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 تؼوِ تؼالی

 رزومه دکتر مهذی طغیبنی

 عضو هیئت علمی دانشگبه اصفهبن

 سوابق تحصیلی. 1

 1۸۳1-1۸۳۱,ایشاى,اػالم ػلیِ صادق اهام داًـگاُ,التصادی ػلَم,دوتشی

 1۸۳۱-1۸۳۸,ایشاى,اػالم ػلیِ صادق اهام داًـگاُ,التصاد ٍ اػالهی هؼاسف,لیؼاًغ فَق

 1۸۳۸-1۸۳۳,ایشاى,اػالم ػلیِ صادق اهام داًـگاُ,التصاد ٍ اػالهی هؼاسف,لیؼاًغ

 1۸۳۳-1۸۳۱,ایشاى,ّشاتی,فیضیه سیاضی,دیپلن

 

 مقبالت چبپ شذه. 2

 ػلوی,ًاهتماسى اعالػات ٍجَد تا التصاد ػَم تخؾ دس خیشیِ اهَس ٍ ٍلف اص صیاًت جْت ًظشی هذل یـٌْاد

 ًصشالْی خذیجِ,دسخـاى هشتضی,عغیاًی هْذی,1۸۳۸(,ع)حؼیي اهام داًـگاُ-اػالهی هذیشیت,پظٍّـی

 هشوض-ساّثشد,پظٍّـی ػلوی, آى تا هماتلِ ساّىاسّای ٍ ایشاى تش التصادی ّای تحشین تاثیشگزاسی ػَاهل تحلیل

  دسخـاى هشتضی,عغیاًی هْذی,1۸۳۸,ًظام هصلحت تـخیص هجوغ اػتشاتظیه تحمیمات

 ػلوی,اػالهی داسی تاًه دس( تولیه ؿشط تِ اجاسُ ٍ گزاسی ػشهایِ هضاستِ،)هٌاتغ تخصیص داسی حؼاب

-ػلوی ۳1 خشداد اص هجلِ ایي()سُ) خویٌی اهام پظٍّـی ٍ آهَصؿی هَػؼِ-اػالهی التصاد هؼشفت,پظٍّـی

  صفاس عاّشی هشجاى,آیؼه آجشی اهیشػثاع,عغیاًی هْذی,1۸۳۱(,تاؿذ هی پظٍّـی



۱ 

 

 تاًىذاسی ٍ التصاد,تشٍیجی ػلوی,پیواًىاساى ٍ ّا پشٍطُ هالی تأهیي تشای هٌاػة هالی اتضاس اػتصٌاع، صىَن

 هی تشٍیجی -ػلوی ۳۹ دی اص هجلِ ایي)ایشاى اػالهی التصاد اًجوي-(ػاتك اػالهی التصاد ًاهِ) اػالهی

  خؼشٍیاًی احوذ,آیؼه آجشی اهیشػثاع,عغیاًی هْذی,1۸۳۱(,تاؿذ

 ػلوی,التصادی فشٌّگ ایشاًی ـ اػالهی الگَی تذٍیي ٍ عشاحی دس اػالهی توذى آثاس اص گیشی تْشُ اهىاى

-ػلوی ۳1 خشداد اص هجلِ ایي()سُ) خویٌی اهام پظٍّـی ٍ آهَصؿی هَػؼِ-اػالهی ادالتص هؼشفت,پظٍّـی

  ٍفا صاّذی هحوذّادی,عغیاًی هْذی,1۸۳1(,تاؿذ هی پظٍّـی

 تَدجِ ٍ سیضی تشًاهِ,پظٍّـی ػلوی,1۸۳۸ ػال دس ایشاًی هغلَب جاهؼِ تِ دػتیاتی ضَاتظ ٍ ساّىاسّا تشػین

 ساّثشدی ًظاست ٍ سیضی تشًاهِ هؼاًٍت سیضی ٍتشًاهِ ٍپظٍّؾ ػالی آهَصؽ هَػؼِ -(ػاتك تَدجِ ٍ تشًاهِ) 

