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 ب( سوابق شغلی

 ازمان یا مؤسسهنام س ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

1 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسالمی
1376 

1/7/
1377 

   مدیر گروه اقتصاد 

2 
ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه پ

 اسالمی
1/7/1377 

1/12/
1383 

   هاي اسالمیرئیس پژوهشكده نظام 

3 
هنگ و اندیشه ژوهشگاه فرپ

 اسالمی
 1371ابتداي 

پایان 
1371 

   مسؤول دفتر قم 

4 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسالمی
21/8/71 

پایان 
1382 

   سردبیر فصلنامه اقتصاد اسالمی 

 مدیر گروه اقتصاد   /31/3 1/12/1383پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  3
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 1386 اسالمی

 1383 جامعه المصطفی العالمیه 6
31/6/

1388 
   مدیر گروه فقه اقتصادي 

7 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسالمی
 اقتصاداسالمیفصلنامهمسؤولمدیرجانشین    تاکنون 1383

 ج( وضعیت تحصیالت

 . حوزوی1

 رشته علمی مدرک
سال دریافت 

 مدرک
 توضیحات محل دریافت مدرک

  حوزه علمیه قم 1384 فقه اقتصادي دکتري

 1382 سیر و علوم قرآنتف دکتري
مرکز تخصصی تفسیر و 

 علوم قرآنی حوزه علمیه قم
 

 

 . دانشگاهی2

 مدرک علمی
سال دریافت 

 مدرک

رشته اصلی  درکممحل دریافت 

 تحصیلی

گرایش 

 تحصیلی
 توضیحات

 کارشناسی

 ارشد کارشناسی

 

1373 
1373 

 دانشگاه مفید

 دانشگاه شهید بهشتی

 اقتصاد نظري

 علوم اقتصادي

  

 

 های مطالعاتی و تخصصید( سوابق و حوزه

مدت مطالعات  تخصص رشته علمی ردیف

 تخصصی

 گواهی معتبر

   اقتصاد اسالمی علوم اقتصادي 1

   بانكداري اسالم علوم اقتصادي 2

   بازارهاي مالی اسالمی علوم اقتصادي 3

   تفسیر و علوم قرآنی تفسیر علوم قرآنی 4

   صاديفقه اقت علوم اقتصادي 3

 

 هـ( سوابق آموزشی

 توضیحات رتبه علمی مدت تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه عنوان دروس مورد تدریس ردیف

 شش ترم دانشیار  1373-1379 مدرسه امام باقر)ع( شرح لمعه 1

 شش ترم اریدانش 1373-1379 مدرسه امام باقر)ع( اصول فقه مظفر 2
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3 
 المصطفی العالمیهجامعه  فقه )مكاسب(

