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 ب( سوابق شغلی

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

1 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 دفتر قم -اسالمی

از بدو 

 سیتاس
 یمجله اقتصاد اسالم هیریتحر اتیعضو ه   * 1/11/68

2 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 دفتر قم -اسالمی

1731 1761 
* 

 
 

مدیر علمی گروه اقتصاد دانشنامه امام 

 علی)ع(

 

محل نصب تصویر 

 عضو هیأت علمی

mailto:economy.islamic@gmail.com


3 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 دفتر قم -اسالمی

1731 1761 
 

 
 معاون اجرایی دانشنامه امام علی)ع( *

4 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 دفتر قم -اسالمی

1761 1767 
 

 
 هاي پژوهشگاه معاون پژوهشكده نظام *

5 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 دفتر قم -اسالمی

1761 1766 
 

 
 دانشنامه فرهنگ فاطمیمعاون  *

6 
و اندیشه پژوهشگاه فرهنگ 

 دفتر قم -اسالمی

1767 1763 
 

 
* 

معاون رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسالمی

7 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 دفتر قم -اسالمی
 یپژوهش مجله اقتصاد اسالم اتیعضو ه   * ادامه دارد 1/11/68

8 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 دفتر قم -اسالمی

 ادامه دارد   1763
* 

 
 

 یگروه اقتصاد اسالمعلمی  ریمد

 یاسالم يها پژوهشكده نظام

1 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 دفتر قم -اسالمی

 ادامه دارد    1766
* 

 
 

گروه  اقتصاد دانشنامه سیره علمی مدیر

 نبوي

11 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 دفتر قم -اسالمی

 ادامه دارد   1766
* 

 
 

گروه اقتصاد دانشنامه قرآن علمی مدیر 

 شناسی

11 
پژوهشگاه فرهنگ اندیشة 

 دفتر قم–اسالمی 

 ادامه دارد    1711
* 

 
 رئیس کمیتة تحصیالت دکتري پژوهشی  

12 
پژوهشگاه فرهنگ اندیشة 

 دفتر قم–اسالمی 

 ادامه دارد 1731
* 

 
 عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسالمی 

 

 ج( وضعیت تحصیالت

 . حوزوی1

 رشته علمی مدرک
سال دریافت 

 مدرک
 توضیحات محل دریافت مدرک

  حوزه علمیه قم 1387 )فقه االقتصاد(فقه و اصول : )دکتری(سطح چهار

 

 . دانشگاهی2

 مدرک علمی
سال دریافت 

 مدرک

رشته اصلی  محل دریافت درک

 تحصیلی
 توضیحات گرایش تحصیلی

 کارشناسی:  

 ارشد:   کارشناسی

 دکتری: . . . . . . . . . . . . . . . . .

1373 

1376 

 دانشگاه مفید قم

دانشگاه عالمه 

 طباطبایی تهران

 اقتصاد 

 اقتصاد نظری

 اقتصاد نظری 

 اقتصاد پول

 



 دکتری: . . . . . . . . . . . . . .  فوق

 

 های مطالعاتی و تخصصی د( سوابق و حوزه

 . رشته تخصصی1

مدت مطالعات  تخصص رشته علمی ردیف

 تخصصی

 گواهی معتبر

اقتصاد تعاون از منظر  اسالمیاقتصاد  1

                                    اسالم                                                                                                                        

و چنددین مقالده علمدی     تالیف دو کتاب سال 6

 پژوهشی

کتداب و چنددین مقالده علمدی      6تالیف  سال 15 آن یو احکام فقهپول  اقتصاد اسالمی 2

 پژوهشی و علمی

تالیف یک کتاب و چندین مقالده علمدی    سال 11 اسالم ینظام اقتصاد اقتصاد اسالمی 3

 پژوهشی و علمی

 های خارجی . آشنایی با زبان2

 توضیحات میزان توان براي مكالمه میزان توان براي ترجمه توان استفاده از متون تخصصی نام زبان خارجی ردیف

  ضعیف متوسط مطلوب عربی 1

  ضعیف ضعیف ضعیف انگلیسی 2

 های غیرمطالعاتی )رایانه و . . . ( . مهارت3

 توضیحات گواهی معتبر مدت سابقه نوع تخصص ردیف

  ندارد سال11 رایانه 1

 

 هـ( سوابق آموزشی

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

 )مقطعنظام اقتصادي اسالم 1

 (کاردانی
 1761ـ8 شهید محالتی

 استادیار  
 واحد 4

)مقطع نظام اقتصادي اسالم 2

 (دکارشناسی ارش
 1761ـ  8 المصطفی جامعة

 استادیار
 واحد 4

نظام اقتصادي اسالم)مقطع  3

 کارشناسی(
 1761ـ8 المصطفی جامعة

 استادیار
 واحد 1

نظام اقتصادي اسالم)مقطع  4

 کارشناسی ارشد(
 1768ـ3 المصطفی جامعة

 دانشیار
 واحد 4

)مقطع نظام اقتصادي اسالم 5

 کارشناسی ارشد(
 1763-6 المصطفی جامعة

 دانشیار
 واحد4

 واحد 1 دانشیار 61-1766 دانشكده علوم اقتصاديهاي  تحلیل تطبیقی اندیشه 6



 )مقطع کارشناسی ارشد(اقتصادي

اقتصادي امام و   اندیشه 7

 )مقطع کارشناسی(رهبري
 1761 مؤسسه والء منتظر

 دانشیار
- 

)مقطع نظام اقتصادي اسالم 8

 کارشناسی ارشد(
 11-1761 المصطفی مجتمع آموزش عالی فقه جامعة

 دانشیار
 واحد4

مبانی و روش کشف نظام اقتصادي  1

 حوزه(اسالم)طالب درس خارج 
 11-1761 مدرسه شهیدین-حوزه علمیه قم

 دانشیار
 واحد 1

نظام اقتصادي اسالم)مقطع  11

 کارشناسی ارشد( 
 1711 -1711 المصطفی مجتمع آموزش عالی فقه جامعه

 دانشیار
 واحد4

نظام اقتصادي اسالم)مقطع  11

 کارشناسی ارشد( 
 1711 -1711 المصطفی مجتمع آموزش عالی فقه جامعه

 دانشیار
- 

نظام اقتصادي اسالم)مقطع دکتري  11

) 
 1711-1711 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی قم

 دانشیار
 واحد7

طراحی نظام اقتصادي اسالم بر  12

 اساس مبانی فقه شیعه
 1711 امر مرکز جامع علوم اسالمی ولی

 دانشیار
 واحد 7

 

13 
 حوزه علمیه قم کفایه و مكاسب

سال و  1حدود 

اکنون نیز  هم

 ادامه دارد.

