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 باسمه تعالی
شت                                                                                                                           به ی د ر ه ا ا   1396 م

 هدی موحدی بکنظرم

                          مشهد، 3136ماه  آذر تولد:                                                  پیرمحمد نام پدر:                     
 0938190520کد ملی:                                          3007شماره شناسنامه:                      
 ساکن: تهران    وضعیت تأهل: متأهل و دارای یک فرزند                                    

 Movahedi1@gmail.com    ،   Movahedi@isu.ac.ir :   پست الکترونیکی                    

 09359696463      شماره تماس:                    
 تحصیالت

 

 ها(اقتصاد ریاضی )نظریه بازیگرایش اصلی: اقتصاد اسالمی، گرایش فرعی: دکتری تخصصی علوم اقتصادی؛ 
 هران، تالسالمعلیهدانشگاه امام صادق 

 1389-تاکنون

 کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و اقتصاد
 تهران، السالمعلیهدانشگاه امام صادق 

1389-1383 

 التحصیل دوره متوسطه، رشته ریاضی فیزیکفارغ
 قوچان، ایالله خامنهآیت دبیرستان

1382 

 اشتغال کنونی

 

 تا کنون 1395از  بهار  «طراحی نهادها و سازوکارهای اقتصادی»در حوزه  السالمعلیهدانشگاه امام صادق پژوهشگر مرکز رشد 

 تا کنون 1393زمستان از   های اقتصادی بومیپژوهشگر مؤسسه مبانی و مدل

 تا کنون 1392بهار از   دبیر اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

 عالئق تحقیقاتی
 ، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتهابازی نظریه ،اقتصاد اخالق و اقتصاد، فلسفه می،اقتصاد اسال 

 نامه کارشناسی ارشدپایان

 
نظریه طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کاالهای اعتباری، با تأکید بر دیدگاه اسالمی؛ مطالعه »

 ، به راهنمایی دکتر قهرمان عبدلی و مشاوره دکتر کامران ندری«تهرانموردی: شهر 
1389 

 رساله دکتری

 
سنجی نظریه جایگزین در گستره کاربردهای آن از منظر اقتصاد ها و امکانبازی نقد مبانی نظریه»

 نعمتیوفا و مشاوره دکتر محمدمهدی عسکری و محمد به راهنمایی دکتر محمدهادی زاهدی« اسالمی
1394 

 تألیف مقاله

-علمی
 پژوهشی

، مجله معرفت یاسالم اقتصاد یتعامل یهالیتحل در هایبازهینظر از یریگبهره یهاتیمحدود. 1
 اقتصادی، همراه با محمدهادی زاهدی وفا، محمدمهدی عسکری و محمد نعمتی

1396 

مجله اقتصاد  ،انتقادي تحليلي و تاريخي تبييني اخالق؛ فلسفه براي ابزاري مثابه به هابازي نظريه. 2
 ، همراه با سیدهادی عربی، محمدهادی زاهدی وفا و محمد جواد رضائی63اسالمی، شماره 

1395 

 اقتصاد مجله ،ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخالق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادینظریه بازی. 3
 ییرضا محمدجواد و سیدهادی عربی وفا،یزاهد یمحمدهاد با همراه ،(رشیپذ) ،یاسالم

1395 

گرایی دوساحته، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی، . نقد ابتنای اقتصاد اسالمی برمطلوبیت4
 وفا، محمدمهدی عسکری و محمدجواد رضایی)پذیرش(، همراه با محمدهادی زاهدی

1395 
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به  ،79، شماره مجلس و راهبرد، در درک عملکرد بازار « راث». طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی 5
 محمد جواد رضائیعلی نصیری اقدم و همراه 

1393 

 اقتصاد براي هاييدرس اقتصادي؛ گذاريسياست در آن هايداللت و «هنجاري اخالق» نظرية. 6
محمد جواد سیدهادی عربی و به همراه  ،29-50صص  ،8، شماره معرفت اقتصاد اسالمی، اسالمي
 رضائی

1392 

-32، صص 68، شماره 21چگونگی تسهیل پرداخت مالیالت در ایران، پژوخشنامه مالیات، سال . 7
 و زینب مرتضوی فر محمد جواد رضائیعلی نصیری اقدم و به همراه ، 9

