
باسمه تعالی 

و معارف اسالمی و  یاتاله ی دانشکدهدفتر نهاد مقام معظم رهبری و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی 
و انجمن علمي اقتصاد  شناسی و معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت معلّم آذربایجانن و روا یتیتربعلوم  ی دانشکده

.کند یمبرگزار  ۹۰ در سالو پایگاه مرجع دانش سیویلیكا  اسالمي ایران  

 

 

 



 6ي ؼوازٍ  اطالػيَ

 « نتايج مقاالت بررسي شده ً اسامي صاحبان مقاالت در حال بررسي »

خ تا ُنّل  م آذزتایجاى اًؽشاٍ ذستيد هؼعّل  ،تا تِسٍ گيسی اش ذجازب گرؼرَ ّ تا یازی خداًّد هرؼال
ّ هؼازف  یاخالَ ی  اًؽکدٍهؼاًّد فسٌُشی ّ اجرواػی ّ  فرس ًِا  هقام هؼظن زُثسی ّ 

و انجمن علمي  ؼٌاظی ّ هؼاًّد پژُّؽی  اًؽشاٍى ّ زّا یریذسبػلْم  ی  اًؽکدٍاظالهی ّ 
ػفس  جاجاليّل  یٌحظف ینکسی قسآى هعّل  یػُوا یيچِازم، مرجع دانش سیویلیكا  و پایگاه اقتصاد اسالمي ایران

ظال جازی تَ هٌاظثد ظال  آذزهاٍ ز « یثدداقرفا ی اش هٌظس قسآى ّ  یؽسفدپ»زا تا هْضْع 
                                                                                             . کٌد یمی تسگصاز جِا  اقرفا ی  ز ظسخ هعّل 

 

 «یثحد از منظر قرآن ً یاقتصاد یشرفتپ»   :مٌضٌع ىمایش

دانشجویان   -2      و پژوهشگران اساتید -1   :جداگانهدر دو سطح 

 

  :مقالو ی ارائومحٌرىای ىمایش جيت ● 

 

 یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاظالماقرفا   یکعخسْط :  محٌر اًل

 یثدد قسآى ّ یدگاٍ   ظالن اش اقرفا یازُایهغ -1-1

  یثدد قسآى ّ یدگاٍ  زآهد اش  ثسّخ ّ یدذْلاُداف  -1-2

 یًثْ دکْهد یاقرفا  ُای یاظدض -1-3

 یػلْ دکْهد یاقرفا  ُای یاظدض -1-4

ی هِدّ دکْهداقرفا  هسلْب  ز  یُا ؼاخفَ -1-5

 

 یث ح قسآى ّ یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپ یزاُکازُا ػْاهع ّ : محٌر دًم

 یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپ ز  یدذْلًقػ هٌاتغ  -2-1

 یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپ ز  کازًقػ  -2-1-1

 یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپ ز  یَظسهاًقػ  -2-1-2

 یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپ ز ...(  ػا ى ّم ،یيشم) یؼیطةًقػ هٌاتغ  -2-1-3

 یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپهٌاتغ  ز  یسیدهدًقػ  -2-1-4



 یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاظالماقرفا   ًقػ  ّلد  ز -2-2

 یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاجرواعزفاٍ   ز یاذیهال ُای یاظدضًقػ  -2-2-1

 یث ح قسآى ّ یدگاٍ اش  یاجرواعزفاٍ   ّلد  ز یػوساى ُای یاظدضًقػ  -2-2-2

  یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپ ز  یهؼًٌْقػ ػْاهع  -2-3

 یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپ ز  یٌی  یتاّزُاًقػ  -2-3-1

اش  یاقرفا  یؽسفدپ ز ...(  ّ ذْکّلع،  یؼکسگصازهثع ) یٌی  ُای یَذْؾػوع تَ  ًقػ -2-3-2
 یثدد قسآى ّ یدگاٍ 

 یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپ یتسا یػوع یزاُکازُا -2-4

 یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپ ز  یاظالم ُای یاخهالًقػ  -2-4-1