 دانشیار

- 

 واحد 4 دانشیار 1714-1717 المصطفی جامعة )مقطع دکتري(فقه پول 14

 واحد 1 دانشیار 1717ـ1714 مجتمع آموزش عالی فقه ارز و پول  15

 3131_1711 امر مرکز جامع علوم اسالمی ولی فقه طراحی نظام اقتصادي اسالم 16
 واحد 8 دانشیار

      

 

 و( جوایز علمی

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

  1761. کتاب سال حوزه1 1
  1761پژوهان . کنگره دین1 
  1761. کتاب سال والیت  7 

. کتاب سال جمهوري اسالمی 4
 1761ایران

- 

 دانشنامه امام علی)ع( )کارگروهی(

ن دوره کنگره .  اولی1 2
 1761پژوهان سال دین

.  سومین دوره کتاب سال 1  
 1764حوزه

- 

 ربا و تورم

. کتاب سال جمهوري اسالمی 1 3
  1761ایران سال

.  برگزیده کتاب سال حوزه 1
 1761سال

- 

 ربا )کار گروهی(



   1761پژوهان / . دین1 4
. اثر برگزیده کتاب فصل 1     

رشاد اخانه کتاب وزارت فرهنگ و 
 1768اسالمی / 

 1763حوزه /. کتاب سال 7
 1761. فارابی سال /4

 رتبه سوم فارابی

 نظام اقتصاد علوي

نخستین جشنواره مطبوعات  5
 (1761)اسالمی

 مقاله رویارویی با آثار تورم رتبه دوم

دومین جشنواره مطبوعات  6
 (1761اسالمی)

 مقاله برآورد کمی غنائم عصر خلفاي راشدین -

کنگره دین پژوهان)آئین  7
پژوهشگران برتر حوزه از تجلیل 

 (دین

 تقدیر از تحقیق اقتصاد تعاونی از منظر اسالم برگزیده

دهمین جشنواره ملی تعاونیهاي  8
 برتر

 تقدیر از تحقیق اقتصاد تعاونی از منظر اسالم -

 ازطرف مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی برگزیده 11پژوهشگر برگزیده سال  1

 مجلس شوراي اسالمی برگزیده 11پژوهشگر برگزیده سال  11

 

 ز( همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همكاري ردیف

عضویت در کمیته علمی سومین همایش  1
 هاي اسالمی مالیات

 

دانشگاه مفید، مرکز 
 مطالعات اقتصادي

برگزاري توسط اداره  1761
 کل امور مالیاتی استان قم

در فرهنگ و اندیشه پژوهشگاه  ندهینما 2
اقتصاددانان  یکنگره مل» یعلم تهیکم

 «رانیا

پژوهشكده امور 
 ياقتصاد

1761 
 

- 

معرفت دینی و »عضو کمیسیون تخصصی 3
 «نظام آموزشی پژوهشی کشور

 

شوراي عالی انقالب 
 فرهنگی

 ادامه دارد 1/4/1711

تولید »اندیشی دبیر کمیته اقتصادي هم 4
با  حمایت از کار و سرمایه ایرانی ملی،

 «رویكرد تقنینی
 

مرکز تحقیقات اسالمی 
 مجلس شوراي اسالمی

1711- 1711 - 

اندیشكده اقتصاد الگوي  درعضو یت  5
 پیشرفتاسالمی ایرانی 
 

 یاسالم يمرکز الگو
 شرفتیپ یرانیا

1711 
 

 ادامه دارد

هاي علمی و  عضویت در اتاق فكر انجمن 6
 علمیهمدیریت حوزه 

 ادامه دارد 1711 حوزه علمیه قم

 ادامه دارد 1714 حوزه علمیه قم عضویت در کمیته فقه معامالت حوزه 7

عضویت در شوراي مرکز راهبري  8
 مطالعات اسالمی اقتصاد مقاومتی

 ادامه دارد 1/1/17 حوزه علمیه قم

همكاري با سپاه پاسداران انقالب  1
مدلهاي اسالمی در طراحی مبانی و 

 مشارکت مردمی اقتصاد مقاومتی

سپاه پاسداران انقالب 
 اسالمی

 ادامه دارد 1714

رئیس هیات مدیره انجمن اقتصاد  11
 اسالمی حوزه علمیه قم

 71/11/11 1/1/11 حوزه علمیه قم



عضو یت در اندیشكده اقتصاد الگوي  11
 اسالمی ایرانی پیشرفت

 

 یاسالم يمرکز الگو
 شرفتیپ یرانیا

1711 
 

 ادامه دارد

نماینده مرکز تحقیقات اسالمی مجلس  12
اقتصاد  یمطالعات اسالم يمرکز راهبردر 

 یمقاومت

 ادامه دارد 11/6/17 حوزه علمیه قم
 

 
مدیر گروه اقتصاد اسالمی مرکز  13

 تحقیقات مجلس
  1711 حوزه علمیه قم

مرکز  4گروه فقه اقتصاد سطح  ریمد 14
 امر یول یعلوم اسالم

  1711 حوزه علمیه قم

 

 های علمی ـ  جنبی ح( سوابق تحقیقاتی و فعالیت

 یافته/ منتشر شده . تحقیقات اتمام1

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ 

ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادي و 
. . . 

 محل انتشار یا ارائه )نام ناشر( تاریخ اتمام

1 
فقهی و ماهیت پول و راهبردهاي 

 اقتصادي آن
 1733 تالیف

پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشه اسالمی

2 
ماهیت و ساختار اقتصاد اسالمی)کار 

 گروهی(
 1731 تألیف

پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشه اسالمی

 1761 تألیف هاي حكومتی )کارگروهی( مالیات  3
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

 ربا و تورم 4
 1761 تالیف

فرهنگ و پژوهشگاه 
 اندیشه اسالمی

 دفتر تبلیغات اسالمی 1761 تالیف ربا)کار گروهی(  5

6 
هاي اقتصادي )کار  اسالم و چالش

 گروهی(
 1764 ترجمه

پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشه اسالمی

 1768 تألیف نظام اقتصاد علوي 7
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

