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اعضاء
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براي عضويت در انجمن اينجا را کلیک کنید

  چاپ        ارسال به دوست

رزومه علمي حسن آقا نظري

گزارشنامه فعالیت ھاي آموزشي، پژوھشي و علمي اجرايي

حسن آقا نظري عضو ھیئت علمي و مدير گروه اقتصاد پژوھشگاه
حوزه و دانشگاه

 

1 – مشخصات عضو ھیأت علمي:

نظري حسن آقا

تاريخ تولد: 8/5/1328

محل تولد: شاھرود

مرتبه فعلي:  استاديار

تاريخ استخدام: 1/3/77

 

2 – سوابق تحصیلي دانشگاھي به ترتیب تاريخ اخذ مدرك:

B.S 1 كارشناسي ادبیات عرب و سطح متوسطه تھران ايران

M.S 2 كارشناسي ارشد سطح عالي فقه و اصول

3 دكتراي حرفه اي خارج فقه و مباني حقوق اسالمي خبرگان بدون مدرك وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري _

Ph.D 24/4/75 4 دكتراي تخصصي

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد به زبان اصلي:

عنوان رساله دكتري به زبان اصلي: قاعده حیازت

 

3 – سوابق خدمت در مؤسسات آموزش عالي و پژوھشي:

اخبار سایت

اطالعیه ھا

کتابخانه

فعالیت ھا

معرفی اساتید

درباره ما

ارتباط با ما

نقشه سايت
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3 – سوابق خدمت در مؤسسات آموزش عالي و پژوھشي:

1 رسمي – آزمايشي تمام وقت 1 عضو ھیات علمي پژوھشي و مدير گروه 1/3/77
1/1/83 4 10 پژوھشگاه حوزه و دانشگاه

2 رسمي – قطعي تمام وقت 6 عضو ھیات علمي پژوھشي و مدير گروه 1/1/83
10/10/86 3 10 پژوھشگاه حوزه و دانشگاه

3 رسمي – قطعي تمام وقت 9 عضو ھیات علمي پژوھشي و مدير گروه 1/1/83
1/4/87 4 4 پژوھشگاه حوزه و دانشگاه

 

4 – راھنمايي پروژه دانشجويان دوره كارشناسي

1 بررسي حبط اعمال از ديدگاه قرآن 2 79 80 مركز آموزش خواھران دفتر تبلیغات
اسالمي حوزه علمیه قم  %25

2 نعمت ھا و مراتب بھشت از ديدگاه قرآن 2 79 80 مركز آموزش خواھران دفتر تبلیغات
اسالمي حوزه علمیه قم  %25

3 مفردات معاد در قرآن 2 79 80 مركز آموزش خواھران دفتر تبلیغات اسالمي حوزه
علمیه قم  %25

4 فرايند خشوع در نماز از ديدگاه قرآن 1 79 80 مركز آموزش خواھران دفتر تبلیغات
اسالمي حوزه علمیه قم  %25

 

5– اختراع و اكتشاف ثبت شده و آثار پژوھشي و فني برگزيده در داخل يا خارج
از كشور

1 نگرشي علمي به ھزينه و درآمد دولت اسالمي دانشگاه تربیت مدرس

4/10/82  دانشكده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس - تھران

2 نظريه پردازي در اقتصاد اسالمي دبیرخانه دين پژوھان كشور

قم – دبیرخانه دين پژوھان كشور

3 نظريه پردازي در اقتصاد اسالمي دانشگاه تربیت مدرس تھران

26/8/84  دانشكده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس – تھران سومین جشنواره اقتصاد
اسالمي

4 كتاب درآمد و ھزينه دولت اسالمي دين پژوھان كشور دبیرخانه دين پژوھان كشور –
قم

5 كتابھاي مباني اقتصاد اسالمي/ پول در اقتصاد اسالمي/ ھزينه و درآمددولت اسالمي
دانشگاه تربیت مدرس 21/9/83 دومین جشنواره اقتصاد اسالمي – پژوھشكده اقتصاد

دانشگاه تربیت مدرس

 

6 – مقاله در نشريه ھاي معتبر داخلي

1 كار، اشتغال و تولید در آينه نھج البالغه علمي – پژوھشي نامه مفید

2 عدالت اقتصادي از نظر ھايك و اسالم علمي – پژوھشي نامه مفید

3 تفاوت علوم اجتماعي و علوم طبیعي علمي – پژوھشي انجمن معارف اسالمي سوم
9و8 پايیز و زمستان 1386

4 عدالت اقتصادي از نظر افالطون، ارسطو و اسالم علمي – پژوھشي فصلنامه علمي
پژوھشي اقتصاد اسالمي چھارم 14 تابستان 1383

5 توسعه سرمايه انساني بر اساس آموزه ھاي اسالم و تأثیر آن بر توسعه انساني
علمي – پژوھشي فصلنامه علمي پژوھشي اقتصاد اسالمي ھفتم 26 تابستان 1386

 

7– مقاله در نشريه ھاي معتبر داخلي

1 عوامل تورم در اقتصاد ايران معرفت

2 چالش نرخ فروش اقساطي دربانكداري انديشه حوزه يازدھم 53 مرداد و شھريور 1384

3 اصول راھبردي توسعه اجتماعي اقتصادي از ديدگاه امام علي فصلنامه پژوھشي و
اطالع رساني ويژه اقتصاد چھارم 18 و17 پايیز 1385
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8 – مقاله در نشريات معتبر خارجي

1  االحكام الحكومیه و تقدير المصلحه (اتجاه قانون اقتصادي)

السنه الرابعه زمستان 2008 میالدي 13 بیروت نصوص معاصره بین المللي

2 أسلمه االنسانیات محاوله النتاج علم اقتصاد اسالمي

السنه الثالثه پايیز 2007 میالدي 12 بیروت نصوص معاصره بین المللي

 

