آن کاربرد)  میکر قرآن یعلم-یموضوع ریتفس روش پرتو در نید و علم 15

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1386 یمهربان دیوح / یسبحان حسن رانیا در درآمدها ینابرابر بر انفاق ریتأث یبررس 16
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 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1386 ییموسا ثمیم زدی شهر: یمورد مطالعه ؛یمصرف مخارج در اسراف منع به یبندیپا و اعتقاد 17

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 این یمعصوم یعل اسالم منظر از یاقتصاد خالقا 18

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 یلشکر محمد یاسالم اقتصاد در درآمد عیتوز و یاقتصاد رشد تقابل 19

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 این یهادو اصغر یعل چقدر؟ و چرا دولت:  میکر قرآن 21

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 یاعتصام منصور الفراغ منطقه حوزه در حکم صدور جهت یعقالئ یشنهادیپ مالک 21

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 یآتان یعیرف عطاهلل اسالم یاقتصاد نظام در دولت 22

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 این یمعصوم یعلمغال آثار  و ها آموزه(: مختلف یها بخش اتیاخالق ـ عام اتیاخالق) یاقتصاد اخالق 23

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 نیا سیدی سیداکبر اقتصاد و انسانی کرامت 24

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 انیموسو دعباسیس بهره و ربا یها هینظر 25

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 یوسفی یاحمدعل اقتصاد حوزة در جامعه و فرد مصالح 26

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 یکرم وسفی/  ییموسا ثمیم یاجتماع نیتأم در یشرع وجوهات اهگیجا یبررس 27

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 یدوان ییرضا دیمج آن یاقتصاد آثار و ینید متون در سازنده ییگرا آخرت 28

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 یدوان ییرضا دیمج اقتصاد و حقوق یدگیتن هم در 29

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 یوسفی محمدرضا اسالم منظر از اقتصادی کالن مطلوب های ویژگی 31

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 شیخیانی حمزه )ع(علی امام دیدگاه از اقتصادی عدالت ایجاد راهکارهای بررسی 31

 المیفصلنامه اقتصاد اس 1387 انیجهان ناصر یاقتصاد توسعة در وقف گاهیجا 32

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 پور یلطفعل یمصطفو  محمدرضا یاقتصاد عدالت یکارکردها و میمفاه یبررس 33

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 این یهادو اصغر یعل یاقتصاد ـ یاجتماع عدالت و یانسان اعتدال ،یاله عدل: میکر قرآن 34

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 یدوزباش پوش هیهان / دانش ینعلیحس دیس / پور ضیف یحمدعلم چرا؟ ؟یساز یتعاون ای یساز یخصوص ، ... 35

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 حسینی سیدرضا (صدر شهید نظریه بر تأکید با) اقتصادی عدالت های نظریه و مبانی بررسی و نقد 36

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1387 لشکری محمد یاسالم صاداقت رویکرد با اجتماعی عدالت در آن نقش و اقتصادی فعالیت 37

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 مهر آرمان محمدرضا اقتصادی عدالت معیار استخراج در حکیمی محمدرضا شناسی روش نقد و بررسی 38

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 فرد یفراهان دیسع یاسالم اقتصاد در نیزم عرضه 39

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 پور یادی مهدی کنونی عصر در تجارت اخالق 41

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 تودشکی باقری مجتبی اسالم در مصرف الگوی یکل اصول 41

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 لشکری محمد / مهر آرمان محمدرضا حکیمی محمدرضا اقتصادی عدالت مدل کردن عملیاتی سنجی امکان 42

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 مهر آرمان محمدرضا / دادگر دالهی معاصر متفکران برخی اندیشه بر تکیه با اسالم در اقتصادی عدالت  مفهوم حوالتت 43

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 موسایی میثم دینی های ارزش بر تأکید با مصرف الگوی فرهنگی های ریشه 44

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 این یدیتوح ابوالقاسم مسلمان کننده مصرف یررفتا یالگو به مجدد ینگاه 45

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 مهر آرمان محمدرضا حکیمی محمدرضا اندیشه در اقتصادی عدالت معیار نظری مبانی نقد و استخراج 46

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 یوسفی یاحمدعل اسالم یاقتصاد نظام هدف عنوان به مطلوب مصرف حد 47

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 یجابر یعل متعارف اقتصاد عام یشناخت معرفت یمبان یبررس و لیتحل 48

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 سبحانی  حسن کشور اقتصادی های گیری تصمیم نظام در اخالقی مالحظات حضور بررسی 49
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 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 یعزت یمرتض یاقتصاد سعهتو بر یاسالم یاخالق های آموزه اثر 51

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 انیجهان ناصر دینی دولت وظایف و عادالنه پیشرفت 51

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 یمیرحیعل اهلل رحمت / یابوالحسن اصغر صدر دیشه هینظر بر دیتاک با اقتصاد در یاخالق یها ارزش ریثأت 52

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1388 انیجهان ناصر مصرف یالگو اصالح با سازگار مدل ؛یاسالم توسعه 53

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1389 رسولی احمد / خضری محسن / عصاری عباس یاسالم اقتصاد در سرمایه بازار تعادل 54

 صاد اسالمیفصلنامه اقت 1389 یخاندوز احسان دیس اقتصاد علم یشناس روش و عدالت 55

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1389 یوسفی یاحمدعل محور فیتکل یاقتصاد ،یتعاون اقتصاد 56

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1389 یآباد شم محمد / یپوراحمد نیحس یاسالم یاسیس اقتصاد هینظر بر یا مقدمه 57

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1389 این یهادو اصغر یعل یرویکردشناخت با اسالمی اقتصاد مسائل نظام بررسی 58

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1389 یدستجرد یبخش رسول اسالم یاقتصاد نظام در ربا حرمت با آن نسبت و یدار هیسرما اقتصاد در صفر بهره نرخ هینظر لیتحل 59

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1391 ییرضا محمدجواد / نادران اسیال یاسالم اقتصاد در یعموم انتخاب مکتب یکاربرد یها داللت 61

 فصلنامه اقتصاد اسالمی 1391 ینوراحمد محمدجواد یاقتصاد شهیاند خیتار در تیمالک حقوق با یاقتصاد عدالت رابطه یبررس 61
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