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  همکار ناو محقق اعضای هیأت علمی هایفعالیتگزارش 
 
 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 

 

  ،پولی، مالی در حوزه

 و سرمایه بانکی
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 الف( تحقیقات چاپ شده
 توضيحات محل انتشار نام محقق عنوان تحقيق رديف

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سیدعباس موسویان بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل  1

2  
طرح تحول نظام بانکی ـ اصلاح قانون و الگوی 

 عملیاتی بانکداری بدون ربا
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سیدعباس موسویان

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سیدعباس موسویان ابزارهای مالی اسلامی ـ صکوک  3

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سیدعباس موسویان گذاری در اقتصاد اسلامیانداز و سرمایهپس  4

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی احمدعلی یوسفی بررسی فقهی خرید و فروش اسکناس  5

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیاهادوی اصغرعلی الحسنه و آثار اقتصادی آنقرض  6

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی احمدعلی یوسفی ماهیت پول  7

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی احمدعلی یوسفی نظام مالی اسلام  8

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سید عباس موسویان (1بازار سرمایه اسلامی )  9

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیاغلامعلی معصومی ـ بررسی فقهی و اقتصادی ابزارهای مشتقه  10

  انتشارات جنگل احمدعلی یوسفی بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول  11

 های پولی )کارگروهی(پول و نظام  12
سیدحسین میرمعزی و 

 سیدعباس موسویان

بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه 

 علمیه قم
 

  پژوهشکده پولی و بانکی سیدعباس موسویان اسلامیبانکداری   13

 کار گروهی ربا و مسائل عصر حاضر)کار گروهی(  14
بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه 

 علمیه قم
 

  مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر کار گروهی )کار گروهی( بهره یا ربا  15

  انتشارات وثوق سیدعباس موسویان احکام فقهی بانکداری بدون ربا  16

  پژوهشکده پولی و بانکی سیدعباس موسویان )کار گروهی( معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید  17

  انتشارات وثوق سیدعباس موسویان بانکداری در آیینه شریعت  18

  مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سیدعباس موسویان )کار گروهی( اصلاح قانون و الگوی بانکداری بدون ربا  19

  مجمع تشخیص مصلحت نظام سیدعباس موسویان تولیدی و تجاریهای ربا در قرض  20

  پژوهشکده پولی و بانکی سیدعباس موسویان )کار گروهی( جریمه و خسارت تأخیر تأدیه  21

  )ع(دانشگاه امام صادق سیدعباس موسویان مبانی فقهی بازار پول و سرمایه )کار مشترک(  22

23  
)کار  دوم(معاملات بانکی از منظر مراجع )ویرایش 

 گروهی(
  پژوهشکده پولی و بانکی سیدعباس موسویان

  پژوهشکده پولی و بانکی سیدعباس موسویان پذیری فقهیهای اعتباری و انطباقکارت  24

 سیدعباس موسویان های ارزیابی بانکداری اسلامی )کار گروهی(شاخص  25
مجمع تشخیص مصلحت نظام و بانک 

 انصار
 

 (سرمایه اسلامی )بورس( )کار مشترکآشنایی با بازار   26
و ابوذر  سیدعباس موسویان

 سروش
  کانون اندیشه جوان

 بانکداری اسلامی )ویرایش و اضافات( )کار مشترک(  27
و حسین  سیدعباس موسویان

 میثمی
  پژوهشکده پولی و بانکی

28  
)تجربه بانک  ای بر بانکداری بدون ربا در ایرانمقدمه

 کشاورزی(
  مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر موسویانسیدعباس 
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 توضيحات محل انتشار نام محقق عنوان تحقيق رديف

29  
اسلامی )کار ها و موسسات مالی شرعی بر بانک نظارت

 گروهی(
  پژوهشکده پولی و بانکی سیدعباس موسویان

  انتشارات سمت ـ دانشگاه مفید سیدعباس موسویان )کار گروهی( بانکداری بدون ربا از نظریه تا تجربه  30

31  
تامین مالی صنعت نفت از طریق ابزارهای مالی 

 اسلامی )کار مشترک(
  هزاره سوم اندیشه سیدعباس موسویان

32  
 اتسوالبانکی، پاسخگویی به مهمترین  معاملاتفقه 

 فقهی نظام بانکی
  انتشارات زمزم هدایت سیدعباس موسویان

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی احمدعلی یوسفی ربا و تورم  33

  دفتر تبلیغات اسلامی احمدعلی یوسفی ربا )کار گروهی(  34

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفرسعید فراهانی های پولی در بانکداری بدون رباتسیاس  35

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سیدحسین میرمعزی الخیار از دیدگاه فقه و اقتصادبیع  36

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مطالعات اقتصادیسلسله  پول در نگاه اقتصاد و فقه  37

 

 

 در دست اجرا( تحقیقات ب

 توضيحات نام پژوهشكده و گروه نام محقق عنوان تحقيق رديف

  های اسلامی / اقتصادنظام سیدعباس موسویان طرح تحول نظام بانکی )ویراست سوم( 1

  های اسلامی / اقتصادنظام سیدعباس موسویان الگوهای بانکداری بدون ربا 2

  های اسلامی / اقتصادنظام احمدعلی یوسفی پول از منظر اسلامی )موضوع و احکام فقهی( 3

  های اسلامی / اقتصادنظام احمدعلی یوسفی شناسی و مباحث فقهی(پولهای رمزنگاری شده )امور فنی، موضوع 4

  های اسلامی / اقتصادنظام حامد عباسی بانکداری اخلاقی از منظر اسلام 5

  های اسلامی / اقتصادنظام انیغلامعلی معصومی بررسی فقهی اقتصادی عقود مشارکتی 6

  های اسلامی / اقتصادنظام انیغلامعلی معصومی بررسی فقهی اقتصادی سوآپ )جلد دوم ابزارهای مشتقه( 7

  های اسلامی / اقتصادنظام سیدعباس موسویان های عملیاتی بازار مالی اسلامیمدل 8

 

 

