بسمه تعالي

گزارش عملكرد مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفيد
مركز مطالعات دانشگاه مفيد در تابستان  4831با اهداف :
• تولید دانش و توسعه ادبیات در حوزه اقتصاد با تاکید بر پژوهشهای اقتصاد اسالمي و میان رشتهای؛
• تبیین و ترویج اندیشههای اسالمي در زمینه اقتصاد؛
• تبیین مباني و اصول جاری در نظام اقتصادی مبتني بر تعالیم اسالمي
• مشاوره و تبادل علمي با مراکز مشابه در داخل و خارج کشور؛
• تربیت پژوهشگران توانمند.
این مرکز با انجام طرحهای تحقیقاتي ،برگزاری کارگاهها و دوره های کوتاه مدت ،همایش ها ،سخنراني ها ،نشست های تخصصي ،مشاوره با نهادهای اجرایي تحقق اهداف یادشده را
دنبال میكند .در ذیل گزارش برخي از فعالیت های مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید به استحضار مي رسد:

الف -همايشها
رديف
1

عنوان
وقف در بازار سرمایه

1

بررسي اندیشههای اقتصادی آیت اهلل شهید صدر (ره)

8
1

مباني فقهي و اقتصادی مالیاتهای اسالمي
بررسي دیدگاههای علمي -قرآني و اقتصادی -آیتاهلل
طالقاني
دومین همایش مالیاتهای اسالمي
(جایگاه مالیاتهای اسالمي و متارف و ارتباط متقابل
آنها)
سومین همایش مالیاتهای اسالمي
(همگرایي مالیاتهای اسالمي و مالیاتهای موجود و
جدید

1

6

2

تاريخ
1831/11/11

سازمان همكار
سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و
سازمان اوقاف و امور خیریه
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،دانشگاه تربیت
مدرس ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمي ،انجمن اقتصاد اسالمي ایران و
پژوهشگاه علمي تخصصي شهید صدر
سازمان امور مالیاتي کشور
دانشگاه مفید

1831/1/11
1833/8/1

سازمان امور مالیاتي کشور

1833/3/18

سازمان امور مالیاتي کشور

38/11/11

 11و 1831/1/13

ب -سخنراني علمي
ردیف
1

عنوان
بررسي الگوی مصرف از دیدگاه اسالم

1

سیاستهای پولي و سیستم بانك مرکزی آمریكا

8

بررسي بازاریابي شبكهای (گلدکوئیست و  )...از دیدگاه فقهي-
اقتصادی
سیاستهای پولي در اقتصاد ایران
تحلیل و بررسي بودجه سال 1831
نیمنگاهي به ریشههای بحران اعتبار
ابزارهای مالي اسالمي
بررسي تطبیقي مفهوم دولت رانتبر در صدر اسالم
بحرانهای جهاني و تاثیر آن بر اقتصاد سوریه و ایران

11
11

تحلیل و بررسي چالشهای بودجه سال 1833

1
1
6
1
3
8

بحران مالي آمریكا درسهایي برای اقتصاد ایران
11
18
11

تحلیل و بررسي نظرات اقتصادی آیتا ..بهشتي در مورد ربا و پول
حقوق بشر و تجارت
تجربه تدریس اقتصاد اسالمي در ایران و انگلستان
3

سخنران
سید ضیاءالدین کیاءالحسیني
مجتبي باقری
دکتر مرتضي عزتي
دکتر ورجاوند ،عضو هیأت علمي دانشگاه
سنت زیویر شیكاگو
حجت االسالم مجید رضایي
دکتر شیباني
حسن سبحاني
دکتر سید محمد اردهالي
پرفسور جنید از بانك مرکزی مالزی
دکتر محمدرضا یوسفي
دکتر محمد جمیل
(رئیس گروه اقتصاد دانشگاه دمشق)
حسن سبحاني
دکتر میرآخور
(نماینده سابق ایران در صندوق بینالمللي
پول )IMF
دکتر محمدرضا یوسفي
دکتر مطر از آمریكا
دکتر ابوالحسن از موسسه مارك فیلد
انگلستان

تاریخ
31/1/18

1831/11/1
1831/1/11
1831/11/11
1831/1/18
1831/8/8
1831/8/18
1831/1/81
1831/3/18
1833/1/1
31/11/1
38/11/1
38/6/13
38/1/8