اش  یاقرفا  یؽسفدپ ز  (... ـدقاخ ّ اًفال، ،یئف)هثع  یاظالمًقػ هٌاتغ اقرفا   -2-4-2
 یثدد قسآى ّ یدگاٍ 

 یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپ ز ...(  ّ الذعٌَ قسق ذؼاّى،) یهال یُا یازیُنًقػ  -2-4-3
 یثدد قسآى ّ

 یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپ ز  الوللی یيبذؼاهالخ  ی زاتسَ -2-4-2

 یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپّ  یاجرواعػدالد  ی زاتسَ -2-5

یث دد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپ ز  یفٌاّز ًقػ ػلن ّ -2-6

 

 یثدد قسآى ّ یدگاٍ اش  یاقرفا  یؽسفدپآثاز :  محٌر سٌم

 یثدد اش هٌظس قسآى ّ یاقرفا  یؽسفدپ ی یَظا ز  یفسٌُگاظرقالل  -3-1

 یثدد اش هٌظس قسآى ّ یاقرفا  یؽسفدپ ی یَظا ز  یاظیضاظرقالل  -3-2

 یثدد اش هٌظس قسآى ّ یاقرفا  یؽسفدپ ی یَظا ز  یفسٌُگ یذؼال زؼد ّ -3-3

 یثدد اش هٌظس قسآى ّ یاقرفا  یؽسفدپ ی یَظا ز  یاظیض یالذغ زؼد ّ -3-4

یث دد اش هٌظس قسآى ّ یاقرفا  یؽسفدپ یهؼٌْ آثاز -3-5

 

 یثدد اش هٌظس قسآى ّ یاقرفا  یؽسفدپهْاًغ ّـْل تَ : محٌر چيارم

 یثدد اقرفا  ًاظالن اش هٌظس قسآى ّ ُای یژگیّ -4-1



  یثدد ذفا  جاهؼَ اش هٌظس قسآى ّاق یةذخسًا هؽسّع  ز  ی زآهدُاًقػ  -2 -4

 

اقرفا   فسٌُگ ّ: محٌر پنجم

 یثدد اش هٌظس قسآى ّ یاقرفا  یؽسفدپّ  ییجْفسٌُگ ـسفَ  -5-1

 یثدد اش هٌظس قسآى ّ یاقرفا  یؽسفدپّ  کْؼػ فسٌُگ ذالغ ّ -5-2

 یثدد اش هٌظس قسآى ّ یاقرفا  یؽسفدپّ  یاجرواعتاط قاى ّ یکازفسٌُگ ّجداى  -5-3

 

 :یشىماىدف ● 

آهْشی اش  قسآى کسین ّ  زض یي ّ هؼٌْید، آؼٌایی تا ادعاض ًياش ؼدید تَ ػفس   ز
یاتی تَ  خ ز زاظرای  ض .، یک ضسّزخ اجرٌاب ًاپریس اظد(ع)ّ هؼفْهيي  خداًّد یزٌُوْ ُا

ُای  پس اشی ًظسیَ ،هؼازف قسآًی ز  یػلن ی ظراّز ُا یدذسیيجد ی ازائَایي ُدف هرؼالی، 
ّ اُروام   یٌی یُا آهْشٍذقْید ًؽس ّ ذسّیج هؼازف قسآًی تا شتاى ػلوی ّ زّشآهد،  ،قسآًی

. تاؼد یماش اُداف تسگصازی ایي ُوایػ ػولی تَ اهس گعرسغ هؼازف قسآًی 

 

 

: در حال بررسياسامي صاحبان مقاالت نتايج مقاالت بررسي شده ً  ●

 

 :مقاالت اساتيد و پژوهشگران
 هحي الذيي آٍسخِ -تصادي اص هٌظش لشآى ٍ حذيث ساّىاسّاي پيـشفت اق -