 ( مقالات چاپ شده در مجلاتج

 نام مؤلف عنوان مقاله رديف
نوع مقاله: تأليف/ 

 تحقيق/ ترجمه و...
 تاريخ اتمام

 محل انتشار يا ارائه

 )نام مجله يا مجموعة مربوط(

1  
عقود با بازدهی ثابت، مشکل بانکداری بدون 

 ربا
 1376 تالیف سیدعباس موسویان

بانکداری همایش 

 اسلامی
 همایش هشتم

 14-13شماره مجله نقد و نظر 1376 تالیف سیدعباس موسویان بهره بانکی همان رباست  2

 17ـ  18شماره  مجله نقد و نظر 1377 تالیف سیدعباس موسویان های بهره و ربانظریه  3

 1377 تالیف سیدعباس موسویان پذیر در بانکداری بدون رباهای انتقالسپرده  4
همایش بانکداری 

 اسلامی
 همایش نهم

 14شماره  مجله نامه مفید 1377 تالیف سیدعباس موسویان های دولتیبهره بانک  5
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 نام مؤلف عنوان مقاله رديف
نوع مقاله: تأليف/ 

 تحقيق/ ترجمه و...
 تاريخ اتمام

 محل انتشار يا ارائه

 )نام مجله يا مجموعة مربوط(

6  
پذیر های انتقالبررسی فقهی اقتصادی سپرده

 در بانکداری بدون ربا
 1378 تالیف سیدعباس موسویان

مجله فقه اهل 

 بیت)فارسی(
 18-17شماره 

7  
ساختار بانکداری بررسی فقهی ـ اقتصادی 

 بدون ربا
 1378 تالیف سیدعباس موسویان

همایش بانکداری 

 اسلامی
 همایش دهم

8  
 دیاقتصا دلائل و حقوقی مبانی بررسی و نقد

 بهره
 11شماره  مجله کتاب نقد 1378 تالیف سیدعباس موسویان

9  

 تنقیح فی علمیة بحوث: الفقه ماوراء

 نقد - البنکیة الفائدة ربویة الأحکام موضوعات

 «البنکیه الفائده و الربا» مقاله

 سیدعباس موسویان
ترجمه حیدر  تالیف

 اللهحب
 24شماره  )عربی( البیتفقه اهل 1422

10  
بررسی فقهی ـ اقتصادی اوراق مشارکت 

 جایگزین اوراق قرضه
 1378 تالیف سیدعباس موسویان

ی هاکنفرانس سیاست

 پولی و ارزی
 تهران

11  
ابزارهای جایگزین بررسی فقهی ـ اقتصادی 

 اوراق قرضه
 23شماره  مجله فقه 1379 تالیف سیدعباس موسویان

12  
اقتصادی دفعی یا ـ  ثمرات فقهی

 بودن تحریم ربا در قرآنتدریجی
 1شماره  اقتصاد اسلامی 1380 تألیف سیدعباس موسویان

 28-27شماره مجله فقه 1380 تألیف سیدعباس موسویان دولتی بانکهای در ربا  13

14  
انفاق قرآنی و ابزارهای مالی مناسب آن در 

 عصر حاضر
 2شماره  اقتصاد اسلامی 1380 تألیف سیدعباس موسویان

 3شماره  اقتصاد اسلامی 1380 تألیف سیدعباس موسویان مشارکت مجدد، جایگزین تنزیل مجدد  15

 4شماره  اسلامیاقتصاد  1380 تألیف سیدعباس موسویان های اقتصادی اسلامعدالت؛ محور آموزه  16

17  
آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به 

 جای نظام بهره
 5شماره  اقتصاد اسلامی 1381 تألیف سیدعباس موسویان

18  
مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی 

 ایران
 6شماره  اقتصاد اسلامی 1381 تألیف سیدعباس موسویان

19  
های جدید در بانکداری بدون طراحی سپرده

 ربا
 7شماره  اقتصاد اسلامی 1381 تألیف سیدعباس موسویان

 8شماره  اقتصاد اسلامی 1381 تألیف سیدعباس موسویان دین و اقتصاد  20

21  
اعتبار در حساب جاری مشارکتی، در 

 بانکداری بدون ربا
 9شماره  اقتصاد اسلامی 1382 تألیف سیدعباس موسویان

 10شماره  اقتصاد اسلامی 1382 تألیف سیدعباس موسویان جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام  22

 11شماره  اقتصاد اسلامی 1382 تألیف سیدعباس موسویان های بدون رباانواع بانک  23

24  
های کارشناسی های فقاهتی و عرصهحوزه

 بانکداری اسلامی
 12شماره  اقتصاد اسلامی 1382 تألیف سیدعباس موسویان

 13شماره  اقتصاد اسلامی 1383 تألیف سیدعباس موسویان بانکداری بدون رباهای اعتباری در کارت  25

 14شماره  اقتصاد اسلامی 1383 ترجمه سیدعباس موسویان های اعتباری در پرتو فقه و شریعتکارت  26

27  
های بانکی و پیشنهاد ارزیابی سپرده

 های جدیدسپرده
 15شماره  اقتصاد اسلامی 1383 تألیف سیدعباس موسویان
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 نام مؤلف عنوان مقاله رديف
نوع مقاله: تأليف/ 

 تحقيق/ ترجمه و...
 تاريخ اتمام

 محل انتشار يا ارائه

 )نام مجله يا مجموعة مربوط(

28  
های طرحی برای ساماندهی صندوق

 الحسنهقرض
 16شماره  اقتصاد اسلامی 1383 تألیف سیدعباس موسویان

 1383 تالیف سیدعباس موسویان های بانکیارزیابی سپرده  29
بانکداری همایش 

 اسلامی
 تهران

 1383 تالیف سیدعباس موسویان بررسی تطبیقی بانکداری ایران و اردن  30
 مجمع بانکداران

 اسلامی
 تهران

31  
تبیین فقهی بانکداری بدون ربا )مدل ایران و 

 اردن(
 2شماره  فصلنامة فقه و حقوق 1383 تألیف سیدعباس موسویان

 17شماره  اقتصاد اسلامی 1384 تألیف سیدعباس موسویان راهکار رسیدن به نرخ سود بانکی تعادلی  32

