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 عبدالمحمد کاشیان

 1365متولد 

 شهرستان سمنان
 مشخصات

 کارشناسی ارشد   السالمعلیهمعارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق 
 تحصیالت تکمیلی

  دکتری  السالمعلیهعلوم اقتصادی دانشگاه امام صادق 

 کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

 دکتری )گرایش اصلی( اقتصاد اسالمی گرایش تحصیلی

 دکتری )گرایش فرعی( اقتصاد مالی

آزمون بسندگی زکات و خمس در تامین حداقل معیشت 

 خانوارهای نیازمند در اقتصاد ایران
 پایان نامه  عنوان

 کارشناسی ارشد
 و تاریخ دفاع نمره 1389شهریور  - (100از  99درجه عالی )

طراحی الگوی یکپارچه سازی منابع مالی اسالمی و 

 های متعارف در ایرانمالیات
 عنوان

 رساله دکتری
 و تاریخ دفاع نمره 1394بهمن  - (100از  96.5درجه عالی  )

 کارشناسی  100از  86

 کارشناسی ارشد 100از  91 معدل

 دکتری 100از  5/93



 افتخارات فرهنگی

 )انتخاب جوانان نمونه ایران(السالم لیهعنفر دوم جوان برتر در عرصه اجتماعی جشنواره حضرت علی اکبر 

 1391خردادماه  سال 

 سوابق علمی

)جایزه آیت اهلل دانشجوی برتر آموزشی و پژوهشی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم  -1

 1393سال مهدوی کنی( 

 1385-86دانشجوی ممتاز علمی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم سال تحصیلی  -2

 علیه السالممسئول و سرگروه طرح مطالعاتی اقتصاد اسالمی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق طراح،  -3

 1390رتر دانشگاه امام صادق علیه السالم سال فارغ التحصیل ب -4

 سرگروه طرح اندیشه اسالمی )کتب شهید مطهری( دانشگاه امام صادق علیه السالم -5

 تسلط به زبان های انگلیسی و عربی -6

 شرکت در دوره آموزش مکالمه عربی: جامعه البعث سوریه و لبنان -7

 سوابق اجرایی و فرهنگی و ورزشی

 تاکنون 1395استان سمنان از  در مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسالمی نماینده -1

 1393الی  1390 گاه امام صادق علیه السالمنشهای اقتصاد اسالمی دامسئول دفتر مطالعات و پژوهش -2

 1394های ارز اندازی قرارداد آتیهمکاری با بورس کاالی ایران در مطالعات راهبردی مربوط به راه -3

 مسلط به نرم افزارهای تخصصی و عمومی مختلف )و تدریس و تالیف کتاب در این زمینه( -4

 سمنان استان بسیج راهبردی اندیشه عالی شورای عضو -5

 سمنان استان بسیجی نخبگان کارگروه در عضویت -6

 (1386معاونت روابط عمومی دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق علیه السالم ) -7

 (1389اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق علیه السالم ) معاونت آموزش دفتر -8

 تاکنون 1386مدیر نشریه الکترونیکی رایجه وصال از سال  -9

بار دعوت به اردوی تیم ملی بسکتبال ایران و شرکت در مسابقات بین المللی بسکتبال دهه فجر به عنوان  3سابقه  -10

 (رده های پایهبازیکن تیم منتخب استان های ایران )

 مقام استانی و شهرستانی در مسابقات قرآن و اذان  7یش از کسب ب -11

 تاکنون 1394ها هنری رایحه وصال از سال هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی و همچنین مرکز آفرینش -12

 تدریسسوابق 

o صادق )ع( امام اقتصاد دانشگاه انیدانشجو یبرا انهیرا یمبان و اصول 

o صادق )ع( امام دانشگاه اقتصاد و یاسالم معارف دانشکدهی مال تیریمد و یحسابدار 

o سمنان( خرد )دانشگاه اقتصاد -سمنان(    -موضوعات انتخابی در اقتصاد اسالمی )ارشد 

o سمنان( )دانشگاه یاقتصاد یها نظام -                     سمنان( )دانشگاه یعموم بخش اقتصاد 

o سمنان( )دانشگاهمبنی فقهی اقتصاد اسالمی  -               سمنان( اسالم )دانشگاه صدر یاقتصاد نظام 

o و ... سمنان( )دانشگاه پول و بانکداری -                               سمنان( ق )دانشگاهیتحق روش 



