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سوابق آموزشي:
تدريس درس ماليه عمومي و مقدمه علم اقتصاد (دانشكده حقوق) دانشگاه امام صادق(ع)
تدريس درس تجارت بينالملل و اقتصاد ايران در دانشكده خبر و پيام نور
تدريس دروس اقتصاد اسالمي ،اقتصاد خرد ،بانكداری اسالمي ،مديريت مالي اسالمي دانشگاه اصفهان
دورههاي آموزشي گذرانده شده:
دوره آموزش از راه دور بانكداری و تامين مالي اسالمي با حضور دانشگاه MIHEانگلستان ،دانشگاه بين الملليي
اسالمآباد پاکستان ،بانك توسعه اسالمي و بانك مرکزی پاکستان()1383
دوره آموزشي تجارت بين الملل پيشرفته و موضوعات مرتبط با الحاق به ( WTOدانشگاه امام صادق(ع))()1383
اولين کارگاه آموزشي برنامهريزی توسعه اقتصادی منطقهای (دانشگاه اصفهان)()1385
دومين کارگاه آموزشي برنامهريزی توسعه اقتصادی منطقهای (دانشگاه امام صادق(ع))()1386
دوره آموزشي ماليه و بانكداری اسالمي(دانشگاه بينالمللي اسالمي مالزی)()1387
دورة آموزشي ماليه و بانكداری اسالمي(مؤسسه ماليه و بانكداری اسالمي  inceifمالزی)()1389
دورههاي آموزشي برگزار شده:
کارگاههای آموزشي اقتصاد مقاومتي و تأمين اجتماعي ،اسفند  94و اسفند  95دانشگاه اصفهان و شهرکرد
کارگاه آموزشي اقتصاد مقاومتي دانشگاههای ادکان ،آزاد يزد ،علوم پزشكي يزد ،علم پزشكي ياسوج ،تابستان 94
کارگاه آموزشي اقتصاد مقاومتي ،آب و برق اصفهان ،تابستان 95
کارگاه های آموزشي اقتصاد مقاومتي واحدهای پشتيباني سپاه در استانها(شهرکرد ،اصيفهان ،فيارس ،خراسيان)
زمستان 94و بهار و تابستان 95
کارگاه آموزشي اقتصاد مقاومتي و رسانه ،صداو سيمای مرکز کيش ،تابستان 95
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پایاننامه:
 .1پايان نامه کارشناسي ارشد با موضوع «تأمين مالي خرد در ایران و راههاي توسعه آن (با رویكردي
اسالمي)». 1385
 .2پايان نامة دکتری با موضوع« تدوین مؤلفه هاي اصلي الگوي اسالمي ایرانیي تربيیا اصاصیادي»
.1391
سوابق پژوهشي:
 .3مقالة "عدالا اجاماعي از دیدگاه مافكر شهيد مطهري (ره)" ،کنگيره بزرگداشيت اسيتاد شيهيد در
دانشگاه تهران( 1380 ،رتبه اول مقاالت دانشجويي)
 .4مقاله «تامين اجاماعي و وظایف دولا اسالمي» برگزيده اولين همايش علمي دانشجويي اقتصاد اسالمي
خرداد .84
 .5مقاله « تجارت الكارونيك ،چالشها و چشماندازهاي گمرك» برگزييده دوميين هميايش گمير و
فناوری اطالعات.1384 ،
 .6طرح پژوهشي «ارزیابي بودجه كل كشور از منظر عدالا» ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره).1384 ،
 .7طرح پژوهشي گزارش « موانع و مشكالت توسعه صنعا گردشگري در ایران » مؤسسه مطالعيات و
پژوهشهای بازرگاني .1384
 .8طرح پژوهشيي «طراحي و تدوین بساه سياساي توسعه منطقهاي اساانهاي كشیور» پژوهشيكده
