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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 محمدرضا یوسفی شیخ رباط  زندگینامه علمی

 اطالعات شخصی : -1

 نام  و نام خانوادگی: محمد رضا  یوسفی شیخ رباط    -1

 دانشگاه مفید 25پایه  دانشیار  -2

 در آبادان  5/5/1341ت.ت :  -3

 02532130892دانشگاه مفید   تلفن :  –: قم  محل کارآدرس  -4

 yousefi@mofidu.ac.irپست الکترونیکی:                                            -5

 

 

 اطالعات تحصیلی :  -۲

 سال اتمام سال شروع نام دانشگاه مدرك

 1391 1380 مفید با گرایش اقتصاد پولی و اقتصاد اسالمی دکترا

 1376 1373 عالمه طباطبایی توسعه و برنامه ریزی اقتصادی کارشناسی ارشد

 1372 1368 مفید اقتصاد نظری کارشناسی

 1366 1359 حوزه علمیه قم مقدمات و سطح

 1378 1366 علمیه قمحوزه  دوره خارج

 بررسی تغییرات توزیع درآمد در برنامه های عمرانی کشورعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: 

 بررسی امکان بازار پول در اقتصاد اسالمیعنوان رساله دکتری: 

mailto:yousefi@mofidu.ac.ir
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 سوابق پژوهشی:  - 3

 

 کتاب:  .1

 نشر خرم - کلیات اقتصاد اسالمی

 موسسه انتشاراتی آفرینه -

 چاپ اول1375

 1378چاپ دوم  -

، رویکرد در جستجوی آرمان شهر نبوی

 اقتصادی سیاسی ابوذر

 1386 دانشگاه مفید

 درس هایی از اقتصاد اسالمی :

ترجمه فصل مفهوم مالکیت در اسالم ص .  1

217-231 

 386 – 375توزیع در اسالم ص .  2

 1384 دانشگاه مفید

 1395 سمت سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

بررسی فقهی حقوقی اختیارات مادر در امور 

بانکی فرزندان زیر هجده سال؛ افتتاح و برداشت 

 از حساب

 

معاونت امور زنان و 

خانواده ریاست جمهوری ـ 

دانشگاه مفید و مجمع 

 مدرسین 

1399 

 

 1400 سمت نظام مالی اسالمی ) به اهتمام(
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 . مقاله :  2 

 انتشارسال  نام مجله نام مقاله ردیف

 6نامه مفید / ش  ارزشها و علم اقتصاد 1

 

1375 

 1377 16نامه مفید ش  مقایسه مفاهیم فقر و مسکنت با دو مفهوم فقر مطلق و نسبی 2

مسئله بازنگری توسعه، و دین 3  مقاالت مجموعه 

آرون نشر دوم، ج  

1378 

 1378 17نامه مفید ش  فقر زدایی از منظر فقهاء 4

 1378 18نامه مفید ش  توانگران در برابر فقیران از منظر دیندامنه وظیفه  5

 1379 22نامه مفید ش  بررسی فقهی مبادله رشد اقتصادی و عدالت 6

 بررسی روش آیه اهلل شهید صدر در کشف مکتب اقتصادی اسالم 7

 

فصلنامه دانشگاه 

 امام صادق

 

1379 

اندیشه حوزه ش  رشد ، توزیع یا توسعه عادالنه 8

31 

1380 

اندیشه حوزه ش  عدالت و رفاه اجتماعی 9

44-43 

1382 

بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی ) مطالعه موردی  10

 ایران (

نامه مفید اقتصادی 

 48ش 

1384 

 1384مجله اقتصاد  بررسی طرح منطقی کردن سود بانکی 11
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 19اسالمی ش 

 

مجله دین و  چهاردهم : ترجمهابن خلدون اقتصاد دان قرن  12

 2اقتصاد ش 

1385 

اقتصاد اسالمی ،  امکان اجرای تدریجی شریعت ، اقتصاد اسالمی 13

 30ش 

1387 

خردنامه همشهری  دین و توسعه 14

 60، ش 

آبان ماه 

1389 

خردنامه همشهری  رویکرد نظام اقتصادی اسالم به کارآمدی 15

 75ش  ،

 1390بهار 

سایت مجمع  دالیل افول جوامع مسلمان از منظر شهید مطهریتحلیلی بر  16

مدرسین و 

محققین حوزه 

 علمیه قم

اردیبهشت 

1391 

 

