
 

 

 

  شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی

  رئیس گروه اقتصادرزومه 

  :مشخصات فردي

    مقدم مصباحی غالمرضا :نام و نام خانوادگی

  

  :تحصیلیسوابق 

 ارشد کارشناسی   
 دکتري  

  الموات احیاء فی موجز رساله:عنوان

  1374: دفاع تاریخ

  :درسی جروات

 قم علمی حوزه جنبی اقتصاد درس عمومی، اقتصاد  
 مدرس تربیت در) انتخابی موضوعات(اقتصاد درس اسالمی، اقتصاد مبنایی مفاهیم  

  :مقاالت

 63 آذر تا شهریور نورعلم کار، ارزش تئوري  
 69 خرداد تا 67 مهر علم نور اقتصادي، بعد در اجتماعی عدالت  
 70 دي و آذر علم نور اسالمی، اقتصاد در موجود مواضع اختالف بررسی  
 13/14پژوهشی فصلنامه پول، فقهی هاي جنبه   



  :تصنیف، تالیف، تدوین، ترجمه

  ،1362بررسی سیستمهاي اقتصادي، ترجمه  
  ،1361پرسشهاي یک دانش آموز، تالیف  
  ،1363درآْمدي بر اقتصاد اسالمی،تحقیقی   
  ،1370مبانی اقتصاد اسالمی، تحقیقی  
  ،1377تلخیص و تکمیل مبانی اقتصاداسالمی، تلخیص و تالیف  
  ،1375محاضرات فی االقتصاد االسالمی، تالیف 

عضویت در هیئت رئیسه یا هیئت داوري  ، شرکت در کنگره ها و همایشها و مجامع علمی
  :ها کنفرانس

  ،مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوي ارائه مقاله 1367مجمع بررسیهاي اقتصاد اسالمی اول ،
  ، داوري

  ،مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوي ارائه مقاله ، 1369مجمع بررسیهاي اقتصاد اسالمی دوم
  داوري

  ،تهران ، دانشگاه تربیت مدرس، 1367سمینار بازسازي اقتصادي جمهوري اسالمی ایران ،
  ارائه مقاله و عضویت در هیات علمی همایش

  ،تهران، 1369تعیین قلمرو بخش خصوصی، دولتی و تعانی در نظام جمهوري اسالمی ،
  ان، ارائه مقاله دانشگاه تهر

  ،تهران، مرکز آموزش بانکداري،ارائه مقاله1371سمینار بانکداري اسالمی ،  
   کنفرانسECO, 1365 الزهراء ، ارائه مقاله  ، تهران دانشگاه    
   ،اصفهان، دانشگاه اصفهان ، ارائه مقاله1371کنفرانس جمعیت و کنترل آن ،  
  قم، دانشگاه مفید، ارائه مقاله1378و اندیشه حکومت اسالمی، )ره(امام خمینی  کنگره ،  
   ،تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ارائه مقاله، عضو هیات علمی 1375همایش اسالم و توسعه ،

  همایش

  :شرکت فعال در انتشار مجالت علمی 

  ،مدیر مسوول1377 - 1375مقاالت و بررسیها ،  
  ،چرد، عضو هیات تحریریهادامه دا 1376قبات 
   ،ادامه دارد، سردبیر1380فصلنامه پژوهشی ،  

  :سوابق خدمات آموزشی در داخل و خارج از کشور



 اقتصاد اسالمی،موسسه در راه حق  
  دانشکده علوم- معارف اسالمی، دانشگاه تهران  
  دانشکده اقتصاد - )ع(اقتصاد اسالمی، دانشگاه امام صادق  
  آموزش عالی مربی عقیدتی سیاسیمبانی علم اقتصاد، مرکز  
  دانشکده اقتصاد - سمینار اقتصاد اسالمی،دانشگاه تهران  
 دانشکده علوم انسانی - موضوعات انتخابی در اقتصاد اسالمی، تربیت مدرس  
 دانشکده علوم انسانی - سمینار اقتصاد اسالمی، تربیت مدرس  
 دانشکده علوم انسانی - ، تربیت مدرس2و  1اقتصاد اسالمی  
 صاد اسالمی، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالباقت  
  ع(سمینار اقتصاد اسالمی و موضوعات انتخابی در اقتصاد اسالمی ، دانشگاه امام صادق ( - 

  دانشکده اقتصاد
  باقر العلوم(اقتصاد عمومی، آموزش عالی دفتر تبلیغات(  
  پژوهشی امام خمینی -اقتصاد اسالمی، موسسه آموزشی  
  دانشکده الهیات  - ، دانشگاه تهران )آیات االحکام(فقه  
  دانشکده الهیات  -، دانشگاه تهران )فقه االقتصاد(فقه  

  :ه ها و طرحهاي تحقیقاتی پروژ

  ،1373بررسی عملکرد بانکداري بدون ربا در جمهوري اسالمی ایران  

  :سنوات مدیریت

  1375 -  1373آزاد اسالمی،ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه  
 ،1377 - 1375ریاست دانشکده الهیات دانشگاه تهران  
  ادامه دارد 1378، )ع(معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق  
  ، 1373 -  1361مدیریت گروه اقتصادي دفتر همکاري حوزه و دانشگاه  
  ،1373 -  1371قائم مقام دفتر همکاري حوزه و دانشگاه  