امور اقتصادی؛ معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارايي.1385
 .9مقاله«نهاد وصف ،جایگاه دولا و حفظ موصوفات» ،مجموعه مقاالت وقف و دولت اسالمي ،وزارت اميور
اقتصادی و دارايي.1387 ،
 .10مقاله« بررسي اصاصادي بودجههاي كل كشور مصوب در دولا نهم» فصلنامة برداشيت دوم ،مرکيز
بررسيهای استراتژيك رياست جمهوری ،شماره  ،9بهار .1388
 .11مقاله« بررسي بودجههاي ساالنه و نظام بودجهریزي كشور از منظر عدالا » فصيلنامة برداشيت
دوم ،مرکز بررسيهای استراتژيك رياست جمهوری ،شماره  ،10تابستان .1388
 .12مقاله« جوان ،كارآفریني و بنگاههاي كوچك زودبازده» چاپ شده در مجموعه مقياالت ،سيازمان مليي
جوانان.1389 ،
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 .13مقاله«ترسيم راهكارها و ضوابط دسايابي به جامعه مطلوب ایرانیي در سیا  ،»1393فصيلنامه
علمي پژوهشي برنامهريزی و بودجه ،بهار .1390
 .14مقاله« بررسي روشهاي جلب مشاركا خانوادهها در تأمين مالي مدارس» ،هميايش بيينالملليي
جهاد اقتصادی ،اقتصاد و آموزش و پرورش.1390 ،
 .15مقاله«امكان اسافاده از رویكرد اساانداردسازي محاوایي براي ایجاد گفامیان مشیارك بیين
عوامل كارشناسي و اجرایي الگوي اسالمي ایراني پيشرفا» ،ارائه شيده در هميايش روششناسيي
الگوی اسالمي ايراني پيشرفت در دانشگاه امام صادق(ع) و در دست چاپ در کتاب همايش.1391 ،
 .16مقاله « نقش بخش سوم اصاصاد(وصف و امور خيریه) در اصاصاد مقاوماي و داللیاهیاي آن در
مقابله با تحریم اصاصادي عليه ج.ا .ایران» برگزيده کنگره ملي وقف ،حماسه اقتصادی و سبك زنيدگي
اسالمي ،دانشگاه تربيت مدرس تهران ،زمستان .1392
 .17مقالة « تحليل اهميا و اولویابندي راهكارهاي كاهش تأثير تحریمهاي اصاصادي بیر اییران
(با اسافاده از تحليل سلسله مراتبي)» ارائه شده در همايش مليي حماسيه اقتصيادی و دوليت ييازدهم،
اصفهان ،زمستان .1392
 .18ترجميه مقاليه «? » Why is Economics not an Evolutionary Scienceچيرا عليم اقتصياد ييك عليم
تكاملي نيست؟ از تورستين وبلن ،چاپ شده در کتاب اقتصاد نهادی.1389 ،
 .19ترجمه مقاله « »The Limitations of Marginal Utilityمحدوديتهای مطلوبيت نهايي از تورستين وبلن،
چاپ شده در کتاب اقتصاد نهادی.1389 ،
 .20مقاليه« » Supporting Qard Hassan Funds by Waqfارائيه در دانشيگاه اسيالمي ميالزی بيه زبيان
انگليسي1387،
 .21مقاليه« » The Interrelation between Economy and Religion in Islamic viewارائيه در ششيمين
هميايش بييين المللييي اسيالم و ناييام جهيياني در دانشيگاه  BGC Trust Universityبيينگالدش بييه زبييان
انگليسي.1387،
 .22مقاليه« Asymmetric information modeling in Islamic banking PLS contracts by contract