 سوابق پژوهشی

 دیفر نوع عنوان محل چاپ/ارائه وضعیت سال

 تألیف کتاب

 چاپ شده 1394
معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق 

 عليه السالم
 1 تاليف كتاب جلوه ای از اقتصاد ما

 چاپ شده 1395
معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق 

 عليه السالم
 2 تاليف كتاب کاوش در منابع اقتصادی اینترنت

 چاپ شده 1396

موسسه عالی آموزش و پژوهش 

ریاست جمهوری +  معاونت 

 لسالماعليه پژوهشی دانشگاه امام صادق 

 3 تاليف كتاب هندسه منابع و مصارف مالی اسالمی 

 4 تاليف كتاب خانواده ایرانی اسالمی در تدبير منزل و مدیریت اقتصادی  - در مرحله چاپ 1396

 ترجمه کتاب

 چاپ شده 1390
پژوهشی دانشگاه امام صادق معاونت 

 عليه السالم

 مهدی دكتر )مشترک با روی بيلینوسنده: /  اقتصاد بازارهای مالی

 صميمی(علی رضا و آقای  شاهدانی صادقی

 ترجمه كتاب

 
1 

 چاپدر دست  1395
معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق 

 عليه السالم
 یژمجموعه مقاالت در حوزه اقتصاد انر

 ترجمه كتاب

 
2 

 هاها و همایشمقاالت ارائه شده به نشریه

1390 
ISC 

 معرفت اقتصاد اسالمیفصل نامه  علمی پژوهشی
آزمون بسندگی زكات و خمس در تأمين حداقل معيشت 

  1387تا  1380های خانوارهای نيازمند در اقتصاد ایران طی سال
 1 تاليف مقاله

1392 ISC 
 علمی پژوهشی

اقتصاد  مطالعات  فصل نامهدو

 اسالمی

برآورد ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زكات 

 1389تا  1380های پرداختی طی سال
 2 تاليف مقاله

1393 ISC 
 علمی پژوهشی

 دوفصل نامه مطالعات اقتصاد اسالمی
بررسی فقهی زكات پول از منظر فریقين و برآورد ظرفيت بالقوه آن در 

 اقتصاد ایران
 3 تاليف مقاله

1395 
ISC 

 علمی پژوهشی 
 دوفصل نامه مطالعات اقتصاد اسالمی

القوه بررسی آثار ورود خمس و زكات به نظام مالياتی كشور و آثار ب

 اقتصادی آن 
 4 تاليف مقاله



1394 ISC 

 علمی پژوهشی
 معرفت اقتصاد اسالمیفصل نامه 

مکمل یا های تقدم وجوهات شرعی یا ماليات و بررسی دوگان

 جانشين بودن آن ....
 5 تاليف مقاله

 علمی پژوهشی  1393
 و اقتصاد  اسالمچاپ شده در كتاب 

 ن سبحانی(دكتر حس اهتمام)به 
 6 تاليف مقاله نگرش سيستمی الزمه تحقق عدالت

 علمی پژوهشی 1395
-های اجتماعی متفکران مسلماننظریه

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دانش بنيان در منظومه فکری مقام معظم رهبری با تاكيد بر الزامات  اقتصاد

 اقتصاد مقاومتی
 7 تاليف مقاله

 فصل نامه راهبرد یاس علمی ترویجی 1390
برآورد ظرفيت بالقوه خمس و مقایسه آن با درآمدهای مالياتی در 

 1387تا  1380ها اقتصاد ایران طی سال
 8 تاليف مقاله

 علمی ترویجی 1391

 دوفصل نامه اقتصاد تطبيقی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 فرهنگی

ا در نگاه نقدی بر توجيهات معاصر پيرامون تفاوت بهرة طبيعی از رب

 اندیشمندان اقتصاد اسالمی
 9 تاليف مقاله

 1389اسفند 
مقاله برتر همایش 

 ارائه در همایش + 

 همایش ملی همگرایی ...

