
1 

مه  تعالیباس
 1397 ماه مهر                                                                                                                                                                    

 

 محمدجواد رضائی

 
 ،رهروبروی حرم مطهر امام خمینی ، خلیج فارستهران، بزرگراه                       

 دانشکده علوم انسانی ،شاهددانشگاه                       

 3319118651کد پستی:                       

 021-51212487شماره تماس:                       

 http://MJRezaei.ir تارنمای شخصی:                      

 MJ.Rezaee@Gmail.comو    MJRezaei@Shahed.ac.irپست الکترونیکی:                      

 وابستگی سازمانی

 

 1397از مهرماه  استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد

 1396آبان  تا 1395از اردیبهشت  السالمعلیهپژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق 

 1396ا اسفند ت 1394از مهرماه  های اقتصادی بومیپژوهشگر مؤسسه پژوهشی مبانی و مدل

 تحصیالت

 

 ها(اقتصاد ریاضی )نظریه بازیقتصاد اسالمی و ا گرایشدکتری تخصصی علوم اقتصادی؛ 

 هران، تالسالمعلیهدانشگاه امام صادق 
1394 

 کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و اقتصاد

 تهران، السالمعلیهدانشگاه امام صادق 
1389 

 التحصیل دوره متوسطه، رشته ریاضی فیزیکفارغ

 دبیرستان شاهد، شهرری
1382 

 عالئق تحقیقاتی

 

 اقتصاد اسالمی

 («اقتصاد رفتاری» و« طراحی بازار»، «هابازی نظریه»شامل )اقتصاد خرد کاربردی 

 «(فلسفۀ علم اقتصاد»و « نظریه انتخاب عمومی»، «اخالق و اقتصاد»)شامل اقتصاد، فلسفه و سیاست 

 رساله دکتری
 1394اسفند  از منظر اقتصاد اسالمی« های تطورینظریاِت عدالِت در چارچوب نظریۀ بازی»نقد  

 کارشناسی ارشدنامه پایان
 1389شهریور  ای شکست دولت از منظر مکتب انتخاب عمومی و اقتصاد اسالمیتحلیل مقایسه 

 تألیف مقاله

 پژوهشی-علمی

، 16دوره ، اقتصاد اسالمی، ابزاری برای فلسفۀ اخالق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی مثابهبهها . نظریه بازی1

 وفا و مهدی موحدی بکنظردی عربی، محمدهادی زاهدیهمراه سیدهابه ، 91-116 .، صص63شماره 
1395 

صص. ، 2، شماره 7، سال معرفت اقتصاد اسالمی. نقد و بررسی عدالت طبیعی ساگدن از نگاه اقتصاد اسالمی، 2

 به همراه سیدهادی عربی، 108-87
1395 

، 6، سال های اخالقیپژوهشهای برآمده: تحلیلی انتقادی از ایدۀ قرارداد اجتماعی اسکرمز، میثاق بر پایۀ. عدالت 3

 وفا و داود منظوربه همراه محمدهادی زاهدی، 58-37 .صص، 4شماره
1395 

اقتصاد، شناسی علم ؛ بررسی از منظر روش«هاپیشرفت در نظریه بازی»های تکاملی و ارزیابی ایدۀ . نظریه بازی4

 وفا، به همراه محمدهادی زاهدی67-92 ، صص.2، شماره 5، سال فلسفه علم
1394 

-154، صص. 79، شماره 21، دوره مجلس و راهبرددر درک عملکرد بازار، « راث». طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی 5

 ، به همراه علی نصیری اقدم و مهدی موحدی بکنظر123
1393 

، به همراه علی 9-32 .، صص68، شماره 21، سال پژوهشنامه مالیاتپرداخت مالیات در ایران، . چگونگی تسهیل 6

 فرنصیری اقدم، مهدی موحدی بکنظر و زینب مرتضوی
1392 

معرفت اقتصاد هایی برای اقتصاد اسالمی، گذاری اقتصادی؛ درسهای آن در سیاست. نظریۀ اخالق هنجاری و داللت7
پژوهشی -مقاله علمی) ، به همراه سید هادی عربی و مهدی موحدی بکنظر29-50 .، صص2شماره ، 4، سال اسالمی