ـ  1381
1371 

 پنج ترم  اریدانش

4 
 المصطفی العالمیهجامعه  اصول )حلقة ثالث شهید صدر(

ـ  1383
1381 

 چهار ترم  اریدانش

_1387 دانشگاه مفید الگوهاي بانكداري بدون ربا 5

1383 
 پنج ترم     اریدانش

6 
 المصطفی العالمیهجامعه  فقه معامالت جدید

ـ  1383
1383 

 سه ترم   اریدانش

7 
 بانك مرکزي مرکزآموزش فقه معامالت بانكی

ـ  1319
1383 

 ده ترم اریدانش

 دو ترم اریدانش 1383-1386 دانشگاه شهید بهشتی ابزارهاي مالی اسالمی)صكوک( 8

 شش ترم اریدانش 1386-1381 مرکز آموزش بانك مرکزي ابزارهاي مالی اسالمی )صكوک( 9

11 
 مرکز تخصصی قضا دید و بانكیفقه معامالت ج

ـ  1387
1384 

 پنج ترم   اریدانش

 یك ترم اریدانش 1388 موسسه عالی بانكداري مبانی فقهی بانكداري اسالمی 11

( 2فقه بازار پول و سرمایه) 12
 کارشناسی

 دانشگاه امام صادق )ع(
1319 - 
1388 

 اریدانش
 سه ترم

( 3بازار پول و سرمایه )فقه  13
 ارشدکارشناسی

 دانشگاه امام صادق )ع(
1312- 
1388 

 اریدانش
 ترم پنج

14 
 دانشگاه امام صادق )ع( فقه بازار سرمایه )دکتري(

1319- 
1388 

 دو ترم اریدانش

 -1381 دانشگاه امام صادق )ع( فقه االقتصاد )دکتري( 15
1388 

 یك ترم اریدانش

 یك ترم اریدانش 1313-1312 دانشگاه تربیت مدرس )دکتري(ابزارهاي تامین مالی  16

 یك ترم اریدانش 1313-1312 موسسه اامام خمینی )ره( )ارشد( فقه االقتصاد 17

 و( جوایز علمی

 عنوان تحقیق/ مقاله و . . . . رتبه نام جشنواره ردیف

 بانكداري اسالمی برگزیده 1382/ کتاب سال حوزه  1

 بانكداري اسالمی برگزیده یجشنواره آثار اقتصاد اسالم نیاول 2

 بانكداري اسالمی برگزیده   ییجشنواره عالمه طباطبا نیاول 3

 ربا )کارگروهی( رتبه دوم کتاب سال حوزه 4

 ابزارهاي مالی اسالمی)صكوک( رتبه دوم ارابی المللی فدومین جشنواره بین 3

 ی)صكوک(ابزارهاي مالی اسالم برگزیده  1388/اولین جشنواره بازار سرمایه ایران 6

 ربا )کار گروهی( برگزیده  1382/ رانیا یاسالم يکتاب سال جمهور 7

 (احكام فقهی اوراق بهاداررساله سطح چهار ) رتبه اوّل 1386/ کتاب سال حوزه 8

 پژوهشگر نمونه  رتبه اوّل 1386/ پژوهشگر نمونه استان قم 1

1

9 
 جایگزینی نظام مشارکت آثار اقتصادي رتبه اول یجشنواره مطبوعات اسالم نیاول

 جاري مشارکتی در بانكداري اسالمی اعتبار در حساب رتبه سوم یجشنواره مطبوعات اسالم نیدوم1
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1 

1

 رتبه اوّل یجشنواره اقتصاد اسالم نیسوم 2
 يبانكدار یکارشناس يهاو عرصه یفقاهت يهاحوزه

 یاسالم

1

 رتبه اول  یجشنواره مطبوعات اسالم نیدوم 3
هاي کارشناسی بانكداري ي فقاهتی و عرصههاحوزه

 اسالمی

1

4 
 هاي جدیدهاي بانكی و پیشنهاد سپردهارزیابی سپرده برگزیده یاقتصاد اسالم جشنواره نیدوم

1

3 
 هاي تولیدي و تجاريکرسی نقد نظریه ربا در قرض کرسی ممتاز 87جشنواره فارابی/ سال 

1

6 
 الی اسالمیابزارهاي م برگزیده پژوهانکنگره دین

1

7 
 نیگزیقانون جا شنهادیبدون ربا و پ یبانك اتینقد قانون عمل برگزیده پنجمین جشنواره عالمه طباطبائی

1

8 
 هاي تولیدي و تجاريربا در قرض برگزیده نقدونظریه پردازيهايکرسیاثر برگزیده

1

1 
 بازار سرمایه اسالمی دهیبرگز (12کتاب فصل )بهار 

2

9 
 نظریه پردازي در حوزه اقتصاد و بانكداري اسالمی دهیبرگز علوم انسانی اسالمیکنگره بین المللیاولین جایزه 

2

1 
 بازار سرمایه اسالمی دهیبرگز (1312کتاب سال حوزه )

2

2 
 بازار سرمایه اسالمی شایسته تقدیر (1312کتاب سال جمهوري اسالمی ایران )

 

 ساتز( همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤس

 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

 1/7/1377 1376 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی مدیر گروه اقتصاد 1

 1/12/1383 1/7/1377 ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیپ هاي اسالمیرئیس پژوهشكده نظام 2

 1371پایان  1371ابتداي  ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیپ مسؤول دفتر قم 3

 1382پایان  21/8/71 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی سردبیر فصلنامه اقتصاد اسالمی 4

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی مدیر گروه اقتصاد 3
1/12/

1383 
31/3/1386 

 31/6/1388 1383 جامعه المصطفی العالمیه مدیر گروه فقه اقتصادي 6

7 
امه مسؤول فصلنمدیرجانشین

 اقتصاد اسالمی
 تاکنون 1383 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

 

 های علمی ـ  جنبیح( سوابق تحقیقاتی و فعالیت

 یافته/ منتشر شده. تحقیقات اتمام1
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 عنوان تحقیق ردیف

نوع تحقیق: تألیف/ 
تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ 

متن درسی/ تصحیح 
 انتقادی و . . .