11
16
11
18
11
11
18
11

دکتر محسن رضایي
(دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام)
فرشاد مؤمني -محمدنقي نظرپور -محمدرضا
یوسفي و مجتبي باقری
مجتبي باقری
محمدرضایوسفي
دکتر ابوالفضل پاسباني
فرشاد مؤمني
دکتر عباس شاکری
محمدرضا یوسفي

جهاد اقتصادی
نشست تخصصي (اندیشههای اقتصادی شهید بهشتي)
نشست ویژه اعضای هیأت علمي
خط مفهومي در علوم بین رشتهای
تحلیلي بر مزد منصفانه
مبرمترین مسائل اقتصادی کشور
بررسي تحوالت بازار ارز
تغییرات سطح رفاه جامعه و سیاستهای سر در گم

4

81/1/11
81/1/16
81/8/18
81/1/1
81/11/3
81/3/8
81/8/11
81/1/11

ج -نشست تخصصي
عنوان
ردیف
بررسي الگوی مصرف از دیدگاه اسالم
1
سلسله نشستهای اوراق استصناع
1
ویژگيها و مشخصات اوراق عقد اختیار معامله
8
1

بررسي فقهي نوع عقد اوراق اختیار

1

بررسي جنبه اقتصادی عقد اختیار

6

نشست تخصصي
(اندیشههای اقتصادی شهید بهشتي)

سخنران
با ارائه  8مقاله
دکتر محمد نقي نظرپور
جمعي از کارشناسان سازمان بورس و اساتید حوزه و
دانشگاه
جمعي از کارشناسان سازمان بورس و اساتید حوزه و
دانشگاه
جمعي از کارشناسان سازمان بورس و اساتید حوزه و
دانشگاه
فرشاد مؤمني -محمدنقي نظرپور -محمدرضا یوسفي و
مجتبي باقری

تاریخ
1831/1/18
بهمن 31
1831/8/8
1831/8/11
1831/11/11
81/1/16

د -كارگاه آموزشي
ردیف
1
1
8
1
1
6
1
3
8

عنوان
تكامل اقتصاد -نرخ بهره و رشد جمعیت
آشنایي با معامالت بورس اوراق بهادار
آشنایي با معامالت بورس اوراق بهادار
آشنایي با معامالت بورس اوراق بهادار
آشنایي با معامالت بورس اوراق بهادار
دوره آموزشي بازار سرمایه اسالمي با همكاری سازمان بورس قم
کارگاه حقوق بشر و تجارت
کارگاه مقاله نویسي
کارگاه پایان نامه نویسي
5

سخنران
دکتر رحیم داللي
مدیر وقت بورس قم
مدیر وقت بورس قم
حسین مروجي
حسین مروجي
با سخنراني  1تن از کارشناسان بورس
کشور لبنان
محمدرضا یوسفي
مجید رضایي

تاریخ
1831/11/11
1831/8/11
1831/8/11
1831/8/11
1833/1/11
 11و  13آذر1833
دی 38
مهر 81
آبان 81

کارگاه آشنایي با بورس
کارگاه آشنایي با بورس

11
11

آذر 81
آذر 81

حسام معتضدیان
حسام معتضدیان

هـ -گزارش طرحهاي پژوهشي در حال اجرا اقتصاد
رديف

نام و نام

1
1
8

خانوادگي
جواد سعادتفر
علي دهقاني
علي دهقاني

1
1
6
1
3

مجید رضایي
سید موسي مطلبي
مجید حبیبیان نقیبي
مجتبي باقری
ناصر الهي

نام طرح

وضعيت

كنوني
در حال اجرا
حضور وقف در بازارهای مالي و پولي
بررسي وضعیت آموزشي دانشگاه مفید و تعیین میزان توفیق و عدم توفیق آن تمام شده است
تمام شده است
عمر هزینههای تبلیغات در بخش صنعت ایران
مالیه عمومي در اسالم
اثرات توسعه صنعتي بر اشتغال بومیان استان قم طي سالهای 1811-1818
اوراق منفعت(مباني شرعي-کاربرد اقتصادی)
معیارها و اصول واگذاری مالكیتهای دولتي به بخش خصوصي
شناسایي و الویتبندی راهكارهای کاهش قیمت تمام شده و بهبود مدیریت
تولید در الیاف مصنوعي (الیافت پلي استر) مطالعه موردی استان قم