1392 

هایی ایرانی؛ داللت-های حکومتی در الگوی پیشرفت اسالمی. ارتباط وجوهات شرعی و مالیات8
به همراه محمد  ،153-173صص  ،63، شماره پژوهشنامه مالیاتهای دوسویه، برای حل پرداخت

ال سدرالسالمعلیهجشنواره پژوهشی دانشگاه امام صادق  چهاردهمینپژوهشی در -مقاله برگزیده علمی)جواد رضائی
1392) 

1391 

، 47، دوره تحقیقات اقتصادی. درک رفتار اقتصادی بر اساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی، 9
 ، به همراه محمود متوسلی و محمد جواد رضائی99-81، صص 2شماره 

1391 

ت اسالمی، مجله تحقیقاطراحی سازوکار و نقش آن در بازار کاالهای اعتباری، با تأکید بر دیدگاه . 10
 ، به همراه قهرمان عبدلی121-138، صص  102، شماره 48اقتصادی، تحقیقات اقتصادی، دوره 

1392 

وره ، دای در علوم انسانیرشتهمطالعات میانشناسی، . ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان11
 ، به همراه محمد جواد رضائی59-88، صص 3دوم، شماره 

1389 

 ،اقتصاد اسالمیسازی، سنجی فقهی استفاده از ابزار احیاء و اقطاع در فرایند خصوصی. امکان12
مقاله برگزیده ، به همراه غالمرضا مصباحی مقدم و محمد جواد رضائی )28-5، صص 37شماره 

 (1390سال در  السالمعلیهپژوهشی در دوازدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه امام صادق -علمی
1389 

 ترویجی-علمی

 تصاداق انیم ارتباط از یشناختروش یلیتحل هستند؟ یبازساز ازمندین کالن اقتصاد یهامدل ایآ. 1
 ، به همراه کاظم یاوری و محمدجواد رضائی.1، شماره 3؛ اقتصاد تطبیقی، دوره یرفتار اقتصاد و کالن

1395 

درآمدی بر نظریه جورسازی پایدار و کاربردهای کند؟ ها به بهبود زندگی کمک میچگونه نظریه بازی. 2
محمد جواد  ، به همراه علی نصیری اقدم،51-68، صص 1، شماره 2آن، ریاضی و  جامعه، جلد 

 رضایتی.و آرمان رضائی
1394 

، به همراه 65-70چگونگی افزایش تعداد پیوندهای کلیه، نشاء علم، سال پنجم، شماره دوم، صص . 3
 .مد جواد رضائیمح علی نصری اقدم و

1394 

د اقتصا، های همکارانههای نظری و نتایج تجربی تخصیص عایدی حاصل از بازیمقایسه پاسخ. 4
 محمد جواد رضائیقهرمان عبدلی و به همراه  ،117-134، صص 2، شماره تطبیفی

1393 

ستانی و تخصیص مالیات. تمرکززدایی مالی و اقتصاد اسالمی؛ برخی مالحظات نظری در باب 5
 به همراه محمد جواد رضائی، 199-220، صص 5و 4شماره  اقتصاد و بانکداری اسالمی، بودجه

1393 

 مدخل هندبوک
 دانشنامهیا 

های مجلس شورای اسالمی، به همراه ، مرکز پژوهشهندبوک اقتصادی، عقالنیت و انسان اقتصادی .1
 محمد جواد رضائی

1393 

محمد های مجلس شورای اسالمی، به همراه ، مرکز پژوهشهندبوک اقتصادی، همکاری. رقابت و 2
 جواد رضائی

1393 

مجموعه 
 مقاالت همایش

 تیریمد و ارز مناسب صیتخص جهت در ارز بازار تیریمد یبرا یمقاومت اقتصاد یکارهاراه ارائه. 1
یاسوج، همراه با یونس نادمی و مهدی ، همایش اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در دانشگاه یارز ریذخا

 نوری
1395 

ها، نرخ ارز و تورم بر صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل گشتاورهای تغمیم . ارزیابی تأثیر تحریم2
اقدام و عمل در دانشگاه  یاقتصاد مقاومت شیهما، ( و ارائه راهکارهای اقتصاد مقاومتیGMMیافته )