 رائه )نام ناشر(محل انتشار یا ا تاریخ اتمام

 اسالمیو اندیشه فرهنگپژوهشگاه 1376 تالیف گذاري در اقتصاد اسالمیانداز و سرمایهپس 1

 پژوهشكده پولی و بانكی 1378 تالیف بانكداري اسالمی 2

 مؤسسه فرهنگ و اندیشه معاصر 1371 تالیف بانكداري بدون ربا از نظریه تا عمل 3

 انتشارات دارالثقلین 1371 تالیف مکلیات نظام اقتصادي اسال 4

 بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1389 )کار گروهی( تالیف ربا و مسائل عصر حاضر  3

 بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1373 تالیف )کار گروهی( هاي پولی پول و نظام 6

 كده پولی و بانكیپژوهش 1378 تالیف )کار گروهی( فلسفه اقتصاد اسالمی  7

 مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر 1384 تالیف )کار مشترک( بهره یا ربا  8

 پژوهشكده پولی و بانكی 1386 تالیف )کار گروهی( فرهنگ اصطالحات فقهی و حقوقی معامالت 1

 اسالمیو اندیشه فرهنگپژوهشگاه 1386 تالیف ابزارهاي مالی اسالمی)صكوک( 19

 انتشارات وثوق 1386 تالیف كداري بدون ربااحكام فقهی بان 11

 پژوهشكده پولی و بانكی 1387 تالیف )کار گروهی( معامالت بانكی از دیدگاه مراجع تقلید 12

 کانون اندیشه جوان 1387 تالیف دین و اقتصاد 13

 انتشارات وثوق 1387 تالیف بانكداري در آیینه شریعت 14

 وپژوهش م بآموزشعالیموسسه 1381 تالیف )کار گروهی( بدون ربا اصالح قانون و الگوي بانكداري 13

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 1381 تالیف هاي تولیدي و تجاريربا در قرض 16

 پژوهشكده پولی و بانكی 1381 تالیف )کار گروهی( جریمه و خسارت تاخیر تادیه 17

 اه فرهنگ واندیشه اسالمیپژوهشگ 1311 تالیف )کار گروهی( طرح تحول نظام بانكی 18

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی 1311 تالیف (1بازار سرمایه اسالمی ) 11

 دانشگاه امام صادق )ع( 1311 تالیف )کار مشترک( مبانی فقهی بازار پول و سرمایه 29

21 
معامالت بانكی از دیدگاه مراجع تقلید 

 )ویرایش دوم(
 پولی و بانكی پژوهشكده 1312 تالیف )کار گروهی(

 پژوهشكده پولی و بانكی 1312 نیتدو هاي اعتباري و انطباق پذیري فقهیکارت 22

 مجمع تشخیص مصلحت و بانك انصار 1312 تالیف )کار گروهی( هاي ارزیابی بانكداري اسالمیشاخص 23

 

 . تحقیقات در دست اجرا2

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

 ه و . . .تحقیق/ ترجم

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی 1388 تالیف الگوهاي بانكداري بدون ربا 1

 یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ واند 1312 تالیف و تدوین ویرایش سوم طرح تحول نظام بانکی 2

 

 ( ISI ،ISCها، ها، مجموعهها، همایش. مقاالت تألیفی )برای مجالت، دانشنامه3

 عنوان مقاله ردیف
نوع مقاله: تألیف/ 
 تحقیق/ ترجمه و...

تاریخ 
 اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
 )نام مجله یا مجموعة مربوط(
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 1376 تالیف عقود با بازدهی ثابت، مشكل بانكداري بدون ربا  (1
همایش بانكداري 

 اسالمی
 تهران

 1377 تالیف پذیر در بانكداري بدون رباهاي انتقالسپرده  (2
همایش بانكداري 

 اسالمی
 تهران

 1378 تالیف بررسی فقهی ـ اقتصادي ساختار بانكداري بدون ربا  (3
همایش بانكداري 

 اسالمی
 تهران

 12شماره  مجله نامه مفید  تالیف هاي دولتیبهره بانك  (4

 14-13شماره مجله نقد و نظر 1376 تالیف بهره بانكی همان رباست  (3

 17ـ  18شماره  مجله نقد و نظر 1377 یفتال هاي بهرهنقد نظریه  (6

 11شماره  مجله کتاب نقد 1378 تالیف توجیهات حقوقی و اقتصادي بهره  (7

 1378 تالیف بررسی فقهی ـ اقتصادي اوراق مشارکت جایگزین اوراق قرضه  (8
هاي کنفرانس سیاست

