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 (CVخالصه سوابق )
 اعضای هیأت علمی

 

 ناصر جهانیان نام و نام خانوادگی:

   yahoo.com1331nhj@ملیت: ایرانی             

 تحصیالت: 

 سال اخذ مدرک: به مدت ده سال خارج فقه و اصول      حوزوی: درس خارج فقه و اصول            

 دانشگاهی:  

 از دانشگاه مفید قم 1313کارشناسی: اقتصاد نظری، 

 از دانشگاه شهید بهشتی تهران 1311کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی، 

 وضعیت فعلی و درجه علمی

 استادیار

 سوابق تدریس

 ق در حوزه علمیه قماالصول، صمدیه، المنط تدریس اصول فقه، معالم .1

هددای انقددخال اسددخمی در  تدددریس معددارال اسددخمی، اخددخ  اسددخمی، تدداریش اسددخم، و ریشدده .2

های عخمه طباطبایی تهدران، و شدهید بهشدتی تهدران، و دانشدگاه ازاد اسدخمی ندرا  در         دانشگاه

 1313-1311های  سال

 علوم اسخمی قم تدریس نظام اجتماعی اسخم، و نظام اقتصادی اسخم در مرکز جهانی .3

تدریس دروس اقتصاد خرد، اقتصاد کخن، مالیه عمومی، اقتصاد توسعه، پدول و ارز و بانددداری،    .4

های مفید قدم، ازاد اسدخمی    المللی، و کلیات علم اقتصاد در دانشگاه های پولی و مالی بین سازمان

 لمیه قم.نرا  و قم، و مرکز جهانی علوم اسخمی قم، و دوره دکتری تبلیغ حوزه ع

 های مدرسه فقه و اصول مرکز جهانی علوم اسخمی قم نامه مشاوره پایان .5

 شرح لمعه در جامعة المصطفی العالمیه قم ستدری .1

 فهرست مقاالت

 شده الف( مقاالت چاپ

 .25، شماره 1311بنیادهای توسعه اقتصادی عادالنه در اسخم، اقتصاد اسخمی، بهار  .1

mailto:nhj1337@yahoo.com
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، اقتصداد   09تابسدتان   42ر مدتب اقتصادی اسخم شماره مبانی، اهداال و جایگاه وقف د  .2

 .اسخمی

، شماره 1311های توسعة اسخمی، اقتصاد اسخمی، تابستان  مصرال فراگیر و پایدار در سایة اموزه .3

34. 

 .35، شماره 1311پیشرفت عادالنه و وظایف دولت دینی، اقتصاد اسخمی، پاییز  .4

، 1310شی فلسفه دین، دانشدگاه پدردیس قدم، تابسدتان     نظریه جامع عدالت، فصلنامه علمی پژوه .5

 سال هفتم، شماره ششم.

بررسی فقهی اقتصادی مالدیت وقف، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسخمی، سال دهم، شدماره   .1

 .1310، تابستان 31

معیارهای دخالت دولت اسخمی در اقتصاد، فصلنامه علمدی پژوهشدی حدومدت اسدخمی، سدال       .1

 .1310، زمستان 4 پانزدهم، شماره

هدای راهبدردی، کتداال     مبانی، فلسفی و حقوقی و اصول عدالت، دبیرخانه نشست اندیشه  مفهوم، .1

 .1309های راهبردی، عدالت، تهران، انتشارات پیام عدالت،  دومین نشست اندیشه

جایگاه وقف در توسعه اقتصادی، مجموعه مقاالت وقف و تمدن اسخمی ارائه شدده در همدای     .0

 .1311لمللی وقف و تمدن اسخمی)مجموعه سه جلدی، جلد دوم(، انتشارات اسوه، پائیز ا بین

 .1، شماره 1311پیشرفت و وظایف دولت دینی، معرفت سیاسی، بهار و تابستان  .19

نق  دولت در توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی)ره(، سمینار اسخم و توسعه، دانشگاه شهید  .11

 1312بهشتی، 

 1314، پائیز و زمستان 11اد و نیاز به دکترین مهدویت، انتظار موعود، شماره شدن اقتص جهانی .12

 1313، زمستان 14سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت، انتظار موعود، شماره  جهانی .13

 .1شماره ، 1319بهار اقتصاد اسخمی، در اقتصاد اسخمی، دولت  جایگاه .14

 .2شماره ، 1319تابستان اقتراح امنیت اقتصادی، اقتصاد اسخمی،  .15

 1تحول مفهوم توسعه، و ارتباط ان با دین، قبسات، شماره  .11

 11داری، کتاال نقد، شماره  فردگرایی در نظام سرمایه .11

 11داری، کتاال نقد، شماره  مسأله توزیع در نظام سرمایه .11

 .1، شماره 1311یافته، اقتصاد اسخمی، پاییز  تر توسعه یافته و کم علل نابرابری در جوامع توسعه .10