 (1393در سال  السالمعلیهدر جشنواره پژوهشی دانشگاه امام صادق برگزیده 

1392 

هایی برای حل ایرانی؛ داللت-های حکومتی در الگوی پیشرفت اسالمیارتباط وجوهات شرعی و مالیات. 8

-علمیمقاله ، به همراه مهدی موحدی بکنظر )153-173 .، صص63، شماره پژوهشنامه مالیاتهای دوسویه، پرداخت

 (1392در سال  السالمعلیهبرگزیده در چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه امام صادق پژوهشی 

1391 

-99 .، صص2، شماره 47، دوره تحقیقات اقتصادی. درک رفتار اقتصادی بر اساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی، 9

 ، به همراه محمود متوسلی و مهدی موحدی بکنظر81
1391 

http://mjrezaei.ir/
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، به 59-86 .، صص42شماره ، 11دوره ، اقتصاد اسالمیهای نظریه انتخاب عمومی، . اقتصاد اسالمی و داللت10

 همراه الیاس نادران
1390 

، 3، شماره 2، دوره ای در علوم انسانیرشتهمطالعات میانشناسی، . ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان11

 ، به همراه مهدی موحدی بکنظر59-88 .صص
1389 

شماره  ،10دوره  ،اقتصاد اسالمیسازی، در فرایند خصوصیسنجی فقهی استفاده از ابزار احیاء و اقطاع . امکان12

پژوهشی در دوازدهمین -مقاله برگزیده علمی، به همراه غالمرضا مصباحی مقدم و مهدی موحدی بکنظر )5-28 .، صص37

 (1390در سال  السالمعلیهجشنواره پژوهشی دانشگاه امام صادق 

1389 

 ترویجی-علمی

ریاضی و کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن، ها به بهبود زندگی کمک میچگونه نظریه بازی. 1
 ، به همراه علی نصیری اقدم، مهدی موحدی بکنظر و آرمان رضایتی.51-68 .، صص1، شماره 2، جلد جامعه

1396 

دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی ی دوره اقتصاد اسالمی؛ مطالعۀ موردی طراح هایی نظری دردشواری. 2

به همراه مهدی موحدی بکنظر و ، 105-141، صص. 18، شماره 15دوره ، اقتصاد و بانکداری اسالمیو اقتصاد، 

 زادهمحمدجواد شریف

1396 

، به همراه مهدی موحدی 71-96، صص. 1شماره ،4سال ،اقتصاد تطبیقی. تبیین و ارزیابی نظریه انتخاب عمومی، 3

 بکنظر
1396 

از ارتباط میان اقتصاد کالن و اقتصاد  شناختیروشهای اقتصاد کالن نیازمند بازسازی هستند؟ تحلیلی . آیا مدل4

 به همراه کاظم یاوری و مهدی موحدی بکنظر ،115-138، صص. 1، شماره 6دوره  ،اقتصاد تطبیقیرفتاری، 
1395 

، به همراه علی نصیری اقدم و 65-70، صص. 2، شماره 5، سال نشاء علم. چگونگی افزایش تعداد پیوندهای کلیه، 5

 نظرمهدی موحدی بک
1394 

، 1، سال اقتصاد تطبیقیهای همکارانه، های نظری و نتایج تجربِی تخصیص عایدی حاصل از بازی. مقایسۀ پاسخ6

 نظرقهرمان عبدلی و مهدی موحدی بک ، به همراه117-131، صص. 2شماره 
1393 

اقتصاد و ستانی و تخصیص بودجه، . تمرکززدائی مالی و اقتصاد اسالمی؛ برخی مالحظات نظری در باب مالیات7
 ، به همراه مهدی موحدی بکنظر220-199، صص. 5و  4شماره  ،3دوره  ،بانکداری اسالمی

1392 

معرفی و نقد 

 کتاب

، شماره 3، دوره گذاری عمومیسیاستهای دولت، ها و محدودیتگذاری عمومی: مسولیتمالیه عمومی و سیاست