 ینور یو مهد جلیلی کامجوسیدپرویز همراه با  اسوج،ی
1395 
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ها بر صادرات غیرنفتی و واردات در سه دهه بعد از دفاع مقدس و ارائه راهکارهای ارزیابی تحریم. 3
ی سیدپرویز جلیلهمراه با  اسوج،یاقدام و عمل در دانشگاه  یاقتصاد مقاومت شیهما، اقتصاد مقاومتی

 ینور یو مهد کامجو
1395 

 پيوسته ارشد یكارشناس دوره یاجرا از یكيف یامطالعه ؛یاسالم اقتصاد دوره یطراح بر یدرآمد. 4
ها و ، چهاردهمین نشست تخصصی اقتصاد اسالمی با عنوان چالشاقتصاد و یاسالم معارف
 های تحول در علم اقتصاد، به همراه محمدجواد رضائی و محمدجواد شریف زادهفرصت

1395 

 هایی کاربردی برایرسانی در بازارهای کار؛ چارچوبی تحلیلی و داللتهم. طراحی بازار و تسهیل به5
. به همراه علی نصیری 71اقتصاد ایران، اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، دانشگاه تبریز، ص 

 اقدم و محمدجواد رضائی. 
1394 

گذاری اقتصادی با تأکید بر اقتصاد اسالمی، های نظریات اخالق هنجاری در سیاست. داللت6
، انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه، به همراه همایش ملی اخالق و اقتصاد اسالمیمجموعه مقاالت 

 سید هادی عربی و محمد جواد رضائی
1392 

هایی ایرانی؛ داللت-های حکومتی در الگوی پیشرفت اسالمی. ارتباط وجوهات شرعی و مالیات7
های اسالمی: پنجمین همایش مالیاتهای دوسویه، مجموعه مقاالت برای حل مسئله پرداخت

، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و سازمان امور نیازها و الزامات مالی دولت اسالمیپیش
 ی، به همراه محمد جواد رضائیمالیات

1391 

های دولت؛ با تأکیدی بر گذاری. بررسی اولویت بین مالیات ستانی و مقررات گذاری در سیاست8
 ،های مالی و مالیاتی ایرانمجموعه مقاالت پنجمین همایش سیاستمسئله حفاظت از محیط زیست، 

 به همراه محمد جواد رضائی و علی نصیری اقدم
1390 

ای به مالیات از منظر اقتصاد اسالمی و مکتب انتخاب عمومی، مجموعه ای نگاه منطقه. تحلیل مقایسه9
-348صص  ، دانشگاه مفید و سازمان امور مالیاتی کشور،های اسالمیسومین همایش مالیاتمقاالت 

 به همراه محمد جواد رضائی ،329
1390 

همایش های الگوی مصرف قرآنی، مجموعه مقاالت . الگوی مصرف در فرهنگ غرب و مؤلفه10
به همراه محمد جواد رضائی و ، 71-102صص ، سازمان اوقاف و امور خیریه، المللی قرآن کریمبین

 (السالمعلیهمقاله تقدیر شده از سوی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق احسان آقاجانی، )
1389 

-علمی
 تخصصی

، 1 ، گستره دانش اقتصاد، شماره«تبیین تئوریک از اثرپذیری رشد اقتصادی از نرخ سود بانکی». 1
 .110-130صص 

1390 

محمد  همراه به ،26-1، صص 2 شماره ،تطبیقی اقتصاد عمومی، انتخاب نظریه ارزیابی و . تبیین2
 جواد رضائی

1389 

 مارهش ،اسالمی اقتصاد مطالعات اسالمی، اقتصاد منظر از منفی خارجی آثار با مواجههنحوه  . تحلیل3
 محمد جواد رضائی و مقدم مصباحی غالمرضا همراه ، به98-67، صص 4

1389 

 ارائه مقاله در همایش

 

 تیریمد و ارز مناسب صیتخص جهت در ارز بازار تیریمد یبرا یمقاومت اقتصاد یکارهاراه ارائه. 1
اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در دانشگاه یاسوج، همراه با یونس نادمی و مهدی ، همایش یارز ریذخا

 نوری
1395 

ها، نرخ ارز و تورم بر صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل گشتاورهای تغمیم . ارزیابی تأثیر تحریم2
اقدام و عمل در دانشگاه  یاقتصاد مقاومت شیهما، ( و ارائه راهکارهای اقتصاد مقاومتیGMMیافته )