 »theoryارائه در همايش بين المللي اقتصاد و مالي اسالمي ،1394 ،دوحه قطر.
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 .23مقاله علمي پژوهشي« پيشنهاد مد نظري جها صيانا از وصف و امور خيریه در بخیش سیوم
اصاصاد با وجود اطالعات ناماقارن»  ،مطالعات اقتصاد اسالمي ،پاييز و زمسيتان  - 1393شيماره 30( 13
صفحه  -از  153تا )182

 .24مقاله علمي پژوهشي« حساب داري تخصيص منابع (مضاربه ،سرمایه گذاري و اجاره بیه شیر
تمليك) در بانك داري اسالمي» ،معرفت اقتصاد اسالمي » بهيار و تابسيتان  - 1392شيماره [ 8علميي-
پژوهشي] ( 26صفحه  -از  51تا )76

 .25مقاله علمي پژوهشيي« امكان بهره گيري از آثار تمیدن اسیالمي در طراحیي و تیدوین الگیوي
اسالمي  -ایراني فرهنگ اصاصادي» ،معرفت اقتصاد اسالمي ،بهار و تابستان  ، 1391سال سوم  -شماره
 22( 6صفحه  -از  55تا )76
 .26مقاله علمي پژوهشيي«روش شناسي تهيه ارزیابي فرهنگي اجاماعي براي طرح هاي اصاصادي»،
راهبرد فرهنگ ،بهار  ،1394شماره .29

 .27مقاله علمي پژوهشي « تحليل عوامل تأثيرگذاري تحریم هاي اصاصادي بر اییران و راهكارهیاي
مقابله با آن» فصلنامه راهبرد ،زمستان .1393

 .28مقاله علمي پژوهشي «تحليل اناقادي الگوي ماعارف آموزش عمومي سواد مالي از منظر اصاصیاد
اسالمي» ،دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمي ،بهار و تابستان .1395
كااب:
 .1کتاب« اصاصاد تحریم ،مباني نظري و تاریخچه تحریم در جهان و ایران» ،انتشارات سازمان پدافند
غيرعامل با همكاری دانشگاه اصفهان ،پاييز .1393
 .2کتاب« مباني نظري دفاع اصاصادي» ،انتشارات سازمان پدافند غيرعامل با همكاری دانشگاه اصفهان ،پاييز
.1394
 .3کتاب« احكام كسب و كار در اسالم» ،انتشارات طاليي ،پاييز .1394
 .4کتاب« اصاصاد وصف و خيریه» ،انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السالم ،زمستان .1395
 .5کتاب«تعليم و تربيا اصاصادي» ،انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السالم.1395 ،
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سوابق علمي -اجرایي:
 مسئول بخش نمايشگاه و معرفي دستاوردها ،اولين همايش اقتصياد اسيالمي ،دانشيكدة م .ا .و اقتصياد دانشيگاه اميامصادق(ع) .1380 ،
 همكاری در برگزاری اولين همايش دانشجويي اقتصاد اسالمي در دانشگاه امام صادق(ع).1383 همكاری با هيأت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسالمي از وزارت علوم و مسئول تيم دانشگاه تربيت مدرس.1384 مسئول تحقيقات کل و همكاری با گزينش دانشگاه امام صادق(ع) .1384 مدير اجرايي و مسئول دبيرخانه همايش اقتصاد يارانه (کميسيون اقتصادی مجلس ،وزارت بازرگاني ،دانشيكده معياراسالمي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع).1384،
 مسئول دبيرخانه انجمن اقتصاد اسالمي ايران.1384 ، مدير اجرايي اولين کارگاه آموزشي برنامهريزی توسعه اقتصادی منطقهای در دانشگاه اصفهان.1385 ، مجری طرح پژوهشي مطالعه و تدوين بسته سياستي استانهای کشور مطالعه موردی استان کردستان ،معاونت اقتصادیوزارت امور اقتصادی و دارايي و پژوهشكده امور اقتصادی.1385 ،
 مديرکل فرهنگي دانشگاه امام صادق(ع).1386 عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق عليه السالم .1389-1386 عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان .1391 سرپرست کميته پدافند غيرعامل دانشگاه اصفهان .1392 مدير گروه فرهنگ و تمدن اسالمي دانشكده اهل بيت عليهم السالم دانشگاه اصفهان  1392تاکنون. معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده اهل بيت عليهم السالم دانشگاه اصفهان  1393تاکنون. -دبير کارگروه اقتصاد مقاومتي دانشگاه اصفهان .1395
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