سم
با ـهـتعالی

rezai@mofidu.ac.ir

کازرون -

فنی

85

دیپلم
لیسانس

قم -دانشگاه مفید

اقتصاد نظری

37

فوق لیسانس

قم -دانشگاه مفید

علوم اقتصادی

عرضه نیروی کار

دکتری

دانشگاه مفید

علوم اقتصادی

مالیاتهای اسالمی

دروس حوزوی

قم  -حوزه علمیه

فقه و اصول

درس خارج

قم  -حوزه علمیه

فقه و اصول

هنرستان شریعتی

773
8
775
8
778
9
773
6

33
7755

مبانی فقهی اقتصاد اسالمی

دانشگاه مفید

اقتصاد بخش عمومی

دانشگاه مفید

نظام های اقتصادی

دانشگاه مفید

پول و بانکداری بدون ربا

دانشگاه مفید

اصول بیمه

دانشگاه مفید

فقه اقتصاد

دانشگاه مفید

فلسفه اسالمی

دانشگاه مفید

تفسیر آیات اقتصادی

57

دانشگاه مفید

تاریخ عقاید اقتصاد

39

دانشگاه مفید

مالیه عمومی

58

دانشگاه مفید و پردیس قم

تجارت بین الملل

58

دانشگاه تهران
1

دانشگاه مفید

مالیه بین الملل

58

دانشگاه مفید

اقتصاد ایران

58

دانشگاه مفید

معامالت فقهی جدید در بازار بورس و

57

دانشگاه مفید و جامعة علوم

بانکداری

االسالمیة

بدایة الحکمه

حوزه علمیه قم

نهایةالحکمه

حوزه علمیه قم

منظومه

حوزه علمیه قم

شرح لمعه

حوزه علمیه قم

الشواهد الربوبیه

حوزه علمیه قم

رسایل

حوزه علمیه قم

شرح تجرید

حوزه علمیه قم

مکاسب

حوزه علمیه قم

مدیر تحصیالت تکمیلی

از شهریور سال

تا شهریور سال

مدیر دفتر نظارت و سنجش

از شهریور سال

تا شهریور سال

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

از شهریور سال تا شهریور سال

عضو کمیته حوزوی گروه اقتصاد

از شهریور سال

تا کنون

عضو کمیته پژوهشی گروه اقتصاد

از شهریور سال

تا شهریور سال

مدیر مرکز مطالعات تمدن اسالمی

از بهمن سال

تا شهریور سال

معاون پژوهشی

از شهریور سال

تا شهریور سال

معاون آموزشی

از شهریور سال

تا شهریور سال

نماینده رئیس دانشگاه در کمیته ترفیعات

از بهمن سال

– ادامه دارد

مدیر گروه معارف قرآن

از شهریور سال

– ادامه دارد

سال

مدیرگروه فقه اقتصادی مدرسه عالی فقه

جامعة المصطفی العالمیه

تخصصی

کار و نیروی انسانی در مکتب اقتصاد اسالم

کتاب

کتاب درسیبرای کارآموزان

ربا

کتاب

مشارکت در تدوین کتاب

فقه القضا ( موسوی اردبیلی)

کتاب

همکاری در تکمیل وتجدید

کار و دین

کتاب

انتشارات اندیشه جوان

فقه التأمین

کتاب

زیر چاپ  -تقریرات درس

چاپ

حضرت آیت اهلل اردبیلی
2

مبحث بیمه
مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسالم

کتاب

تأملی در حدیث و درک تاریخی عقاید (نقدی

مقاله

بر فصلی از کتاب فرایند تکامل مکتب نوشته

مجله نقد و نظر  ،ش
معتبر دارای هیأت تحریریه

سید حسین مدرسی)
منابع مالی دولت اسالمی (زکات ،خراج وجزیه)

مقاله

وضع اقتصادی و معیشتی مسئوالن نظام

مقاله

نظام مالی دولتهای مسلمان

مقاله

عرضه نیرویکار فردمسلمان وعوامل مؤثربرآن

مقاله

زهد وقناعتدرسیرهومنظرامامعلی(علیهالسالم)