 ینور یو مهد سیدپرویز جلیلی کامجوهمراه با  اسوج،ی
1395 

ها بر صادرات غیرنفتی و واردات در سه دهه بعد از دفاع مقدس و ارائه راهکارهای ارزیابی تحریم. 3
لیلی ج سیدپرویزهمراه با  اسوج،یاقدام و عمل در دانشگاه  یاقتصاد مقاومت شیهما، اقتصاد مقاومتی

 ینور یو مهد کامجو
1395 
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 پيوسته ارشد یكارشناس دوره یاجرا از یكيف یامطالعه ؛یاسالم اقتصاد دوره یطراح بر یدرآمد. 1
ها و ، چهاردهمین نشست تخصصی اقتصاد اسالمی با عنوان چالشاقتصاد و یاسالم معارف
 محمدجواد شریف زادههای تحول در علم اقتصاد، به همراه محمدجواد رضائی و فرصت

1395 

ها، همایش ملی فلسفه اخالق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، . مناسبات اخالق و نظریه بازی2
وفا و محمدجواد رضائی )مقاله برتر و حائز رتبه دوم به همراه سید هادی عربی، محمدهادی زاهدی

 همایش(
1394 

مایش هگذاری اقتصادی با تأکید بر اقتصاد اسالمی، های نظریات اخالق هنجاری در سیاست. داللت3
، انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه، به همراه سید هادی عربی و محمد ملی اخالق و اقتصاد اسالمی

 جواد رضائی
 1392آذر  28

هایی ایرانی؛ داللت-های حکومتی در الگوی پیشرفت اسالمی. ارتباط وجوهات شرعی و مالیات4
، دانشگاه تربیت مدرس و های اسالمیهمایش مالیات پنجمینهای دوسویه، برای حل مسئله پرداخت

 سازمان امور مالیاتی، به همراه محمد جواد رضائی
 1391بهمن  25

ومین سای به مالیات از منظر اقتصاد اسالمی و مکتب انتخاب عمومی، ای نگاه منطقه. تحلیل مقایسه5
 ، دانشگاه مفید و سازمان امور مالیاتی کشور، به همراه محمد جواد رضائیهای اسالمیهمایش مالیات

 1389اسفند  17

 طرح تحقیقاتی و گزارش پژوهشی

 
اد در اقتص یعموم یدولت در ارائه کاالها یهانهیساختار و هز ف،یبر وظا یلیتحل». گزارش پژوهشی 1
 ، مؤسسه پژوهشی آراء«رانیا

1395 

 

مور ، به سفارش سازمان ا«اصالح سیستم مالیاتی با رویکرد بهبود محیط کسب و کار». همکار طرح 2
 مالیاتی کشور، زیر نظر جهاد دانشگاهی واحد تهران

91-1390 

، دفتر مطالعات اقتصادی «توان به جاي وضع مقررات ماليات اخذ نمود؟آيا مي»پژوهشی . گزارش 3
 محمد جواد رضائیهای مجلس شورای اسالمی، به همراه مرکز پژوهش

1389 

 کتاب ترجمه

 
ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسالمی، منذر قحف، انتشارات دانشگاه امام صادق 

 محمد جواد رضائی، به همراه محمد نعمتی و السالمعلیه
1389 

 مقاله ترجمه

 
، ژآن باتیست دو فوکو، چاپ شده در مجموعه مقاالت قوه مقننه «جامعه پساصنعتی و امنیت اقتصادی»

 های مجلس شورای اسالمیو امنیت اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش
1388 

 هیأت تحریریه مجالت و عضویت در مجامع علمی 

 
 تا کنون 1390از  عضو انجمن اقتصاد اسالمی ایران. 1

 تا کنون 1390از  تخصصی گستره دانش اقتصاد-عضویت در هیأت تحریریه مجله علمی. 2

 هاهای آموزشی و کارگاهشرکت در دوره
 1393خرداد  پاکتچیکاربرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآن و حدیث توسط دکتر  علوم قرآنی

 حوزوی
الی  1391اسفند  االسالم و المسلمین سید احمد خاتمیجلسه، حجه 16، «قواعد فقه اقتصادی»دوره 

 1392اردیبهشت 

 الی 1391مهر  االسالم و المسلمین سید احمد خاتمیجلسه، حجه 16، «مضاربه»درس خارج فقه 
 1391دی 