سایت مجمع  نگاهی دو باره به اندیشه جنگ فقر و غنا 17

مدرسین و 

محققین حوزه 

 علمیه قم

خرداد 

1391 

بررسی فقهی و کاربردی عقد تورق در بانکداری بدون ربا) با همکاری دکتر  18

 سجادی( نظرپور و آقای

مجله اقتصاد 

 39اسالمی، ش 

 1389پاییز 

الزامات اقتصاد اسالمی به عنوان علم بین رشته ای )مشترك با جناب دکتر  19

 فرزین وش و دکتر کمیجانی(

اقتصاد اسالمی، 

 43ش 

 1390پاییز 
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مجله فقه اهل  عقد تورق در تامین نقدینگی )با همکاری دکتر نظرپور و آقای سجادی( 20

  69بیت)ع(، ش 

 1391بهار 

امکان سنجی اجرایی گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزار عملیات بازار باز  21

 دکتر نظرپور و آقای میثم حقیقی(همکاری در نظام بانکداری بدون ربا ) با 

 

پژوهش مجله 

های اقتصادی، ش 

53 

1391 

  ) با همکاریبانکی عملکرد بر آن تاثیر و اسالمی بانکداری در اخالقی مواضع 22

 (شیما خبره

 مالیه های پژوهش

 اسالمی

پاییز و 

 92زمستان 

مجموعه مقاالت همایش  در بررسی دیدگاه شهید بهشتی در باره پول و ربا 23

 شهید بهشتی

دانشگاه مفید و 

نشر آثار  بنیاد

 شهید بهشتی

1392 

مجمع تشخیص  اسالم منظر از  اقتصادی کالن  مطلوب های ویژگی 24

 مصلحت نظام

1393 

 در اسکوالستیک مکتب بر مسلمان متفکران اقتصادی های اندیشه تاثیر بررسی 25

 (سید مهدی میرحسینیی همکار) با وسطی قرون

 و اقتصاد

 اسالمی بانکداری

پاییز و 

 93زمستان 

 اقتصاد نیاز مورد اجتماعی سرمایه منظر از توسعه ششم برنامه برای رهیافتی 26

با )  ایران اسالمی جمهوری پنجم و چهارم های برنامه به نگاهی با محور؛ دانایی

 (فروزان فائزهو  نظرپور محمدنقی یهمکار

 93پاییز  اقتصادی راهبرد

 بررسی ایران در ربا بدون بانکداری عملکرد در ربا ممنوعیت های شاخص 27

 ) با همکاری                  مقدس مشهد تجارت بانک شعب اعطایی تسهیالت موردی

 (میمنت ابراهیمی و محمدنقی نظرپور

 هایسیاست

 اقتصادی

 و پاییز

 93 زمستان
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 ایران؛ در ربا بدون بانکداری عملکرد در معامالت شدن صوری های شاخص 28

 با)  مقدس مشهد تجارت بانک شعب اعطایی تسهیالت: موردی بررسی

 (ابراهیمی میمنت و نظرپور محمدنقی همکاری

 

 هایپژوهش

 اقصادی

 1393 پاییز

محمدنقی ی همکار) با  محور دانایی اقتصاد در اجتماعی سرمایه نقش بررسی 29

 (فائزه فروزانو نظرپور

 93پاییز  توسعه راهبرد

 1393 پایتخت کهن منتظری پس از انقالببررسی مواضع اقتصادی آیه اهلل  30

 اصول با آن مقایسه و اشتر مالک نامه اساس بر خوب حکمرانی مدل طراحی 31

 (فهیمه باباییی همکار) با  جهانی بانک خوب حکمرانی

 94 بهار اسالمی اقتصاد

 ی همکار) با  کرمانشاه شهر موردی مطالعه،مسلمان تولیدکننده رفتار بررسی 32

 (الهه کشتکارو  ضیاالدین کیاالحسینیسید 

 94 زمستان اقتصاد اسالمی

 امیرالمؤمنین رویکرد بر تأکید با عدالت با رابطه در ایران اقتصاد عملکرد ررسیب 33

 (مهناز زندیه یهمکار) با  اشتر مالک یعهدنامه در( ع) علی

 95پاییز  اقتصاد اسالمی

 نامه عهد در( ع) علی حضرت دیدگاه از اجتماعی سرمایه بر موثر عوامل بررسی 34

 (سعید بخشایش یهمکار) با اشتر مالک

مجموعه مقاالت 

همایش بین المللی 

حکومت علوی، 

 حقوق و اقتصاد 

1396 

 بر تأکید با( ع) علی امیرالمؤمنین منظر از اداری عدالت هایشاخص بررسی 35

 مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با هاآن بندیرتبه و  اشترمالک عهدنامه