مقاله

اوراق خیریه در ترازوی فقه

مقاله

نظریه های سرمایه گذاری در اقتصاد اسالمی

مقاله

بررسی فقهی -حقوقی جریمه تأخیر

مقاله

جریمه تأخیر ربای آشکار در بانکداری اسالمی

مقاله

قاعده ال سرف و ال اسراف فی االسالم

مقاله

مالیتهای حکومتی ،مشروعیتیاعدم مشروعیت

مقاله

بررسی فقهی اوراق مشتقه

مقاله

توسط دانشگاهمفید -برای
سازمانمدیریتوبرنامهریزی
توسط دانشگاهمفید -برای
سازمانمدیریتوبرنامهریزی
فصلیازکتاب«نظام مالی
اسالم»بههمراهآقایفراهانی
و معصومی نیا -پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی
دانشگاه تربیت مدرس
اولین همایشدوساالنه
اقتصاداسالمی
دانشنامه امام علی ،ج
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی
مجله اقتصادی ،ش
معتبردارای هیأت تحریریه
مجله اقتصادی ،ش
معتبردارای هیأت تحریریه
مجله اقتصادی ،ش
معتبردارای هیأت تحریریه
همایش تأملی نو بر اصول
اقتصادی قانون اساسی ،
مؤسسه مطالعاتی دین و
اقتصاد
کنگره فاضلین نراقی ج
مجموعه مقاالت
مجله نامه مفید ،ش
علمی پژوهشی
مجله اقتصادی ،ش
معتبردارای هیأت تحریریه
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دانشگاه تربیت مدرس

حفظ محیطزیست درپرتومکتب اقتصاداسالم

مقاله

کار اقتصادیدر پرتو بینش و ارزشهای اسالمی

مقاله

مجله اقتصادی

جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد

مقاله

مجله اقتصادی ش –

احیای نظام خراج در واگذاری مدیریت

مقاله

اولین همایشدوساالنه
اقتصاداسالمی

معتبر دارای هیأت تحریریه
شرکتهای دولتی به بخش خصوصی

مجله اقتصادی ش –
معتبر دارای هیأت تحریریه

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

مقاله

آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

مقاله

بانکداری بدون ربا و تثبیت اقتصادی

مقاله

معامالت بورس بازار فلزات و محصوالت

مقاله

فصلنامه پژوهشی دانشگاه
امام صادق ش
مجله اقتصادی ش –
معتبر دارای هیأت تحریریه
مجله اندیشه حوزه ش -
شهریور

کشاورزی در آیینه فقه اسالمی

مجله اقتصادی ش –
زمستان

حضور وقف و امور خیریه در بازار سرمایه

مقاله

همایش وقف ،دانشگاه مفید

روش ابتکاری شهید صدر در کشف مکتب

مقاله

همایش بین المللی شهید
صدر -دانشگاه مفید

اقتصادی راه برون رفت از مشکالت اجرای
اقتصاد اسالمی
مقاله

جایگاه تولید اقتصادی در سیره و گفتار

فصلنامه نهج البالغه و

امیر مؤمنان
اصل  88و سیاست های ابالغی

مقاله

اصول حاکم بر کار اقتصادی زنان از دید

مقاله

پنجمین همایش بین المللی
اقتصاد اسالمی دانشگاه
تربیت مدرس

اسالمی

مجله اقتصاد اسالمی ش
مجله علمی پژوهشی

وقف شخص حقوقی

مقاله

همایش بین المللی وقف

درهم تنیدگی حقوق و اقتصاد

مقاله

مجله اقتصاد اسالمی ش

ویژگیهای منابع مالی دولت اسالمی و اثر آن

مقاله

بر سرمایه گذاری اقتصادی

مجموعه مقاالت همایش
مبانی فقهی و اقتصادی
مالیات های اسالمی-
دانشگاه مفید و سازمان امور
مالیاتی

مقاله

دیدگاههای اقتصادی کلینی در الکافی و
مقایسه آن با دیدگاه شیخ صدوق

سازمان اوقاف و امور خیریه
مؤسسه علمی فرهنگی دار
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الحدیث
مقاله