 1شماره  مجله فقه و اصول 1384 تألیف موسویانسیدعباس  اسلامی بانکداری متغیر و ثابت احکام  33

 18شماره  اقتصاد اسلامی 1384 تألیف سیدعباس موسویان های تولیدی و تجاریربا در قرض  34

35  
های اعطای ارزیابی قراردادها و شیوه

 تسهیلات در بانکداری بدون ربا
 19شماره  اقتصاد اسلامی 1384 تألیف سیدعباس موسویان

36  
های اعتباری در بانکداری کارتبررسی فقهی 

 بدون ربا
 20شماره  اقتصاد اسلامی 1384 تألیف سیدعباس موسویان

 4شماره  فصلنامة فقه و حقوق 1384 تألیف سیدعباس موسویان جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران  37

38  
اصلاح ساختار مؤسسات و ابزارهای مالی بازار 

 پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام
 1384 تألیف سیدعباس موسویان

فصلنامة پژوهشی 

 )ع(دانشگاه امام صادق
 25شماره 

 53شماره  مجله اندیشه حوزه 1384 تألیف سیدعباس موسویان نقد و بررسی قانون بانکداری بدون ربا  39

40  
بررسی راهکارهای حلّ مشکل تأخیر تأدیه 

 در بانکداری بدون ربا
 8شماره فصلنامة فقه و حقوق 1385 تألیف سیدعباس موسویان

 21شماره  اقتصاد اسلامی 1385 تألیف سیدعباس موسویان بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر  41

42  
های بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکت

 لیزینگ
 22شماره  اقتصاد اسلامی 1385 تألیف سیدعباس موسویان

 23شماره  اقتصاد اسلامی 1385 تألیف سیدعباس موسویان بدون ربا الگوی جدید بانکداری  43

 24شماره  اقتصاد اسلامی 1385 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان )صکوک اجاره( اوراق بهادار اجاره  44

45  
قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود 

 اسلامی
 1385 تألیف سیدعباس موسویان

فصلنامة تخصصی فقه 

 و حقوق
 10شماره 

46  
از اعتبار در حساب جاری راهکارهای استفاده 

 در بانکداری اسلامی
 60شماره  نامه مفید 1386 تألیف سیدعباس موسویان

47  
اوراق بهادار استصناع؛ مکمل بازار سرمایه 

 ایران
 1386 تألیف سیدعباس موسویان

مجله جستارهای 

 اقتصادی
 8شماره 

 1386 تألیف سیدعباس موسویان مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا  48
فصلنامة تخصصی فقه 

 و حقوق
 14شماره

49  
نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و 

 پیشنهاد قانون جایگزین
 25شماره  اقتصاد اسلامی 1386 تألیف سیدعباس موسویان

50  
صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب 

 برای توسعه بخش کشاورزی ایران
 26شماره  اقتصاد اسلامی 1387 تألیف سیدعباس موسویان
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 نام مؤلف عنوان مقاله رديف
نوع مقاله: تأليف/ 

 تحقيق/ ترجمه و...
 تاريخ اتمام

 محل انتشار يا ارائه

 )نام مجله يا مجموعة مربوط(

 27شماره  اقتصاد اسلامی 1387 تألیف سیدعباس موسویان های ربا و بهرهنظریه  51

52  
بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با 

 عقدهای اسلامی
 27شماره  اقتصاد اسلامی 1387 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

53  
در بانکداری اعتباری های کارتطراحی 

 اساس بیع مرابحه ربا بربدون
 28شماره  اقتصاد اسلامی 1387 تألیف سیدعباس موسویان

 16شماره فصلنامة فقه و حقوق 1387 تألیف سیدعباس موسویان بررسی فقهی و حقوقی تعیین سود بانکی  54

55  
صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار 

 پول و سرمایه اسلامی
 1388 تألیف سیدعباس موسویان

جستارهای مجله 

 اقتصادی
 11شماره 

56  
اوراق بهادار)صکوک( جعاله؛ ابزاری کارآمد 

 برای توسعه صنعت گردشگری
 32شماره  اقتصاد اسلامی 1388 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

 1388 تالیف سیدعباس موسویان اسلامی ثبات بیشتر و کارایی بالاتربانکداری  57
همایش بانکداری 

 اسلامی
 تهران

58  
اعتباری در بانکداری اسلامی ریسکمدیریت

 از طریق سوآپ نکول اعتباری
 33شماره  اقتصاد اسلامی 1388 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

59  
بر مبنای عقد صلح و  طراحی اوراق وقف

 المنفعههای عاموقف جهت تامین مالی طرح
 1388 )مشترک(تالیف سیدعباس موسویان

مطالعات اقتصاد 

 اسلامی
 3شماره 

60  
در  های بانکی به اوراق بهادارتبدیل دارایی

 بانکداری بدون ربا
 1389 تالیف سیدعباس موسویان

فصلنامه پول و 

 اقتصاد
 4شماره 

 1389 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان طراحی الگوی توسعه عادلانه جایگاه فقه در  61
اقتصاد  همایش

 اسلامی و توسعه
 مشهد

62  
بانکداری اسلامی، طراحی مدل عملیاتی 

 سازگار با الگوری ایرانی اسلامی پیشرفت
 1389 تالیف سیدعباس موسویان

الگوی اسلامی ایرانی 

 پیشرفت
 همایش اول

 1389 تالیف سیدعباس موسویان نقد بخش پول و بانک برنامه پنجم  63
برنامه همایش نقد 

 توسعه پنجم
 تهران

64  
 )صکوک( مضاربه؛ ابزاری مناسب اوراق بهادار

 برای توسعه بخش صادرات ایران
 1389 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

مجله جستارهای 

 اقتصادی
 13شماره 

 35شماره  اقتصاد اسلامی 1389 تالیف سیدعباس موسویان مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی  65

 2شماره  معرفت اقتصادی 1389 )مشترک(تالیف سیدعباس موسویان گذاری از منظر فقه امامیهضوابط قیمت  66

