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 اندیشه اقتصادیاقتصاد اسالمی، گرایش فرعی: گرایش اصلی: دکتری تخصصی علوم اقتصادی؛ 
 ، تهرانالسالمعلیهدانشگاه امام صادق 

٣١١۵ 

 کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و اقتصاد
 ، تهرانالسالمعلیهدانشگاه امام صادق 

٣١١١ 

 ریاضی فیزیکالتحصیل دوره متوسطه، رشته فارغ
 شهید علیرضا اسکندری، ارسنجان دبیرستان

2831 

 عالئق تحقیقاتی
 ایسرمایه اجتماعی، توسعه اقتصادی، اقتصاد منطقه اقتصاد اسالمی، فلسفه اقتصاد اسالمی، 

 کارشناسی ارشد

 
 «تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعۀ انسانی»: نامهانیپا

 راهنما: دکتر مهدی صادقی شاهدانی
2831 

 دکتری

های آزمون
 دکتری

 ٣١١١ السالمامام صادق علیه دانشگاه یاقتصاد علوم یدکتر ۀدور درقطعی و مشغول به تحصیل در  شدهرفتهیپذ
 ٣١١١ رازیش دانشگاه یاقتصاد علوم یدکتر ۀدور درقطعی  شدهرفتهیپذ
 ٣١١١ مدرس تیترب دانشگاه اقتصاد یدکتر آزمون یکتب مرحله در شدهرفتهیپذ
 ٣١١١  ییباباطط  عالمه دانشگاه گاز و نفت یۀمال و بازارها گاز؛ و نفت اقتصاد یدکتر آزمون یکتب مرحله در شدهرفتهیپذ

معدل دروس 
 دکتری

٣١.٣١  

 رساله دکتری
 اقتصاد و یاسالم اقتصاد در پردازیشناختی نظریهسیر تحول مفهومی نظریه در اقتصاد، مطالعۀ روش ماهیت و 

 متعارف
 راهنما: دکتر مسعود درخشان

 281۵تیرماه  دفاع:

 تألیف مقاله

 پژوهشی-علمی

 -یعلم مجله در شده چاپ) «یمراتبسلسله لیتحل روش از استفاده با کشور یهااستان یاجتماع هیسرما سنجش».2
 به همراه دکتر مهدی صادقی شاهدانی (21یاسیس دانش یپژوهش

٣١١١ 

 اقتصاد مطالعات یپژوهش -یعلم فصلنامه دو در شده چاپ) «اسالم منظر از یعقالن مصرف حد یمفهوم یمدلساز».1
 به همراه دکتر مهدی صادقی شاهدانی و مصطفی رشیدی (٣٣ شماره یاسالم

٣١١١ 

 یپژوهش- یعلم فصلنامه در شده چاپ)«ینید معرفت منظر از یاقتصاد انسان رفتار بر حاکم موضوعه اصول».8
 به همراه دکتر داوود منظور و علی سعیدی (۴۵ شماره یاقتصاد یهااستیس و هاپژوهش

٣١١١ 

، «درص محمدباقر دیس دیشه آراء بر یمبتن هاشاخصه نیا یابیارز و متعارف اقتصاد در «هینظر» یهاشاخصه استخراج»-۶
 همراه دکتر محمد نعمتیبه پژوهشی مطالعات اقتصاد اسالمی، پذیرفته شده در دوفصلنامه علمی

٣١١۵ 

ناسی شپژوهشی روشمی، پذیرفته شده در مجله عل«اقتصاد دانش در هینظر ساخت در یشناختروش ییفردگرا نقش»-۵
 ، به همراه دکتر سید محمدرضا امیری تهرانیعلوم انسانی

٣١١۵ 

 اسکوپوس
On The Nature of Economic Theory: Why Economic Theory is a Subject for philosophy of 
Science? Mediterranean Center of Social and Educational Research. 