   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 اتشاّين ًظاد هحوذ –اػالم ٍ ًظام التصادي تشتش  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 اتشاّين ًظاد دهحن –ًمؾ دٍلت دس التصاد اص ديذگاُ اػالم  -

  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش هحوّذًثي  احوذي -ّاي پيـشفت التصادي ٍ تأثيشات آى اص هٌظش لشآى وشين ساُ -

    اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ٍ ػويشا حياتي ًثي احوذي دوتش هحوّذ –ًمؾ واس دس پيـشفت التصادي اص ديذگاُ لشآى وشين  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ػيشٍع احوذي ٍ هشين دسفـاى -تشسػي اخالق واس دس لشآى  -

     اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ



 ُ حويذياىػثاػؼلي اخَاى اسهىي ٍ فاعن -اسصؽ ٍ اّويت واس اص ديذگاُ لشآى  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 هدتثي اخَاى اسهىي ٍ هليىا ّاؿوي -تاويذ اػالم ػفاسؽ تِ سفاُ ٍ گشيض اص فمش تشاي ػال هت التصاد  -

      اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ساضيِ اسخوٌذي ٍ ليال ؿداػي -التصادي اػالم تا ًظشيِ سؿذ، تْشُ ٍسي ٍ واسآيي تغاتك ػلوي ًظشيِ ػذالت  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 سخوٌذي ٍ ليال ؿداػيساضيِ ا -ظشفيت ّاي اًذيـِ اػالهي تشاي اسائِ يه پاساداين سلية تشاي خْاًي ؿذى ػشهايِ داسي  -

   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش هحوذ سضا اػالهي ٍ ػشٍس ياساًي -ػياػتْاي التصادي حىَهت ًثَي  -
  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ايَلي اػواػيلي ػلي -اختواػي  ػشهايِ تمَيت ٍ ايداد دس اػالهي اخالق خايگاُ ٍ ًمؾ تثييي -
      اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش هحوذ اهيي فشد ٍ صيٌة هـىاًي – ... اص اًفال دس دٍساى غيثت اص تأثيش حىَهت ػياػي خاهؼِ تش حىن فمْي اػتفادُ  -

 اػت تشسػي حال دس ُهمال ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ٍ ػادل دتاؽ هحوذي ًؼة سٍح الِ اهيٌي -ٍ احاديث  لشآى دگاُيد اص يالتصاد ؿشفتيج دس صيؼت هحيظ ًمؾ -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 خَاد ايشٍاًي -آصادي التصادي ٍ دخالت دٍلت اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 خَاد ايشٍاًي -ًمؾ آهَصُ ّاي ديٌي ٍ اسصؽ ّاي هؼٌَي دس سؿذ التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

 ػتا تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 فشد ٍ حؼيي واٍياسدوتش ػلي اوثش ايضدي -تشسػي فمْي تغفيف دس هؼاهالت ٍ آثاس آى تش التصاد  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش حؼيي ايواًي ياهچي -تشخي اص هَاًغ تَػؼِ ي التصادي دس لشآى ٍ ػٌّت  -

   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش حؼيي ايواًي ياهچي -تشوت ّاي پيـشفت التصادي ٍ صياى ّاي ٍاپغ هاًذگي التصادي دس لشآى ٍ ػٌّت  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 سليِ تالـــشًـــظاد -تصادي اص هٌظش لشآى ٍ حذيث سؿذ ٍ تؼالي فشٌّگي دس ػايِ پيـشفت اق -
     اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 حؼيٌؼلي تالشي سهذاًي -صشفِ خَيي دس پيـشفت التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث ًمؾ  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 هصغفي لشتاى هَحذ حؼي تاالگش ٍ -الق التصادي ٍ اخالق واس اص ًظش لشآى ٍ حذيث اخ -

   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 



 دوتش تْشام تْشاهي ٍ دوتش هحوَد واظوي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 اػثاى ٍ ػْيال پَس ػليدوتش هحوذ ج -تشسػي ٍخذاى واسي ٍ اًضثاط اختواػي اص ديذگاُ اػالم ٍ همام هؼظن سّثشي  -

