
 گذاری(مشارکت و سرمایه)اقتصادی و بانکداری فقهی موضوع شناسی 

 مسائل اقتصادی و بانکداری موضوع شناسیگروه درسی: 

 و احد 2تعداد واحد: 

 ساعت 22ساعت: 

 )ابزارهای مالی( اقتصادی و بانکداریفقهی موضوع شناسی پیشنیاز: 

 نوع درس: نظری

اقتصادی و بانکداری و باالبردن آگاهی دانش پژوهان های شرکت قلمروارتقاء دانش موضوع شناسی فقهی در  اهداف:

 نسبت به موضوع شناسی انواع مشارکت و سرمایه گذاری

 ها: سرفصل 

o  فقهی مشارکتموضوع شناسی 

o  فقهی مشارکت های تجارتیموضوع شناسی 

o  فقهی تحصیل سود و منفعتموضوع شناسی 

o موضوع شناسی فقهی اجتناب از ربا و مشارکت های تجارتی 

o موضوع شناسی فقهی تضمین سود سرمایه در مشارکت ها 

o موضوع شناسی فقهی اوراق مشارکت 

o  موضوع شناسی فقهی حقوق مختلف صاحبان اوراق مشارکت 

o  اقتصادیموضوع شناسی فقهی عقود مشارکتی در فقه و حقوق 

o موضوع شناسی فقهی سایر عناوین مرتبط با مشارکت و سرمایه گذاری 

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ :تدریس روش

  :ارزشیابی شیوة

 سمینار آزمون کتبی تحقیق فعالیت کالسی
    

 تخته وایت برد، ویدئو پرژکشن :امکاناتو  ابزار
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