 (میثم حقیقیو  ناهید مومنی نژاد )با همکاری

مجموعه مقاالت 

همایش بین المللی 

 حکومت علوی،

 اجتماع و مدیریت 

1396 
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 اهللآیت دینی های دغدغه و رویکردها برخی و اجتماعی زندگی بر مروری»  36

 «اردبیلی موسوی

 1396 تدبیر فقه کتاب

 1396 صفیر حیات آن های حل راه و فقر پدیده با اسالم مواجهه چگونگی 37

، با تاکید بر VARبررسی رابطه متقابل حقوق مالکیت و فقر با استفاده از الگوی  38

مکاری سید محسن سجادی و ) با ه1369ـ  1393ادبیات اقتصاد اسالمی دوره 

 مریم خسروی زاده( 

معرفت اقتصادی، 

 16شماره 

بهار و 

تابستان 

1396 

فصلنامۀ اقتصاد و  مبانی تحول نگرشی از دورۀ جاهلیت به دورۀ پیامبر 39

 35جامعه، 

زمستان 

1396 

دوفصلنامۀ  بررسی ابعاد اقتصادی فقهی جریمۀ دیرکرد در نظام بانکی 40

مطالعات فقه 

 5معاصر، شمارۀ 

بهار و 

تابستان 

1397 

 الگوی در اقتصادی عدالت های شاخص بر درآمدی»  کتاب نقد یادداشت 41

  «پیشرفت ایرانی اسالمی

دبیرخانه شورای 

بررسی متون و 

 کتب درسی

 ماه بهمن

1397 

 بررسی و اشتر مالک نامه اساس بر خوب حکمرانی های مولفه استخراج»  42

 (با همکاری فهیمه بابایی) ایران، اسالمی جمهوری باالدستی اسناد با تطبیقی

 فصلنامه

 نهج پژوهشنامه

 21شماره  البالغه،

 بهار «

1397 

اقتصاد پنهان،  برررسی فقهی حکم قاچاق و معامالت مبتنی بر قاچاق  43

  6ـ  7شماره 

 1397بهار 

با  مطالعۀ موردی شهرستان آبدانانثیرگذار بر انتقال بین نسلی فقر: عوامل تا 44

 سوی مقدم(وسیده طیبه م بر رویکرد اسالم ) با همکاریتاکید 

اقتصاد و مجله 

بانکداری اسالمی، 

 28شمارۀ 

 1398پاییز 
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تحلیل مقایسه ای اثر سیاست های اقتصادی) پولی و مالی( بر روی بیکاری فارغ  45

 التحصیالن دانشگاهی و بیکاری کل ) با همکاری مریم سادات چاوشی(

راهبرد اقتصادی، 

 30شماره 

 1398پاییز 

موانع ساختاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با استفاده از روش  46

PCA   وARDL0   )باهمکاری ناصر الهی و رضا اللهیاری ( 

مطالعات و 

سیاست های 

اقتصادی، شماره 

13 

بهار و 

تابستان 

1399 

بررسی مقایسه ای روش اصول لفظی و زبان شناسی در تفسیر آیات ربا ) با  47

 مجید رضایی و محسن سجادی(همکاری 

مطالعات و 

سیاست های 

اقتصادی، شماره 

14 

پاییز  و 

زمستان 

1399 

تعیین اثر شوك بهره وری و شوك نوسان درآمد ارزی بر سبد دارایی خانوار  48

) با همکاری  DSGEدر اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی 

 نادر مهرگان و سید حبیب موسوی(

فصلنامۀ 

پژوهشهای 

اقتصادی ) رشد و 

توسعۀ پایدار(، 

 3شماره 

 1400پاییز 

 فرضیۀ وجود چرخه تشدید شونده نرخ ارز ـ تورم در ایران: رویکرد  49

MSBVAR  با همکاری ناصر الهی و سید ضیاء الدین کیاء الحسینی و محمد (

 حسن صبوری دیلمی( 

مطالعات و 

سیاست های 

اقتصادی، شماره 

15 

بهار و 

تابستان 

1400 

نشریۀ دین و  نظام سازی دینی در جهان معاصر: بررسی امکان نظام اقتصادی مبتنی بر قرآن  50