 1761 تالیف خرید و فروش اسكناس 8
پژوهشگاه فرهنگ 

 واندیشه اسالمی
 انتشارات جنگل 1766 فیتال جبران کاهش ارزش پول یفقه یبررس 1

 1714 تالیف از منظر اسالم یاقتصاد تعاون 11
پژوهشگاه فرهنگ و 

 قم یاسالم شهیاند

 1714 تالیف از منظر اسالم یدرآمدي بر اقتصاد تعاون 11
پژوهشگاه فرهنگ و 

 قم یاسالم شهیاند

12 

مدلهاي اقتصادي مناسب جایگاه انسان و 

سرمایه در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت و 

 هاي اقتصادي مقایسه آن با نظام

 1714 تالیف
سلسله تک نگاشتهاي الگوي 

 اسالمی ایرانی پیشرفت

13 
مبانی و مدل هاي مشارکت مردمی در 

 اقتصاد مقاومتی

 تصنیف
1711 

 انتشارات مقاومت 

 



 انتشارات نگاه فارسی 1711 تصنیف اقتصاد مقاومتینظام  14

 

 . تحقیقات در دست اجرا2

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ 

 ترجمه و . . .

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

1 
پول ازمنظر فقه ) موضوع، احكام فقهی و 

 نتایج راهبردي(
پژوهشگاه فرهنگ و  1761 تالیف

 اندیشه اسالمی قم

 1761 تالیف )رویكرد اقتصادي(آیین تعاونی 2
پژوهشگاه فرهنگ و 

 قم یاسالم شهیاند

پژوهشگاه فرهنگ و  1711 تالیف نظام اقتصادي اسالم 3
 قم یاسالم شهیاند

 

 (  ISI ،ISCها،  ها، مجموعه ها، همایش . مقاالت تألیفی )برای مجالت، دانشنامه3

 تاریخ اتمام تحقیق/ ترجمه و...نوع مقاله: تألیف/  عنوان مقاله ردیف
 محل انتشار یا ارائه 

 )نام مجله یا مجموعة مربوط(

  14بیت، شماره مجله فقه اهل 1733 هیأت تحریریه/ تالیف پول امروزي مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم  (1

  هیأت تحریریه/تالیف پول جدید از نگاه اندیشمندان  (2
 18بیت، شماره مجله فقه اهل 1733

3)  
قرائت امام خمینی)ره( از مفهوم توسعه 

 11و14مجله حوزه، شماره 1736 / هیأت تحریریهتالیف یافتگی

 1736 / هیأت تحریریهتالیف نقدي بر مقالة ربا، تورم و ضمان  (4
، شماره مجله کاوشی نو درفقه

 11و11

 1731 / هیأت تحریریهتألیف ها در عصر تشریع دگرگونی قیمت  (5
درفقه، مجله کاوشی نو 

 18-11شماره

6)  
مبانی فلسفی نظام اقتصادي از دیدگاه 

 1761 اي / دانشنامهتالیف علی)ع(

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی، دانشنامه امام علی)ع(، 

 3ج

7)  
اقتصاد اسالمی و روش کشف آن از 

 1761 /هیأت تحریریهتالیف دیدگاه شهید صدر)ره(
مجله اقتصاد اسالمی، 

 1شماره

8)  
تاریخی تورم و جبران کاهش تحلیل 

 1761 / هیأت تحریریهتالیف ارزش پول
مجله اقتصاد اسالمی، 

 1شماره

 1761 هیأت تحریریه/ تألیف هاي استنباط نظام اقتصادي اسالم روش  (1
مجله کاوشی نو درفقه، 

 74و77شماره

11)  
رویارویی با آثار تورم یا تسلیم در برابر 

 آن
 1761 / هیأت تحریریهتألیف

ه، کاوشی نو درفقمجله 

 71و71شماره

 / هیأت تحریریهتالیفجبران کاهش ارزش پول در دیون و   (11
مجله اقتصاد اسالمی،  1761



 8شماره روابط مالی

 18مجله تاریخ اسالم، شماره 1761 / هیأت تحریریهتألیف برآورد کمّی غنایم عصر خلفاي راشدین  (12

13)  
جبران ارزش پول در سپرده  يراهها

 از منظر فقه و اقتصاد یبانك يها
 1761 / مجموعه مقاالتفیتال

دوساالنه اقتصاد  شیهما نیسوم

اقتصاد  هیبا عنوان نظر یاسالم

 رانیو عملكرد اقتصاد ا یاسالم

14)  
کشف و اجراي شریعت در روابط 

 اجتماعی
 1767 /هیأت تحریریهتألیف

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 71اسالمی، فصلنامه قبسات

15)  
جبران کاهش ارزش پول در هاي  راه

 1767 / هیأت تحریریهتالیف هاي بانكی سپرده
مجله اقتصاد اسالمی، 

 17شماره

16)  
تفسیر نظریه شهید صدر در باب کشف 

 مذهب اقتصادي مطابق با مبانی فقه شیعه
 1مجله فقه و حقوق، شماره 1764 / هیأت تحریریهتالیف

17)  
عدالت اقتصادي از دیدگاه اسالم با 

 داري لیبرال موردي به نظام سرمایهاشاره 
 73کتاب نقد، شماره 1764 / هیأت تحریریهتالیف

18)  
 نظام بازار در اقتصاد اسالمی

 
 1764 / مجموعه مقاالتتالیف

همایش اسالم و توسعه، 

 تهران، نشر مشاوران

 1764 / هیأت تحریریهتالیف عدالت اقتصادي  (11
مجله اقتصاد اسالمی، 

 13شماره

 1764بهار  ترجمه  بیع و ربامقاله قرض،   (21
کتاب درسهایی در اقتصاد 

 اسالمی، انتشارات دانشگاه مفید 

21)  
هاي اقتصاد  هاي کشف آموزه روش

 1761 / علمی پژوهشیتالیف اسالمی
مجله اقتصاد اسالمی، 

 11شماره

رفتار پیامبر )ص( و اهل بیتش در قبال   (22

 ها نوسان قیمت
 14اقتصاد اسالمی، فصلنامه  1761 / علمی پژوهشیتالیف

23)  
اسالم و  يابهام در اهداف نظام اقتصاد

 رفت از آن برون يها راه
 1761 /علمی پژوهشیتالیف

مجله اقتصاد اسالمی، 

 17شماره

24)  
اقتصاد قرآنی از دیدگاه آیت اهلل 

 معرفت)ره(
 1768 ها / همایشتألیف

کنگره بزرگداشت آیت اهلل 

 معرفت)ره(

)پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسالمی(

25)  
هاي  روش ترکیب براي کشف آموزه

 اقتصادي اسالم
 1768 / هیأت تحریریهتألیف

مجله پژوهش و حوزه، 

 7و1شماره

 1768 / هیأت تحریریهتألیف هاي اعتباري خرید و فروش پول  (26
فصلنامه فقه وحقوق، 

 11شماره

فصلنامه حكومت اسالمی،  1763 / هیأت تحریریهتألیف یدر حكومت اسالم ياهداف اقتصاد  (27