 پولی و ارزي
 تهران

 1383 تالیف هاي بانكیارزیابی سپرده  (1
 بانكداريهمایش 

 اسالمی
 تهران

 1383 تالیف بررسی تطبیقی بانكداري ایران و اردن  (19
مجمع بانكداران 

 اسالمی
 تهران

 1389 تألیف بودن تحریم ربادفعی یا تدریجی  (11
فصلنامة  اقتصاد 

 اسالمی
 1شماره 

 1389 تألیف انفاق قرآنی و ابزارهاي مالی مناسب آن  (12
فصلنامة اقتصاد 

 اسالمی
 2شماره 

 1389 تألیف دد، جایگزین تنزیل مجددمشارکت مج  (13
اقتصاد   فصلنامة

 اسالمی
 3شماره 

 1389 تألیف هاي اقتصادي اسالمعدالت؛ محور آموزه  (14
فصلنامة اقتصاد 

 اسالمی
 4شماره 

 1381 تألیف آثار اقتصادي جایگزینی نظام مشارکت به جاي بهره  (13
اقتصاد فصلنامة 

 اسالمی
 3شماره 

 1381 تألیف ربا در نظام بانكی ایرانمصادیق پنهان و آشكار   (16
اقتصاد فصلنامة 

 اسالمی
 6شماره 

 1381 تألیف هاي جدید در بانكداري بدون رباطراحی سپرده  (17
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 7شماره 

 1381 تألیف دین و اقتصاد  (18
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 8شماره 

 1382 تألیف اعتبار در حساب جاري در بانكداري بدون ربا  (11
اقتصاد فصلنامة 

 اسالمی
 1شماره 

 1382 تألیف جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسالم  (29
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 19شماره 

 1382 تألیف هاي بدون رباانواع بانك  (21
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 11شماره 

 1382 تألیف هاي فقاهتی و  کارشناسی در بانكداري اسالمیحوزه  (22
صاد فصلنامة  اقت

 اسالمی
 12شماره 

 1383 تألیف هاي اعتباري در بانكداري بدون رباکارت  (23
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 13شماره 
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 1383 ترجمه هاي اعتباري در پرتو فقه و شریعتکارت  (24
فصلنامة اقتصاد 

 اسالمی
 14شماره 

 1383 تألیف هاي جدیدهاي بانكی و پیشنهاد سپردهارزیابی سپرده  (23
صاد فصلنامة اقت

 اسالمی
 13شماره 

 1383 تألیف الحسنههاي قرضطرحی براي ساماندهی صندوق  (26
اقتصاد فصلنامة 

 اسالمی
 16شماره 

 1384 تألیف راهكار رسیدن به نرخ سود بانكی تعادلی  (27
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 17شماره 

 1384 تألیف هاي تولیدي و تجاريربا در قرض  (28
فصلنامة  اقتصاد 

 اسالمی
 18 شماره

 1384 تألیف هاي اعطاي تسهیالت بانكیارزیابی قراردادها و شیوه  (21
اقتصاد فصلنامة 

 اسالمی
 11شماره 

 1384 تألیف هاي اعتباري در بانكداري بدون رباکارت  (39
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 29شماره 

 1383 تألیف تبیین فقهی بانكداري بدون ربا )مدل ایران و اردن(  (31
ه و فصلنامة تخصصی فق

 حقوق
 2شماره 

 1384 تألیف جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران  (32
فصلنامة تخصصی فقه و 

 حقوق
 4شماره 

33)  
اصالح ساختار مؤسسات و ابزارهاي مالی بازار پول و 

 سرمایه براساس تعالیم اسالم
 1384 تألیف

فصلنامة پژوهشی 
 دانشگاه امام صادق)ع(

 23شماره 

 33شماره  مجله اندیشه حوزه 1384 تألیف نقد و بررسی قانون بانكداري بدون ربا  (34

 1383 تألیف راهكارهاي حلّ مشكل تأخیر تأدیه در بانكداري بدون ربا  (33
فصلنامة تخصصی فقه و 

