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 الرحین الرحوي اهلل بسن
 

 هشخصات فردی:

  8531     : تاریخ تَلذ عبذالخالك کریوی  : خاًَادگی ٍ ًام ًام

 بلَار جوَْری ، هَسسِ آهَزشی ٍ پژٍّشی اهام خویٌی رحوت اهلل علیِ، گرٍُ التصاد  –لن : کار هحل تلفي ٍ آدرس

 90510818380شوارُ تواس:          gmail.com58abkarimi@                          :الکترًٍیکی پست

 

 : تحصیالت

 تحصیالت حوسوی

سالْای  اید با لید هَضَع درساساتیدی وِ ًشد آًْا تلوذ ًوَدُ ًام هحل تحصیل 

 تحصیل

هشْد) هدرسِ آیِ اهلل خَیی(  همدهات

 لن )هدرسِ الوْدی(  -

استاد حجت ّاشوی  -صزف ٍ ًحَ( -ی) همدهاتاستاد سٌاباد

  -هٌتظزی همدم)هٌطك هظفز( -حائزی) سیَطی( -خزاساًی)سیَطی(

27- 08  

لن )هجتوغ ػالی اهام  سطح

   –خویٌی)رُ(( 

هجتوغ اهیي ) هدرسِ ػالی فمِ 

 ٍ هؼارف (

 صوصام الدیي لَاهی( -حلمات شْید صدر) هسلن للی پَر

تفسیز ) یه  –) استاد خرمی( فمِ االستداللی –هىاسب هحزهِ ) دوتز بزجی( 

 سال در سطح چْار جاهؼِ الوصطفی الؼالویِ  (

08- 00   

 خارج
 88-08 آیِ اهلل هحسي اراوی، آیت اهلل جَادی آهلی حفظْن اهلل   -آیِ اهلل ٍحید خزاساًی حضَر در درس خارج

   گَاّی هدرن خارج

 

 تحصیالت داًشگاّی

 آدرس ٍ تاریخ هحل تحصیل ّای تحصیلیسال حصیلیرشتِ ت همطغ تحصیلی

هؼارف اسالهی ٍ  لیساًس 

 التصاد 

هَسسِ  -بلَار جوَْری اسالهی -لن  02 -07

 آهَسشی ٍ پژٍّشی اهام خویٌی) رُ( 

هؼارف اسالهی ٍ  فَق لیساًس 

 التصاد 

هَسسِ  -بلَار جوَْری اسالهی -لن 02-88

 آهَسشی ٍ پژٍّشی اهام خویٌی) رُ(

 با گزایشلزآى ػلَم  تزا دو

 التصاد 

هَسسِ  –هجتوغ اهیي  -بلَار اهیي -لن  هشغَل تدٍیي رسالِ  

جاهؼِ الوصطفی  -ػالی ػلَم اًساًی

 الؼالویِ
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  :پژٍّشی سَابك

 

 اقتصاد معرفت پژوهشی علمی فصلنامه دو« اسالمی،  بانكداري شاخص »  پژوهشی علمی مقاله. 1

  ، 1333 زمستان و پاييس ،11 شماره ششم، سال اسالمی،

ّوایش هلی اخالق ٍ التصاد ارائِ شذُ در  «درآ مدی بر مفهوم اخالق در ابنکداری اسالمی»همالِ برتر . 2

چاپ شده در کتاب هامیش اخالق و اقتصاد ،  –مرکز علمی حوزوی و دانشگاهی  02اب مشارکت بیش از  -  8501آرر  -اسالهی

 میه مق. اجنمن اقتصاد اسالمی حوزه عل 

مقاله بزتز و بزگشیده و ارائه شده در همایش ملی سبک ، معیارهای سبک سندگی در حوسه بانکداری اسالمی . 3

 .، قم، راهکارها و راهبزدها ، جامعه المصطفی العالمیه 3131سندگی 

مقاله پذیزفته شده همایش ملی پیشزفت اس منظز قزآن ، بزرسی تطبیقی پارادایم پیشزفت اسالمی و توسعه متعارف . 4

 و حدیث، مزکش الگوی پیشزفت ، دبیزخانه حوسوی.  