 11شماره

 1763 / علمی پژوهشیتالیف مصالح فرد و جامعه در حوزه اقتصاد  (28
  مجله اقتصاد اسالمی،

 11شماره

حد مصرف مطلوب به عنوان هدف نظام   (21

 اسالم ياقتصاد
 1766 / مجموعه مقاالتتالیف

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه 

 اسالمی

 جامعه المصطفی 1766 تالیف انسان شناسی اسالمی و الگوي مصرف  (31

31)  
رفتار مصرف در آموزه  ياعتقاد یمبان

 ينبو يها
 1766 / مجموعه مقاالتفیتال

 ياصالح الگومجموعه مقاالت 

 مصرف

 1761 / مجموعه مقاالتتالیف سیره اقتصادي امام علی)ع(  (32
همایش ملی تفسیر قرآن و 

 نهج البالغه در دانشگاه

33)  

 
درالگوي اسالمی جایگاه انسان و سرمایه 

ایرانی پیشرفت و مقایسه آن با نظام سرمایه 

 داري

 1761 / مجموعه مقااالتتالیف
اولین همایش الگوي اسالمی 

 پیشرفت -ایرانی 

 1761 / هیأت تحریریهتالیف سیره اقتصادي امام علی )ع(  (34
فصلنامه علمی تخصصی 

 7قرآن و متون اسالمی، شماره

 دفتر تبلیفات 1761 / هیأت تحریریهتالیف شهید بهشتی تبیین اقتصاد تعاون از منظر  (35

36)  
با اقتصاد  یاقتصاد تعاون یقیتطب یبررس

 یو اقتصاد اسالم يدار هیسرما
 1761 / علمی پژوهشیتالیف

مجله اقتصاد اسالمی، شماره 

73 

37)  
در اشتغال زنان  يراهبرد يها استیس

 یاسالم يآموزه ها دیاز د
 1761 / علمی پژوهشیتالیف

مجله اقتصاد اسالمی، شماره 

71 

38)  

رابطه آن  با   ،یاهداف اقتصاد تعاون

 یاسالم و قانون اساس ياهداف نظام اقتصاد

 رانیا یاسالم يجمهور

 41، شماره مجله اقتصاد اسالمی 1761 / علمی پژوهشیفیتال

 1761 / مجموعه مقاالتفیتال یو اقتصاد تعاون تیروحان  (31
و انقالب  تیروحان شیهما

 یاسالم

41)  

اقتصاد تعاونی واقعی، بستر تحقق عدالت 

 اقتصادي

 

 1711 /مجموعه مقاالتتالیف
هاي  دومین نشست اندیشه

 راهبردي: عدالت

41)  
در توسعة  یاقتصاد تعاون تیظرف

 ی پیشرفترانیا -یاسالم
 1761 /مجموعه مقاالتفیتال

مجموعه مقاالت نخستین همایش 

ملی الگوي اسالمی ایرانی 

 پیشرفت

42)  
ظرفیت آموزه هاي  اسالمی در تاسیس 

 )با تاکید بر اقتصاد تعاونی(بخش هاي اقتنصادي
  41مجله اقتصاد اسالمی، شماره  1711بهار  / علمی پژوهشیتالیف

 يشه هاینشست اند نیچهارم 1711 / مجموعه مقاالتفیتالي انسان محور بر اساس اقتصاد يآزاد  (43



 يبا موضوع آزاد يراهبرد هاي اسالمی آموزه

 1711 /مجموعه مقاالتتالیف ساالري اقتصادي مردم  (44
نظر  ریز یمجموعه مقاالت عرب

 پژوهشگاه

45)  
ساالري اقتصادي؛ بستر  الگوي مردم

 آزادي اقتصادي
 46مجلة اقتصادي اسالمی، شماره 1711 / علمی پژوهشیتالیف

46)  
ساالري، بستر تولید  مدل اقتصادي مردم

 محورملی پایدار عدالت 
 1711 /مجموعه مقاالتتالیف

مجموعه مقاالت همایش 

اندیشی تولید ملی، حمایت از  هم

 کار و سرمایه ایرانی

47)  
بررسی تطبیقی توسعه انسانی رایج با 

 آموزه هاي اسالمی و ارائه الگوي جایگزین
 1717 /مجموعه مقااالتتالیف

کنفرانس الگوي اسالمی  سومین

اردیبهشت و  71ایرانی پیشرفت 

 1717خرداد  1

48)  
بستر  ،ینید ياقتصاد يساالر مدل مردم

 محور عدالت داریپا یمل دیتول
 1717 / علمی پژوهشیتالیف

فصلنامه اقتصاد اسالمی شماره 

17 

41)  
انتقال سود  یفقه -ياقتصاد لیتحل

 کار يرویبه ن هیخالص از سرما
 1717 پژوهشی/علمی تالیف

فصلنامه اقتصاد اسالمی شماره 

11 

51)  
مشارکت حداکثري عادالنه اقتصادي 

 مردم
 1717 /مجموعه مقاالتتالیف

همایش اقتصاد مقاومتی دانشگاه 

بهمن  11و  16شهید بهشتی، 

1717 

51)  
 ،ینید ياقتصاد يساالر مردم يها مدل

 یبستر تحقّق اقتصاد مقاومت
 1717 /مجموعه مقاالتتالیف

 هاي  شهینشست اند نیپنجم

  با موضوع نظام مردم يراهبرد

 ینید يساالر

52)  

 بررسی و کارفرما –مسئله کارگزار 

 ياقتصاد يساالر مدل مردم يها تیظرف

 معضل نیکاهش ا ایدر حل  ینیسكوالر و د

ـ   يویخـد  دیسـع ،  یوسـف ی یاحمد عل

 / مجموعه مقاالترفوگر
1717 

 هاي  شهینشست اند نیپنجم

  با موضوع نظام مردم يراهبرد

 ینید يساالر

53)  
 یمحور در سامانده ارزش مینقش مفاه

 و مردم ساالر ساالر هیسرما ينظام اقتصاد

                                                                        