 حقوق
 8شماره

 1383 تألیف بانكداري بدون ربا از نگاه شهید صدر  (36
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 21شماره 

 1383 تألیف هاي لیزینگی فقهی و حقوقی معامالت شرکتبررس  (37
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 22شماره 

 1383 تألیف بدون ربا الگوي جدید بانكداري  (38
فصلنامة اقتصاد 

 اسالمی
 23شماره 

 69شماره  نامه مفید 1386 تألیف هاي اسالمیهاي جاري در بانكاعتبار در حساب  (31

 1383 مشترک(تألیف) جاره(اوراق بهادار اجاره)صكوک ا  (49
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 24شماره 

 1383 تألیف قراردادهاي لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسالمی  (41
فصلنامة تخصصی فقه و 

 حقوق
 19شماره 

 1386 تألیف اوراق بهادار استصناع مكمل بازار سرمایه  (42
مجله جستارهاي 

 اقتصادي
 8شماره 

 1386 تألیف بانكی مبناي فقهی قانون عملیات  (43
فصلنامة تخصصی فقه و 

 حقوق
 14شماره

44)  
نقد و بررسی قانون عملیات بانكی بدون ربا و پیشنهاد 

 قانون جایگزین
 1386 تألیف

اقتصاد فصلنامة 
 اسالمی

 23شماره 

 1387 تألیف صكوک مزارعه و مساقات  (43
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 26شماره 
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 1387 تألیف هاي ربا و بهرهنظریه  (46
اقتصاد فصلنامة 

 اسالمی
 27شماره 

 1387 مشترک(تألیف) فروش استقراضی سهام  (47
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 27شماره 

 1387 تألیف ربابدوندر بانكداري اعتباري هاي کارتطراحی   (48
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 28شماره 

 1387 تألیف بررسی فقهی و حقوقی تعیین سود بانكی  (41
فقه و  فصلنامة تخصصی

 حقوق
 16شماره

 1388 تألیف اوراق بهادار)صكوک( مرابحه  (39
مجله جستارهاي 

 اقتصادي
 11شماره 

 1388 تألیف)مشترک( اوراق بهادار)صكوک( جعاله  (31
فصلنامة اقتصاد 

 اسالمی
 32شماره 

 1388 تالیف اسالمی ثبات بیشتر و کارایی باالتربانكداري  (32
همایش  بانكداري 

 اسالمی
 تهران

33)  
اعتباري در بانكداري اسالمی از طریق ریسكریتمدی

 سوآپ نكول اعتباري
 1388 مشترک(تألیف)

فصلنامة  اقتصاد 
 اسالمی

 33شماره 

34)  
ها در بانكداري تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی

 بدون ربا
 4شماره  فصلنامه پول و اقتصاد  1381 تالیف

 1381 مشترک(لیف)تأ جایگاه فقه درطراحی الگوي توسعه عادالنه  (33
اقتصاد اسالمی و  همایش
 توسعه

 مشهد

36)  
 الگوي بانگداري اسالمیطراحی 
 الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت بر اساس

 1381 تالیف
اولین همایش الگوي 

 اسالمی ایرانی پیشرفت
 تهران

 1381 تالیف نقد بخش پول و بانك برنامه پنجم  (37
 پنجمبرنامه همایش نقد 

 توسعه
 تهران

 1381 مشترک()تألیف بهادار)صكوک( مضاربه اوراق  (38
مجله جستارهاي 

 اقتصادي
 13شماره 

 1381 تالیف مهندسی مالی عقود در بانكداري اسالمی  (31
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 33شماره 

 2شماره  معرفت اقتصادي 1381 )مشترک(تالیف گذاري از منظر فقه امامیهضوابط قیمت  (69

61)  
تقاء سطح نقش شوراي تخصصی فقهی در ار
 مشروعیت بانكداري اسالمی

 1381 مشترک()تألیف
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 36شماره 

62)  
 جهت مدیریت ریسك اعتباري بررسی امكان استفاده از سوآپ بازده کل

 در بانكداري اسالمی
 1381 مشترک()تألیف

فصلنامة اقتصاد 
 اسالمی

 37شماره 

 3شماره  معرفت اقتصادي 1319 مشترک()تالیف مدیریت نقدینگی در بانكداري اسالمی  (63

 1319 مشترک()تالیف طراحی اوراق وقف  (64
فصلنامة مطالعات 

 اقتصاد اسالمی
 3شماره 

 1381 مشترک(تألیف) امكان سنجی تشكیل بازار بین بانكی   (63
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 38شماره 

