
 )تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری(بانکداری  و اقتصادی فقهی موضوع شناسی

 مسائل اقتصادی و بانکداری موضوع شناسیگروه درسی: 

 واحد  2تعداد واحد: 

  22تعداد ساعت: 

 نظرینوع درس: 

 گذاری()مشارکت و سرمایهاقتصادی و بانکداری  فقهی موضوع شناسیپیشنیاز: 

فقهی در قلمرو تجهیز منابع بانکداری مرتبط با احکام شرعی و همچنین تخصیص ارتقاء دانش موضوع شناسی  اهداف:

 منابع در بانکداری بمنظور آشنایی عمیق دانش پژوهان با موضوعات مذکور در بانکداری اسالمی

 ر اولویت قرار دهداستاد محترم در انتخاب عناوین زیر موضوعات تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری را د

  :سرفصل ها 

o  فقهی قرضموضوع شناسی 

o  فقهی شرایط متعاقدین در قرضموضوع شناسی 

o  فقهی راه های اجتناب از رباموضوع شناسی 

o  فقهی بانکداری بدون رباموضوع شناسی 

o  فقهی آثار قرض و منابع مترتب بر آنموضوع شناسی 

o  شناسی(سایر موارد تجهیز وتخصیص منابع)با نگاه موضوع 

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ :تدریس روش

  :ارزشیابی شیوة

 سمینار آزمون کتبی تحقیق فعالیت کالسی
    

 تخته وایت برد، ویدئو پرژکشن :امکاناتو  ابزار

 منابع: 

 الف:  متن آموزشی:  جزوه استاد
 ب: منابع اصلی: 

 1431اسپهبدی، برهان، شهید صدر، محمد باقر، اقتصادنا، ترجمه موسوی، محمد کاظم  -1

 1431شهید صدر، محمد باقر، البنک الالبوی فی االسالم، فرهنگ هنر،  -2



 م 2002ق، 1321شهید صدر، محمد باقر، االسالم یقود الحیاة، قم، دارلکتاب،  -4

 1110نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکالم، مؤسسه التاریخ العربی،  -3

 ق1313الشرکة، مکتبه امیرالمؤمنین)ع(، موسوی اردبیلی، مسید عبدالکریم ، فقه  -2

 منابع فرعی:ج: 
 1411کاتوزیان، ناصر، کتاب مشارکتها عطایا صلح، گنج دانش،  -1

 1421مطهری، مرتضی، مباحث اقتصادی، قم،  -2

 1411بهشتی، محمد، کتاب ربا در اسالم، تهران، نشر فرهنگ اسالمی،  -4

 1431پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، موسویان، سید عباس، ابزارهای مالی اسالمی، تهران،  -3

 1431معصومی نیا، غالمعلی، ابزارهای مشتقه، تهران، پژوهش فرهنگ و اندیشه اسالمی،  -2

 د: سایر منابع:

 1111محمد صبری، هارون، احکام االسوق المالیه، اردن، والنفائس،  -1

 1433، زمستان200نظرپور، محمد نقی، اوراق بهادار استصناع، فضل نامه اقتصاد اسالمی، ش -2

 1432صالح آبادی، علی، بازارهای مالی اسالمی، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(،  -4

 1411پرویز، عقیلی کرمانی، بررسی انواع اوراق مشارکت، مجموعه فعاالن هشتمین همایش بانکداری اسالمی  -3

 1413، 23آیت اهلل مومن، محمد، جایگاه اوراق مشارکت در نظام اسالمی، مجله معرفت، ش -2

 1413زمستان  20-11آیت اهلل هاشمی، سید محمود، عقد استصناع، فصل نامه فقه اهل بیت، ش  -1

 یوسف کمال، محمد، فقه االقتصاد النقدی، دارالصابونی، -1

 1411ریموندی، عود، مدیریت مالی، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، علی، سمت  -3

 1413تهران، سروش، افشاری، اسداهلل، مدیریت مالی در تئوری و عمل،  -1

 میرآخور، عباس، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسالمی، بی تا، بی جا -01

 

 
  



 