ــدعل ــفی یاحمــــــــ                                                                               ی و وســــــــ

 /مجموعه مقاالتيغفار یمجتب

1717 

 هاي  شهینشست اند نیپنجم

  با موضوع نظام مردم يراهبرد

 ینید يساالر

54)  
بررسی تطبیقی توسعه انسانی رایج با 

 آموزه هاي اسالمی  و ارائه الگوي جایگزین
 1717 علمی پژوهشی /تالیف

فصلنامه برنامه ریزي رفاه و 

 14/ یهار11توسعه اجتماعی/ ش

55)  
 اهلل تیآ ياقتصاد يالگو لیتحل

 يآباد شاه
 1714 /علمی پژوهشیتالیف

فصلنامه اقتصاد اسالمی شماره 

13 

56)  
الگوي پیشرفت اقتصادي کوثري و مدل 

 اجرایی آن
 1714 / مجموعه مقاالتتالیف

الگوي چهارمین کنفرانس 

 71و  71اسالمی ایرانی پیشرفت 

 14اردیبهشت



57)  
عرضه   قابل یشرکت شبه تعاون یطراح

 در بورس

 ؛یاحمد شعبانتالیف مشترک)

 ؛يآباد صالح یعل ؛یوسفی یاحمدعل

/ علمی ی(الله بیحب يمحمدهاد

 پژوهشی

1714 

دوره مجله جستارهاي اقتصادي، 

، بهار و تابستان 17، شماره 11

1714 

 مجموعه مقاالت پژوهشگاه 1714 تالیف انقالبیاقتصاد   (58

51)  
تحلیل فقهی و اقتصادي رقابت آزاد 

 اقتصادي
 1714 تالیف

مجموعه مقاالت نقد نظام 

 داري)پژوهشگاه( سرمایه

61)  
بررسی حكم فقهی پول مخمس در فرض 

 افزایش قدرت خرید آن
 1714 تألیف مشترک/ علمی پژوهشی

 مجله پژوهشهاي فقهی

 

61)  

حق در قرض و دین در معیار اداي 

شرایط افزایش قدرت خرید پول در 

 سررسید تعهد

 1711 تألیف مشترک/ علمی پژوهشی

مجله فقه و اصول دانشگاه 

 فردوسی مشهد

 

62)  
رابطه کفاف و توسعه براساس روایات 

 1711 تألیف مشترک/علمی پژوهشی اسالمی

فصلنامه علمی پژوهشی علوم 

 حدیث

 

63)  
مقاومتی با تأکید نقش مردم در اقتصاد 

 يغفار یمجتب يمشترک با آقا 3131 تألیف مشترک/علمی ترویجی بر بیانات رهبر معظم انقالب

64)  

در  یمعامل ياز ربا یفقه ییزدا ابهام

و  یو آثار آن در نظام پول یمعدودات مثل

 یمال

 یمحمد مادرشاهمشترک با اقاي  3131 یپژوهش یمشترک/علم فیتأل

65)  

 ينظام اقتصاد يریگ روش شكل یبررس

روش  شنهادیو پ رانیا یاسالم يجمهور

 دیجد

  یحكومت اسالم مجله 3131 فیتال

66)  
 يپولها يکارکردها یفقه لیتحل

 3131 یپژوهش یمشترک/علم فیتأل (نیکو تی)مورد مطالعه ب شده يرمزنگار

مجله اقتصاد اسالمی مشترک با 

محمد  و نواب پور رضایعلآقایان 

 یطالب

67)  
متعال  يخدا یقیحق تیمالك تیکفا

 مجله قبسات 3137 یپژوهش یمشترک/علم فیتأل حق تصرف او يبرا

68)  
در فرض  خمسم لپو فقهی حكم سیربر

 3131 یپژوهش یمشترک/علم فیتأل آن دیقدرت خر شیافزا

مشـترک   فقهی يپژوهشـها مجله 

دانـش   اهلل درحمتیسـ با آقایـان  

 يحائر محمدمحسن رکهن،یم

61)  

 یمحور در سامانده ارزش مینقش مفاه

نظام  یقیتطب یبررس» يساختار نظام اقتصاد

 «یو اسالم يدار هیسرما

 3131 فیتال

ــلنامه علمــ  ــ یدو فص  یو پژوهش

 يمعرفت اقتصاد



71)  

از  یو معرفت شناخت یشناخت یهست یمبان

 يبرا یافتیمنظر رهبر معظم انقالب ره

 انیبن قرآن یبه علوم انسان یابیدست

 3131 فیتال

علـوم   شیمجموعه مقـاالت همـا  

/ مشـترک بـا   انیقرآن بن یانسان

 آقاي مجتبی غفاري

71)  
 یعادالنه انفال و منابع عموم عیتوز

 3131 یپژوهش یمشترک/علم فیتأل (ها ارانهی يهدفمند يمورد  )مطالعه

/ مشترک يمجله معرفت اقتصاد

 دیو سع یمیکر اکبر یعلبا آقایان 

 فرد یفراهان

72)  

در اسالم  ياقتصاد يآزاد یقیتطب یبررس

از منظر رهبر معظم  يدار هیو نظام سرما

 انقالب

 3131 یپژوهش یمشترک/علم فیتأل

 یو پژوهش یفصلنامه علممجله 

آقاي / مشترک با ی انقالب اسالم

 يغفار یمجتب

73)  
و  عهیش يو نقش فقها  ياعتبار يها پول

 اسالم يعلما شیهما 3131 فیتال مرتبط با آنها یاهل سنت در حل مسائل فقه

74)  

 یامتداد مبان یقیتطب یبررس

 یو اسالم يدار هینظام سرما یشناخت یهست

 يو ساختارها يفرد يرفتارها يریگ در شكل

 يرهبر اناتیبر ب دیبا تاک ياقتصاد

 3131 یپژوهش یمشترک/علم فیتأل

مجله قبسات مشترک با آقاي 

 مجتبی غفاري

 

 

 پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی نظریههای  . حضور در کرسی4

 توضیحات سال شده امتیاز کسب نوع فعالیت نوع کرسی موضوع ردیف

 اقتصاد مقاومتی 1

کرسی 

آزاداندیشی 

 دانشجویی

 52/9/1991 - سخنرانی

برگزار شده از 

سوی انجمن 

اسالمی 

دانشجویان 

دانشگاه علوم و 

 فنون خرمشهر

 

 مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ. مشارکت فعال در طرح 5

 توضیحات سال نوع مشارکت نام متفكر مدعوّ ردیف

1     

2     

3     

 

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



اندیشی/  نام همایش/ هم ردیف

 کارگاه/جلسه

دانشگاه یا مؤسسه  نوع همكاري

 مربوط

 توضیحات سال

نقد کتاب مباحثی در  1

 فلسفه اقتصاد

انجمن اقتصاد  داور نشست

 هیحوزه علم یاسالم

 قم

19/11/68  

و  دیخر» یعلم ناریسم 2

 یاعتبار یها فروش پول

 «)اسکناس(

پژوهشگاه فرهنگ  ندهکنارائه 

 یاسالم شهیو اند

11/11/61  

با موضوع  ینشست علم 3

کتاب نظام  ینقد و بررس

 یاقتصاد علو

انجمن اقتصاد  ارائه کننده

 هیحوزه علم یاسالم

 قم

برگزار شده در  59/6/66

 یسطح استان

نهمین نشست تخصصی  4

 محققان اقتصاد اسالمی

مشارکت و 

همفکری در 

طراحی 

های  رشته

اقتصاد 

 اسالمی

انجمن اقتصاد 

 اسالمی ایران

 91و 59

 1969اردیبهشت

برگزار شده در 

دانشگاه 

 فردوسی مشهد

نشست علمی کفایت  5

 شریعت و اندازه گیری آن

انجمن اقتصاد  داور نشست

اسالمی حوزه علمیه 

 قم

1/9/69  

نخستین نشست  6

های  اندیشه

الگوی اسالمی »راهبردی

 «ایرانی پیشرفت

دفتر مقام معظم  ارائه مقاله

 رهبری مدظله

11/9/69  

همایش الگوی اسالمی  7

 ایرانی پیشرفت

  1969 سازمان صدا و سیما ارائه مقاله

همایش الگوی اسالمی  8

 ایرانی عدالت

  1969 سازمان صدا و سیما ارائه مقاله

دومین نشست اندیشه های  1

 راهبردی با موضوع عدالت

دبیرخانه نشست  ارائه مقاله

های  اندیشه

6/5/91  



 راهبردی

افزایی و  دانشکارگاه  11

توانمندسازی اعضای هیأت 

علمی در زمینه فرهنگی، 

تربیتی، اجتماعی)با 

موضوع علوم انسانی 

 اسالمی(

شرکت در 

 کارگاه

پژوهشگاه فرهنگ 

 و اندیشه اسالمی

 55و51و6و1

 1991تیرماه 

 

کارگاه آموزشی نیم روزه  11

اقتصاد مقاومتی برای 

مدیران ارشد سازمان امور 

 عشایر ایران

 ریسازمان امور عشا سخنرانی

 رانیا

11/1/91  

اندیشی  نشست هم 12

 استادان)اقتصاد مقاومتی(

دانشگاه شهید  سخنران

 چمران

16/6/1991  

دانشگاه علوم  سخنران کارگاه اقتصاد اسالمی 13

 اقتصادی تهران

52/6/1991  

مؤسسه فجر انقالب  سخنران یاقتصاد مقاومتکارگاه  14

 مشهد یاسالم

  9/11/91و6

کارگاه آموزشی جایگاه و  15

نقش تعاون در رشد و 

 شکوفایی اقتصاد ملی

سازمان امور عشایر  سخنران

 ایران

برگزار شده در  51/11/1991و58

استان فارس 

 شهرستان شیراز

نشست هم اندیشی  16

استادان دانشگاه علوم 

 پزشکی جندی شاپور

 یدانشگاه جند سخنران

 شاپور

5/11/1991  

دانشگاه علوم  سخنران اقتصاد مقاومتی 

 اقتصادی

52/1/91  

های نقد  سلسله نشست 17

های بانکداری و  پژوهش

 مالی اسالمی

حضور در 

هفتمین 

 جلسه

بانک مرکزی، 

پژوهشکده پولی و 

 بانکی

1991  

نشست تخصصی حذف  18

 سود خالص از سرمایه

انجمن اقتصاد  ارائه کننده

 اسالمی حوزه
 12پاییز 

 



دو کارگدداه بددا   یبرگددزار 11

 تیددمفهددوم ماه» نیعندداو

 ینظدام اقتصداد  »و « پول

 «اسالم

 ینددددگینما نهددداد سخنران

 یمقام معظم رهبر

 رازیدر دانشگاه ش
26/1/13 

 

بددا عنددوان  ینشسددت علمدد 21

از منظدر   ینظام اقتصداد »

 «السالم هیعل نیرالمومنیام

پژوهشدددگاه علدددوم  سخنران

و مطالعدات   یانسان

 یفرهنگ

15/11/13 

 

الگوهای پیشرفت فرهنگ  

 و اقتصاد از منظر فقها

دانشگاه شهید  سخنران

 بهشتی

13/1/14  

نشست علمی با عنوان  

 ضرورت اصالح نگرش به »

 «یاقتصاد اسالم

  7/2/14 دانشگاه شیراز سخنران

نشست علمی با عنوان  21

 ماهیت پول

حوزه علمیه  سخنران

قم)مدرسه خاتم 

 االصیاء(

28/11/13  

نشست علمی با عنوان  

 ماهیت پول

مرکز فقهی ائمه  سخنران

 اطهار

5/12/13  

نسبت اقتصاد اسالمی و  

 اقتصاد مقاومتی

دانشگاه عالمه  سخنران

 طباطبایی

11/12/13  

عدالت در افق و تدابیر  

اقتصادی الگوی پایه 

 اسالمی ایرانی پیشرفت

شرکت در 

کارگروه 

 تخصصی

 اندیشکده عدالت

مرکز الگوی اسالمی 

 ایرانی پیشرفت

دومین نشست  13/12/14

سالیانه 

اندیشی  هم

صاحبنظران و 

عدالت پژوهان 

 برتر

اندیشی  نشست هم 

نظران و  صاحب

 پژوهان عدالت

مرکز الگوی اسالمی  شرکت

 ایرانی پیشرفت

 هشت ساعت 14اسفند 

 



طرح ضیافت اندیشه  

استادان داشگاه آزاد 

 اسالمی تاکستان

دانشگاه آزاد  مدرس

 اسالمی تاکستان

 ساعت 12 15مردادماه 

 

شرکت در کارگاه  

 تخصصی اقتصاد

سازمان بسیج  -

 اساتید

برگزار شده در  1314مرداد 

 شهر مشهد

 