 1381 تألیف  اوراق سلف  (66
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 31شماره 

 1381 مشترک(تألیف) سنجی طراحی اسناد خزانه اسالمی امكان  (67
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 49شماره 
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68)  
هاي عملیاتی کارت اعتباري در بررسی تطبیقی مدل

 بانكداري اسالمی
 1319 مشترک(تألیف)

اقتصاد  فصلنامة
 اسالمی

 43شماره 

61)  
اي براي پوشش ریسك حوادث صكوک وکالت بیمه

 فاجعه آمیز
 1319 ()مشترکتألیف

اقتصاد فصلنامة 
 اسالمی

 44شماره 

 1319 تالیف مرابحه بانكی  (79
مجله علمی ترویجی 

 روند
 31شماره 

 1319 )مشترک(تألیف هاي اوراق مضاربهشناسایی و طبقه بندي ریسك  (71
 دوفصلنامه معرفت

 اقتصاد اسالمی 
 3شماره 

 1311 )مشترک(تألیف کاربرد ابزارهاي پروژه محور اسالمی  (72
 امه معرفتدوفصلن

 اقتصاد اسالمی 
 7شماره 

 1311 )مشترک(تألیف مهندسی مالی اسناد خزانه اسالمی  (73
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 43شماره 

74)  
تحلیل فقهی اقتصادي اختیار فروش گواهی سپرده 

 گذاريسرمایه
 1311 )مشترک(تألیف

مجله جستارهاي 
 اقتصادي

 18شماره 

73)  
ی، سازگار با طراحی مدل عملیاتی بانكداري اسالم

 الگوري ایرانی اسالمی پیشرفت
 1311 تالیف

الگوي اسالمی  ملی همایش
 ایرانی پیشرفت

مجموعه مقاالت 
 کنگره نیاول

76)  
ها و موسسات مالی انگلستان حاکمیت شرعی در بانك

 و مقایسه آن با ایران
 2شماره  تحقیقات مالی اسالمی 1311 )مشترک(تألیف

77)  
در  یرت بر اجراي بانكداري اسالمتجربه قانونگذاري و نظا

 رکشورهایسا
 1311 )مشترک(تألیف

 دوفصلنامة مطالعات
 اقتصاد اسالمی

 8شماره 

78)  
هاي راهكار اعطاي تسهیالن بانك مرکزي به بانك

 تجاري در بانكداري اسالمی
 1312 )مشترک(تألیف

اقتصاد فصلنامة 
 اسالمی

 46شماره 

 1312 ترک()مشتألیف اوراق بهادار )صكوک( وکالت  (71
اقتصاد  فصلنامة

 اسالمی
 47شماره 

 1312 )مشترک(تألیف ماهیت حقوقی و شرایط و ارکان اوراق بهادار اجاره  (89
فصلنامة تخصصی حقوق  

 اسالمی
 32شماره 

81)  
 یمال يابزارها يهاسكیر يبندشناخت و رتبه

 )صكوک( یاسالم
 1312 )مشترک(تألیف

اندیشه مدیریت 
 راهبردي

 13شماره 
 

82)  
ربا بررشد اقتصادي در سی تاثیر بانكداري بدونبرر

 ایران
 1312 )مشترک(تألیف

اقتصاد  فصلنامة
 اسالمی

 48شماره 

 1312 )مشترک(تألیف الگوي مطلوب ذخیره قانونی در بانكداري اسالمی  (83
دو فصلنامه اقتصاد و  

 بانكداري اسالمی
 2شماره 

 

 و مناظره علمیپردازی، نوآوری، نقد های نظریه. حضور در کرسی4

 توضیحات سال شدهامتیاز کسب نوع فعالیت نوع کرسی موضوع ردیف

  1387 3/81 ارائه دهنده نقد هاي تولیدي و تجاريربا در قرض 1

  1381  دبیر نوآوري الگوي مصرف در اقتصاد اسالمی 2

  1319  داور نظریه پردازي نظریه مصلحت در فقه امامیه 3

4       

3       
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 های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .های تخصصی/ کارگاهاندیشیها/ جلسات و هم. حضور در همایش3