١٠٣۴ 

 ترویجی-علمی
 کیبوگلسد جورج: مولف. نو اسی یجیترو -یعلم ۀمجل در شده چاپ، «یامنطقه یاقتصاد رشد و یاجتماع هیسرما».٣
 یمقصود درضایحم: ترجمه ک؛یاسکا.ون.تون و

٣١١١ 
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 مقاالت همایش

، ارائه شده در کنگره اقتصاد «محروم مناطق یاقتصاد ییزادرون در یجهاد یهاحرکت یبرا مطلوب یمفهوم یالگو. »٣
 مقاومتی، به همراه محمدجواد کجوری و حمید ابیا

٣١١١ 

 اداقتص و اخالق یمل شیهما مقاالت مجموعه ،«یاقتصاد مختلف مکاتب ینظر یمبان در تیعقالن یارهایمع یابیرد». ١
 همراه علی سعیدی به ه،یعلم حوزه یاسالم اقتصاد انجمن ،یاسالم

٣١١١ 

المللی لقاء الحسین در ، ارائه شده در همایش بین«ینیحس نیاربع بزرگ  مراسم در  یرسانخدمت یاقتصاد  یالگو. »8
 کشور عراق، شهر مقدس نجف

281۵ 

، ارائه شده در «علم یحکمران در متعارف  یاقتصاد منطق به یانتقاد یکردیرو ؛یاسالم تمدن در علم یحکمران». ۶
 همایش ملی تمدن نوین اسالمی، زمستان

281۵ 

-علمی
 تخصصی

تصاد، گستره دانش اقچاپ شده در مجله علمی تخصصی ، «یانسان توسعه بر یاجتماع هیسرما ریتأث یمفهوم یمدلساز». 2
 2شماره 

2811 

 و فرهنگ ۀدنینما یهارشاخصیز از استفاده با کشور یهااستان یاجتماع -یفرهنگ تیوضع نقشه میترس ۀنحو نییتب».1
 ۶١ و ۶١ یها شماره ،یفرهنگ یمهندس یتخصص -یعلم هینشر در شده چاپ، «یاجتماع هیسرما

2831 

 مقاله در همایش ارائه

 
 اقتصاد کنگره در شده ارائه ،«محروم مناطق یاقتصاد ییزادرون در یجهاد یهاحرکت یبرا مطلوب یمفهوم یالگو. »٣

 ایاب دیحم و یکجور محمدجواد همراه به ،یمقاومت
 ٣١١١بهمن  ١١

 هاها و ارگانمقاالت نگارش شده به سفارش دستگاه

 

  . سفارش دهنده: پژوهشکده مطالعات فناوریشرفتیپ یرانیا یاسالم یالگو یۀنظر. ٣
  پژوهشکده مطالعات بنیادین :دهنده سفارش. یمقاومت اقتصاد در انیبن دانش اقتصاد یها مولفه. ١
دهنده:  . سفارشعیصنا نیا در یمقاومت یکردیرو ۀارائ و انیبن دانش عیصنا در یاقتصاد تیامن یریپذبیآس یبررس. ١

 های اقتصادیتحقیقات صدا و سیما و مؤسسه مبانی و مدلمرکز 
 

. سفارش دهنده: مرکز تحقیقات ما اقتصاد از دشمن تصور و یاقتصاد یلیتحم جنگ در دشمن یراهبردها شناخت. ۶
 های اقتصادیصدا و سیما و مؤسسه مبانی و مدل

 

 گفتمانی -مقاالت ترویجی 

 

  السالمهیعل صادق امام دانشگاه االقتصادفقه درس در شده ارائه.  سنت اهل و یعشر یاثن فقه در انفال بر یدرآمد .٣
  شهیاند سوره هینشر در شده منتشر :یانقالب ضد درآمد و یانقالب درآمد. ١
  شهیاند سوره هینشر در شده منتشر: مقدس دفاع اقتصاد دفاع، اقتصاد اقتصاد،. ١
  شهیاند یسوره ۀمجل در شده منتشر ؟یاقتصاد جهاد چرا. ۶
  شهیاند یسوره ۀمجل در شده منتشر :امروز یجامعه در درآمد یمفهوم یهایژگیو و ابعاد. ۵
  شهیاند سوره هینشر در شده چاپ :کایآمر اقتصاد یبده تیوضع بر ینقب بدهکار؛ نیبزرگتر. ۴
  : منتشر شده در پایگاه تحلیلی اقتصاد سیاسییمقاومت اقتصاد در مقاومت عنصر یهامؤلفه استخراج و یشناسمفهوم. ١
  : منتشر شده در پایگاه تحلیلی اقتصاد سیاسیکشور ارز نرخ در یمبحث :مقدس ارز. ١
  : منتشر شده در پایگاه تحلیلی اقتصاد سیاسییاسالم اقتصاد اتیغا و اهداف ؛یاسالم اقتصاد یمجاز یایاتوپ. ١