 دانشگاه مفيد 

بازتوزیع زكات و خمس بالقوه بر ظریب جينی ایران با رویکرد اثر 

 خط فقر اسالمی
 10 تاليف مقاله

 همایش ملی حج و اقتصاد پذیرش و چاپ 1391

اری گيری از نشان تجسازوكار ایجاد بازار مشترک اسالمی با بهره

 )برند( و آثار اقتصادی آن بر حج

 

 11 تاليف مقاله

 پذیرش و چاپ 1389
ملی اشتعال و كارآفرینی همایش 

 بسيج

 مورد كارآفرینی و اشتغال در بسيج سازی ظرفيت و شناسی ظرفيت

 صالحين طيبه شجره مطالعاتی
 12 تاليف مقاله

 13 تاليف مقاله نقش زكات در كمك به فرآیند توسعه اقتصادی كشورهای مسلمان بالغ مبين علمی تخصصی 1389

1391 

 ی علمی تخصص

)داوری علمی 

 پژوهشی(

 14 تاليف مقاله كریم  آیات منظر در منابع كميابی نظری بررسی فصل نامه گستره علم اقتصاد

1393 
مقاله برتر و ارائه در 

 همایش
 15 تاليف مقاله خمس نفت: بررسی فقهی و توان بالقوه آن در فقر زدایی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی

 16 ترجمه مقاله 2008و  2007بانك مركزی آمریکا و بحران مالی سال  2008 كتاب بحران مالی ترجمه مقاله 1388

 پذیرش و چاپ 1394
 یاقتصاد مقاومت یمل شیهما نياول

 تفرش ان،يدانش بن

يرهایمتغ بر آن تاثيرگذاری ابعاد و بنيان دانش اقتصادمفهوم شناسی   

 اقتصادی كالن
 17 تاليف مقاله



 

1395 
علمی پژوهشی در 

 دست داوری

مطالعات اقتصاد اسالمی، سياست 

 گذاری اقتصادی یزد و ...

مقاله در دست داوری 5  

مقاله  2بنيان و مقاله اقتصاد دانش 1گذاری اقنتصادی، با موضوعات سياست

 الگوی یکپارچه سازی نظام منابع مالی اسالمی و ماليات های متعارف

 24-18 تاليف مقاله

 همکاری در طرح پژوهشی

1394 

پروژه مشترک با دكتر 

سلطانی نژاد، دكتر 

 حسينی و سایرین

 1 طرح پژوهشی سازوكار ایجاد بورس آتی ارز در بورس كاالی ایران خروجی: تاليف كتاب

1390 
همکاری با مركز 

 تحقيقات دانشگاه
- 

تاثيرگذاری سياست های پولی و مالی بر عملکرد بخش خصوصی ایران با 

 SVARاستفاده از مدل 
 2 پژوهشطرح 

1389 
همکاری با دكتر احمد 

 شعبانی
 3 /تأليف كتابطرح پژوهش تأمين اجتماعی در ایران با تأكيد بر نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی -

1391 
همکاری با دكتر 

 شعبانی
 4 /تأليف كتابطرح پژوهش تامين مالی خرد همکاری در تاليف كتاب

1392 
همکاری با دكتر 

 شعبانی

عالی آموزش و پژوهش مدیریت و موسسه 

 برنامه ریزی
 5 طرح پژوهشی و آثار ... طراحی سازوكار ورود خمس به نظام مالياتی

1395 
بنياد نخبگان نيروهای 

 مسلح

پژوهشکده  –دانشگاه عالی دفاع ملی 

 مطالعات امنيتی راهبردی
 6 پژوهشیطرح  های دانش بنيانالگوی بهينه تامين و حمایت از موسسات و شركت