 2دنیای معاصر، 

پاییز و 

زمستان 

1400 

پاییز و دوفصلنامه ) با  با تاکید بر دوره صفویهه: هزینه مبادله از نگاه نهادگرایی جدید و فقه امامی 51
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مطالعات و  همکاری مجید رضایی و یوسف محمدی( 

سیاست های 

اقتصادی، شماره 

16 

زمستان 

1400  

تعیین اثر شوك بهره وری و شوك نوسان درآمد ارزی بر سبد دارایی خانوار  52

در اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ) با همکاری نادر 

 مهرگان و سید حبیب موسوی( 

پژوهش های رشد 

پایدار ) و توسعه 

مجله علمی 

 پژوهشی(

 1400پاییز 

دانشنامه اقتصادی  عقود اسالمی 53

وهشگاه ژپ

فرهنگ و علوم 

 انسانی 

1400 

 

 

 

 . مقاالت در نشست ها و همایش ها :  3

سال  نام همایش و برگزار کننده نام مقاله ردیف

 برگزاری

انجمن اسالمی دانشگاه علم و صنعت :  فقه پویا در تفکر شهید بهشتی 1

 اندیشه های اقتصادی شهید بهشتی

1375 

 

 1375سازمان مدیریت و برنامه ریزی : همایش فقر بررسی تاثیر سیاستهای مالیاتی بر توزیع  2
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 و فقرزدائی درآمد در ایران

وزارت  فرهنگ و ارشاد اسالمی: دین،  دین، توسعه، بازنگری مسئله 3

 توسعهفرهنگ و 

1377 

 1378 نشست تخصصی محققان اقتصاد اسالمی دین و توسعه ، تبیین مفهومی 4

دانشگاه تربیت مدرس و همکاران: اولین   بررسی فقهی رابطه رشد و عدالت 5

 همایش دو ساالنه اقتصاد اسالمی

1378 

انتخاب راهبردی رشد و توزیع از دیدگاه  6

 امام خمینی )ره(

دانشگاه تربیت مدرس: پژوهشکده اقتصاد 

 بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی

1379 

 

بررسی روش شهید صدر در کشف مکتب  7

 اقتصادی اسالم

روش شناسی دانشگاه امام صادق )ع (: 

 اقتصاد اسالمی

1379 

بررسی تجربه آموزشی اقتصاد اسالمی در  8

 دانشگاه مفید

دانشگاه شهید باهنر کرمان: نشست تخصصی 

 اساتید اقتصاد اسالمی دانشگاه ها

1386 ،

 اردیبهشت

بهمن  5 مجتمع شریعتی روش شناسی فقه و تحوالت جدید 9

1386 

10 

 

بررسی اشتغال زنان از منظر فقه، اقتصاد و 

 سیداو 

 1387 تونس: همایش اسالم، سیداو و حقوق زنان 

 تابستان

امر به معروف و نهی از منکر شرط الزم  11

 جامعه آرمانی اسالم دستیابی به

دانشگاه تربیت مدرس و همکاران: پنجمین 

 همایش اقتصاد اسالمی

1388 

حق بر زندگی، برخورداری از سطح مناسب  12

زندگی از دیدگاه اسالمی و اسناد حقوق 

لبنان: همایش بزرگداشت روز حقوق بشر 

 اسالمی و کرامت انسان

1388 

 تابستان



11 
 

 بین المللی  بشر

انجمن اقتصاد اسالمی و مرکز مطالعات  دولت رانتیر در صدر اسالمبررسی  13

 اقتصادی دانشگاه مفید: نشست علمی

 ، پائیز1388

دی ماه  سری کوزا ایتالیا: نشست اخالق و تجارت فقر و حقوق بشر از دیدگاه امام علی )ع ( 14

1388 

خرداد  دانشگاه مفید 1389بررسی بودجه  15

1389 

شهریور  لوزان سوئیس: گفتگوی بین ادیان بشری به فقر از منظر اسالم رویکرد حقوق 16

1389 

دی ماه  لبنان، بیروت، نشست تجارت و اقتصاد اشتغال زنان از دیدگاه اقتصاد و دین 17

1389 

بررسی دیدگاه شهید بهشتی در باره پول و  18

 ربا

دانشگاه مفید، سمینارهای ماهانه گروه 

 اقتصاد

بهمن ماه 

1389 

خرداد  دانشگاه مفید 1389بررسی بودجه سال  19

1389 

تحلیلی بر دالیل توسعه نیافتگی جوامع  20

 مسلمان از منظر شهید مطهری

 12/2/90 دانشگاه مفید

بایسته های علوم بین رشته ایی، مطالعه  21

 موردی اقتصاد اسالمی

 4/2/91 انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه قم

رفاه جامعه و سیاست های سر تغییرات سطح  22

 در گم

 11/2/91 دانشگاه مفید
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بررسی دیدگاه شهید بهشتی در مورد ربا و  23