  : منتشر شده در پایگاه تحلیلی اقتصاد سیاسیپول یکارکردها و مفهوم در یمبحثئن: خا امانتدار. ٣٠
  : منتشر شده در پایگاه تحلیلی اقتصاد سیاسیمدرن ییگرااثبات بر ینقد؛ امبرانیپ یرعلمیغ کالم. ٣٣

 داوری مقاالت

 پژوهشیعلمی

 : پژوهشی مطالعات راهبردی بسیجفصلنامه علمی
 یابدارحس یابزارها عنوانبه مجدد یمهندس و تیمحدود یتئور یریبکارگ و یاقتصاد حماسه تحقق نیب رابطه یبررس. ٣

 تیریمد
 ییدانشجو جیبس هجرت یاردوهها یمورد مطالعه:یداوطلب نهضت توسعه موانع یبند تیاولو و یبررس. ١
 صنعت گاز خوراک مطالعه مورد)کشور در انفال مصرف یفقه یمبان با یمقاومت اقتصاد یکل یهااستیس قیتطب. ١

 (یمیپتروش
 رانیا در یمقاومت اقتصاد یاستراتژ و پساتوسعه اتینظر انیم یسنج نسبت. ۶

… 

 

  پژوهشگاه اندیشه جوان:  مقاله برای کتاب
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 داری و مالکیت. اقتصاد سرمایه٣
 داری. عدالت و نظم سرمایه١

مقاالت 
ها و همایش

 هاکنگره

 اعظم:کنگره پیامبر 
 وسلمآلهوهیعلاللهیصل اعظم امبریپ ۀریسـ در یمقاومت اقتصاد. ٣
 نهیمد یاقتصاد اوضاع بر امبریپ اقدامات ریتأث. ١
 نهیمد بازار در والسلم وآله هیعل اللهیصل امبراکرمیپ اصالحات از یبرخ بر یلیتحل. ١
 (ص)اکرم امبریپ یاقتصاد رهیس. ۶
 فقر مسئله با مواجهه در سلم و آله و هیعل الله یصل اعظم امبریپ یاقتصاد و یحقوق ،یفرهنگ یمش. ۵
 )ص(امبریپ یاقتصاد مکتب و دیمج قرآن. ١
 امروز یبرا ییهادرس ؛یگرواسطه مقوله با( ص) اکرم امبریپ تعامل وهیش. ١
 ینبو ی رهیس در وقف. ١

 

 داوری کتاب

 
 :مؤسسه پژوهشی اشراق

 یاسالم اقتصاد یشناس انیجر کتاب. ٣
 یمبان بر دیتأک با یاسالم اقتصاد و متعارف اقتصاد در مصرف مطالعات بر یمرور. کتاب ١

 

 طرح تحقیقاتی و گزارش پژوهشی

 

 صادق ماما دانشگاه قاتیتحق مرکز: کارفرما، یرهبر معظم مقام یاجتماع – یاقتصاد ۀشیاند دانشنامه یموضوع یبندطبقه.2
 السالمهیعل

2811 

های مجلس شورای ها و راهبردهای اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری، کارفرما: مرکز پژوهش. استخراج سیاست١
 اسالمی

کسر  یقاتیقتح پروژه)کشور یفضا و هوا سازمان، کارفرما: انیبندانش یهاسازمان در یانسان منابع حفظ یقیتطب یبررس. ١
 (خدمت سربازی