 هْذی,1۸۳۹(,تاؿذ هی پظٍّـی-ػلوی ستثِ 11۱ ؿواسُ اص ًیض ٍ داسای ۳۹ هْش اص هجلِ ایي)جوَْسی سیاػت

  عغیاًی
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theory,1۹th international conference on islamic economics and finance,تیي 

  عغیاًی هْذی,1۸۳۱,ػخٌشاًی,الوللی

 پیـگاهاى وٌگشُ پٌجویي,پیـشفت ایشاًی اػالهی الگَی دس هالىیت حمَق تثییي ضشٍست

  آجشی اهیشػثاع,خؼشٍیاًی احوذ,عغیاًی هْذی,1۸۳۸,ػخٌشاًی,هلی,پیـشفت

 ػاالًِ ّوایؾ پٌجویي ٍ تیؼت,آى ساّىاسّای ٍ ستا تذٍى تاًىذاسی ًظام دس ًاهتماسى اعالػات یهؼالِ تحلیل

  صادلی صیثا,عغیاًی هْذی,1۸۳۸,ػخٌشاًی,هلی,اػالهی تاًىذاسی

 التصاد داًـجَیی ّوایؾ,هغلَب ٍ هَجَد ٍضؼیت هماٍهتی التصاد التصادی صًذگی ػثه

 حیذسیاى ػویشا,عغیاًی هْذی,1۸۳۱,ػخٌشاًی,هلی,هماٍهتی



۸ 

 

 التصادی تحشین تا هماتلِ دس آى ّای داللت ٍ هماٍهتی التصاد دس(اهَسخیشیِ ٍ ٍلف) التصاد ػَم تخؾ ًمؾ

 عغیاًی هْذی,1۸۳۱,ػخٌشاًی,هلی,اػالهی صًذگی ػثه ٍ التصادی حواػِ ٍلف، هلی وٌگشُ,

 ػلؼلِ تحلیل اص اػتفادُ تا)ایشاى تش التصادی ّای تحشین تاثیش واّؾ ساّىاسّای تٌذی اٍلَیت ٍ اّویت تحلیل

 دسخـاى هشتضی,عغیاًی هْذی,1۸۳۱,ػخٌشاًی,هلی,یاصدّن دٍلت ٍ التصادی حواػِ هلی ّوایؾ(,هشاتثی

 ٍ ػلوی هماالت ّوایؾ ؿـویي,اًذاصّا چـن ٍ ّا چالؾ ، هماٍهتی التصاد یه دس ػالن التصادی فشٌّگ

 فْیوِ,صادُ ؿفیؼی هیٌا,آرسی آسصٍ,1۸۳۱,ػخٌشاًی,هلی,هماٍهتی التصاد سٍیىش تا:  پٌْاى التصاد پظٍّـی

 عغیاًی هْذی,ػـشتی
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 داًؾ ّای ؿشوت: هغالؼِ هَسد) تٌیاى داًؾ ّای ؿشوت هَفمیت افضایؾ تش واسآفشیٌاًِ سٍیىشد تاثیش تحلیل

 عغیاًی هْذی,اصفْاًی ًصش ػلی,1۸۳۱,اسؿذ واسؿٌاػی(,اصفْاى اػتاى تحمیماتی- ػلوی ؿْشن تٌیاى

 هْذی,ػثادی احوذ,1۸۳۱,اسؿذ واسؿٌاػی,هغْشی اػتاد ی اًذیـِ دس فغشت ی ًظشیِ ؿٌاختی سٍؽ واسوشدّای

 عغیاًی

 تخؾ ًیاصّای تاهیي ساػتای دس( خیشیِ هَس ٍ ٍلف) التصاد ػَم تخؾ جایگاُ استماء ساّثشدی سیضی تشًاهِ

 واسؿٌاػی(,اصفْاى ؿْش:  هَسدی هغالؼِ) SWOT ٍ AHP تحلیل اص اػتفادُ تا ؿْشی ػوَهی

 حیذسی هحوذسضا,عغیاًی هْذی,تشاصاًی ٍاػظ هحوذ,1۸۳۸,اسؿذ

 ػؼیذ,1۸۳۸,اسؿذ واسؿٌاػی,ستا تذٍى تاًىذاسی هـاسوتی لشاسدادّای دس اعالػات تماسى ػذم هغءلِ تحلیل

