
1 

 اجرایی ـ های علمیپیشینه فعالیت

سید محمد ضیا فیروزآبادی

0251-2130389تلفن: ـ  دانشگاه مفیدـ قم   

  Smzia@mofidu.ac.ir :  (Emailپست الكترونیكي )   09123534718:    همراه تلفن

 اقتصاد دانشگاه مفیددانشكده عضو هیات علمي 

 

 )فقه و اصول( درس خارج :

آیة اهلل  –آیة اهلل سید محمود مددی موسوی  –: آیة هلل العظمی سید جواد تبریزی )ره( اساتید دروس خارج

 جوادی آملی. آیة اهلل – صادق الریجانی آیة اهلل شیخ – ره() سید محمود هاشمی شاهرودی

آیة اهلل   –حجة االسالم علیدوستی  –سید عبدالرسول موسوی تهرانی  : حجة االسالماساتید دروس سطح

 و .... ، حجة االسالم عندلیبشیخ علی پناه اشتهاردی )ره(

 1379 ایران دانشگاه مفید اقتصاد کارشناسی

 1382 ایران دانشگا مفید اقتصاد کارشناسی ارشد

 پایان نامه ایران دانشگاه مفید اسالمی اقتصاد دکتری

 

 *   *
 *  * 

 علمی و اجرایی

 ایران -قم  کامپیوتر نور 1377 1373 )تدریس( همکاری آموزشی

 ایران -تهران حوزه هنری 1384 1383 همکاری فرهنگی

 1385 1384 )عضو کمیته( همکاری علمی
کمیته بانکداری بدون ربای 

 بانک کشاورزی
 ایران -تهران
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 1388 1386 عضو هیات مدیره و دبیر
انجمن اقتصاد اسالمی 

 حوزه علمیه
 ایران -قم 

 ایران -قم  دانشگاه مفید 1388 1385 )معاون دانشجویی و فرهنگی(فرهنگی همکاری 

 ایران -قم  دانشگاه مفید 1390 1390 شگاهمدیریت انتشارات دان

 ایران -قم  دانشگاه مفید 1397 1394 معاونت پشتیبانی

 ایران -قم  دانشگاه مفید تاکنون 1384 )تدریس و پژوهش( آموزشی –همکاری علمی 

 ایران -قم  دانشگاه پردیس قم 1389 1386 )تدریس( همکاری آموزشی

 ایران -قم  جامعة المصطفی )ص( 1393 1388 )تدریس( همکاری آموزشی

 ایران -قم  مرکز جامع علوم اسالمی 1394 1393 )تدریس( همکاری آموزشی

 ایران -قم  دانشگاه قم 1394 1393 همکاری آموزشی )تدریس(

 تاکنون 1396 همکاری آموزشی )تدریس(
موسسه عالی فقه و علوم 

 اسالمی 
 ایران -قم 

 1395 1387 همکاری علمی )ارزیابی مقاالت(
پژوهشی  –مجله علمی 

جستارهای اقتصادی و مجله 
 علمی پژوهشی معرفت اقتصادی

 ایران  -قم 

 

 : تدریس ها شامل دروس زیر می باشند: تذکر
 مبانی اقتصاد اسالمی،    کلیات علم اقتصاد،    مبانی علم اقتصاد، 

 ،1اقتصاد خرد      مومی، مالیه ع   تفسیر آیات اقتصادی، 
 خرد میانه )ارشد(،     ،3اقتصاد خرد      ،2اقتصاد خرد 

 بانکی -موضوعات فقهی    ی )ارشد(اقتصاد اسالم  ،پول و بانکداری بدون ربا
 حقوق تجارت  )ارشد( بانکداری اسالمی     حقوق و اقتصاد
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 هاى اسالمىبانک یگیرى بهره وراندازهمقاله 

 )مورد بانک کشاورزى(
 نامه مفیدمجله علمی پژوهشی  1385 قم
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 An Integrated  Method  of Measuringه مقال

TFP for Islamic Banks 
 2006 کره جنوبی

Asia-Pacific Productivity 

Conference 
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عملیات بانکی بدون ربا شرط الزم برای بانکداری اسالمی مقاله 

 نه کافی
 همایش ربا در نظریه وعمل 1386 قم

4 
اقتصادی ربا از منظر آیات و  -پیامدهای اجتماعی پایان نامه : 

 روایات
 )حوزوی( راهنمای پایان نامه 1386 قم

5 
 گیرىهاى مختلف اندازهعملکرد روشی مقایسهمقاله 

 هاى اسالمىورى در بانکبهره
 1387 قم

مجله علمی پژوهشی 
 جستارهای اقتصادی

6 
 بانکداری اسالمی در شریعتکتاب 

 (به اتفاق حجة االسالم موسویان)
 موسسه اعتباری انصار 1387 قم

7 
 والگوی عملیاتی قانون همکاری در طرح پژوهشی )اصالح 

 ( ـ )به صورت کتاب منتشر گردید(بدون ربا بانکداری
 1389 تهران

موسسه عالی آموزش و پژوهش 
 مدیریت و برنامه ریزی
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 1389 - فساد مالی، عوامل و ریشه هامقاله  8
ارایه شده در کارگاه علمی 

 (لبنان) دانشگاه نوتردام

9 
 تالیف کتاب تفسیر آیات اقتصادی

 با همکاری حجه االسالم مجید رضایی()
 ()تایید شده دانشگاه مفید و انتشارات سمت برای انتشار

 در حال اجرا 1393 قم

 1396 قم های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآنبررسی مولفهپایان نامه:  10
راهنمای پایان نامه دانشگاه 

 مفید

11 
 مدیریت بهینه ریسک اعتباری در بانکداری بدون رباپایان نامه: 

 شعب استان قم( -ه اعتباری ثامن)مطالعه موردی موسس
 مشاور پایان نامه دانشگاه مفید 1396 قم

 