اندیشی/ نام همایش/ هم ردیف

 کارگاه/جلسه

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری

تـا  1378از سال  سال ده موسسه عالی بانكداري ایران ارائه مقاله همایش بانكداري اسالمی 1

 1319سال 

تـا  1371از سال  سال چهار پژوهشكده پولی بانكی ارائه مقاله هاي پولی و ارزيکنفرانس سیاست 2

 1311سال 

تـا  1389از سال  سال پنج انجمن اقتصاد اسالمی ایران ارائه مقاله همایش دو ساالنه اقتصاد اسالمی 3

 1319سال 

بانك توسعه اسـالمی و سـازمان  ئه مقالهارا المللی بازار سرمایه اسالمیدوره بین 4

 ایران بورس و اوراق بهادار

تـا  1388از سال  سال پنج

 1312سال 

همایش ابزارهاي جدید تامین مـالی  3

 اسالمی

تـا  1388از سال  سه سال دانشگاه صنعتی شریف  ارائه مقاله

 1311سال 

 

 

 های علمی. حضور در انجمن6

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط ینوع همکار نام انجمن علمی ردیف

  1381 حوزه علمیه عضو انجمن اقتصاد اسالمی حوزه 1

  1381 اقتصاد اسالمی ایران عضو انجمن اقتصاد اسالمی ایران 2

 

های علمی ابتکاری ویژه )مانند طراحیی تحقییک کلییدی، تأسییل مجلتیه، تأسییل انجمین علمیی، . اجرای طرح7

 لمی و . . .(اندازی سایت عراه

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان طرح ابتکاری ردیف

 تاثیر گذار در قانون برنامه پنجم 1381  ج.ا.ا بانک مرکزی طرح تحول نظام بانکی 1

 تصویب و انتشار اوراق گذار در ریتاث 1319 سازمان بورس و اوراق بهادار اوراق )صکوک( اجاره 2

 اندازی سردبیر و عضو موثر در راه 1319 دانشگاه امام صادق )ع( لی اسالمیمجله مطالعات ما 3

 تصویب و انتشار اوراق گذار در ریتاث 1311 ج.ا.ا یبانک مرکز ایکارت اعتباری مرابحه 4

 تصویب و انتشار اوراق گذار در ریتاث 1311 سازمان بورس و اوراق بهادار اوراق )صکوک( مرابحه 3
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 هاها و رسالهنامهپایان . راهنمایی8

 سال مقطع تحصیلی دانشگاه یا مؤسسه مربوط نامه/ رسالهعنوان پایان ردیف

 1383 کارشناسی ارشد مؤسسه تنظیم و نشر  آثار امام خمینی انطباق قانون بانكداري با فتاواي امام خمینی  1

 1384 کارشناسی ارشد العالمیهجامعه المصطفی  قرآن و انفاق با تاکید بر مفهوم و حقیقت انفاق  2

 1383 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه بانكداري بدون ربا در اندونزي  3

 1383 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه راهكارهاي خروج از ربا  4

 1383 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه توزیع ثروت و درآمد از دیدگاه قرآن و سنت  3

 1384 کارشناسی ارشد مؤسسه عالی بانكداري د بانكداري بدون رباعقو  6

 1383 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع( فروش اسقراضی سهام  7

 1386 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه بدون ربا در کشور آذربایجانبانكداري   8

 1388 کارشناسی ارشد بانكداري مؤسسه عالی تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییهاي بانكی  1

 1388 کارشناسی ارشد مرکز مدیریت حوزه علمیه قم الحسنهآثار اقتصادي و فرهنگی قرض  19

 1388 کارشناسی ارشد مؤسسه عالی بانكداري بررسی فقهی و اقتصادي اوراق اجاره  11

 1387 دکتري دانشگاه عالمه طباطبائی ابزارهاي سیاست پولی در بانكداري اسالمی  12

 1387 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه بانكداري بدون ربا در افغانستان  13

 1387 کارشناسی ارشد دانشگاه مفید بررسی فقهی و حقوقی اوراق مشارکت  14

 1388 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه بررسی فقهی قراردادهاي آتی  13

 1388 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع( میهبررسی تطبیقی مشتقات اعتباري با فقه اما  16

