بسمه تعالي
گزارش عملكرد مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفيد از فروردين ماه الي دي ماه 5931

مركز مطالعات دانشگاه مفيد در تابستان  5931با 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 از فروردين ماه الي دي ماه  5931به استحضار مي رسد:
 -5سخنراني علمي (اساتيد هيات علمي دانشگاه):

سخنران

تاريخ برگزاري

عنوان سخنراني

دکتر باقری

5931/5/51

رابطه فقه و اقتصاد

دکتر رضایي

5931/4/54

جايگاه منابع تمليكي در تامين مالي نظام بانكي

دکتر نظرپور

5931/9/3

تحليل اقتصادي نظام مرجعيت شيعه

دکتر کیاالحسیني

5931/3/40

دکتر سجادی

5931/58/59

تبيين برخي قواعد فقهي مغفول مانده در اقتصاد
اسالمي

بررسي ديني-اقتصادي حساسيت خانوارهاي ايراني
به مخارج مذهبي

 -2سخنراني علمي (اساتيد هيات علمي خارج از دانشگاه):
عنوان سخنراني

سخنران

تاريخ برگزاري

پيمان هاي پولي دوجانبه

جناب آقای مالیي

5931/80/42

 -9نشستها ،ميزگردهاي علمي – تخصصي:
عنوان نشست تخصصي

سخنران

ميزگرد علمي بررسي ميزان انطباق

دکتر حسن سبحاني

كاركرد نظام بانكي با قانون عمليات

دکتر نظرپور

تاريخ
برگزاري

بانكي بدون ربا با تاكيد بر مواضع اخير

5931/4/59

دکتر یوسفي

مراجع معظم تقليد

5931/81/58
نشست تخصصي نقد و بررسي اليحه
قانون بانكداري بانك مركزي

5931/81/42
نشست تخصصي و گروهي -صاحبنظران

5931/80/5

پولي و بانكداری اسالمي

5931/80/51

نشست تخصصي تاثير انتخاب ترامپ بر

5931/3/44

روابط بين المللي ايران از منظر

دکتر مجاهدی – دکتر الهي

قاچاق كاال و ارز  ،مباني انديشه اي،

نشست تخصصي وگروهي

اقتصادي و سياسي

5931/3/43

فقه,قانون و اقتصاد مقاومتي

-1همايشها:
عنوان همايش

نوع برگزاري

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

(مشاركت،
برگزاري)
همايش اقتصاد

مشارکت

5931/81/41

اسالمي

اردبیل

5931/1/40

-1جلسات نقد و بررسي كتاب:

نام كتاب

مولف

ناقدين

تاريخ برگزاري

كتاب اقتصاد خرد( :)9تحليل رفتارهاي

دکتر عزتي

دکتر حبیبیان و دکتر

5931/81/51

اقتصادي در چارچوب اسالمي

کیاالحسیني

 -6كارگاههاي آموزشي:
نام كارگاه

مدرس

تاريخ برگزاري

كارگاه آموزشي متلب

دکتر سعیدی

5931/5/50

مجموعه سمينارهاي سرمايهگذاري در بورس

آقای محرابي

5931/4/1

 -7حلقههاي علمي – پژوهشي:
نام حلقه

تعداد جلسات

بررسي علل و نظريه هاي توسعه نيافتگي در ايران

 51جلسه

تاريخ

برگزار كننده

برگزاري
با تاكيد بر كتاب «عقالنيت و توسعه يافتگي ايران» تاليف

 5931/5/48تا

مرکز مطالعات

5931/58/98

اقتصادی

دكتر محمود سريعالقلم
حلقه مسائل روز اقتصاد ايران با تاكيد بر مسايل روز

51جلسه

 5932/5/48تا

مرکز مطالعات

5931/3/98

اقتصادی

5931/5/48تا

مرکز مطالعات

5932/54/43

اقتصادی

اقتصاد ايران
بازخواني نامه هاي نهج البالغه

48جلسه

 -3كرسيهاي علمي – ترويجي:
موضوع كرسي

ارائه دهنده

ناقدين

تاريخ برگزاري

امكانات اجراي تدريجي شريعت

دکتر محمدرضا

دکتر رضایي و

5931/3/3

یوسفي

حجت االسالم علوی

دکتر ناصر الهي

دکتر باقری و جهانیان

افق خانواده در الگوي اسالمي و
تاثير آن بر توسعه پايدار

 -3جلسات شوراي مركز:
جلسات شوراي مركز مطالعات اقتصادي
يك شنبه -5931/22/52دفتر گروه اقتصاد
يك شنبه -5931/22/53دفتر گروه اقتصاد
سهشنبه -5931/22/23دفتر گروه اقتصاد
يكشنبه -5931/26/51دفتر گروه اقتصاد

-52ساير فعاليت هاي مركز

5931/3/42

ساير جلسات و فعاليتهاي
مركز
نشست مدير مركز مطالعات
اقتصادي با دانشجويان ارشد
و دكتري
نشست مدير مركز مطالعات
اقتصادي با دانشجويان
كارشناسي

مجري
مرکز مطالعات
اقتصادی
مرکز مطالعات
اقتصادی

تاريخ

5931/81/59

5931/1/51

تعداد جلسات

یك جلسه

یك جلسه

توضيحات
گفتگوی مدیر مرکز مطالعات
دکتر یوسفي با دانشجویان
گفتگوی مدیر مرکز مطالعات
دکتر یوسفي با دانشجویان

جلسه با مبارزه با اعضاي
محترم ستاد مبارزه با قاچاق
كاال و ارز در خصوص

مرکز مطالعات

برگزاري همايش قاچاق كاال

اقتصادی

5931/0/3

یك جلسه

جلسه جمعي

وارز ،مباني انديشه اي ،فقه،
قانون و اقتصاد مقاومتي
رونمايي از 2222مين كتاب
سمت

انتشارات سمت

5931/80/54

یك جلسه

رونمایي از کتاب دکتر یوسفي
با حضور :دکتر یوسفي و دکتر الهي

گردهمايي بانكداري و
اقتصاد اسالمي

با حضور :دکتر یوسفي
دانشگاه تربیت
مدرس

نمايشگاه عكس اقتصاد

مرکز مطالعات

مقاومتي

اقتصادی

نشست ارزيابي دروس مقطع
كارشناسي ارشد علوم
اقتصادي و اقتصاد اسالمي
نشست مدير مركز و مديران
گروه با فارغ التحصيالن ارشد
اقتصاد اسالمي
نشست مدير مركز و مديران
گروه با فارغ التحصيالن ارشد
علوم اقتصادي
نشست ارزيابي پايان نامه ها

مرکز مطالعات
اقتصادی
مرکز مطالعات
اقتصادی
مرکز مطالعات
اقتصادی

5931/0/54

یك جلسه

5931/0/42

یك جلسه

5931/3/51

31/58/55

یك جلسه

التحصیالن کارشناسي ارشد علوم

التحصیالن کارشناسي ارشد اقتصاد
اسالمي
جمعي از دانشجویان و فارغ

31/58/44

التحصیالن کارشناسي ارشد علوم
اقتصادی

مطالعات اقتصادی
با دفتر ریاست

31/58/41

انجمن اقتصاد

برگزار گردید.

جمعي از دانشجویان و فارغ

31/58/49

اقتصادی

این نمایشگاه در البي آمفي تئاتر

اقتصادی و اقتصاد اسالمي

مشارکت مرکز

نشست مدير مركز بااعضاي

دکتر نظرپور

جمعي از دانشجویان و فارغ

31/58/44

مرکز مطالعات

دکترالهي

31/58/41

کمیته ارزیابي پایان نامه ها

اعضای انجمن اقتصاد