 پول

دانشگاه مفید، نشست نیم نگاهی به اندیشه 

 اقتصادی شهید بهشتی

26/2/91 

 9 دانشگاه مفید انتظارات اقتصادی از رئیس جمهور آینده 24

اردیبهشت 

1392 

دین و توسعه از دیدگاه تحلیلی بر رابطه  25

 دکتر عظیمی

همایش اخالق، سرمایه اجتماعی و توسعه 

 توسط موسسه دین و اقتصاد و همکاران

خرداد 

1392 

بررسی روش فقهی شهید بهشتی با روش  26

 مرسوم فقهی

نشست بررسی روش شناسی شهید بهشتی، 

 توسط موسسه دین و اقتصاد

تیر ماه 

1392 

همایش ملی اخالق و اقتصاد انجمن اقتصاد  مذهبی بر رشد اقتصادیبررسی تاثیر سرمایه  27

اسالمی حوزه علمیه قم ـ موسسه آموزشی 

 پژوهشی امام خمینی

آذر   28

1392 

نشست ماهانه اعضای هیأت علمی اقتصاد  بررسی اندیشه های اقتصادی فارابی 28

 دانشگاه مفید

21/9/92 

 

 1392 دین  منظر از مقاومتی اقتصاد ایران اقتصاد پذیریمقاومت شناسیآسیب 29

 نیم و طالقانی اهلل آیه اقتصادی رویکرد 30

 ایران اقتصاد به نگاهی

شهریور  6 

1393 

اندیشه اقتصادی استاد مطهری با تاکید بر  31

 اقتضائات اقتصاد صنعتی

 17 دانشگاه رازی کرمانشاه

اردیبهشت 

1394 

آذر  4 دانشگاه مفیداساسی و اهداف اصول اقتصادی در قانون  32
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 1394 علل به نتیجه نرسیدن آنها

 13 دانشگاه مفید نقد بانکداری بدون ربای ایران 33

اردیبهشت 

1395 

ویژگی های دیدگاه های دینی آیه اهلل  34

 موسوی اردبیلی

موسسه دین و اقتصاد به مناسبت چهلمین روز 

 درگذشت آیه اهلل موسوی اردبیلی

بهمن ماه 

1395 

عدم مصلحت تلقی مالیات از خمس ارباح  35

 مکاسب

پژوهشگاه فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات 

 اسالمی

بهمن  14

1395 

بررسی کاربرد اصل عدل و انصاف در  36

 قراردادهای بانکی

نشست های ماهانه اعضای هیات علمی 

 دانشگاه مفید

1395 

 1395بهمن  با قاچاقنشست مبانی فقهی مبارزه  بررسی آثار اقتصادی قاچاق 37

اخالل در نظام اقتصادی و اجتماعی در  38

 تطبیق با قاچاق کاال و ارز

تابستان  نشست بررسی فقهی قاچاق کاال و ارز

1396 

انجمن اقتصاد اسالمی ایران، دانشگاه شهید  اسالم، نهادهای دینی و توسعه 39

بهشتی، اولین پیش نشست دهمین همایش 

 میدوساالنه اقتصاد اسال

17/7/1396 

بررسی برداشت های اقتصادی از قرآن آیه  40

 اهلل موسوی اردبیلی

آبان  21 دانشگاه مفید

1396 

 و مالکیت حقوق متقابل رابطه بررسی 41

 ادبیات بر تأکید با اقتصادی منابع تخصیص

) با همکاری سید محسن  اسالمی اقتصاد

 سجادی و  مریم خسروی زاده(

دهمین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی ـ 

 دانشگاه تربیت مدرس

آذر ماه 

1396 
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 منظر از عمومی نارضایتی عوامل 42