6

در حال اجرا
در حال اجرا
در حال اجرا
در حال اجرا
در حال اجرا

ارزيابي
نشده
شده
در حال ارزیابي
نهایي
نهایي
نهایي
نهایي

و -گزارش طرحهاي پژوهشي اقتصاد ،اتمام يافته(الف)
شماره طرح
111
111
111
113
118
111
113
111
111

عنوان

مجري
سید ضیاء الدین کیاء الحسیني و
علي باقری

تأمین اجتماعي در ایران با تكیه بر منابع مالي اسالم
نگرش اسالم بر فعالیت بازار بورس اوراق بهادار و بررسي موردی
بازار بورس تهران در سال 11 - 18
بررسي اجرای زکات در کشورهای اسالمي
سطح مصرف در اسالم با نگاهي به اقتصاد ایران در سالهای - 63
11
ترجمه کتاب Islam And Economic Development
تاریخ تحوالت اندیشه اقتصادی (نگرش معرفت شناسي وروش
شناسي)
بررسي اندیشه های اقتصادی ابوذر
نقش زکات در امحاء فقر غذایي کشور مطالعه موردی 1811-18
طرح جامع خمس

118

طرح جامع اقتصاد کاالها و خدمات دیني کشور

181

اوراق بهادار منفعت مباني شرعي -کاربرد اقتصادی

محمد نقي نظر پور و اسحاق علوی

منبع تأمين اعتبار
سازمان تأمین اجتماعي
ایران
وزارت امور اقتصادی و
دارایي
دانشگاه مفید
وزارت امور اقتصادی و
دارایي
دانشگاه مفید

دکتر یداهلل دادگر

دانشگاه مفید

محمد رضا یوسفي
سید ضیاء الدین کیاء الحسیني
مجید رضایي

دانشگاه مفید
دانشگاه مفید
دانشگاه مفید
دفتر تبلیغات اسالمي حوزه
علمیه قم
دانشگاه مفید

غالمرضا سرآباداني
محمد اسماعیل توسلي
مجتبي باقری

حجت اهلل سوری
مجید حبیبیان

7

ز -گزارش طرحهاي پژوهشي اقتصاد ،اتمام يافته
شماره
طرح

عنوان

مجري

منبع تأمين اعتبار

تاريخ
انعقاد

111

علم اقتصاد اسالمي

محمد نقي نظر پور

دانشگاه مفید

1818

111

نظام اقتصادی اسالم

علي باقری

دانشگاه مفید

1818

116

بررسي تأثیر شأن در مصارف زکات

مجتبي باقری

دانشگاه مفید

1818

118

طرح جامع زکات و راهكارهای تحقق آن

محمد علي شاه آبادی

دانشگاه مفید

1818

اسحاق علوی

دانشگاه مفید

1818

دانش آموختگان دانشگاه مفید

دانشگاه مفید

1818

دکتر یداهلل دادگر و اسحاق
علوی

دانشگاه مفید

1831

جمعي از محققان دانشگاه

اداره کل تعاون استان
قم

1818

خانم صفورا برومند

دانشگاه مفید

1831

181

مجموعه مقاالت درخصوص بازار بورس

غالمرضا سرآباداني

دانشگاه مفید

1831

186

ترجمه  :سلسله مقاالت برندگان جایزه بانك توسعه
اسالمي

عیسي جعفری

دانشگاه مفید

1831

183

طرح جامع اقتصاد کاالها و خدمات دیني _ مرحله دوم

دکتر شجاع احمد وند

دفتر تبلیغات اسالمي

1838

111
111
118
113
181

تلخیص و ترجمه مقاالت اقتصاد اسالمي در  CDهای
علوم اجتماعي و اینترنت
ترجمه دو جلد کتاب Lessons In Islamic
Economics
ترجمه کتاب Islamic Finance
بررسي زمینه های فعالیت تعاونیهای استان قم در قالب
برنامه توسعه
اقتصاد شهری عصر صفوی؛ نمونه کاربردی آراء
اندیشمندان و اقتصاد کالسیك

8

وضعيت
طرح
اتمام
یافت
اتمام
یافت
اتمام
یافت
اتمام
یافت
اتمام
یافت
اتمام
یافت
اتمام
یافت
اتمام
یافت
اتمام
یافت
اتمام
یافت
اتمام
یافت
اتمام
یافت

