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 محل اشتغال: عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان  آخرين رشته تحصيلي: دکتری اقتصاد نظری
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 فرزند 1متأهل و دارای 

 v.moghaddam@ahl.ui.ac.irآدرس الكترونيكي: 

 رشته مقطع تحصيلي
کشور محل 

 تحصيل
 مؤسسه محل تحصيل شهر محل تحصيل

تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

 1515 1533 دبيرستان توحيد شيراز ايران رياضي فيزيک ديپلم

 کارشناسي
مهندسي عمران ـ 

 عمران

 1511 1515 دانشگاه صنعتي امير کبير تهران ايران

 کارشناسي ارشد
مهندسي سيستم های 

 اقتصادی اجتماعي

 1511 1511 دانشگاه صنعتي اصفهان اصفهان ايران

 دکتری
 1511 1511 دانشگاه اصفهان اصفهان ايران اقتصاد نظری

تحصيالت 

 غيردانشگاهي
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 پژوهشي –های علميسوابق فعاليت -5

 یک مدل سیستمی دینامیکی برای برنامه ریزی شهریموضوع پايان نامه کارشناسي ارشد:  -الف

: یک رویکرد 9731-68دوره پیشرفت علمی مطالعات اقتصاد کالن ایران طی موضوع پايان نامه دکتری: -ب

  شناختیروش

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي، علمي ترويجي و ساير مجالت معتبر -1

رتبه در  رتبه مجله عنوان مقاله ردیف
 نویسندگان

 نام مجله

م شناسي علجايگاه رئاليسم و ابزارگرايي در روش 1
 اقتصاد

علمی 

 پژوهشی

، 85انسانی، شماره فصل نامه روش شناسی علوم  اول
 قم

پيشرفت علمي مطالعات اقتصاد کالن ايران طي  2
 شناختي: يک رويکرد روش1731-58دوره 

علمی 

 پژوهشی

، 81فصل نامه روش شناسی علوم انسانی، شماره  اول
 قم

پژوهشگاه علوم ، 11نامه علوم انسانی، شماره  اول علمی ترويجی ارزيابی تلفيقی آثار و کتب درسی اقتصاد کالن 3
 انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

بررسی نقش کرسی های نظريه پردازی در  4
 توسعه علم اقتصاد کالن

علمی 
 پژوهشی

فصلنامه توليد علم، سال سوم، شماره نهم )دانشگاه  اول
 آزاد اسالمی(

 های: وجوه معناداری، شيوهفلسفه اقتصاد اسالمی 5
 تکوين، رسالت و مسائل پيش رو

علمی 
 پژوهشی

دوفصلنامه معرفت اقتصادی )مؤسسه آموزشی و  اول
 ، قم7پژوهشی امام خمينی(، شماره 

نقد و بررسی کتاب نظريه پردازی علمی در  6
 اقتصاد اسالمی )ويرايش سوم(

علمی 
 پژوهشی

 علوم های برنامه و متون انتقادی نامه پژوهش اول
 68 شماره - 1718 شهريور و مرداد انسانی،

ارزيابی کتب اقتصاد ايران بر اساس اهداف نظام  7
 اقتصادی اسالم

 سال ،1718اقتصاد و بانکداری اسالمی،  بهار  اول علمی ترويجی
 16 شماره پنجم،

علمی  يکسان و خاص آتی قراردادهای فقهی واکاوی 8
 پژوهشی

 زمستان و پاييز«  اسالمی حقوق فقهی مبانی دوم
 15 شماره - 1718

 تجويز برای جديد نهادگرای اقتصاد های داللت 9
 پيشرفت ايرانی -اسالمی الگوی در مطلوب دولت

علمی 
 پژوهشی

 زمستان و پاييز«  ای منطقه توسعه و اقتصاد دوم
 12 شماره - 1718

 زا متأثر اسالمی بانکداری در اعتبار خلق الگوی 11
 هللا رحمه صدر شهيد انديشه

علمی 
 پژوهشی

 81 شماره - 1718 بهار«  اسالمی اقتصاد سوم

 کالن اقتصاد مطالعات انطباق ميزان ارزيابی 11
 به ايران اقتصاد پژوهشی های اولويت با ايران
 محتوا تحليل روش