  امیرالمومنین

 ماه دی فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

1396 

، تصمیم های سخت 1397تحلیلی بر بودجه  43

 برای آینده اقتصاد ایران

بهمن ماه  علمیه قممجمع مدرسین و محققین حوزه 

1396 

 اسفند دانشگاه مفید  ایران، در پژوهش نازایی دالیل 44

1396 

 از مسلمان جوامع افول دالیل بر تحلیلی 45

  مطهری، شهید منظر

 خانه اندیشمندان علوم انسانی

 انجمن اقتصاد اسالمی ایران

 ماه تیر دهم

1397 

 بر تمرکز با اسالمی انسانی علوم های چالش 46

  اسالمی، اقتصاد علم

 دانشگاه علمی هیات اعضای ماهانه نشست

 مفید

 آبان اول

1397 

 های اندیشه بر تاکید با نظام فقه تبارشناسی 47

 صدر شهید

 1397 آذر معاصر دینی اندیشه پژوهشکده

 بر مبتنی اقتصادی نظام بنای امکان بررسی  48

  قرآن،

انجمن  ،(ع)رضا امام اسالمی معارف موسسه

 مباحثات قرآنی

 ماه دی 26

1397 

 ماه دی 28 مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم  ،1398 بودجه الیحه بررسی  49

1397 

 دی 17  قم پزشکان از جمعی برای  جلسه چهار قرآن، در اقتصادی عدالت 50

 اول، ماه،

 28 و 14

 ماه بهمن

1397 
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 اقتصاد مطالعات سال 40 بر تحلیلی»  همایش   «اسالمی اقتصاد در علمیه های حوزه نقش » 51

 مدرس تربیت دانشگاه «ایران در اسالمی

 بهمن 7

1397 

) از طریق تورنتو مفید اسالمی مرکز برای  ، جلسه سه ایران، اقتصاد ساختار فسادخیزی 52

 اسکایپ(

 19 و 12 ،5

 ماه اسفند

1397 

هفتم  پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی  با فقهتبیین مفهومی رانت و رابطه متقابل آن  53

شهریور 

1398 

زمینه های درونی چالشهای کشورهای  54

 اسالمی

پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی؛ دانشگاه 

 کربال 

 عراق ـ کربال

مهر  24

1398 

اصول تمدن نوین اسالمی در پرتو تعالیم  55

 حسینی

و دانشگاه  یپژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالم

 نجفعراق ـ  ؛نجف

20 

 1398مهر

حفاظت از حقوق  یروند شاخص ها یبررس 56

 رانیدر ا تیمالک

آذر  13 دانشگاه تربیت مدرس

1398 

وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی  57

نسبت به نظارت بانکها در خلق پول ) دو 

 جلسه(

آبان و  30 پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی

دی  26

1398 

ای ترتیبات خلق پول در بررسی مقایسه  58

 اقتصاد متعارف و اقتصاد اسالمی

آذر  30 دانشگاه مفید

1398 

بررسی ابعاد اقتصادی فقهی جریمه دیرکرد  59

 بانکی

بهمن  16 موسسه مفتاح کرامت

1398 
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خلق پول در طرح بانکداری جمهوری  60

 اسالمی

انجمن اقتصاد اسالمی حوزه و بسیج اساتید 

 حوزه

بهمن   26

1398 

کارکردهای توافق نامه بازخرید ) رپو(  61

 منطبق بر شریعت در بازارهای پول و سرمایه

بهمن  29 پژوهشکده پولی و بانکی

1398 

 14 مرکز تحقیقات اسالمی مشهد خلق پول از منظر فقه و اقتصاد 62

اردیبهشت 

1399 

ضرورت رویکرد تحلیلی به موضوعات  63

 اخالقی

 30 کانون توحید

اردیبهشت 

1399 

شهریور  6 موسسه مطالعات دین و اقتصاد عوامل بی ثباتی جامعه 64

1399 

مهر  30 مدرسه فقهی امام باقر اقتصاد اسالمی ابهام ها و چالش ها 65

1399 

بررسی متغیرهای کالن در الیحه بودجه  66

1400 

آذر  23 دانشگاه مفید 

1399 

 یمادر در امور بانک اراتیاخت یفقه یبررس 67

سال: افتتاح و برداشت از  18 ریفرزندان ز

 حساب

معاونت امور زنان ریاست جمهوری ـ 

دانشگاه مفید و مجمع مدرسین و محققین 

 حوزه علمیه قم

دی  24

1399 

بهمن  25  دانشگاه مفید 1400نقد و بررسی بودجه  68

1399 

اسفند  17 دانشگاه مفیددر قرآن  یاسیو س ینیانتقاد د»کتاب  یبررس 69
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 1399 «و سنت