٣١١٠-١٣ 

 ٣١١١ السالمهعلی صادق امام دانشگاه قاتیتحق مرکز: کارفرما، مقدس دفاع دوران در یاقتصاد روابط بر حاکم یالگو یبررس. ۶

، کارفرما: مقدس دفاع یاقتصاد تجربه بر یمبتن مردم، یاقتصاد رفتار و فرهنگ بخش در یاقتصاد یسازمصون یالگو. ۵
 یاقتصاد یهامدل و یمبان ۀمؤسس و کشور رعاملیغ پدافند سازمان

٣١١١ 

 هشکدهپژو: کارفرما، یمقاومت اقتصاد تحقق در جیبس یجهاد یهاحرکت مطلوب یالگو یطراح و موجود یالگو نییتب. ۴
 جیبس قاتیتحق و مطالعات

١۶-٣١١١ 

 جیبس انسازم خوزستان، یاستاندار: انیکارفرما، خوزستان استان آزادگان دشت ؛یبوم ۀتوسع کردیرو با یتوانمندساز. ١
 السالمهیعل صادق امام دانشگاه مبلغ اعزام دفتر ،یسازندگ

٣١١۵ 

های و مؤسسه مبانی و مدل یاقتصاد نیادیبن مطالعات پژوهشکده: کارفرما، ازین و امکان بسته توازن یپژوهش پروژه. ١
 اقتصادی

٣١١١ 

 ورسب بازار آموزشگاه کاوش؛ ۀعیطل شرکت: کارفرماای، های مالی اسالمی و اخالق حرفه بازار یآموزش درسنامه دیتول -١
 کام دات

٣١١١ 

 کردیرو بر یتنمب آجا( ص)اءیاالنبخاتم ییهوا پدافند قرارگاه فهیوظ کارکنان یانسان یخطاها یاقتصاد لیتحل و الگو ارائه. ٣٠
 االنبیاء، کارفرما: قرارگاه پدافند هوایی خاتممبنابرکت اقتصاد

١۶-٣١١١ 

همکاری پژوهشی با قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم انسانی و اسالمی دفتر تبلیغات حوزۀ علمیه در بخش  -٣٣
 المللیسازی نقد علوم مدرن در عرصۀ بینکارگروه اقتصاد؛ گفتمان

٣١١۶ 

ۀ در برگزاری دورهمکاری با قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم انسانی و اسالمی دفتر تبلیغات حوزۀ علمیه  -٣١
 گفتمان

٣١١۶ 

 281۵ ، کارفرما: پژوهشکده مطالعات فناوری«اقتصاد علم در رویکرد متعارف و اسالمی»پروژه پژوهشی  -28 

 281۵ «یفناور و علم حوزه» سلول؛ رعاملیغ پدافند سازمان یتیمامور یهاموضوع یبرا یسلول برنامه نیتدو طرحپروژه  -2۶ 

 کتابتألیف و تدوین 
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 ٣١١١ عهویکم، مقاله در کتاب مبانی نظری برنامه پنجم توسبیست قرن لیاوا و ستمیب قرن دوم ۀمین در ۀتوسع مباحث ۀنیشیپ .٣
گاه اقتصاد دانش ، کارفرما: دانشکده معارف اسالمی ونگارش حال در (:باکالمیز دیسع دکتر درس راتیتقر)تیعقالن. ١

 السالمامام صادق علیه
 نگارشاتمام 

 و یاسالم معارف دانشکده: کارفرما نگارش، حال درالسالم: علیه صادق امام دانشگاه اقتصاد رشته یبرا فقه اصول. ١
 السالمهیعل صادق امام دانشگاه اقتصاد

 نگارشاتمام 

 در حال چاپ های اقتصادیمؤسسه مبانی و مدل ، کارفرما:یاسالم اقتصاد یمبان در نظر و نقد. ۶
 اتمام نگارش های اقتصادی(، کارفرما: مؤسسه مبانی و مدلدرخشان مسعود دکتر درس راتیتقر) اقتصاد؛ در روش ۀمطالع. ۵
 حال نگارشدر  ؛ به همراه دکتر سید هادی عربی؛ کارفرما: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. عقالنیت اقتصادی۴