67  

نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقاء سطح 

 های اسلامیمشروعیت و کارایی بانک

 )مطالعه تجربه چند کشور اسلامی(

 36شماره  اقتصاد اسلامی 1389 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

68  

 بررسی امکان استفاده از سوآپ بازده کل

در بانکداری  جهت مدیریت ریسک اعتباری

 اسلامی

 37شماره  اقتصاد اسلامی 1389 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

69  
امکان سنجی فقهی تشکیل بازار بین بانکی 

 در بانکداری اسلامی
 38شماره  اقتصاد اسلامی 1389 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

70  
اوراق سلف؛ ابزاری برای تأمین مالی 

 های بالادستی صنعت نفتپروژه
 39شماره  اقتصاد اسلامی 1389 تألیف موسویانسیدعباس 
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71  
سنجی فقهی طراحی اسناد خزانه امکان

 اسلامی در بازارهای مالی اسلامی
 40شماره  اقتصاد اسلامی 1389 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

 3شماره  معرفت اقتصادی 1389 )مشترک(تالیف سیدعباس موسویان مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی  72

73  
های عملیاتی کارت بررسی تطبیقی مدل

 اعتباری در بانکداری اسلامی
 43شماره  اقتصاد اسلامی 1390 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

74  
 النظام فی جدید إیداع حساب اقتراح

 اللاربوی المصرفی
 سیدعباس موسویان

 تألیف

ترجمه الشیخ 

 محمدحسن زراقط

-ق1432

 م2011

مجله الاجتهاد و 

 التجدید
 19شماره 

75  
ای برای پوشش ریسک هصکوک وکالت بیم

 آمیزحوادث فاجعه
 44شماره  اقتصاد اسلامی 1390 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

76  
اوراق بهادار)صکوک( بانکی؛ تبدیل تسهیلات 

 بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا
 1390 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

مالی تحقیقات 

 اسلامی
 1شماره 

77  

بندی بندی و اولویتشناسایی و طبقه

های اوراق مضاربه با تاکید بر فقه ریسک

گیری امامیه با رویکرد مدلسازی تصمیم

 چندمعیاره

 1390 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان
معرفت اقتصاد 

 اسلامی
 5شماره 

78  
 یکاربرد مرابحه در بانکدار یسنجامکان

 بدون ربا
 1390 تالیف سیدعباس موسویان

مجله علمی ترویجی 

 روند
 59شماره

79  
 شارانت مالی و اقتصادی فقهی، شناسیآسیب

 ایران در مشارکت اوراق
 1390 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

 اوراق بورس فصلنامه

 بهادار
 14شماره 

80  

کاربرد ابزارهای پروژه محور اسلامی)صکوک( 

های بخش نفت گذاریسرمایهدر تامین مالی 

 و گاز

 1391 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان
معرفت اقتصاد 

 اسلامی
 7شماره 

 45شماره  اقتصاد اسلامی 1391 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان مهندسی مالی اسناد خزانه اسلامی  81

82  

تحلیل فقهی اقتصادی اختیار فروش گواهی 

 عنوان یکی ازگذاری بهسپرده سرمایه

مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در 

)مطالعه موردی بانکداری  بانکداری اسلامی

 ایران(

 1391 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان
مجله جستارهای 

 اقتصادی
 18شماره 

83  
ها و موسسات مالی حاکمیت شرعی در بانک

 اسلامی انگلستان و مقایسه آن با ایران ـ
 1391 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

تحقیقات مالی 

 اسلامی
 2شماره 

84  

تجربه قانونگذاری و نظارت تحلیل و مقایسه 

 :رکشورهایدر سا یبر اجرای بانکداری اسلام

هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در دلالت

 کشور

 1391 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان
مطالعات اقتصاد 

 اسلامی
 8شماره 

85  
به راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی 

 های تجاری در بانکداری اسلامیبانک
 46شماره  اقتصاد اسلامی 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان
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86  
اوراق بهادار )صکوک( وکالت؛ ابزاری مناسب 

 برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی
 47شماره  اقتصاد اسلامی 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

87  
اوراق بهادار ماهیت حقوقی و شرایط و ارکان 

 اجاره
 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

فصلنامة حقوق 

 اسلامی
 32شماره 

88  
 یابزارها یهاسکیر یبندشناخت و رتبه

 ی)صکوک(اسلام یمال
 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

اندیشه مدیریت 

 راهبردی

 13شماره 

 

89  
بدون ربا بر رشد  یبانکدار ریتأث یبررس

 رانیدر ا یاقتصاد
 48شماره  اقتصاد اسلامی 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

90  
 بازار و بانکداری در سهام اعتباری خرید

 میااسل سرمایه
 49شماره  اقتصاد اسلامی 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

91  
 صکوکر به وسیله محو پروژه مالی تأمین

 نفت درصنعت استصناع
 50شماره  اقتصاد اسلامی 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

92  
 اجاره صکوک عملیاتی هایمدل طراحی

 باز بازار عملیات انجام جهت
 51شماره  اقتصاد اسلامی 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

93  

 توسعه فرآیند در ربا تاریخی سیر ارزیابی

 نقد و غرب

 چارچوب در بانکی بهره جدید های قرائت

 میااسل

 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان
 ایرانی میااسل الگوی

 پیشرفت
 سوم کنفرانس

94  
 و سرمایه و پول بازارهای فقهی مبانی

 آن کاربردهای
 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

معرفت اقتصاد 

 اسلامی
 9شماره 

95  
 بانکداری در قانونی ذخیره مطلوب الگوی

 میااسل
 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

 بانکداری و اقتصاد

 میااسل
 2شماره

96  
خلاء قانونی مطالبات غیر جاری در قانون 

 عملیات بانکداری بدون ربا
 52شماره اقتصاد اسلامی 1392 تالیف سیدعباس موسویان

97  
ی نظارت شرعی بر بانکهای کشور الگو

 اساس دیدگاه خبرگان بانکداری اسلامیبر
 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

