نام :مهدی
نام خانوادگي :خطیبی
تحصيالت حوزوي:
 )1سطح سه حوزه؛ موضوع پایان نامه :مبانی فقهی بیمه ،تاریخ دفاع :اسفند 1389
 )2سطح چهار حوزه؛ موضوع پایان نامه :فقه نظریات اقتصادی ،تاریخ دفاع :شهریور 1392
 )3هشت سال سابقه درس خارج
تحصيالت دانشگاهي:
 )1کارشناسی ارشد اقتصاد از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) -موضوع پایان نامه:
شاخص اسراف در بخش مصرف
 )2دکتری فلسفه اقتصاد اسالمی از موسسه امام خمینی (ره)؛ موضوع پایان نامه :روش استنباط نظریه
اقتصاد اسالمی از کتاب و سنت
تدریس حوزوي:
 تدریس دروس سطح عالی (کفایه و مکاسب) در موسسه امام خمینی
 :90-91 کفایه 1
 :91-92 مکاسب (شروط متعاقدین)
 : 92-93 کفایه - 1مکاسب (ماهیت عیب)
 93-94 رسائل پایه هفت بخش اول  -مکاسب خیارات


( )94-95کفایه  - 1رسائل پایه هفت بخش دوم

 95-96 رسائل خاتمة االستصحاب (پایه  8بخش آخر) – مکاسب محرمه پایه 7
 دروس تمهیدیه (بیع و اجاره و )...مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد در جامعه المصطفی
(دوسال)
 تدریس متون فقهی مقطع کارشناسی رشته اقتصاد در جامعه المصطفی (سه سال)
تدریس دانشگاهي
اقتصاد کالن  1؛ ترم دوم 93-92
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اقتصاد کالن 2؛ ترم اول94-93
اقتصاد کالن گروه مدیریت مقطع کارشناسی؛ ترم دوم 94-93
اقتصاد منابع طبیعی ()94-95
اقتصاد کالن )95-96( 2
اصول علم اقتصاد ()95-96
تحقيق و پژوهش:
 کتاب «شاخص اسراف و معیارهای آن» ،سیدکاظم رجایی-مهدی خطیبی نشر المصطفی چاپ اول،
1392
 مقاله معیارهای اسراف چاپ شده در مجله اقتصاد اسالمی (ش ،45بهار )91
 مقاله روش شناسی شهید صدر در اقتصاد اسالمی ،مجله معرفت اقتصادی (معرفت اقتصاد اسالمی،
بهار و تابستان  - 1392شماره ) 8
 مقاله شاخص اسراف در مخارج بخش خصوصی ،مجله اقتصاد ،دانشگاه شهید بهشتی (پذیرفته
شده)
 مقاله احیاء اراضی در عصر غیبت و تحلیل حق حاصل از آن از نگاه آیت اهلل آصفی ،همایش
نکوداشت آیت اهلل آصفی
 مقاله ماهیت ربا و اقتضائات تحقق آن از دیدگاه شهید مطهری ،کتاب  /مجموعه مقاالت اندیشه
های اقتصادی شهید مطهری
 تدوین جزوه درسی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با گرایش فقه برای موسسه علوم انسانی جامعة
المصطفی
 مقاله نظریه مصرف در اقتصاد اسالمی فصلنامه اقتصاد اسالمی( ،چاپ نشده)
 مقاله شاخص اسراف در مخارج دولت (چاپ نشده)
راهنمایي و مشاوره:
راهنمایی رساله سطح سه با موضوع «منطقة الفراغ از نگاه شهید صدر» جامعة الزهراء
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مشاوره رساله سطح سه با موضوع «بازاریابی شبکه ای» حوزه علمیه قم
مشاوره رساله سطح سه حوزه با موضوع «مبانی حرمت ساخت نگهداری و بهره برداری سالح های کشتار
جمعی» حوزه علمیه قم.
مشاوره رساله کارشناسی ارشد اقتصاد با موضوع «وجوه ممیزه عقود مشارکتی» ،موسسه امام خمینی
پست الکترونيکيm.kh47@yahoo.com :
همراه09127517865 :

کد پستي3717616437 :
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