 حال نگارشدر  می. آزادی اقتصادی؛ کارفرما: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسال۷ 

 ترجمه کتاب
 ٣١١٣ علی سعیدی، به همراه السالمعلیهانتشارات دانشگاه امام صادق  نویسنده: دانکن فولی، ،مغالطه آدام اسمیت. ٣ 

یه مجالت  یر  عضویت در هیأت تحر
 تا کنون 2811از  تخصصی گستره دانش اقتصاد-. عضویت در هیأت تحریریه مجله علمی٣ 

 اجرایی-سوابق علمی

 

 ٣١١١ مهرماه از …()طرح پژوهانه و  السالمهیعل صادق امام دانشگاه اقتصاد و یاسالم معارف دانشکده یپژوهش همکار.٣
 ٣١١٣ زمستان از  یاقتصاد یمدلساز و قاتیتحق مؤسسه یپژوهش همکار. ١
 ٣١١١ زییپا از  یفناور مطالعات پژوهشگاه شرفتیپ و جامعه گروه وقت پاره عضو. ١
 ٣١١١از زمستان  (یسرباز طرح)نخبگان یمل ادیبن عضو. ۶
 ٣١١۶ ها: پژوهشگاه اندیشه جوان. عضو شورای علمی گروه نظام۵

یس  سوابق تدر

تدریس 
 دانشگاهی

 ١۶-١۵نیمسال اول  السالم هیعل صادق امام دانشگاه در ،صدر دیشه یاقتصاد شهیاند. ٣
 ١١-١۶نیمسال دوم  قم مهر طلوع یعال آموزش موسسه در یکارشناس ۀدور کالن اقتصاد. اقتصاد کالن، ١
 ٣١١٠ السالمعلیه. کلیات اقتصاد، مجمع آموزشی امام صادق ١
 18-1۶نیمسال اول  المللیهای پولی و مالی بین. سازمان۶

تدریس 
آموزشگاهی 
 سازمان بورس

 ٣١١١ کامدات بورس بازار یتخصص آموزشگاه، شرفتهیپ خرد اقتصاد. ۵
 ٣١١١-١١ )دو دوره(کامدات بورس بازار یتخصص آموزشگاه در ،شرفتهیپ کالن اقتصاد. ۴
 ٣١١١ کامدات بورس بازار یتخصص آموزشگاه، یاحرفه اخالق و یاسالم یۀسرما بازار  اصول. ۷
 ٣١١٣-١١ )چهار دوره(کامدات بورس بازار یتخصص آموزشگاه، معامالت یحقوق و یفقه یمبان. 3

تدریس 
 یکارگاه

 ٣١١۶ . اقتصاد مقاومتی: دانشگاه قم1
 ٣١١۶ السالمعلیه. اقتصاد مقاومتی: دانشگاه امام حسین 21
 ٣١١۶ . توسعه اقتصادی: فرهنگستان علوم و معارف اسالمی قم22
 ٣١١١ السالم. مغالطات دانش اقتصاد: دانشگاه امام صادق علیه21
 281۵ های ناشناخته اقتصاد مردمی: دانشگاه عالمه طباطبایی. ظرفیت28

 دروس حوزوی

 

 ٣١١٣ الله زنجانی، آیتدرس فقه لمعه

 ٣١١١ الله زنجانیدرس فقه مکاسب، آیت

 ٣١١١ االسالم عابدینیدرس شرح تفسیر المیزان، حجه

 ٣١١٣-٣١١١ الله مصطفویاالسالم مصطفوی و آیتدرس اصول فقه رسائل، حجه

 ٣١١١از مهرماه  الله تبریزی قم()مدرسه آیتالله سید مهدی میرباقریدرس خارج فقه، آیت

 ٣١١١از مهرماه  )مدرسه فیضیه قم(االسالم صلواتی گلستانیاالصول، حجهکفایهدرس اصول فقه، 

