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 سَاتق تحصیالت حَسٍی
 

 رضتـِ هقطغ تحصیلی
حَسُ ػلویِ 

 هحل تحصیل 
 تاريخ پاياى ضزٍعتاريخ

 1381 1376 اردتیل ٍ قن فقِ ػوَهی 1سطح 

 1384 1381 قن فقِ ػوَهی 2سطح 

اضتغال تِ درس 

 خارج
 1395 1385 قن فقِ ٍ اصَل

 سال 3 ّای ػلوی درس خارج هصاحثِ

 4آهادُ تزای اخذ هَضَع رسالِ ػلوی سطح 

 

 

 

 سَاتق تحصیالت داًطگاّی
 

  

 تاريخ پاياى ضزٍعتاريخ هحل تحصیل  رضتـِ هقطغ تحصیلی

 1385 1381 هَسسِ اهام خویٌی)رُ( اقتصاد كارضٌاسی

 1391 1386 هَسسِ اهام خویٌی)رُ( اقتصاد كارضٌاسی ارضذ

 1392 اهام خویٌی)رُ(هَسسِ  فلسفِ اقتصاد اسالهی دكتزی
ارديثْطت 

1397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سَاتق تذريس

  تذريسػٌَاى هحل تذريسًام
 تاريـخ 

 پاياى    ضزٍع 

 1386 1384 ادتیات ػزب جاهؼِ الوصطفی الؼالویِ

 1391 1389 ادتیات ػزب، هٌطق، ػقايذ حَسُ ػلویِ تقیِ اهلل)ػج(قن

 1389 1389 سیاسی اسالم ًظام داًطگاُ ّوذاى)طزح ضیافت اًذيطِ( 

 1391 1391 اًساى ضٌاسی هزكش تزتیت هؼلن ػالهِ طثاطثايی اردتیل

 1387 1387 اقتصاد اسالهی، ديي ضٌاسی ّای طزح ٍاليت دٍرُ

رياضیات، اقتصاد خزد، هالیِ  هَسسِ اهام خویٌی)رُ(

 ػوَهی، اصَل ػلن اقتصاد

 )هقطغ كارضٌاسی(

 تاكٌَى 1391

فقِ ٍ هٌطق، ادتیات ػزب،  قن حَسُ ػلویِ رسالت

 فقِ اصَل

 (1)سطح 

 تاكٌَى 1393

 هکاسة هذرسِ سطح ػالی سؼادت قن

 (2)سطح 
1395 1397 

 ّای هالی غیزتاًکی  ٍاسطِ هجتوغ آهَسش ػالی ػلَم اًساًی

 )هقطغ كارضٌاسی ارضذ(

 رياضیات )هقطغ كارضٌاسی(

 تاكٌَى 1396

ضٌاسی اقتصاد  هَضَع ضٌاسی احکام فقْی هَسسِ هَضَع

 هتؼارف 

 (3)هقطغ سطح 

1396 1397 

 

 پژٍّطی آثار  
  

 پژٍّصػٌَاى رديف

1 
 تزرسی الگَی تفکیک در تاًکذاری اسالهی تِ ػٌَاى الگَی هطلَب

 ًاهِ كارضٌاسی ارضذ( )پاياى

2 
 هاّیت اقتصاد اسالهی)هکتة، ًظام ٍ ػلن(

 رسالِ دكتزی

3 
 در تاسار اسالهیضاخص ّای تسْیل هثادالت 

 )هَسسِ قذر( تِ صَرت هطاركتی؛ چاج تَسط اًتطارات جاهؼِ الوصطفی

4 
 ّای پیطزفت اًساًی اس ديذگاُ اسالم هؼیارّا ٍ ضاخص

 )هَسسِ قذر( تِ صَرت هطاركتی؛ چاج تَسط اًتطارات هَسسِ اهام خویٌی)رُ(

5 
 تزرسی الگَی تفکیک ػقَد در تاًکذاری اسالهی

 5پژٍّطی( تِ صَرت هطاركتی؛ هؼزفت اقتصاد اسالهی، ش)هقالِ ػلوی 

6 
 ّای هحاسثِ آى در تاًکذاری اسالهی الحسٌِ ٍ ضیَُ تزرسی فقْی كارهشد قزض

 7)هقالِ ػلوی پژٍّطی(؛ هؼزفت اقتصاد اسالهی، ش



7 
 هؼیارّای پیطزفت اًساًی اس ديذگاُ اسالم

 8د اسالهی، ش)هقالِ ػلوی پژٍّطی( تِ صَرت هطاركتی؛ هؼزفت اقتصا

8 
 ّا ٍ ًواگزّای تاهیي هؼاش اس ديذگاُ پیطزفت اًساًی اسالهی ضاخص

 14)هقالِ ػلوی پژٍّطی( تِ صَرت هطاركتی؛ هؼزفت اقتصاد اسالهی، ش

9 
 ضٌاسی هکتة، ًظام ٍ ػلن در ادتیات اقتصاد اسالهی هؼٌی

 )پذيزش ضذُ()هقالِ ػلوی پژٍّطی( تِ صَرت هطاركتی، هؼزفت اقتصاد اسالهی 

11 

پذيزی ػلن اقتصاد  ّای تَصیفی ٍ هثاًی هکتثی ديي اسالم در اهکاى ًقص گشارُ

 اسالهی

 )هقالِ ػلوی پژٍّطی( ارسال ضذُ تِ ّوايص ػلن ديٌی دفتز تثلیغات اسالهی

 

 تثلیغیسَاتق ػلوی ٍ 
 عضَ گزٍُ اقتصبد در هجتوع آهَسش عبلی علَم اًسبًی. 1

 پژٍّشگز پژٍّشگبُ علَم اسالهی اهبم صبدق)ع( . 2

 . ّوکبری پژٍّشی بب پژٍّشگبُ فزٌّگ ٍ اًدیشِ اسالهی3

 . ّوکبری پژٍّشی بب هَسسِ پژٍّشی قدر4

 . هدیز گزٍُ علوی تزبیتی ادبیبت هدرسِ علویِ رسبلت قن5

 . دبیز گزٍُ علوی تزبیتی فقِ ٍ اصَل هدرسِ علویِ رسبلت قن6

تبکٌَى در هسبجد، هدارس،  1381ٍ هعبرف ٍاالی دیي هبیي اسالم اس سبل . تبلیغ احکبم 7

 ّب، ّیئبت هذّبی، ادارات، ًیزٍّبی هسلح ٍ ... داًشگبُ

 

 اًیب الیِ ٍ تَکلت علیِ ببهلل الّب تَفیقی هب ٍ

 