 های علمی . حضور در انجمن7

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همكاري نام انجمن علمی ردیف

 یانجمدن اقتصداد اسددالم    یعلم -عضو رنیا یانجمن اقتصاد اسالم 1

 رنیا

 ادامه دارد 1385

 ادامه دارد  1386 قم هیحوزه علم علمی -عضو  قم هیانجمن اقتصاد حوزه علم 2

 انجمددن اقتصدداد اسددالمی حددوزه 3

 علمیه قم

هیات  رئیس 

 مدیره

 1/1/11 حوزه علمیه قم

الددددددددی 

31/12/11 

 

 

 های مطالعاتی . استفاده از فرصت8

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مبدأ کشور مقصد ردیف

1     

انددازی   های علمی ابتکاری ویژه )مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه . اجرای طرح9

 سایت علمی و . . .(

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان طرح ابتكاري ردیف

  1965 حوزه علمیه قم حوزه تاسیس انجمن علمی 1

 4طراحی فقهه اقتصهادی سهطح     2

 حوزه)دکتری(

مرکههز جههامو علههوم  

 اسالمی ولی امر)ع(

1995  

 

 . اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی11

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

اداره کل تعاون استان  تعاون، اشتغال و کارآفرینی 1

 قم

14/8/69  

در جمو  اساتید سطوح  1991 هیحوزه علماسالم و فقه  ینظام اقتصاد یطراح 2



 عالی حوزه اهواز اهواز (اقتصاد مقاومتی)

 غاتیسازمان تبل اسالم و فقه ینظام اقتصاد یطراح 3

 مشهد

شهریور 

1991 

در جمو روحانیون حوزه 

 علمیه مشهد

  1991 معارف ویراد جلسه15در  یاقتصاد مقاومت 4

تعاون  یسازمان مرکز اقتصاد تعاون از منظر اسالم 5

 رانیا ییروستا

و  رانیمد در جمو 9/15/1991

کارشناسان ارشد دو 

و  ییسازمان تعاون روستا

 ریامور عشا

نشست علمی کتاب اقتصاد  

 تعاونی از منظر اسالم

انجمن اقتصاد اسالمی 

 حوزه علمیه قم 

24/3/1315  

روحانیت در نشست علمی نقش  

 تحقق اقتصاد مقاومتی

وزارت جهاد 

کشاورزی/ نمایندگی 

 ولی فقیه

12/3/1315  

کار گاه دو روزه هم اندیشی  

 صاحب نظران پولی کشور

گروه مطالعات 

 اقتصادی مجاهد

اول و دوم 

 14مردادماه 

 

بررسی  با عنوان فقهینشست  

 ادله ضمانت کاهش ارزش پول

مدرسه فقهی امام 

 )ع( محمد باقر

14/11/14  

تبیین با عنوان  فقهینشست  

 ماهیت پول

مدرسه فقهی امام 

 محمد باقر )ع(

2/11/14  

الگوهای پیشرفت فرهنگ و  

 اقتصاد از منظر فقها

دانشگاه شهید 

 بهشتی

13/1/14  

 

 ها ها و رساله نامه راهنمایی پایان. 11

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

مجدد  لیزنت يو اقتصاد یفقه یبررس 1

 و اوراق قرضه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بناب
 11/7/61 کارشناسی ارشد

 1711 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی شرط جبران کاهش ارزش پول  2

3 
 یحكومت ياتهایمال یاصول و مبان

 جامعه المصطفی العالمیه

 مجتمع آموزش عالی فقه
 14/4/11 کارشناسی ارشد



4 

 ینقش انفاق در اقتصاد اسالم یبررس

مرکز مدیریت حوزه هاي 

علمیه مدیریت حوزه علمیه 

 استان قم

 1/11/11 کارشناسی ارشد

 11/8/11 کارشناسی ارشد دانشگاه مفید ماهیت و احكام حقوقی پول 5

 16/11/11 سطح سه حوزه حوزه علمیه استان قم تحلیل فقهی ربا در پول  6

 1/7/11 سطح سه حوزه حوزه علمیه استان قم بررسی ملكیت آناًما و ادله اثبات آن:  7

راه هاي مطلوب تحصیل رزق از  8

 دیدگاه قرآن کریم
 11/6/11 سطح سه حوزه  حوزه علمیه استان قم

تبیین روش شهید صدر در کشف نظام  1

 اقتصادي اسالم
 17ماه  يد کارشناسی ارشد جامعه المصطفی

قابل عرضه  یتعاون يشرکتها یطراح 11

 هیدر بورس بر اساس فقه امام

 هیدانشگاه امام صادق عل

 السالم
 71/8/17 کارشناسی ارشد

 یمحاسبه وجوهات شرع یسنج امكان 11

قانون  حهیال4ماده ی)بررساتیبه عنوان مال

 (میمستق يتهایمال

 نیاصول الد دانشگاه

 کارشناسی ارشد

11/8/17 

 13/1/17 سطح سه حوزه قم هیعلم حوزه کیتجارت الكترون یفقه یبررس 12

اصول فعالیتهاي اقتصادي از منظر امام  13

 علی )ع(

 حوزه علمیه
 سطح سه حوزه

11/11/14 

 71/1/1711 سطح سه / مشاور حوز علمیه قم پولشویی از منظر فقه 14

خمس ارباح مكاسب در ارتباط با  15

 پول از منظر فقهکاهش و افزایش ارزش 

 دانشگاه فردوسی مشهد
 دکتري/ مشاور

18/8/1711 

 حوزه علمیه قم معاوضه نسیه پول 16
 سطح چهار/ مشاور

11/1/1711 

 

 

 . مصاحبت تحقیقات )راهنمایی، مشاوره و نظارت(12

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع مصاحبت عنوان تحقیق ردیف

1      

 

 تحقیقات و آثار. ارزیابی 13

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



 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 21/2/81 یمحمود عصار اسالم دگاهیشدن اقتصاد از د یجهان 1

گروه دایره المعارف  اقتصاد در قرآن 2

قرآن کریم مرکز فرهنگ و 

 معارف قرآن

الی  1/1/66

1/11/66 

 مرکز فرهنگ و معارف قرآن

نگرش جامع به تعامل میان همت  3

 مضاعف و کار مضاعف

همایش ملی همت 

 مضاعف و کار مضاعف

معاونت پژوهش جامعه الزهرا سالم  61اسفند

 اهلل علیها

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 4/1/11 محمد جداري عالی اخالق مصرف یمدل اسالم 4