 5 دانشگاه مفید : ابهامات و چالش هایسند راهبرد 70

اردیبهشت 

1400 

در حوزه  ینید یکرونا و رسالت مراکز علم 71

 اقتصاد

تیر ماه  25 مرکز تحقیقات اسالمی مجلس 

1400 

شهریور  23 دانشگاه مفید بررسی ادله عرفی بودن زکات 72

1400 

علوم  دالیل ناکارآمدی پژوهش های 73

 اجتماعی در ایران

دوم آذر  دانشگاه مفید

1400 

در دوران  یعدالت اقتصاد یفکر یها انیبن 74

به  یها و نگاه شهیبر اند یمرور: معاصر

 رانیا

دی  18 فرهنگ سرای قرآن

1400 

هفتم بهمن  مدرسه آیه اهلل العظمی گلپایگانی بازسازی منزلت اجتماعی روحانیت 75

1400 

 یمنابع و ضرورت مصون ساز یتنوع بخش 76

 آنها

نهم اسفند  صندوق توسعه ملی

1400 

  اتیالح یاقتصاد کردیرو 77

روش، داللتها و  ،یساختار، نظاموارگ

 پرسشها

اسفند  18 دانشگاه مفید

1400 

 4 انجمن اندیشه و قلم و کانون توحید مسئولیت حکومت در برابر معیشت مردم 78

اردیبهشت 
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1401 

  رساله سطح سه حوزه.پایان نامه و رساله دانشجویی 60راهنمایی و مشاوره بیش از ، 

 سوابق آموزشی:   - 4

   

 دروس اقتصاد اسالمی: (1

مبانی فقهی اقتصاد فقه المعامالت، فقه ضمان و حواله، مقطع کارشناسی:  .1

مسلمان، پژوهش در اقتصاد اسالمی، تاریخ اندیشه اقتصادی متفکران 

 پول و بانکداری بدون ربا  پژوهش در بانکداری اسالمی،اسالمی، 

مقطع کارشناسی ارشد: سمینار اقتصاد اسالمی، اقتصاد کالن اسالمی، تحلیل  .2

های اقتصادی متفکران مسلمان، قواعد عمومی در فقه تطبیقی اندیشه

 معامالت؛

 اقتصاد اسالمی  نظریات پیشرفته در مقطع دکتری:  .3

 دروس اقتصادی (2

مقطع کارشناسی: اقتصاد کالن، اقتصاد توسعه، برنامه ریزی اقتصادی،   .1

 اقتصاد ایران و اقتصاد سنجی 

، برنامه مقطع کارشناسی ارشد: اقتصاد کالن، اقتصاد پولی، اقتصاد ایران .2

  ریزی اقتصادی،

 ، اقتصاد کالنمقطع دکتری: اقتصاد پولی .3

 دروس حوزوی:  (3

حاشیه مالعبداهلل، دروس مقدماتی: جامع المقدمات،  سیوطی، المنطق،  .1

 مختصرالمعانی، 
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دروس اصول سطح حوزه: اصول االستنباط، المعالم، اصول الفقه، الرسائل)   .2

 بحث قطع و ظن(،

ی، تدالللفقه االسفی ا تمهیدیه اللمعه الدمشقیه، دروس دروس فقهی سطح:  .3

 المکاسب المحرمه

 (1396از سال ) « ل پولیفقه مسائ» درس .4

  ( 1396شناسی: فقه بازار سرمایه )  تدریس در موسسه موضوع .5

) فقه بورس ؛ ضمان و حواله؛تدریس در جامعه المصطفی: فقه المعامالت .6

 (90و  1380برخی سالهای دهه 

 

 سوابق اجرایی:   ـ  5

  1378تا  1376مدیر گروه اقتصاد مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما / از  (1

 1378تا  1376مدیر گروه پژوهشی اقتصاد دانشگاه مفید / از  (2

 1380تا  1378معاون گروه اقتصاد دانشگاه مفید / از سال  (3

  1381تا  1380معاون پژوهشی دانشگاه مفید / از  (4

  1385تا  1384مدیر مرکز مطالعات اقتصادی / از  (5

 1389تا   1385قائم مقام ریاست دانشگاه مفید و مشاور عالی / از  (6

 1389تا  1385از  قم عضو ستاد آموزش عالی و حوزوی استان (7

 1398تا  1392عضو شورای دانشگاه مفید از آذر  (8

 1398تا  1391ز مطالعات اقتصادی از مدیر مرک (9

 به مدت یکسال  1397خرداد  19ای دانشگاه مفید از عضو هیات امن (10
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 تاکنون  1397مدیر گروه اقتصاد اسالمی سمت از  (11

  :همکاری علمی  ـ  6

 عضو هیات موسس انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه قم  (1

 عضو  اولین هیات مدیره انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه قم  (2