 .187-200، صص. 3
1396 

ارائه مقاله در 

همایش و 

منتشرشده در 

مجموعه 

 مقاالت همایش

اندیشی نخبگان جوان هم. فقه تعامالت اجتماعی؛ با نگاهی نو به روش، هدف و گستره موضوعی اقتصاد اسالمی، 1
 به همراه مهدی موحدی بکنظر و محمد نعمتی علوم انسانی اسالمی،

 1397مهرماه  19

 ع، دانشگاه امام صادق تهران

. فقه تعامالت اجتماعی؛ با نگاهی نو به روش، هدف و گستره موضوعی اقتصاد اسالمی در تدوین الگوی اسالمی 2

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با موضوع از الگوی پایه به سوی الگوی اسالمی هفتمین کنفرانس ایرانی پیشرفت، 
 ، مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، به همراه محمد نعمتی و مهدی موحدی بکنظرایرانی پیشرفت

 1397اردیبهشت  19

 تهران

، المللی علوم انسانی اسالمیکنگره بینچهارمین ؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد، ’اثباتی‘. ماهیت عادالنه اقتصاد 3

 به همراه مهدی موحدی بکنظر
 1396آبان ماه  2

 تهران

، به المللی علوم انسانی اسالمیچهارمین کنگره بین. مبانی اقتصاد مقاومتی در سیرۀ اخالقی و عملی امام رضا ع، 4

 همراه مهدی موحدی بکنظر
 1396آبان ماه  2

 تهران

ای کیفی از اجرای دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و . درآمدی بر طراحی دوره اقتصاد اسالمی؛ مطالعه5

، های تحول در رشته اقتصادها و فرصتچهاردهمین نشست تخصصی اقتصاد اسالمی با موضوع چالشاقتصاد، 

 زادهمهدی موحدی بکنظر و محمدجواد شریفانجمن علمی اقتصاد اسالمی و دانشگاه محقق اردبیلی، به همراه 

 1395مهرماه  28

 اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی

پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی . لزوم نظریه بنیان بودن شبکه مفاهیم عدالت در افق و تدابیر الگو، 6
-1721ت کنفرانس، صص. ، مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، منتشره در جلد چهارم مجموعه مقاال پیشرفت

 ، به همراه مهدی موحدی بکنظر1727

 1395اردیبهشت  29

تهران، کتابخانه ملی جمهوری 

 اسالمی ایران

، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، به همراه سید همایش ملی فلسفۀ اخالقها، . مناسبات اخالق و نظریه بازی7

 )مقاله برتر و حائز رتبه دوم همایش(بکنظر  وفا و مهدی موحدیهادی عربی، محمدهادی زاهدی

 1394بهمن  8

قم، پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

همایش ملی اخالق و گذاری اقتصادی با تأکید بر اقتصاد اسالمی، های نظریات اخالق هنجاری در سیاست. داللت8
 عربی و مهدی موحدی بکنظر ، انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه، به همراه سید هادیاقتصاد اسالمی

 1392آذر  28

قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی 

 رهامام خمینی 

هایی برای حل مسئله ایرانی؛ داللت-های حکومتی در الگوی پیشرفت اسالمی. ارتباط وجوهات شرعی و مالیات9

امور مالیاتی، به همراه ، دانشگاه تربیت مدرس و سازمان های اسالمیهمایش مالیات پنجمینهای دوسویه، پرداخت

 مهدی موحدی بکنظر

 1391بهمن  25

 تهران، دانشگاه تربیت مدرس

سومین همایش ای به مالیات از منظر اقتصاد اسالمی و مکتب انتخاب عمومی، ای نگاه منطقه. تحلیل مقایسه10
 موحدی بکنظر، دانشگاه مفید و سازمان امور مالیاتی کشور، به همراه مهدی های اسالمیمالیات

 1389اسفند  17

 قم، دانشگاه مفید

منتشرشده در 

مجموعه 

 مقاالت همایش

اولین همایش چیستی و های تحلیل اقتصادی، تأکیدی بر بنیان مالحظاتی در باب تحول در علوم اجتماعی؛ با .1
، به همراه مهدی 318-303، دانشگاه شیراز، صص. ایچگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه

 موحدی بکنظر

1396 

هایی کاربردی برای اقتصاد ایران، رسانی در بازارهای کار؛ چارچوبی تحلیلی و داللتهم. طراحی بازار و تسهیل به2

 ، به همراه علی نصیری اقدم و مهدی موحدی بکنظر71، دانشگاه تبریز، ص. همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران اولین
1394 



3 

های دولت؛ با تأکیدی بر مسئله حفاظت از گذاری. بررسی اولویت بین مالیات ستانی و مقررات گذاری در سیاست3

 ، به همراه مهدی موحدی بکنظر و علی نصیری اقدمهای مالی و مالیاتی ایرانپنجمین همایش سیاستمحیط زیست، 
1390 

، المللی قرآن کریمهمایش بینهای الگوی مصرف قرآنی، مجموعه مقاالت . الگوی مصرف در فرهنگ غرب و مؤلفه4

مقاله تقدیر شده از ، به همراه مهدی موحدی بکنظر و احسان آقاجانی )71-102سازمان اوقاف و امور خیریه، صص. 

 (السالمعلیهسوی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق 

1389 

-یعلم

 تخصصی

 1397 292-286، صص. 2، شماره تأمالت، «قواعد»در زمین « تدابیر». توپ 1

دم»بی « َدم. »2
َ

 1397 .37-31، صص. 2، شماره عدالت اجتماعیقوای عاقله کشور، « ق

 1397 .51-57، صص. 1، شماره عدالت اجتماعی. پیچیدگی عدل و آوارگی عقل، 3

، شماره 6، دوره های راهبردی و کالنسیاستریزی توسعه ایران، شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه. آسیب4

 . 1-20، به همراه محمدحسین عبادی، صص. 21
1397 

-98، صص. 4، شماره مطالعات اقتصاد اسالمی. تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسالمی، 5

 ، به همراه غالمرضا مصباحی مقدم و مهدی موحدی بکنظر67
1389 

 طرح تحقیقاتی یا گزارش پژوهشی

 

، «آن یعیو توز یآثار درآمد یساز هیبر درآمد اشخاص و شب اتیمناسب مال یالگو یطراح». همکار طرح پژوهشی 1

 سازمان امور مالیاتی کشور الملل نیریزي و امور بپژوهش، برنامهمعاونت
1397 

، دانشکده «هاها و مشخصهها، قالبطراحی حلقات پژوهشی اقتصاد اسالمی: چارچوب» مجری طرح پژوهشی. 2

 السالمعلیهمعارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق 
 1393آذر 

، دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد «نقدی بر ماده دوم الیحه طرح تحول نظام مالیاتی کشور». تدوین و ارائۀ گزارش 3

 السالمعلیهدانشگاه امام صادق 
 1391اسفند 

، به سفارش سازمان امور مالیاتی کشور، زیر «وکاراصالح سیستم مالیاتی با رویکرد بهبود محیط کسب». همکار طرح 4

 جهاد دانشگاهی واحد تهران نظر
1390-91 

های ، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش«جای وضع مقررات مالیات اخذ نمود؟توان بهآیا مي». گزارش پژوهشی 5

 بکنظرمجلس شورای اسالمی، به همراه مهدی موحدی 
1389 

 ترجمه کتاب

 
، به همراه السالمعلیه، منذر قحف، انتشارات دانشگاه امام صادق ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسالمی

 محمد نعمتی و مهدی موحدی بکنظر
1389 

 ترجمه مقاله

 
قوه مقننه و امنیت شده در مجموعه مقاالت امنیت اقتصادی و افسانه تعارض کارایی و عدالت، دیوید زالسکی، چاپ

 های مجلس شورای اسالمیپژوهش، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز اقتصادی
1388 

 ارزیابی آثار علمی

 تألیفی کتاب
 1396 ی متون و کتب علوم انسانینقد و بررسی کتاب برای گروه اقتصاد شورای بررس .1