علمی 
 پژوهشی

 - اول سال ،1711 تابستان«  اقتصادی راهبرد اول
 1 شماره

 اعدهق يک براساس پولی مقام استقالل درجه تحليل 12
 فقهی

علمی 
 پژوهشی

 - 1718 زمستان و پاييز«  اقتصادی جستارهای سوم
 28 شماره

 مرکزی بانکداری در «صالحديد» يا «قاعده» 13
 (ايران مطالعه مورد) اسالمی

علمی 
 پژوهشی

 88 شماره - 1718 تابستان«  اسالمی اقتصاد اول

 تحليل اساس بر الحسنهقرض بازار الگوی 14
 قرآن آيات محتوای

علمی 
 پژوهشی

 88 شماره - 1718 بهار«  اسالمی اقتصاد اول

چارچوب عمومی مديريت بدهی شخصی در  15
 اسالم، مبتنی بر تحليل محتوای روايات

 و بيست سال اسالمی، اجتماعی پژوهشهای اول ترويجیعلمی 

 1713 (، بهار118)پياپی  اول ٔ  ەشمار چهارم،

 علمی «ديگر نگاهی از اقتصاد» کتاب نقد و بررسی 16
 پژوهشی

 علوم های برنامه و متون انتقادی نامه پژوهش اول
 82 شماره - 1718 اسفند«  انسانی

 

 داخلي و خارجي همايش هایدر  ارائه و يا چاپ شده مقاالت -3

 نام همايش همايش نوع  عنوان مقاله رديف

 انسانیکنگره ملی علوم  داخلی ضرورت تکوین پارادایم در ایجاد علم اقتصاد بومی 1
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 همایش بین الملی وقف در تمدن اسالمی بین المللی ظرفیت نهاد وقف در تحقق ابعاد معناگرایانه عدالت اقتصادی 2

5 
 بررسی نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علم اقتصاد کالن

نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علمی  داخلی

 کشور

 انسانی علوم کنگره دومین ملی النی اقتصاد ککتاب درسی مطلوب در زمینهپیشنهاد چارچوبی برای تدوین یک  1

 الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ملی جهت گیری همزمان عدالت و پیشرفت: الزامات نهادی و رویکردهای نظری مناسب 3

ورود متغیر خانواده به تابع رفاه اجتماعی مبتنی -پیشنهادی برای حل پارادوکس رفاه 3

 معارف اسالمیبر 

همایش اهل بیت و بنیان های فرهنگی عصر  ملی 

 9711دانشگاه اصفهان  -حاضر

نوع شناسی الکوی مصرف مطلوب و داللت های آن برای سبک زندگی اسالمی  1

 ایرانی

دانشگاه  – همایش سبک زندگی اسالمی ملی 

 11مازندران خرداد 

1 
 بسیج محور اقتصاد دانش بنیانتحلیل جایگاه بسیج در عرصه اقتصاد مقاومتی: 

 پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت داخلی

 19تهران اردی بهشت  –

 اسالمی الگوی تدوین نیاز پیش عنوان به اساسی قانون اقتصادی جامع بازتفسیر 3

 اقتصاد حوزه در پیشرفت ایرانی

 پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت داخلی

 19تهران اردی بهشت  –

 

 علمي نقش مجری يا همكار داشته ايد بيان فرماييد.ي يپروژه هاچنانچه در  -3

 پژوهشي یهمكارنوع  موسسه مربوطه عنوان پروژه رديف

نظریه پردازی در اقتصاد اسالمی بر اساس معیار  1

 عدالت

دانشگاه امام صادق و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی

 مجری

عدالت و ظرفیت مکاتب مختلف افتصاد کالن در  2

 تحقق مصادیق معناگرایانه آن

دانشگاه امام صادق و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی

 مجری

5 
 ارزیابی تلفیقی آثار و کتب درسی اقتصاد کالن

شورای بررسی متون و کتب درسی وابسته به شورای عالی 

 انقالب فرهنگی

 همكار پژوهشي

 

 سوابق تدريس  -1

 تعداد ترم محل تدريس عنوان درس رديف

 9 دانشکده علوم اداری و اقتصاد کنترل و تنظیم بودجه  

 9 دانشکده علوم اداری و اقتصاد  روش تحقیق گروه حسابداری  

 9 دانشکده علوم اداری و اقتصاد روش شناسی اقتصاد اسالمی 

 9 دانشکده علوم اداری و اقتصاد اسالمی گروه اقتصادمبانی و اصول اقتصاد  

 9 دانشکده اهل البیت دانشگاه اصفهان اقتصاد در قرآن و حدیث 

 7 دانشکده اهل البیت دانشگاه اصفهان روش تحقیق کمی 

 9 دانشکده اهل البیت دانشگاه اصفهان روش تحقیق کیفی 

 7 دانشکده اهل البیت دانشگاه اصفهان اقتصاد خرد 

 7 دانشکده اهل البیت دانشگاه اصفهان اقتصاد کالن 
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 2 دانشکده اهل البیت دانشگاه اصفهان توسعه اقتصادی در جهان اسالم 

 