 اقتصاد و
 اقتصاد ایران

های مجلس ساعت، آقای غفار زاده، مرکز پژوهش 20، «های مستقیمبا قانون مالیاتآشنایی »دوره 
 شورای اسالمی

الی دی  1392آبان 
1392 

 1387-88 ، دکتر مسعود درخشان«گیری از ریاضیات در علم اقتصادسیر تاریخی بهره»دوره 

الی  27/11/1387 السالمعلیه دانشگاه امام صادقساعت، دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد  40، «اقتصاد ایران» دوره
31/3/1388 
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اقتصاد اسالمی 
الی  6/5/1387 السالمعلیه (، دانشگاه امام صادقشهید صدردوره پژوهشی اقتصاد اسالمی )-دوره آموزشی و مالی اسالمی

16/5/1387 

ه فلسففلسفه و 
 علم

 1392بهار و پاییز  السالمعلیه ، دکتر کاظم فرقانی، دانشگاه امام صادق«فلسفه اسالمی و علوم اجتماعی»سلسله جلسات 

 1389 باکالم، دکتر سعید زی«: مباحثی در باب عقالنیت، نظریه پردازی و فلسفه علمنظریات عقالنیت»دوره 

 پژوهشی

: آقای بنی اسد، معاونت آموزشی (نرم افزار مقاله نویسی، فیش برداری و مأخذ دهی) Citavi 4نرم افزار 
 السالمعلیه دانشگاه امام صادق

27/11/1391 

(: دکتر صدقی، انجمن علمی دانشجویان معارف اسالمی و پژوهش کیفی) Nvivoکاربردهای نرم افزار 
 السالمعلیه اطالع رسانی دانشگاه امام صادقاقتصاد و مرکز 

10/10/1388 

، آقای رجبی، انجمن علمی دانشجویان معارف اسالمی و اقتصاد OneNoteکارگاه آموزشی نرم افزار 
 السالمعلیه و مرکز اطالع رسانی دانشگاه امام صادق

26/9/1388 

علمی دانشجویان معارف اسالمی و  ، دکتر جمالی مهموئی، انجمنEndnoteافزار کاربردهای نرم
 السالمعلیه اقتصاد و مرکز اطالع رسانی دانشگاه امام صادق

31/2/1388 

 سوابق اجرائی

 
 تا کنون 1392از  بهار  دبیر اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

تا  1387-88نیمسال اول  السالمعلیه انجمن علمی دانشجویان معارف اسالمی اقتصاد دانشگاه امام صادق دبیر
 1388-89نیمسال دوم 

 تا کنون 1388از  ادپژوهشی دانشکده م. ا. و اقتص تمعاون مسئول دفتر اقتصاد ایران و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

 آموزشیسوابق 

 

نیمسال دوم سال تحصیلی  السالمعلیهها برای دانشجویان دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق تدریس نظریه بازی
96-95 

برای دانشجویان معارف « شناسی اقتصاد( با عنوان فرعی فلسفه و روش1روش تحقیق )»تدریس 
 السالمعلیهاسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق 

 یلیتحص سال اول مسالین
95-96 

 سالمالعلیهبرای دانشجویان معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق « های تحصیلیمهارت»تدریس 

دوره در نیمسال اول  4
 های تحصیلیسال

91-90 
93-92 
94-93 
95-94 

تحصیلی نیمسال اول سال  السالمعلیه اقتصاد دانشگاه امام صادق و دانشجویان معارف اسالمیبرای  («1آمار )»تدریس 
93-94 

نیمسال دوم سال تحصیلی  السالمعلیه اقتصاد دانشگاه امام صادق و دانشجویان معارف اسالمیبرای  («2آمار )»تدریس 
93-94 

 (نرم افزارها )مهارت

 نرم افزار
  MS Office (Word, PowerPoint, Excel) ،Citavi، OneNote، EndNoteتسلط به 

Focusky  ،Prezi 
 

   MATLAB ،Eviews ،Nvivo ،Comfarآشنایی با 

 زبان خارجی
 (IELTS = 6های شنیداری، گفتاری و نوشتاری )تسلط مناسب در مهارت مطالعه و تسلط نسبی در مهارتانگلیسی؛ 

 گیری از متون فقهیآشنایی مناسب و توانایی بهرهعربی؛ 
 (A2  سطحمقدماتی)فرانسه؛ 

 