  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 آذر تاجور و بهرام فاتحسياوش پورطهماسبي،  -خايگاُ ػذالت دس لشآى ٍ حذيث ٍ تاثيشات آى تش پيـشفت التصادي  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش هحؼي پيـَايي ػلَي ٍ داٍد گشگيح صسيي پَس -هٌاتغ التصاد اػالهي دس لشآى وشين تشسػي  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 خثشسضا تاج آ تادي، ػويِ ؿؼثاًي، غالهؼلي هحؼي آ تادي ٍ ػلي سى -واس ٍ تالؽ دس هٌظش لشآى  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 آذر تاجور، شهروز دانا و سعيد پورطهماسبي -... پيـشفت التصادي اص ديذگاُ ًمؾ التصادي دٍلت خْت تحمك ػذالت ٍ -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   ػتا ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 خذيذ تٌابػلي  – يالتصادػشصِ اػتذال دس  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 خذيذ تٌابػلي  – ًْح الثالغِاػتذال دس  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ػلي سضا خؼفشصادُ وَچىي -صادي دس ػَسُ ّاي هذًي تاصتاب خْاد الت -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 هيثن خوال صادُ -دي دس خاهؼِ اص هٌظش لشآى ٍ سٍايات ٍ ساّىاسّاي ػالهت التصا ػَاهل هخشب التصاد -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

  دوتش هْيي حاخي صادُ ٍ واٍُ خضشي -تاصتاب واس ٍ تالؽ دس لشآى ٍ احاديث  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 حيذسًظاد سليِ –ًمؾ دٍلت دس التصاد اػالهي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

     اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش حؼي حيذسي، يَػف اتشاّيوي ًؼة ٍ ػْيال هيشصايي فش -هثاًي خْاد التصادي اص ديذگاُ لشآى وشين  -

  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 فاعوِ ػيفياػواػيل خاسػتاًي ٍ   -هؼياسّاي التصاد ػالن اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ػادل دتاؽ هحوذي ًؼة -تَػؼِ پايذاس دس تْشُ تشداسي اص هٌاتغ عثيؼي ٍ ديذگاُ لشآى ٍ سٍايات  -

    اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ليذا هْذٍي ٍ ػاسا تاتؾ ًظادي اتشاّيوي ٍ هٌْذع صّشا دّذاس -تشسػي ٍيظگي ّاي التصاد اػالهي  -

  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 

 



 ایوب سرافراز و سياوش پورطهماسبي و وحدت انامي  -...ًمؾ ػشهايِ هزّثي دس پيـشفت التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ  -

    اػت سسػيب حال دس همالِ اصل  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش هحوذ ؿفيؼي -هصاديك هٌىشّاي التصادي دس لشآى ٍ احاديث  -

   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش سليِ صادلي ًيشي ٍ پشٍيي حافظي –اخالق خْاد التصادي دس داًـگاُ  -
  اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ًثي الِ صذسي فش -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 ًثي اهلل صذسي فش -ًمؾ اصالحي صى دس ؿىَفايي التصاد خاًَادُ تا ًگاُ دسٍى ديٌي  -

  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش ؿوغ اهلل صفشلىي -ًمؾ تاٍسّاي ديٌي دس پيـشفت التصادي، حمَق هال ٍ ثشٍت تش اًؼاًْا  -
  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ػثاػي اصل –التصاد ػالن اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش صوذ ػثذاللْي ػاتذ ٍ ًاصش حوضُ پَس –ػَاهل هؼٌَي پيـشفت التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   ػتا ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش صوذ ػثذاللْي ػاتذ –ػَاهل هؼٌَي فمشصا ٍ فمشصدا اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 سخثؼلي ػـَسياى -خَيي ٍ پيـشفت التصادي اص هٌظش لشآى ٍ حذيث  فشٌّگ صشفِ -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ الِهك ي خالصِ