 -پژوهشهای پولی 

 بانکی
 18شماره 

 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه  98
پژوهشنامه حقوق 

 اسلامی
 38شماره 

 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان حقوقی اوراق استصناع موازی ـبررسی فقهی   99
مجله دیدگاه های 

 حقوق قضایی
 63شماره 

100  
مدیریت ریسک اوراق بهادار مضاربه با تاکید 

 بر فقه امامیه
 1391 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

تحقیقات مالی 

 اسلامی
 3شماره 

 تالیف سیدعباس موسویان های معاصر درباره ربانقد دیدگاه  101
1391-

1392 
 66-65شماره مجله کتاب نقد

102  
بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه 

 امامیه
 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

تحقیقات مالی 

 اسلامی
 4شماره 

103  
اوراق مرابحه کالا، ابزار مناسب برای بازار بین 

 بانکی در بانکداری بدون ربا
 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

تحقیقات مالی 

 اسلامی
 5شماره 
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104  
گذاری بازار کالا و خدمات در مدل قیمت

 مقاومتیاقتصاد 
 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

اقتصاد و بانکداری 

 اسلامی
 5و  4شماره

105  
استمهال مطالبات  یراهکارها یبررس

 بدون ربا یدر بانکدار یجارریغ
 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

مجله علمی ترویجی 

پاییز و  -روند

 92زمستان

 64و  63شماره 

 1392 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان استصناع عقد حقوقی -فقهی آثار و احکام  106
 اوراق بورس فصلنامه

 بهادار
 21شماره

 1393 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان فکری هایدارایی بازار حقوقی و فقهی مبانی  107
 اوراق بورس فصلنامه

 بهادار
 26شماره 

108  
ای و تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله

 ربامشارکتی در بانکداری بدون 
 53شماره  اقتصاد اسلامی 1393 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

109  
شناسی نظارت شرعی در نظام بانکی آسیب

 های قانونیایران و ارائه اصلاح
 54شماره اقتصاد اسلامی 1393 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

110  

الحسنه اختصاصی راهکاری های قرضحساب

بهینه برای هدایت و مدیریت منابع 

 الحسنه در نظام بانکداری اسلامیقرض

 1393 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان
معرفت اقتصاد 

 اسلامی
 11شماره

111  
گذاری قرارداد اختیار خرید ارائه مدل قیمت

 در مالی اسلامی
 1393 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

مطالعات اقتصاد 

 اسلامی
 13شماره 

112  
ر صکوک اجاره در شناسی انتشاآسیب

 های ایران: مطالعه موردی بانک سپهبانک
 1393 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

پژوهشها و سیاستهای 

 اقتصادی
 69شماره 

113  
های جدید پیرامون ربا و نقد و بررسی دیدگاه

 بهره بانکی
 1393 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

تحقیقات مالی 

 اسلامی
 6شماره 

114  

پذیرفته شده های تحلیل سهام عادی شرکت

در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع 

 در عقد بیع براساس فقه امامیه

 1393 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان
تحقیقات مالی 

 اسلامی
 7شماره 

115  
بررسی مبانی فقهی و بانکی کارمزد تسهیلات 

 الحسنهقرض
 1393 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

ین همایش ملی سوم

بانکی پولی و 

های صندوق

 -بابل -الحسنهقرض

 دانشگاه مازندران

مجموعه مقالات 

 همایش

116  
جهت انتقال  یاسلام ییاتکا مهیاوراق ب

 در صنعت نفت سکیر
 1393 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

تحقیقات مالی 

 اسلامی
 8شماره 

 1394 تالیف سیدعباس موسویان نظریه تکاملی بانکداری اسلامی  117

شماره -نظریهکتاب 

های کتاب نظریه -اول

برتر در عرصه علوم 

 انسانی اسلامی

 

118  
 صنعت مالی تأمین در موازی سلف اوراق

 خودرو
 1394 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

 اوراق بورس فصلنامه

 بهادار
 30شماره 
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119  
مهندسی مالی عقود بانکی با تاکید بر تجارب 

 بانکهای برتر جهان اسلام
 1394 تألیف)مشترک( موسویانسیدعباس 

مجموعه مقالات 

بیست و ششمین 

همایش بانکداری 

 اسلامی

 

120  

الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری 

اسلامی: دلالتهایی برای اصلاح قانون عملیات 

 بانکی بدون ربا

 1394 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

مجموعه مقالات 

بیست و ششمین 

همایش بانکداری 

 اسلامی

 

 58 اقتصاد اسلامی 1394 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان بررسی فقهی مالی اوراق اجاره مصون از تورم  121

122  
بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی 

 اسلامی
 59 اقتصاد اسلامی 1394 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

123  

 بیع صکوک از استفاده فقهی سنجیامکان

 مرکزی؛ بانک باز بازار عملیات جهت دین

 اسلامی بدهی بازار تقویت جهت هاییدلالت

 کشور در

 1394 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان
مطالعات اقتصاد 

 اسلامی
 15شماره 

124  
 کیبانبین بازار در( ریپو) بازخرید نامهتوافق

 اسلامی
 60 اقتصاد اسلامی 1394 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

 1394 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان اسناد خزانه اسلامی  125
مجله معرفت )علمی 

 ترویجی(
213 

126  

ـ  یفقه یهاچالش یبنداستخراج و رتبه

 یاوراق مشارکت بانک مرکز یاقتصاد

 براساس نظر خبرگان

 1394 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان
 ـپژوهشهای پولی 

 بانکی
 24شماره 

127  
وی الگهای اعتبار و ارائه شناسی تعاونیآسیب

 مطلوب
 61 اقتصاد اسلامی 1395 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

128  
تحلیل فقهی و حقوقی اعتبارات اسنادی در 

 بانکداری بدون ربا
 1395 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

مجله علمی تخصصی 

مطالعات فقهی 

 حقوقی

 شماره اول

129  Islamic Treasury Bills 2014 فیتأل سیدعباس موسویان 

مجموعه مقالات 

ششمین دوره 

المللی بازار بین

 سرمایه اسلامی

 