 عضو انجمن اقصاد اسالمی ایران (3

 ( 1389تا 1386مدیره و قائم مقام رئیس انجمن اقتصاد اسالمی ایران ) از سال عضو هیات  (4

 (1395ـ  1396)   همکاری علمی با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز (5

 (1396) دبیر سومین همایش بررسی فقهی قاچاق کاال و ارز (6

 (1392ـ 93) مجلسعضو گروه توسعه اقتصادی مرکز پژوهش های  (7

 اقتصاد اسالمی دو ساالنه های همکاری در همایش (8

  دانشگاه  همکاری در برگزاری کرسی های علمی ترویجی (9

 1395بین المللی بانکداری و تامین مالی اسالمی،  عضو کمیته علمی اولین گردهمایی (10

 حقوق بشرمدیر مسئول مجالت علمی هستی شناسی، در پرتو وحی،  (11

 ( 1398 تا 1397اقتصادی )از جانشین سردبیر مجله علمی پژوهشی سیاست های  (12

 1398تا بهمن  1397مشارکت در جلسات مشورتی ماهانه بانک مرکزی با اقتصاددانان از مرداد  (13

 تاکنون( 1400عضو کمیته تالیف گروه اقتصاد شورای تحول وزارت علوم ) از سال  (14

 کرسی علمی ترویجی:ـ  7

  1395در آبان « امکان اجرای تدریجی شریعت» رائه کرسی علمی ترویجی با عنوان  ا

 نظارت بر طرح های علمی: ـ  8

 ؛(تهدیدها و ها فرصت) خوزستان فاضالب و آب شرکت در سازی بررسی روند خصوصی»ناظر طرح  .1

تا  1392خوزستان؛ از تابستان  یآبفا ؛«یساز یو ارائه مدل مطلوب خصوص کیاستراتژ یزری برنامه تدوین

  1393زمستان 

 95تا تابستان  1394از تابستان  ؛ییوزارت اقتصاد و دارا ؛یبر طرح اصالح نظام  بانک یناظر فقه .2
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 1400تا  1398. ناظر طرح اقتصاد کالن نوشته دکتر حسین صمصامی؛ از  3

 طرح های در دست اجرا ـ  9

 

 قرارداد سازمان طرف همکاران طرح نام ردیف

تحلیل تطبیقی اندیشه  1

 اقتصادی مسلمانان

پژوهشگاه حوزه و  ـ 

 دانشگاه

 ـ دانشگاه مفید سمت ـ  بازار پول در اقتصاد اسالمی 2

مروری بر مطالعات اقتصاد  3

 اسالمی

 ـ دکتر آقا نظری

 ـ دکتر توکلی

 ـ دکتر رضایی

 ـ دکتر عزتی

 ـ دکتر موسویان

 

آسیب شناسی و آینده  4

 اقتصاد اسالمی

 دانشگاه مفید ـ 

 

 طرح های اتمام یافته:  ـ  11

 سازمان طرف قرارداد همکاران طرح نام ردیف

تبیین فقهی حقوقی اتحاد مالکیت  1

 و داللت های پولی ـ بانکی آن

 ـ دکتر الهی

 ـ دکتر احمدزاده

 ـ دکتر رضایی

 بانک مرکزی پژوهشکده پولی بانکی

موانع سرمایه گذاری خارجی در  2

 استان قم 

 استانداری قم با همکاری دکتر عبادی

 

 

 : برگزاری کارگاه های علمیـ  1۲
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برای  «تحلیلی بر دالیل توسعه نیافتگی کشورهای مسلمان» تحت عنوان  «اسالم و توسعه» کارگاه آموزشی ـ 

 المصطفی، جامعه 1390آذر ماه  12اساتید دانشگاه های اندونزی در 

 1398و  1397، 1395 ، 1392 کارگاه آموزش مقاله نویسی درـ 

 ) به عنوان مدرس( ؛ ثامن اعتباری موسسه برای  اسالمی بانکداری آموزشی کارگاهـ 

 جوایز: ـ  13

 ،1390 ـ 1395 زمانی دوره اسالمی اقتصاد تقدیر شایسته «مسلمان متفکران اقتصادی اندیشه سیر»  کتاب .1

 مدرس تربیت دانشگاه در 1396 آذر اسالمی، اقتصاد جشنواره در

 1396شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، « سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان» کتاب  .2

 1397 سال در مفید دانشگاه ممتاز پژوهشگر .3

 

 