  :ّا تمذیرًاهِ ٍ علوی عٌاٍیي -3

رتبِ  ، حائسکارشٌاسی ارشذ ، هَسسِ آهَزشی ٍ پژٍّشی اهام خویٌی رحوت اهلل « شاخص باًکذاری اسالهی  »پایاى ًاهِ

  08سال  در جشٌَارُ شیخ طَسیپٌجن 

 

 :پژٍّشی ّای فعالیت سایر 

 رديف
 ياهؤسسِداًشگاًُام 

 آهَزشي ٍپژٍّشي

-ياهيكِ ًوَدُّاييپژٍّشعٌَاى

 ًوائيذ.

 تاريـخ 
 ًشاًي پژٍّشگاُ

 پاياى شرٍع 

1 

 

هذرسِ عالي اهام خويٌي 

 )رُ( 

رسالِ كارشٌاسي ارشذ: تَسعِ 

 اقتصادی از ديذگاُ قرآى كرين 
1386  

ْشت ارديب 

1388    

هجتوع عالي اهام  -فلکِ جْاد

خويٌي)رُ( داًشکذُ علَم 

 قرآى ٍ حذيث 

2 
 هَسسِ علوي كاربردی قذر

 88آررهاُ     88هْرهاُ  بستِ فرٌّگي اقتصادی ٍقف  برًاهِ پٌجن تَسعِ 
جاهعِ  -سِ راُ ساالريِ -قن

 هَسسِ قذر – 3بلَک  -العلَم

3 

پژٍّشگاُ بيي الوللي جاهعِ 

)صلی اهلل عليه و آله و ي الوصطف

 العالويِ  سلم(
 88اسفٌذ   88دی هاُ  هطالعات راّبردی بالکاى 

جاهعِ  -سِ راُ ساالريِ -قن

پژٍّشگاُ بيي  3بلَک  -العلَم

 الوللي جاهعِ الوصطفي العالويِ

4 

ًوايٌذگي هركس تحقيقات 

استراتژيک ًْاد رياست 

 جوَْری

استخراج شاخص غش در بازار 

 اسالهي
 89خرداد   89ردييفرٍ

جاهعِ  -سِ راُ ساالريِ -قن

هركس   – 3بلَک  -العلَم

پژٍّشْای تحقيقات 

 استراتژيک
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ًوايٌذگي هركس تحقيقات 

استراتژيک ًْاد رياست 

 جوَْری
 89هْر   89شْريَر  استخراج شاخصْای فرٌّگي 

جاهعِ  -سِ راُ ساالريِ -قن

ًوايٌذگي   – 3بلَک  -العلَم

حقيقات هركس پژٍّشْای ت

 استراتژيک 
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 هَسسِ علوي كاربردی قذر

 89اسفٌذ   89هْر هاُ  استخراج شاخص تکرين هشتری 
جاهعِ  -سِ راُ ساالريِ -قن

 -طبقِ دٍم – 3بلَک  -العلَم

 هَسسِ قذر
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 هَسسِ علوي كاربردی قذر

استخراج شاخص ّای باًکذاری  

 اسالهي 
 91 89هْر هاُ 

جاهعِ  -سِ راُ ساالريِ -قن

 -طبقِ دٍم – 3بلَک  -لعلَما

 هَسسِ قذر

8 
هَسسِ آهَزشي ٍ پژٍّشي 

 اهام خويٌي)رُ( 

رسالِ كارشٌاسي ارشذ:   

 ّای باًکذاری اسالهي  شاخص
  91   99هرداد 

بلَار جوَْری  -بلَار اهيي -قن

 اسالهي

  

 

 