130  

 یدب یبانک اسلام یالگو ینظر لیتحل

 یاصلاح قانون بانکدار یبرا یی)راهبردها

 (رانیا

 62 اقتصاد اسلامی 1395 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

131  
پژوهش استنباط  روشی؛ ااجتهاد چندمرحله

 یمسائل فقه اقتصاد
 63 اقتصاد اسلامی 1395 تألیف)مشترک( موسویانسیدعباس 

132  
مطالبات  یبرا یدولت مهیو جر یمال ریتعز

 یاسلام یدر بانکدار یرجاریغ
 64 اقتصاد اسلامی 1395 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان
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 1394 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان دیضابطه غرر در معاملات جد یبررس  133
تحقیقات مالی 

 اسلامی
 9شماره 

134  

معامله  اریو اخت یقرارداد آت یچارچوب طراح

و  یقرارداد آت یسبد سهام با کارکردها

 معامله شاخص اریاخت

 1395 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان
تحقیقات مالی 

 اسلامی
 10شماره 

135  
گواهی ظرفیت؛ ابزاری مناسب برای توسعه 

 صنعت برق
 1395 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان

 تحقیقات مالی

 اسلامی
 11شماره 

 65 اقتصاد اسلامی 1396 تألیف)مشترک( سیدعباس موسویان هاکارکرد و ابزار ت،ی: ماهیبازار پول اسلام  136

 1377 تالیف/ هیأت تحریریه احمدعلی یوسفی پول امروزی مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم  137
بیت، مجله فقه اهل

 14شماره
 

 1377 تالیف/هیأت تحریریه یوسفیاحمدعلی  پول جدید از نگاه اندیشمندان  138
بیت، مجله فقه اهل

 16شماره
 

 1378 تالیف/ هیأت تحریریه احمدعلی یوسفی نقدی بر مقالة ربا، تورم و ضمان  139
مجله کاوشی نو 

 20و19درفقه، شماره 
 

140  
تحلیل تاریخی تورم و جبران کاهش ارزش 

 پول
 1380 تالیف/ هیأت تحریریه احمدعلی یوسفی

اسلامی، مجله اقتصاد 

 2شماره
 

141  
جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط 

 مالی
 1381 تالیف/ هیأت تحریریه احمدعلی یوسفی

مجله اقتصاد اسلامی، 

 6شماره
 

142  
 یهاجبران ارزش پول در سپرد یراهها

 از منظر فقه و اقتصاد یبانک
 احمدعلی یوسفی

/ مجموعه فیتال

 مقالات
1382 

 شیهما نیسوم

دوسالانه اقتصاد 

با عنوان  یاسلام

 یاقتصاد اسلام هینظر

و عملکرد اقتصاد 

 رانیا

 

143  
های جبران کاهش ارزش پول در راه

 های بانکیسپرده
 1383 تالیف/ هیأت تحریریه احمدعلی یوسفی

مجله اقتصاد اسلامی، 

 13شماره
 

144  
عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام با اشاره 

 داری لیبرالسرمایهموردی به نظام 
  37کتاب نقد، شماره 1384 تالیف/ هیأت تحریریه احمدعلی یوسفی

 احمدعلی یوسفی نظام بازار در اقتصاد اسلامی  145
تالیف/ مجموعه 

 مقالات
1384 

همایش اسلام و 

توسعه، تهران، نشر 

 مشاوران

 

 1384بهار  ترجمه احمدعلی یوسفی مقاله قرض، بیع و ربا  146

 کتاب درسهایی در

اقتصاد اسلامی، 

انتشارات دانشگاه 

 مفید

 

 1386 تألیف/ هیأت تحریریه احمدعلی یوسفی های اعتباریخرید و فروش پول  147
فصلنامه فقه وحقوق، 

 12شماره
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 نام مؤلف عنوان مقاله رديف
نوع مقاله: تأليف/ 

 تحقيق/ ترجمه و...
 تاريخ اتمام

 محل انتشار يا ارائه

 )نام مجله يا مجموعة مربوط(

148  

جایگاه انسان و سرمایه درالگوی اسلامی 

شرفت و مقایسه آن با نظام ایرانی پی

 داریسرمایه

 احمدعلی یوسفی
/ مجموعه تالیف

 مقاالات
1389 

اولین همایش الگوی 

 ـاسلامی ایرانی 

 پیشرفت

 

149  
اد با اقتص یاقتصاد تعاون یقیتطب یبررس

 یو اقتصاد اسلام یدارهیسرما
 احمدعلی یوسفی

تالیف/ علمی 

 پژوهشی
1389 

مجله اقتصاد اسلامی، 

 37شماره 
 

150  
معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط 

 افزایش قدرت خرید پول در سررسید تعهد
 احمدعلی یوسفی

تألیف مشترک/ علمی 

 پژوهشی
1395 

مجله فقه و اصول 

دانشگاه فردوسی 

 مشهد

 

 احمدعلی یوسفی رابطه کفاف و توسعه براساس روایات اسلامی  151
تألیف مشترک/علمی 

 پژوهشی
1395 

فصلنامه علمی 

 پژوهشی علوم حدیث
 

152  

در  یمعامل یاز ربا یفقه ییزداابهام

و  یو آثار آن در نظام پول یمعدودات مثل

 یمال

 احمدعلی یوسفی
 یمشترک/علم فیتأل

 یپژوهش
1396 

 آقایمشترک با 

 یمحمد مادرشاه
 

153  
 یپولها یکارکردها یفقه لیتحل

 (نیکوتی)مورد مطالعه ب شدهیرمزنگار
 احمدعلی یوسفی

 یمشترک/علم فیتأل

 یپژوهش
1396 

مجله اقتصاد اسلامی 

مشترک با آقایان 

 و نواب پور رضایعل

 یمحمد طالب

 

154  
در فرض  خمسم لپو فقهی حکم سیربر

 آن دیقدرت خر شیافزا
 احمدعلی یوسفی

 یمشترک/علم فیتأل

 یپژوهش
1396 

 یپژوهشهامجله 

مشترک با فقهی 

 اللهدرحمتیسآقایان 

 رکهن،یدانش م

 یحائر محمدمحسن

 