و  یعدالت اجتماع یاسالم هینظر 5

 يعدالت اقتصاد

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 16/6/11 وضلویع نیحس

 یاز مبان یاسالم اقتصاد  يریپذ ریتأث 6

 میکر قرآن یشناس شناسی و جهان خدا

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 11/6/11 این يهادو اصغر یعل

 یاصغر ابوالحسن یعل یپول در اقتصاد اسالم یستیچ 7

 ،یابانیب ریجهانگ ،یانیهست

 و يریام يعشر یابوالقاسم اثن

 کهندل محمد

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 18/1/11

شناسی نظریات علمی اقتصاد  روش 8

 اسالمی

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 18/1/11 يآقا نظر حسن

در نظام  تیارائه پول در تابع مطلوب 1

کنترل  يالگو کیدر قالب  یاقتصاد اسالم

 نهیبه

 عیو رف ییمحسن رضا

 مقدم یحسن

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 18/1/11

نسبت میان وظایف اقتصادي دولت و  11

 یاسالم يتحقق عدالت اقتصادي در الگو

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 71/1/11 نسب مصطفی سمیعی

اقتصادي راولز  -عدالت اجتماعینسبت  11

 و آراء شهید صدر )ره(

 مقدم یرضا مصباح غالم

 نیدصدرالدیو س

 يمشهد ینیحس

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 71/1/11

 دگاهیاز د تیو معنو يعدالت اقتصاد 12

 البالغه نهج

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 71/1/11 ياعظم اکبر

اسالم و  ینظام مال يا سهیمقا لیتحل 13

 متعارف در تحقق عدالت

و  يعسگر يمحمدمهد

 زاده امن سهینف

 

11/11/11 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

 قم هیحوزه علم 11زمستان  ینخل دحسنیس هیدر احكام پول در غصب و  مهر 14

 دگاهیاز د ینیحكومت د یشناس بیآس 15

 ()ع یامام عل

 قم هیحوزه علم 11زمستان  قدم شیغالمرضا پ

 یعل نیمحمد حس  )ع( یامام عل یمال يها استیس 16

 ياکبر

 قم هیحوزه علم 11زمستان 



 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 7/11/11 يرمعزیم نیدحسیس یاقتصاد مقاومت هینظر 17

پول به عنوان  تیاز ماه دیجد یلیتحل 18

 «يمالِ اعتبار»

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 11/11/11 یتوسل لیمحمداسماع

نظام اقتصاد اسالمی الگویی کامل براي  11

 یاقتصاد مقاومت

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 8/3/11 ياسد یعل

 يها و روش گاهیجا ف،ی)تعر یمل دیتول 21

 (شیافزا

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 11/6/11 انیناصر جهان

 يا خانواده هستهتنظیم روابط اقتصادي  21

 یبا نگرش اسالم

امیرحسین بانكی پور 

فرد، وحید ارشدي و مهرناز 

 سطوت

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 11/6/11

ــ  ــاد  يا  ســهیمقا یبررس دانشــواره اقتص

 البالغه  در قرآن و نهج یاسالم

 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 11/11/11 مجله اقتصاد اسالمی

محمد  دگاهیاز د یاسالماقتصاد  

 خان  اکرم

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 11/11/11 مجله اقتصاد اسالمی

جبران کاهش قدرت  بودن يربو یبررس 

  مدت کوتاه يها در قرض دیخر

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 14/11/11 مجله اقتصاد اسالمی

 ینقش مردم در اقتصاد مقاومت يتئور 

 / يمقام معظم رهبر يها شهیبر اند یمبتن

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 11/11/11 مجله اقتصاد اسالمی

ـ اسالم بـا تاک  یاسیاقتصاد س یبررس   دی

ــ  ــام عل ــر تفكــر و مــنش ام ــه  یب )ع( و ارائ

 آن  يمناسب برا يشنهادیشناسی پ روش

 

   

  

 اسالمیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  11/7/17 مجله اقتصاد اسالمی

وکــار خــانگی زنــان،  گســترش کســب 

راهبردي مبتنی بر نگاه دینی بـراي اشـتغال   

 زنان

  11/7/17 مجله اقتصاد اسالمی

کار از منظر امام  امدیپ یلیتحل یبررس 

 البالغه )ع( در نهج یعل

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 11/7/17 مجله اقتصاد اسالمی

 قیدر جامعه از طر ییفقرزدا يها وهیش 

 )ع( یاز منظر امام عل تیحاکم

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 11/7/17 مجله اقتصاد اسالمی

سبک کسب  یچارچوب مفهوم ي ارائه 

 یو کار اسالم

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 11/7/17 مجله اقتصاد اسالمی



) رانیا یاقتصادمقاومت کیتینقش ژئو پل 

 يداری( در ب دیجد يالگو کیبعنوان 

 یاسالم

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1/1/17 مجله اقتصاد اسالمی

 كردیگذار به توسعه با رو ندیفرا 

 يحماسه اقتصاد

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 8/8/17 مجله اقتصاد اسالمی

تحقق عدالت  یارائه مدل سه ضلع 

 در نهج البالغه ياقتصاد

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 8/8/17 اقتصاد اسالمیمجله 

اسالم و نقش  ينظام اقتصاد يساز ادهیپ 

 علم اقتصاد

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 8/8/17 مجله اقتصاد اسالمی

 يو روش کشف مذهب اقتصاد فیتعر 

 اسالم

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 16/11/17 مجله اقتصاد اسالمی

بر  یتورم اتیآثار مال ينظر لیتحل 

 يعدالت اقتصاد

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 4/11/17 مجله اقتصاد اسالمی

و  یعدالت اجتماع یاسالم هینظر 

 يعدالت اقتصاد

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 16/11/17 مجله اقتصاد اسالمی

اقتصاد  یبر امكان سنج ینگرش 

 یدر پرتو قانون اساس یمقاومت

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 18/11/17 مجله اقتصاد اسالمی

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 18/11/17 مجله اقتصاد اسالمی  يدیعدالت تول هینظر 

موجود در  يكردهایرو يانتقاد یابیارز 

  لیبد ریتفس کی ةپول؛ ارائ یشناس یهست

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 8/11/17 مجله اقتصاد اسالمی
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 و...(

 توضیحات سال نوع همكاري ردیف

 - 1991 آیین تعاونی)رویکرد اقتصادی( قیتحقانجام  1

1995 

 

 