نیدا،   اصدرر هدادوی   شناسی اقتصاد اسخمی، محمد انس زرقاء، ترجمه: ناصر جهانیان، و علی روش .29

 .19، شماره 1312اقتصاد اسخمی، تابستان 
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، اقتصاد الدین / ترجمه: ناصر جهانیان اسماعیل سراج، ها و راهبردهاى اسخمى فقرزدایى، چال  .21

 .12، شماره 1312اسخمی، زمستان 

: ناصدر  ترجمده همدایون در و سدعیده اتیتدی،    سانی اخخقی کشورهای اسخمی، شاخص توسعه ان .22

 .11 شماره، 1312، پاییز 19، شماره 1312تابستان اقتصاد اسخمی، جهانیان، 

اهداال کلی شریعت اسخمی، )کتاال مجموعه مقداالت( درسدهایی در اقتصداد اسدخمی، ترجمده:       .23

 .1314جهانیان(، قم، دانشگاه مفید،  اموختگان دانشگاه مفید)... ناصر جمعی از دان 

المللدی   بررسی دیدگاه شهید صدر در مورد رشد اقتصادی عادالنه، ارائده شدده بده همدای  بدین      .24

 1315دیدگاه اقتصادی شهید صدر، سال 

رشد اقتصادی عادالنة موافق فقدرا از دیددگاه اسدخم، ارائده شدده بده همدای  اسدخم و توسدعه           .25

 .1315س، سال ادی، دانشگاه شهید مدراقتص

نامه عخمده شدعرانی، ج    ، اندیشههای تفسیری عخمه شعرانی )ره( های اقتصادی و برداشت دغدغه .21

 .1309، به کوش  عبدالحسین خسروپناه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسخمی، 2

ترویجدی اقتصداد و بانددداری     -تعریف و جایگاه امنیدت اقتصدادی در اسدخم، فصدلنامه علمدی      .21

 .1301اول، شماره اول، زمستان  اسخمی، سال

 م. 2911ه/ 1432، 13البیت، شماره  فقه اهلفصلنامه علمی پژوهشی تعریف الوقف و ثمراته،  .21

، فصلنامه علمی پژوهشی کوثر معارال، سال ششم، شدماره  سازی مصرال کارهای بهینه اسخم و راه .20

 .1310، تابستان 14

، 64، اقتصااد اسای،ی، سااو دوامدهام، ها ار       الگوی توسعه انسانی و پیشنهاد راهبردهاای االای ی   نقد .39

 .1931تابستان 

31.  

 ب( مقاالت در دست چاپ

وزارت جهداد  ارائه شده در همای  الگوی مصدرال،  وری در بخ  کشاورزی،  نگاه دینی به بهره .1

 .1310کشاورزی، سال 

شناسدی، پژوهشدگاه فرهندگ و اندیشده اسدخمی،       ه قدران توسعه اقتصادی در قران کریم، دانشنام .2

1310. 

 .1310العالمیة،  جامعةالمصطفی، پژوهشدده نور، داری و تمدن غرال نظام سرمایه .3

ارائه شده در جایگاه فقه در طراحی راهبرد توسعه عادالنه، ناصر جهانیان و سید عباس موسویان،  .4
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 ، دانشگاه فردوسی مشهد.1310ردیبهشت ا 39و  20، دومین همای  اقتصاد اسخمی و توسعه

5.  

 کتبفهرست 

 شده الف( کتب چاپ

صفحه،  319، 1312اهداال توسعه با نگرش سیستمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسخمی، سال  .1

 در جشنواره اقتصاد اسخمی مورد تقدیر واقع شد)تألیف(

 ، چاپ محدود)تألیف(1311شناسی توسعه اقتصادی، همان، سال  اسیب .2

 )تألیف(1311داری، همان، سال    فقر و غنا در کشورهای پیشرفته سرمایهچال .3

 ؛ به چاپ دوم رسید)تألیف(1311، و 1311امنیت اقتصادی، همان، سال  .4

 ص، )تألیف(131، 1311اسخم و رشد عدالت محور، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسخمی، سال .5

و ناصر جهانیان، پژوهشدگاه فرهندگ و    اسخم و چال  اقتصادی، محمد عمر چپرا، مترجمین: ... .1

 )از عربی به فارسی ترجمه شده است(1311، و 1314اندیشه اسخمی، 

، الزم به ذکر است که 1313توسعه در اینه تحوالت، سیدهادی عربی، و علیرضا لشدری، سمت،  .1

 سه فصل از این کتاال با همداری من نوشته شده است.