155  

 یمحور در ساماندهارزش مینقش مفاه

نظام  یقیتطب یبررس» یساختار نظام اقتصاد

 «یو اسلام یدارهیسرما

 1396 فیتال احمدعلی یوسفی

و  یدو فصلنامه علم

معرفت  یپژوهش

 یاقتصاد

 

156  
 )مطالعه یعادلانه انفال و منابع عموم عیتوز

 (هاارانهی یهدفمند یمورد
 احمدعلی یوسفی

 یمشترک/علم فیتأل

 یپژوهش
1398 

مجله معرفت 

ی/ مشترک با اقتصاد

 اکبریعلآقایان 

 دیو سع یمیکر

 فردیفراهان

 

157  
در اسلام و  یاقتصاد یآزاد یقیتطب یبررس

 از منظر رهبر معظم انقلاب یدارهینظام سرما
 احمدعلی یوسفی

 یمشترک/علم فیتأل

 یپژوهش
1398 

 یمجله فصلنامه علم

انقلاب  یو پژوهش

ی / مشترک با اسلام

 یغفار یمجتبآقای 

 

158  
و اهل  عهیش یو نقش فقها یاعتبار یهاپول

 مرتبط با آنها یسنت در حل مسائل فقه
  اسلام یعلما شیهما 1398 فیتال احمدعلی یوسفی
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 نام مؤلف عنوان مقاله رديف
نوع مقاله: تأليف/ 

 تحقيق/ ترجمه و...
 تاريخ اتمام

 محل انتشار يا ارائه

 )نام مجله يا مجموعة مربوط(

159  

 یاختشنیهست یامتداد مبان یقیتطب یبررس

 یریگدر شکل یو اسلام یدارهینظام سرما

با  یاقتصاد یو ساختارها یفرد یرفتارها

 یرهبر اناتیبر ب دیتاک

 احمدعلی یوسفی
 یمشترک/علم فیتأل

 یپژوهش
1398 

مجله قبسات مشترک 

با آقای مجتبی 

 غفاری

 

 رهتوزیع درآمد و ثروت از دیدگاه امام خمینی  160
سیدحسین 

 میرمعزی
 کتاب راه انقلاب ــــ ــــ تألیف

 عقد صلح و جعاله بدیل مناسب عقود بانکی  161
سیدحسین 

 میرمعزی
 زمستان 1378 تألیف

مجله فقه 

 )ع(بیتاهل

 دارینقدی بر اهداف نظام سرمایه  162
سیدحسین 

 میرمعزی
 کتاب نقد 11شماره  1378 تألیف

 جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام  163
سیدحسین 

 میرمعزی
 2شماره  1380 تألیف

اقتصاد فصلنامه 

 اسلامی

 بورس بازی از نگاه فقه  164
سیدحسین 

 میرمعزی
 9شماره  1382 تألیف

اقتصاد فصلنامه 

 اسلامی

 تقاضای پول در اقتصاد اسلامی  165
سیدحسین 

 میرمعزی
 10شماره  1382 تألیف

اقتصاد فصلنامه 

 اسلامی

166  
گذاری در اقتصاد هزینه فرصت سرمایه

 اسلامی

سیدحسین 

 میرمعزی
 16شماره  1383 تألیف

اقتصاد فصلنامه 

 اسلامی

167  
های بانکی در بانکداری الگوی ذخایر سپرده

 اسلامی

سیدحسین 

 میرمعزی
 17شماره  1384 تألیف

اقتصاد فصلنامه 

 اسلامی

168  
و کاربرد آن در بانکداری  الخیار از دیدگاه فقهبیع

 بدون ربا

سیدحسین 

 میرمعزی
 25شماره  1386 تألیف

اقتصاد فصلنامه 

 اسلامی

 4شماره  1380 تألیف نیااصغر هادویعلی الحسنهاوراق قرض  169
 اقتصادفصلنامه 

 اسلامی

 فصلنامه مفید 14شماره  1377 تألیف نیاهادویاصغر علی الحسنه در اسلامجایگاه قرضدرآمدی بر   170

 نشریه وام 12شماره  1378 تألیف نیاهادویاصغر علی الحسنه در روایاترویکردی به قرض  171

 نشریه وام 3شماره  1376 تألیف نیاهادویاصغر علی مقایسه جایگاه قرض در اسلام  172

 فصلنامه وام 13و  12شماره  1378 تألیف نیاهادویاصغر علی در فقرزداییالحسنه نقش قرض  173

 ( 95-8-18) 1395 تألیف نیااصغر هادویعلی یالحسنه و اقتصاد اسلامقرض  174
و  یمجله بانکدار

 یاقتصاد اسلام

175  
بررسی مزایا و آثار اجتماعی و اقتصادی اوراق 

 الحسنهقرض
  1395 تألیف نیااصغر هادویعلی

و  یمجله بانکدار

 یاقتصاد اسلام

   تألیف نیااصغر هادویعلی الحسنه و اقتصاد مقاومتیقرض  176
فصلنامه اقتصاد 

 مقاومتی

   تألیف نیااصغر هادویعلی الحسنه و دولت اسلامینهاد قرض  177
و  یمجله بانکدار

 یاقتصاد اسلام

178  
از  یالحسنه بر رشد اقتصاداوراق قرض ریتاث

 یرهگذر توسعه مال
 معرفت اقتصادی   تألیف نیااصغر هادویعلی
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 هاها و نشستهمایش د(
 های پژوهشگاهها و نشست( همايش1

 توضيحات نام پژوهشكده و گروه نام مجری عنوان همايش / نشست رديف

 همایش بانکداری اسلامی 1
با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسلامی
 همایش ملی اسلامی /اقتصادهای نظام

  های اسلامی /اقتصادنظام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سازی بانکداری بدون رباکرسی ترویجی استاندارد 2

3 
پیش نشست تحولات مفهومی ربا، بهره و بانک در پنجاه 

 سال اخیر در جوامع اسلامی
 /اقتصادهای اسلامی نظام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