 1395 انتشارات جهاد دانشگاهی ارزیابی کتاب برای. 2

مقاالت مجالت 
 پژوهشی-علمی

 1393-1397 جستارهای اقتصادی ایرانپژوهشی -علمی ۀ. ارزیابی برای مجل1

 1396 پژوهشی اقتصاد اسالمی-لمی. ارزیابی برای مجله ع2

 1396 شناسی علوم انسانیشی روشپژوه-علمی مجلۀ. ارزیابی برای 3

 1395و  1394،1390 شی مطالعات اقتصاد اسالمیپژوه-علمی مجلۀ. ارزیابی برای 4

 1395، 1390 ای در علوم انسانیرشتهنپژوهشی مطالعات میا-علمی ۀ. ارزیابی برای مجل5

 1391 پژوهشی تحقیقات فرهنگی-میعل ۀ. ارزیابی برای مجل6

 ترجمه کتاب
 1394 ی برای مرکز نشر دانشگاهی. ارزیاب1

 1394و  1392 السالمعلیه. ارزیابی برای انتشارات دانشگاه امام صادق 2

 1393خرداد  و بررسی الیحه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتنشست تخصصی نقد  نشست

 عضویت در مجامع علمی

 
 1390از آبان ماه  اقتصاد اسالمی ایرانعلمی انجمن  پیوسته عضو .1

 1397از مرداد ماه  مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت« اقتصاد». عضو اندیشکده 2

 اجرائی -علمی سوابق آموزشی و

 تدریس

 السالمعلیه، مقطع کارشناسی، دانشگاه امام صادق اقتصاد خرد. 1
 1396-97نیمسال دوم 

 1395-96نیمسال دوم 

 1396-97نیمسال اول  السالمعلیهدانشگاه امام صادق ، مقطع کارشناسی، . اقتصاد کالن2

 السالمعلیهریزی اقتصادی، مقطع کارشناسی، دانشگاه امام صادق برنامه. 3
 1397-98نیمسال اول 

 1396-97نیمسال اول 

 1395-96نیمسال اول 

 1394-95نیمسال اول  ، دو گروه درسیالسالمعلیه، مقطع کارشناسی، دانشکده امام باقر . مبانی علم اقتصاد4
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 1397-98نیمسال اول  ، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد. اداره امور عمومی در اسالم5

 1397-98نیمسال اول  احکام کسب و کار، مقطع کارشناسی، دانشگاه شاهد. 6

 . اخالق و احکام کسب و کار، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد7
 1397-98نیمسال اول 

 دو گروه درسی

 1396-97نیمسال اول  السالمعلیهگذاری عمومی، مقطع دکتری، دانشگاه امام صادق . تحلیل اقتصادی خط مشی8

 السالمعلیه، مقطع کارشناسی، دانشگاه امام صادق ؛ رشته اقتصاداصول و مبانی رایانه .9

 1396-97نیمسال اول 

 1395-96نیمسال دوم 

 1394-95نیمسال دوم 

 1393-94نیمسال دوم 

 1396-97نیمسال دوم  السالمعلیهدانشگاه امام صادق ، مقطع کارشناسی، «دانشجویان اقتصاد های تحصیلی برایمهارت»تدریس . 10

 1392-93نیمسال اول  السالمعلیه، دکتر قهرمان عبدلی، مقطع ارشد، دانشگاه امام صادق «هانظریه بازی». دستیار تدریس 11

 1397از اردیبهشت ماه   تمدن نوین اسالمی، دانشگاه شاهددبیر کمیسیون اقتصاد چهارمین همایش ملی  همایش

 1394تا  1388از  ریزی و پژوهش دانشکده م. ا. و اقتصادهمکاری اجرائی با معاون برنامه همکاری

 هامهارت

 افزارنرم
 MS Office (Word, PowerPoint, Excel) ،Citavi، EndNote تسلط به

  MATLAB ،Eviews ،Nvivo ،Comfar ،Netlogoآشنایی با 

 خارجیزبان 
 های شنیداری، گفتاری و نوشتاریانگلیسی؛ تسلط مناسب در مهارت مطالعه و تسلط نسبی در مهارت

 گیری از متون فقهیعربی؛ آشنایی مناسب و توانایی بهره

 