 هاهای آموزشی و کارگاهدورهسمینارها، شرکت در 

 ٣١١١ ، دبیر کارگروه اقتصادی(ص) اعظم امبریپ یمل ۀکنگر. ٣ های ملیکنگره
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 ٣١١١ ، داور مقاالت اقتصادی(ص) اعظم امبریپ یمل ۀکنگر. ١

 واقتصاد 
 اقتصاد ایران

ساعت، دانشکده معارف  ۵٠، «کشور یشرویپ یهاچالش و هافرصت یبررس و یانرژ و نفت اقتصاد ینظر یمبان»دوره 
 السالمعلیهاسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق 

٣١١١ 

 اقتصاد و یاسالم معارف دانشکدهساعت،  ۶٠، «رانیا در آن یاجرا موانع و راهکارها یبررس و توسعه ینظر یمبان»دورۀ 
 السالمهیعل صادق امام دانشگاه

٣١١١-١١ 

فلسفه و فلسفه 
 علم

 ٣١١١بهار و پاییز  السالمعلیه ، دکتر کاظم فرقانی، دانشگاه امام صادق«فلسفه اسالمی و علوم اجتماعی»سلسله جلسات 

 ٣١١١-١٠ ، دکتر سعید زیباکالم«علمنظریات عقالنیت: مباحثی در باب عقالنیت، نظریه پردازی و فلسفه »دوره 

و بسیج دانشجویی دانشگاه  نید و علم قاتیتحق مرکزساعت،  ١٠، ١والعصر عنوان با «علم فلسفه» یآموزش یعلم ۀدور
 السالمامام صادق علیه

٣١١١ 

 (نرم افزارها )مهارت

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

   Eviews ،expert choiceآشنایی با 

 زبان خارجی
 یآموزش ۀورو گذراندن د (IELTS = 6های شنیداری، گفتاری و نوشتاری )انگلیسی؛ تسلط مناسب در مهارت مطالعه و تسلط نسبی در مهارت

 دو و کی سطوح. یگشتار روش به ترجمه فن
 از متون فقهیگیری عربی؛ آشنایی مناسب و توانایی بهره

 سوابق فرهنگی

 

 لیۀ دوران تحصیدر کل ییو دانشجو یآموزدانش یهاجیت فعال در بسیعضو
 دالشهدایگاه مقاومت حمزه سیعضو پا

 جیطرح معرفت بس یلیو تکم یمقدمات یهاشرکت در دوره
 لیرستان در شهرستان محل تحصیو دب ییدر دوران راهنما یآموزنمونه دانش یجیبس

 یآموزه دوران دانشیم در کلیکسب رتبه اول شهرستان در مسابقات قرآن رشته مفاه
 میدر مسابقات قرآن رشته مفاه یگانه استانکسب رتبه اول مناطق پنج

 سال 21أت رزمندگان اسالم شهرستان ارسنجان به مدت یت در هیعضو
 ماه 23به مدت  السالمهیدانشگاه امام صادق عل ییج دانشجویبس یعضو شورا

 السالم به مدت یک سالعضو شورای دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق علیه
 ییدوران دانشجو یالسالم در تمامهیدانشگاه امام صادق عل ییج دانشجویعضو فعال بس

 السالمعضو کمیته نفت و انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه
 السالمدانشجویی دانشگاه امام صادق علیه عضو قرارگاه غزه بسیج

 ت دشت آزادگان استان خوزستان(یبه مناطق محروم)با محور یرسانخدمت یجهاد یچهار دوره اردو یبرگزار
 ک ماهیسال و هر سال  دفاع مقدس به مدت سه یهاادمانی ین شهدایبرنامۀ خادم یبرگزار
 لیتهران و شهرستان محل تحص یدر دانشگاه علوم اقتصاد یمطهر دیمطالعه آثار شه یدورۀ آموزش یبرگزار

 خدمت در دفتر گسترش معارف قرآنی دانشگاه علوم اقتصادی تهران
 االقتصاد در دانشگاه علوم اقتصادیبرگزاری دورۀ فقه

 برای دانشجویان سراسر کشور در مشهد مقدس 3برگزاری دوره آموزشی علمی و فرهنگی والعصر 
 