 1387 دکتري دانشگاه تربیت مدرس بررسی حقوقی و فقهی قراردادهاي اختیار معامله  17

 1388 کارشناسی ارشد مؤسسه عالی بانكداري المللی بانكداري بدون ربامرابحه در معامالت بین  18

 1388 کارشناسی ارشد میه قممرکز مدیریت حوزه عل هاي بانكیبررسی فقهی سپرده  11

 1388 کارشناسی ارشد مؤسسه عالی بانكداري بررسی فقهی و حقوقی عقد استصناع  29

 1388 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه بررسی فقهی معامالت خرید دین  21

 1388 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع( هاي تامین مالی پروژهفقهی شیوهبررسی   22

 1381 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بناب )دانشكده حقوق( فقهی و حقوقی تنزیل مجدد بررسی  23

 1381 کارشناسی ارشد مؤسسه عالی بانكداري بررسی حقوقی و اقتصادي اوراق مشارکت  24

 1381 دکتري دانشگاه امام صادق)ع( هاي تولیدينقد نظریه ربا در قرض  23

 1381 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران )دانشكده مدیریت( بررسی فقهی و اقتصادي اوراق استصناع  26
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 1381 دکتري دانشگاه امام صادق)ع( بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول  27

28  
 تامین مالی مسكنع براي استصنا کوصك

 
 1381 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع(

21  
بررسی فقهی و اقتصادي فروش اقساطی در 

 العه موردي بانك ملی(بانكداري بدون ربا) مط
 1381 دکتري دانشگاه امام صادق)ع(

 1381 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع( گیري ریسك نقدینگیاندازه مدلطراحی   39

 1381 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع( اعتباريکاربرد مشتقات سنجی  امكان  31

 1381 کارشناسی ارشد امام صادق)ع( دانشگاه اوراق بهادار اجارهوحقوقیفقهیبررسی  32

 1381 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع( و فقه امامیهایراندرحقوقاستصناعاوراق  33

 1381 کارشناسی ارشد مرکز مدیریت حوزه علمیه قم بررسی فقهی بیمه و احكام آن  34

33  
طراحی ابزارهاي مدیریت نقدینگی در 

 نظام بانكداري جمهوري اسالمی
 1319 کارشناسی ارشد گاه امام صادق)ع(دانش

36  
سنجی استفاده از کارتهاي اعتباري امكان

 در بانكداري اسالمی با تكیه بر فقه امامیه
 1319 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع(

37  
محور در بخش بررسی تامین مالی پروژه

 باالدستی نفت با تأکید بر ابزارهاي اسالمی
 1319 رشناسی ارشدکا دانشگاه تربیت مدرس

38  
امكان انتشار اوراق صكوک براي  یبررس

 پوشش بیمه اي حوادث فاجعه آمیز
 1319 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

 1319 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع( اسالمی خزانه اسناد طراحی سنجی امكان  31

49  
اوراق منفعت در  یحقوق یفقه یبررس

 یمال يبازارها
 1311 کارشناسی ارشد صادق)ع(دانشگاه امام 

41  
ــ ــال یطراح ــكوک( یاسالم یاوراق م )ص

 بخش وقف یمال نیجهت تأم
 1311 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع(

42  
سوآپ  يقراردادها یسنجی فقهامكان

 کاال و سوآپ مالكیت
 1311 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع(

43  
بـا  یاسـالم يشروط ضمن عقد بانكـدار

 قوق مصرف کنندهح یبررس
 1311 کارشناسی ارشد موسسه عالی بانكداري

44  
آسیب شناسی تامین مالی خرد در 

 ایران هايبانك
 1311 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع(

43  
 ران،یاوراق بهادار مرابحه در حقوق ا

 یوفقه مذاهب اسالم يمالز
 1311 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع(

46  
 مهی)صكوک( بیاسالم یالاوراق م یطراح

 در صنعت نفت سكیجهت انتقال ر ییاتكا
 1312 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع(
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 1312 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه یبانك اتیعمل در نید عیب  47

48  
اوراق مزارعه و مساقات در بخش  یطراح

 رانیا یاسالم يجمهور يکشاورز
 1312 اسی ارشدکارشن دانشگاه امام صادق)ع(

41  
امكان سنجی فقهی و مالی طراحی 

 در بازار بین بانكی«  اوراق مرابحه کاال»
 1312 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع(

 

 

 

 سید عباس موسویاننام و امضاء: 

 

 

 