4 
 کرسی نقد نظام بانکداری بدون ربا

 ()تحلیل نهادی حقوقی و نظری
 های اسلامی /اقتصادنظام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

5 
الحسنه راهکاری جهت کرسی سپرده امتیازی قرض

 کنترل نقدینگی و کاهش هزینه تامین مالی
 /اقتصاد های اسلامینظام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

6 
 یاعتبار یهاو فروش پول دیخر» یعلم ناریسم

 «)اسکناس(
 های اسلامی /اقتصادنظام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 

 هاهای ساير دستگاهها و نشست( شرکت در همايش2

 رديف
انديشی/ نام همايش/ هم

 کارگاه/جلسه
 توضيحات سال دانشگاه يا مؤسسه مربوط نوع همكاری نام محقق

 موسسه عالی بانکداری ایران ارائه مقاله سیدعباس موسویان همایش بانکداری اسلامی 1
تا  1378

1393 
 مقاله 14

2 
های پولی و کنفرانس سیاست

 ارزی
 پژوهشکده پولی بانکی ارائه مقاله سیدعباس موسویان

تا  1379

1393 
 مقاله 5

3 
المللی بازار سرمایه دوره بین

 اسلامی
 ارائه مقاله سیدعباس موسویان

بانک توسعه اسلامی و سازمان 

 بورس و اوراق بهادار ایران

تا  1388

1395 
 مقاله 8

4 
عمل؛  همایش ربا، در نظریه و

 کارهاچالشها و راه
 ارائه مقاله سیدعباس موسویان

گروه اقتصاد موسسه آموزشی 

 )ره(و پژوهشی امام خمینی 
1385 - 

5 
المللی تامین بینکنفرانس 

 مالی اسلامی
 - 1386 دانشگاه صنعتی شریف ارائه مقاله سیدعباس موسویان

6 
نخستین همایش ملی مالی 

 اسلامی
 ارائه مقاله سیدعباس موسویان

بانک  -دانشگاه امام صادق

 کشاورزی
  1387خرداد 

7 
همایش چالشهای اقتصاد 

 جهانی و بانکداری اسلامی
  1388بهار  پردیس قم دانشگاه تهران سخنران سیدعباس موسویان

8 
همایش ابزارهای جدید تامین 

 مالی اسلامی
 مقاله 4 دانشگاه صنعتی شریف ارائه مقاله سیدعباس موسویان

تا  1388

1393 

9 
کنفرانس توسعه نظام تامین 

 مالی در ایران
 سیدعباس موسویان

کمیته علمی 

داوری 

 مقالات

 دانشگاه صنعتی شریف

 1بهمن و  30

 -89اسفند 

11/11/91 

سومین و 

پنجمین و 

 ششمین
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 رديف
انديشی/ نام همايش/ هم

 کارگاه/جلسه
 توضيحات سال دانشگاه يا مؤسسه مربوط نوع همكاری نام محقق

10 

سومین کنفرانس سالانه 

پیشگیری از تقلب و سوء 

های مالی با تمرکز بر استفاده

 بانکداری

 سخنرانی سیدعباس موسویان
حساب  -بانک مهر اقتصاد

 افزار)ایراکو(
1391  

11 

International Seminar 

"Islamic Finance on 

Infrastructure Project 

Development 

 Speaker سیدعباس موسویان

Faculty of Economics & 

Business State Islamic 

University of Jakarta 

2013 - 

12 
نخستین کنفرانس ملی توسعه 

 مدیریت پولی و بانکی
 سیدعباس موسویان

عضو کمیته 

 علمی
 - 9/11/92و8 بانک انصار

13 
کارآفرینی و همایش لیزینگ، 

 توسعه اقتصادی
 سیدعباس موسویان

عضو کمیته 

ارائه  -علمی

 مقاله

های لیزینگ کانون شرکت

 ایران
 - 1393خرداد 

14 

المللی صنعت کنفرانس بین

بانکداری و اقتصاد 

 جهانی)ایکوبیگ(

 - 8/9/93 ایکوبیگ سخنرانی سیدعباس موسویان

15 
همایش ملی پولی و بانکی 

 الحسنههای قرض صندوق
 ارائه مقاله سیدعباس موسویان

صندوق قرض الحسنه توسعه 

 عصر شمال
12/12/93 

 2ارائه 

 مقاله

16 

نشست علمی تخصصی جایگاه 

تنزیل دین در نظام پولی با 

 رویکرد اسلامی

 ناقد سیدعباس موسویان
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم 

 السلام
28/9/94 - 

17 

نشست علمی تخصصی نظام 

بانکی در اقتصاد پولی و 

 اسلامی

 سخنرانی سیدعباس موسویان
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم 

 السلام
19/10/94 - 

18 

های نقد سلسله نشست

های بانکداری و مالی پژوهش

 اسلامی

 سخنرانی احمدعلی یوسفی
بانک مرکزی، پژوهشکده پولی 

 و بانکی
1391  

19 
نشست تخصصی حذف سود 

 خالص از سرمایه
  92پاییز  انجمن اقتصاد اسلامی حوزه ارائه کننده یوسفیاحمدعلی 

20 

 نیدو کارگاه با عناو یبرگزار

نظام »و « پول تیمفهوم ماه»

 «اسلام یاقتصاد

 سخنران احمدعلی یوسفی
مقام معظم  یندگینما نهاد

 رازیدر دانشگاه ش یرهبر
93  

21 
نشست علمی با عنوان ماهیت 

 پول
 سخنران احمدعلی یوسفی

)مدرسه خاتم  علمیه قم حوزه

 الاصیاء(
28/11/93  

22 
نشست علمی با عنوان ماهیت 

 پول
  5/12/93 مرکز فقهی ائمه اطهار سخنران احمدعلی یوسفی

23 

های ارزیابی عملکرد صندوق

الحسنه در ایران و قرض

 معرفی راهکارها و ابزارها

 سخنران نیااصغر هادویعلی
سومین همایش دوسالانه اقتصاد 

 اسلامی
1382  
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