 عغیاًی هْذی,صوذی

 واسؿٌاػی(,اػالم دیي تش تأویذ تا)  التصاد دس آى واسوشدّای تحلیل ٍ هزّثی ػشهایِ هفَْم تثییي

 عغیاًی هْذی,فش هَیذ سصیتا,گَگشدچیاى احوذ,1۸۳۸,اسؿذ



۱ 

 

 هحوذ,1۸۳۸,اسؿذ واسؿٌاػی,تاهیي دس( اهَسخیشیِ ٍلف)التصاد ػَم تخؾ جایگاُ استماء ساّثشدی سیضی تشًاهِ

 خَساػگاًی حیذسی هحوذسضا,عغیاًی هْذی,تشاصاًی ٍاػظ

 هْذی,صوذی ػؼیذ,1۸۳۸,اسؿذ واسؿٌاػی,هـاسوتی لشاسدادّای دس ًاهتماسى اعالػات هؼالِ ًظشی تحلیل

 خَساػگاًی حیذسی هحوذسضا,عغیاًی

 عغیاًی هْذی,1۸۳۱,اسؿذ واسؿٌاػی, اػالهی تاًىذاسی دس لشاسدادّا التصادی ًظشیِ تِ ػول تحلیل

 ایشاًی اػالهی تذٍیي حال دس الگَی تشای آى ّای داللت ٍ هٌاتغ ًفشیي هؼألِ دس ػوَهی ّای هالىیت تذتیش

 عغیاًی هْذی,1۸۳۱,اسؿذ واسؿٌاػی,پیـشفت

 عغیاًی هْذی,1۸۳۱,اسؿذ واسؿٌاػی,اػالهی سٍیىشد تا ؿغل ٍ دسآهذ حَصُ دس التصادی صًذگی ػثه

 هْذی,1۸۳۱,اسؿذ واسؿٌاػی,اػالهی سٍیىشد تا تیوِ ٍ سیؼه هذیشیت حَصُ دس التصادی صًذگی ػثه

 آرستایجاًی وشین,عغیاًی

 واسؿٌاػی,الؼالم ػلیِ الوَهٌیي اهیش دیذگاُ اص التصادی صًذگی ػثه دس گیشی تصوین ٍ اًتخاب اصَل

 عغیاًی هْذی,1۸۳۱,اسؿذ

 عغیاًی هْذی,1۸۳۱,اسؿذ واسؿٌاػی,ٍغشب اػالم دس التصادی صًذگی ػثه تغثیمی هغالؼِ

 

 کتب. 5

 اًتـاسات,تالیف(,ایشاى ٍ جْاى دس تحشین تاسیخچِ ٍ ًظشی هثاًی) تحشین التصاد تش ای همذهِ

 دسخـاى هشتضی,حیذسی هحوذسضا,فش تاػتاًی ایواى,حؼیٌی ػیذػمیل,عغیاًی هْذی,1۸۳۸,ًیلَفشاى

 

 



۱ 

 

 جوایس و افتخبرات. 6

 هاله صٌؼتی داًـگاُ -تْشاى,وـَس غیشػاهل پذافٌذ ػاصهاى,هماٍهتی التصاد حَصُ دس تشتش پظٍّـگش

 1۸۳۱,اؿتش

 هؼاٍى,التصادی تشتیت ایشاًی اػالهی الگَی اصلی ّای هؤلفِ ػٌَاى تا دوتشی سػالة هحَس دس تشتش پظٍّـگش

 1۸۳1,الؼالم ػلیِ صادق اهام داًـگاُ,داًـگاُ پظٍّـی

 1۸۳1,اصفْاى داًـگاُ,اصفْاى اػتاى اػاتیذ تؼیج,هماٍهتی التصاد صهیٌة دس تشتش پظٍّـگش