  :راهاي دانشگاهیها و شو شرکت در کمیته

  ،1380 -  1375عضویت در شوراي عالی برنامه ریزي  
  ،1378 -  1375عضویت در شوراي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
  ،1377 -  1375عضویت در شوراي دانشگاه تهران     
  ،ادامه دارد 1375عضویت در شوراي بررسی متون علوم انسانی در دانشگاهها   
  ادامه دارد  1378، )ع(دانشگاه امام صادق عضویت در شوراي  



  ،ادامه دارد 1376عضویت در هیات مرکزي گزینش استاد   
 ادامه دارد 1378، )ع(ریاست شوراي پژوهشی دانشگاه امام صادق   
  ادامه دارد 1379، )ع(ریاست کمیته برنامه ریزي علمی دانشگاه امام صادق   
  ،1376 -  1365عضویت در گروه اقتصاد سمت   

   :مشخصات سخنرانیهاي علمی

 زمینه هاي تحقیق در اقتصاد اسالمی، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه   
  نگاهی به بانکداري بدون ربا در جمهوري اسالمی ایران، مرکز عالی بانکداري ایران  

   :رساله هاي کارشناسی ارشد و دکتري که راهنمایی یا مشاوره نموده اند

  ، الهیات - اه تهران ، دانشگ1376حقوق مهجورین   
  ،تربیت مدرس1371توزیع در آمد در اسالم ،   
  ،ع(، دانشگاه امام صادق1369مبانی فقهی احتکار(   
  ،تربیت مدرس1375مالکیت ابزار و تولید و سهم آن ،   
  ،تربیت مدرس1376جایگاه عدالت در نظام اقتصادي اسالم ،   
  ،ع(، دانشگاه امام صادق1379مبانی فقهی بیمه(   
 ع(، دانشگاه امام صادق1372ررسی ابعاد انسانی در نظام اقتصادي اسالم، ب(   
  ،تربیت مدرس1373نگرشی بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسالمی ،   
  ،مسسه آموزشی 1373مفاهیم سازگار و ناسازگار با توسعه اقتصادي در فرهنگ اسالمی ،- 

   پژوهشی امام خمینی
 ع(، دانشگاه امام صادق1380می و زکات، مقایسه نقش مالیات تور(   
 ع(، دانشگاه امام صادق1381، ...معیار مالیت مورد معامله در فقه امامیه و(   
  ،ع(، دانشگاه امام صادق1380رشوه در فقه شیعه با بررسی تطبیقی(   
  ،ع(، دانشگاه امام صادق1380رباي قرضی و معاوضی با بررسی نقش کاهش ارزش پول(   
 ع(، دانشگاه امام صادق1379ی اطفال طبیعی در حقوق ایران و اسالم، وضع حقوق(   
  ،ع(، دانشگاه امام صادق1370بانکداري بدون ربا در جمهوري اسالمی پاکستان(   
  ،تربیت مدرس1374بررسی نقش بهره در نظام بانکداري اسالم و سرمایه داري ،   
  ،تربیت مدرس1366وقف و آثار اقتصادي اجتماعی آن ،   
  ،ع(دانشگاه امام صادق  ،1372تبیین جایگاه بخش کشاورزي در توسعه اقتصادي ایران(   
  ، تربیت مدرس1376کاهش ارزش پول از دیدگاه اقتصاد و فقه ،   
  ،دانشگاه 1374بررسی فقهی و اقتصادي سود تضمین شده در سیستم بانکداري بدون ربا ،

  عالمه طباطبایی 



  1376وراهبردهاي فقهی واقتصادي آن، )اس و مسکوكاسکن( ماهیت و ویژگیهاي پول،  
  دانشگاه عالمه طباطبایی 

  ، اقتصاد - ، دانشگاه تهران1365نگرشی بر تئوري ارزش   
  ،تربیت مدرس1366بررسی مسائل اقتصادي عمده دولتهاي اولیه اسالمی ،   
  ،دانشگاه 1369بررسی سیستم بانکداري اسالمی و نقش پول در آن با توجه به ماهیت پول ،

   )ع(امام صادق
  ،ع(، دانشگاه امام صادق1370تحقیقی پیرامون فقر اقتصادي از دیدگاه اسالم(   
  ،اقتصاد - ، دانشگاه تهران 1370روش تحلیل پدیده هاي اقتصادي   
  ،تربیت مدرس1370 -  70سیاستهاي مالی در اسالم ،   
 صادي در نظام اقتصاد اسالمی، تحلیلی پیرامون مبانی و مفاهیم الگوهاي رشد و توسعه اقت

   )ع(، دانشگاه امام صادق1371
  ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1379بررسی بانکداري بدون ربا در کشور اردن ،   
  ،دانشگاه تهران 1378شرایط قاضی به ویژه نقد و بررسی شرط ذکوات در قضاي اسالمی ، - 

   الهیات
  ،تربیت مدرس 1377تعیین ظرفیت بالقوه زکات در ایران ،  
  امکان سنجی طراحی اختیار معامله)option  ( ،دانشگاه امام 1376در بازار سرمایه ایران ،

  ) ع(صادق
  ،دانشگاه امام 1379ضمان ناشی از تعدي امناء در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق مصر ،

   )ع(صادق
  ، ع(امام صادق، دانشگاه 1380آثار و احکام رهن در فقه امامیه و اهل سنت(   
  ،ع(، دانشگاه امام صادق1381بررسی مفهوم کار در سنت و مدرنیته(  

 

  

 