زهد و ساده زیستی در منظر تفکرات اجتماعی

نامه دولت اسالمی—

و

اسالم مانع یا عامل توسعه

مرکز پژوهش و اسناد
ریاست جمهوری
مقاله

نجات اقتصاد دیوان ساالر در ایران با تأکید بر

نامه دولت اسالمی—مرکز

و

تدوین استراتژی اقتصاد ی انقالب اسالمی در

پژوهش و اسناد ریاست

دهه چهارم

جمهوری

اصالح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری بدون

عضو کمیته بازنگری –

مقاله

ربا

نویسنده سید عباس
موسویان

نظریه پردازی اقتصاد کالن از چشم انداز

دانشگاه مفید – مجموعه

مقاله

اسالمی

مقاالت درسهایی از اقتصاد
اسالمی

جامع خمس

طرح

بازارهای مالی اسالمی

طرح

دانشگاه مفید

/

مجمع تشخیص در حال
اجرا
تا

عضویت در هیأت تحریریه مجله اقتصاد
اسالمی
/

عضو کمیته علمی همایش بین المللی شهید
صدر در دانشگاه مفید
عضو کمیته علمی کار گروهی عقد اختیار
معامله و سخنرانی در جلسه پنجم جهت
جمع بندی  ،نقد و بررسی
عضو کمیته علمی همایش وقف در بازار
سرمایه در دانشگاه مفید
الگوی پیشنهادی بانکداری بدون ربا برای

مشاوره پایان نامه

جامعة المصطفی

کشور آذربایجان
بررسی فقهی بانکداری افغانستان وارائه

راهنمایی پایان نامه

جامعة المصطفی

الگوی مناسب
اثر آزاد سازی تجاری در فرایند الحاق به

مشاوره پایان نامه

دانشگاه مفید

سازمان تجارت جهانی بر نرخ رشد  gdpدر
کشورهای در حال توسعه
صندوق های وقفی الهه ساالران

مشاوره پایان نامه

دانشگاه مفید

بررسی فقهی معامله دین

راهنمایی پایان نامه

جامعة المصطفی

کار برد مضاربه در اقتصاد معاصر

راهنمایی پایان نامه

جامعة المصطفی

بهره برداری از انفال

مشاوره پایان نامه

جامعة المصطفی
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حیله های ربا

راهنمایی پایان نامه

جامعة المصطفی

اضطراب در قرآن

مشاوره پایان نامه

دانشگاه مفید

رابطه اندازه دولت و فساد مالی

مشاوره پایان نامه

دانشگاه مفید

بیع دین

داور پایان نامه

آقای خندان

داور پایان نامه

سیده نفیسه سید محمدی

داور پایان نامه

مهدی عمران

ارزیاب چندین کتاب و دهها
پروژه و بیش از

مقاله ،

مجالت مختلف علمی و
پژوهشی و علمی معتبر و
مقاالت همایش ها

سیر تحول تفسیر فریقین از آیات والیت

داور پایان نامه

چالش های زیست محیطی از منظر قرآن با

داور پایان نامه

رویکرد اقتصادی
اصول حاکم بر مصرف

داور پایان نامه

بررسی مسأله غلو در قرآن

نماینده کمیته تحصیالت تکمیلی
در جلسه دفاع از پایان نامه

مقایسه روشها و مبانی تفسیر اجتماعی در

نماینده کمیته تحصیالت تکمیلی

تفسیر المیزان و المنار

در جلسه دفاع از پایان نامه

ترجمه وتحلیل فصل اول کتاب علم التفسیر

نماینده کمیته تحصیالت تکمیلی

و مقایسه آن با تفسیر قرآن

در جلسه دفاع از پایان نامه

جایگاه مجاز در قرآن با رویکرد معنا شناسی

نماینده کمیته تحصیالت تکمیلی
در جلسه دفاع از پایان نامه

اصول حاکم بر حقوق کودکان در قرآن

نماینده کمیته تحصیالت تکمیلی
در جلسه دفاع از پایان نامه
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