 دوتش وشين ػلي هحوذي -اّويت واس اص ديذگاُ لشآى ٍ سٍايات  -

   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش وشين ػلي هحوذي ٍ سليِ حيذسًظاد – پيـشفت التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث ًمؾ ػَاهل هؼٌَي دس -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

  اوثش فايذئي –ًمؾ فشٌّگ اًفاق في ػثيل اهلل دس سفغ فمش التصادي خاهؼِ اص هٌظش لشآى ٍ حذيث  -

   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 اوثش فايذئي –خَيي دس پيـشفت التصادي اص هٌظش لشآى ٍ حذيث  ؽ فشٌّگ صشفًِك -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 صيٌة فتحي ٍ عيثِ دٍػتي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 حؼي تاالگش هصغفي لشتاى هَحذ ٍ -ٍ لشآى  صشفِ خَيي ٍ اصالح الگَي هصشف اص هٌظش اػالم -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 



 دوتش فخشالؼادات لشيـي ساد -اقتصادي  -دیدگاه قرآن در عدالت و توسعه اجتماعي -

     اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ؿْشٍص واهشاًي  -...ّاي ايداد تحشاى ّاي هالي، فشٌّگ واس، التصاد دس خاًَادُ ٍهشٍسي تش اصَل، پشداخت :التصاد ػالن -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 هذ گل صٌولَهح -ساتغِ ػذالت اختواػي ٍ پيـشفت التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

      اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 هحوذ گل صٌولَ -فشٌّگ تالؽ ٍ وَؿؾ ٍ پيـشفت التصادي اص هٌظش لشآى ٍ حذيث  -

      اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 هتفىش آصادهحوذ ػلي دوتش  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 ٍ هحؼي اهيٌي خَصاًي هتفىش آصادهحوذ ػلي دوتش  -

    اػت تشسػي حال دس لالِم

  دوتش احوذ هحوذي ٍ ػويِ عْواػثي صادُ  -واسوشد دػتَسات التصادي اػالم دس سؿذ ٍ تؼالي خاهؼِ -
    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ُ ٍ سضا صاتشهحوذ حؼيي هشداًي ًَوٌذ -الگَي خْاد ٍ پيـشفت التصادي تا سٍيىشد اػالهي ايشاًي  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 وشين هـايخي، سضا تاج آتادي، ػويِ ؿؼثاًي ٍ غالهؼلي هحؼي آ تادي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 فخشي هصشي -تشسػي ػياػت ّاي التصادي حىَهت ػلَي  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 فخشي هصشي -تشسػي هؼياسّاي التصاد ػالن اص ديذگاُ لشاى ٍ تؼالين سضَي  -

   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ًؼشيي چاالن دوتش ػيذ سضا هَػَي ٍ – ...اص هٌظش لشآى وشين ٍ سٍايات هالي واسگضيٌي هذيشاى  -
   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ػيذ هحوذ سضا هَػَي ٍ ػداد احوذياى -اًفاق لشآًي ٍ اتضاسّاي هالي هٌاػة آى دس ػصش حاضش  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ػيذ هحوذ سضا هَػَي ٍ هحدَتِ وشيوي ٍ هشين داساتي هٌؾ –ديث اخالق التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ ح -

   اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 حؼيي هيشصايي -ًمؾ واس دس پيـشفت التصادي خاهؼِ اص ديذگاُ لشآى ٍ احاديث  -

   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 حؼيي هيشصايي -تصادي اص هٌظش ائوِ اعْاس ًمؾ هؼيـت خاًَادُ دس پيـشفت اق -

 اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

  



 ػيذ ّادي هيشهحوَدي -هؼياسّاي التصاد ػالن اص هٌظش لشآى ٍ سٍايات  -

 تاع تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش حؼيي ًاظشي، عاّشُ خْاًتاب، آصيتا ػشٍسي ًَتْاس ٍ صّشا سضايي  -...فت التصادي ًمؾ هالياتْاي اػالهي دس پيـش -

  اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

  حويذُ ًؼوتي –ًمؾ هاليت ّاي اػالهي دس تشلشاسي ػذالت التصادي  -
   اػت ؿذُ ُپزيشفت همالِ ي خالصِ

 حؼيي ًمذي ٍ ػلي خذيذ تٌاب -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 حويذ ٍلي صادُ ٍ خَاد صذيمي ليمَاى -التصاد اػالهي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش تْشٍص يذاهلل پَس ( -ع)اصالحات التصادي دس حىَهت اهام ػلي  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش حؼي يؼمَتي ٍ دوتش ػلي هحوذصادُ -دس خاهؼِ اػالهي  لٌاػت ٍ صشفِ خَيي ضشٍستي تشاي خْاد التصادي -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ٍ تالش اػتادي( آهلي)دوتش حؼيي يَػفي  -فشٌّگ تالؽ ٍ وَؿؾ ٍ پيـشفت التصادي اص هٌظش اػالم  -

     اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 

 

 :مقاالت دانشجویان
 ليال اتشاّيوي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 سام اؿشفيتِ -تشسػي ًمؾ تالؽ ٍ وَؿؾ دس پيـشفت التصادي اص هٌظش لشآى ٍ حذيث  -

  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 حويذُ ايضدي -ًمؾ هخشّب اػشاف دس التصاد ػالن اص هٌظش لشآى ٍسٍايات  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ٍ دوتش اهيش همذم هتمي ٍ ػلي صياداًي سػَل تاصياس -تشسػي اتؼاد هؼٌايي سؿَُ دس آيات ٍ سٍايات  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 الْام تـىش ٍ سػٌا خٌاب صادُ -

   اػت تشسػي حال دس همالِ

 ػَل تمي خَاُ لشُ تاتا ٍ ٍّاب تذسي آرغاىس  -...پيؾ دسآهذ الگَي )ي پيـشفت التصادي تا تأويذ تش تؼالي فشٌّگي ٍ ديي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 صّشا خؼفشي -تشسػي اخالق واس ٍ التصاد اص ديذگاُ لشآى ٍ احاديث  -

  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ



 خؼفشياى ػىيٌِ – ّت پيـگيشي اص سفتاسّاي ًاػالن التصاديتشسػي ساّىاسّاي تشتيتي لشاى ج -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ػاسا خاوي پَس –ػذالت التصادي اصديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

      اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 مفشؿتِ ديْي -تشسػي صى ٍ خْاد التصادي اص هٌظش اػالم  -

      اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 فشؿتِ ديْين ٍ فخشي هصشي -ٍ تضسگاى ( ع) تشسػي ّوت هضاػف ٍ واس هضاػف اص ديذگاُ اػالم، هؼصَهيي -

   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 حؼيي سػتگاسي يضديثويٌِ سػتگاسي يضدي ٍ اهيش -اخالق التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 وثشي سػَلياى – اػالم ٍ التصاد -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 حدت اهلل سؿيذي ( -ف)تشسػي ٍ تثييي الگَي پيـشفت دس ػيشُ ي پياهثش اػظن -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ لِهما ي خالصِ

 حثية صهاًي هحدَب -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 حذيثِ ػليواًي -ٍخَُ هؼٌايي ٍاطُ ػؼي دس لشآى  -

   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 صّشا ؿؼَسي هيالًي ٍ دوتش هَػي پيشي  -...پايِ اي تشاي اخشاي ػذالت ص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث، هؼياسّاي التصاد ػالن ا -

  اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 اللِ صفايي -اخالق اػالهي الصهِ پيـشفت التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

   اػت ؿذُ پزيشفتِ لالِم اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 واٍُ فيضي ٍ ػثذ الشصاق ًؼوتي ٍ ػلي سضا للؼِ اي -ػذالت التصادي اص هٌظش ديي هثيي اػالم  -

   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 هْؼا لاػوي -آثاس پيـشفت التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

      تاع ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 فاعوِ وٌْؼال وـىي -ػَاهل هؼٌَي پيـشفت التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

  اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 فاعوِ هديذي – ٍحذيث لشاى ديذگاُ اص ػالن التصاد هؼياسّاي -

     اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ػليشضا هحشم صادُ -دس لشآى ٍ احاديث ٍ پياهذّاي فشدي ٍ اختواػي آى « فمش التصادي»هفَْم تشسػي  -

  اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 

   



 غالهؼلي هحؼي آ تادي، سضا تاج آ تادي، ػويِ ؿؼثاًي ٍ هحوذ سحيوي -

  اػت تشسػي حال دس همالِ

 غش هٌصَسي ٍ ػؼيذُ صثاحياف  -ػَاهل ٍ ؿاخصِ ي اصلي سؿذ ٍ تَػؼِ ي التصادي دس لشآى ٍ سٍايات -

    اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 فشؿاد ًَسي -خغَط ولي التصاد اػالهي اص هٌظش لشآى ٍ حذيث  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 سضا ّادي همَي -ػياػت ّاي التصادي حىَهت ػلَي  -

   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي صِخال

 خذيدِ ّاؿوي ٍ سليِ حيذسًظاد -ًمؾ تاٍسّاي ديٌي دس پيـشفت التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -
 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 
 

  :تعداد مقاالت رسيده● 

تسزظي هقاالخ ًِايي كَ ًرايج ي ُوايػ زظيدٍ اظد  ٍ تَ  تيسخاًَهقال 128ذا كٌْى ذؼدا  
  .اػالم خْاُد ؼد  7ي  ي ؼوازٍ اطالػيَ ز 

 

  :مالحظات● 

.   ز ّیسایػ ا تی ّ ذلخيؿ هسالة آشا  اظدُوایػ خ ػلوی أُی -

. ّ  اًؽجْیاى تسزظی خْاُد ؼد ، پژُّؽشساىاظاذيد ی جداگاًَ ز  ّ ظسخ  ُا هقالَ -

  .خ ػلوی ُوایػ اظدأهٌْط تَ تسزظی ّ ذفْیة ُی ُا هقالَاًرؽاز  چاپ ّ -

تَ ـْزخ خالـَ هقالَ ّ  پچا» ز ظَ ظسخ  ،ّ ذفْیة  اّزیض اش پازظالی  یُا هقالَ -
  .خْاُد ؼد ػسضَ «تَ ـْزخ پْظرس یا ظخٌساًیهقالَ  ی ازائَتَ ـْزخ اـع هقالَ ّ  پچا

 تَ ػوعذجليع تَ ًذْ ؼایعرَ ٍ هقالَ تسذس ُوایػ ّ ـادثاى ض ُا هقالٍَ کٌٌدگاى یاش ازا -
 .خْاُد آهد

ٍ یجِد ازا ُا آى ی هقالَّ پژُّؽشساًی کَ  ًظساى ـادة ثثد ًام ّ اظکاى اظاذيد، ی ُصیٌَ -
. زایشاى اظد پریسفرَ ؼْ ، ظخٌساًی یا پْظرس تَ ـْزخ ز ُوایػ 

 

  :برگساری نمایشگاه

ُای هکرْب هسذثط تا هْضْع  خجِد هؼسفی فؼالیّل تا تسگصازی ُوایػ ًوایؽشاُی  شهاى ُن
،  ایس خْاُد (ّ ٌُسی ُای پژُّؽی، کرة ّ آثاز فسٌُشی ؼاهع هقاالخ، گصازغ)ُوایػ 



ؼوازٍ ُوایػ  ی یسخاًَ بؼْ  جِد کعة اطالػاخ تيؽرس تا  هٌداى  ػْخ هی اش ػالقَ. ؼد
 .ذواض داـع فسهایٌد     04124327554ذلفي  

 

 :ىمایش ی دبير خانو نشانی

اهْز  کعّل  ی ا ازٍ -زتایجاىذم آ اًؽشاٍ ذستيد هؼعّل  -آذز ؼِس ،ذثسیص ی جا ٍ 35کيلْهرس  -ذثسیص
. فسٌُشی
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