نق  دولت در اقتصاد، مجموعه مقاالت، پژوهشدگاه  ، )ره(دولت در اقتصاد از دیدگاه شهید صدر .1

 .1311خمی، فرهنگ و اندیشه اس

 کنندده: ناصدر جهانیدان،    مجموعه مقاالت اصخح الگوی مصرال از منظر اقتصاد اسدخمی، تددوین   .0

 .1301پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسخمی، 

  ب( کتب در دست چاپ

 .1302ای ان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، امنیت اقتصادی از دیدگاه اسخم و راهبرده

 های مطالعاتی آینده ج( فهرست مقاالت و پروژه

 .1302نهاد وقف، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسخمی،  .1

 .مباحث مقدماتی الگوی اسخمی ایرانی پیشرفت اقتصادی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسخمی .2

 های خارجه آشنایی با زبان

 وال؛ از لحاظ مدالمه: ضعیف.عربی، از لحاظ ترجمه: خ
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 انگلیسی، از لحاظ ترجمه: خوال؛ از لحاظ مدالمه: ضعیف.

 المللی های داخلی و بین شرکت در همایش

 ، ارائه مقاله.1315المللی دیدگاه اقتصادی شهید صدر)ره(، دانشگاه مفید قم،  همای  بین .1

 ، ارائه مقاله.1315همای  اسخم و توسعه اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس،  .2

 ، ارائه مقاله.1311المللی وقف و تمدن اسخمی، اصفهان،  همای  بین .3

 ، ارائه مقاله.1310همای  اقتصاد اسخمی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد،  .4

، ارائده  1311ی و پژوهشی امام خمیندی)ره(، قدم،   همای  پیشرفت و دولت دینی، مؤسسه اموزش .5

 مقاله.

وری از دیدگاه فقه اقتصادی اسخم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسخمی، خرداد  نشست علمی بهره .1

1310. 

 المللی المللی/ شوراهای علمی، آموزشی، فرهنگی، ملی یا بین های علمی و بین عضویت در انجمن

 هشگاه فرهنگ و اندیشه اسخمیعلمی گروه اقتصاد پژو شورایعضو  .1

 1311عضو هیئت تحریریه مجله اقتصاد اسخمی از ابتدا تا سال  .2

 1311عضو هیئت مشاور مجله اقتصاد اسخمی از سال  .3

 عضو انجمن اقتصاد اسخمی حوزه علمیه قم .4

 .1309 تا 1311عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسخمی حوزه علمیه قم از سال  .5

 جوایز علمی

 .1315، سال 5تبه دوم امتحانات عمومی حوزه علمیه قم در پایة حائز ر .1

کتاال اهداال توسعه با نگرش سیستمی در جشدنواره اقتصداد اسدخمی دانشدگاه تربیدت مددرس        .2

 مورد تقدیر قرار گرفت. 1314تهران، سال 

ه مقاله جایگاه دولت در اقتصاد اسخمی، در جشنواره عخمه طباطبایی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشد  .3

 در بین مقاالت اقتصاد اسخمی دوم شد. 1319اسخمی، سال 

 شایسته تقدیر شد. 1310محور در کتاال سال حوزه، سال  کتاال اسخم و رشد عدالت .4

 های علمی اجرایی مسئولیت

 .1310تا 1314العالمیة قم از سال  دبیر گروه فقه اقتصادی مدرسه فقه و اصول جامعةالمصطفی .1
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سدئول سده   ، و مادی اسخمی انجمن اقتصاد اسدخمی حدوزه علمیده قدم    مسئول حلقة توسعه اقتص .2

رابطده   ایراندی،  -نشست علمی در مورد مبانی کخمی، اخخقی، و فقهدی الگدوی توسدعه اسدخمی    

 ریدزی راهبدردی   های اقتصادی این الگو به سدفارش سدازمان برنامده    توسعه و عدالت، و شاخص

 .1311رئیس جمهوری؛ سال 

 .1311مقاالت اصخح الگوی مصرال، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسخمی، دبیر علمی مجموعه  .3

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسخمی  عضو شورای علمی گروه الگوی اسخمی ایرانی پیشرفت در .4

 .1309تا سال 

 عضو شورای علمی گروه الگوی اسخمی ایرانی عدالت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشده اسدخمی   .5

 .1309تا سال 

 رای علمی گروه اقتصاد در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسخمی.عضو شو .1

 