9 – مقاله كامل و خالصه مقاله در كنفرانس ھاي معتبر داخلي و خارجي

1- Ustad sadr on the estrangement of Ethies and Economics

Catholic-shia conference 2007 ethics in todays society London 22may 2007

2- Human Development From Islamic Doctrine Prespective

Islamic Economics conference Kualalampur 17th to 19th July 2007

3- آسیب شناسي قرارداد فروش اقساطي در عملیات بانكداري ايران

ربا در نظريه و عمل، موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) 2/1385

4-  درآمدي بر شكل گیري بازار مشترك اسالمي

جھانشمولي اسالم و جھاني سازي شانزدھمین كنفرانس بین المللي وحدت اسالمي
تھران 2/1382

5- بررسي كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان

 كنفرانس بین المللي حقوق و مسئولیتھاي زن در نظام اسالمي تھران 7/85

6- تفاوت مبناي دولت رفاه در لیبرالیسم و اسالم 

اقتصاد اسالمي و تحوالت معاصر دومین ھمايش دوساالنه اقتصاد اسالمي دانشگاه
تربیت مدرس تھران پايیز 1380

7- نقدي بر جايگزيني نرخ نسیه به جاي نرخ بھره 

نظريه اقتصاد اسالمي و عملكرد اقتصاد ايران سومین ھمايش دوساالنه اقتصاد اسالمي
دانشگاه تربیت مدرس تھران 3و4/10/82

8- گستره دخالت دولت در اقتصاد ايران و ارزيابي كارآمدي آن از نظر آموزه ھاي اسالمي

 دولت و بازار: نظريه اسالمي و تجربه ايران دانشگاه تربیت مدرس تھران پنجمین ھمايش
دوساالنه بین المللي اقتصاد اسالمي آبان ماه 86

 

10– تألیف يا تصنیف كتاب و تجديد چاپ

1- نگرشي علمي به ھزينه و درآمد دولت اسالمي

1382 1385 دوم پژوھشگاه حوزه و دانشگاه و پژوھشكده امور اقتصادي حسن آقا نظري
و دكتر محمد تقي گیلك حكیم آبادي

2- درآمدي بر نظريه پردازي اقتصاد اسالمي

 1385 1386 دوم پژوھشگاه حوزه و دانشگاه و (سمت)

3- قاعده حیازت با رويكرد اقتصاد اسالمي

1385 موسسه بوستان كتاب (مركز چاپ و نشر دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

4- مجموعه چشم انداز امام علي علیه السالم كار و تولید

 1382 1384 سوم كانون انديشه جوان (پژوھشگاه فرھنگ و انديشه اسالمي)

 

11 – راھنمايي يا مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي و
راھنمايي يا مشاوره رساله دكتري تخصصي

1 االسالم بین االصاله و التغريب

27/3/85 مركز جھاني علوم اسالمي كاظم مقدادي

2- عدالت اجتماعي 18
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2- عدالت اجتماعي 18

6/10/82 مركز مديريت حوزه علمیه قم محمد شبديني پاشاكي

3 معیارھا و شاخص ھاي توسعه انساني در اسالم 3

 30/2/79 موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) نصراهللا خلیلي تیرتاشي

4 آثار اقتصادي كاھش ارزش پول و بررسي فقھي جبران آن 3

 31/6/79 موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) محمد مھدي كرمي

5 ربا در قرآن و روايات 2

 4/2/82 موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) محمد جالل ناطقي

6 اسالم و فقر

 8/2/79 موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) حجت اهللا يارعلي

7 اتحاد اسالمي از ديدگاه نھج البالغه

 27/3/81 موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) سید سعید چاوشي

8 حق مھر و نفقه در اسالم

 83 - 1382 مركز جھاني علوم اسالمي سید ضامن علوي

9 تحلیل فقھي پول

 12/2/86 مركز جھاني علوم اسالمي محمد عیسي ھاشمي

10 ماھیت النفس

 81 - 1380 مركز مديريت حوزه علمیه قم احمد المبھوني

11 معاطات

 21/9/82 مركز مديريت حوزه علمیه قم سید موسي ھاشمي

12 بررسي فقھي انواع بیع و نقش آنھا در تامین مالي

 31/6/79 موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) جعفر انصاري

13 سقط جنین

 81 – 1382 مركز جھاني علوم اسالمي حسین داد حلیمي

14 اصول حاكم بر بازار اسالمي و مقايسه آن با بازار رقابت كامل

31/6/79 موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) محمد حسین كرمي

15 ابزارھاي سیاست پولي

 31/4/76 دانشگاه تھران سعید فراھاني

16 مقايسه اي بین عدالت از نظر منتقدان فايده گرايي و عدالت در اقتصاد اسالمي 

حسن شجاعي

17 امكان سنجي تاسیس بورس مستقل آتي نفت در جمھوري اسالمي ايران

 1382 دانشگاه امام صادق(ع) محمد آرام

18 اعتماد در سازمان با نگرش اسالمي

 1379 پژوھشكده حوزه و دانشگاه عبداهللا توكلي

19 عرضه نیروي كار بر مبناي اصول حاكم بر بازار كار اسالمي

1377 دانشگاه مفید مجید رضايي

20 درآمدي بر جايگاه قرض الحسنه در اسالم و اثرات اقتصادي آن

 1376 دانشگاه مفید علي اصغر ھادوي نیا

21 تحقیقي در باب آيات قرآني ناظر به توزيع مجدد ثروت

 20/2/80 موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) مرتضي آل صاحب فصول

22 ترجمه و نقد كتاب سیاستھاي مالي و نقش آن در نظام اسالمي

 1381 موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) مھدي لطیفي

23 اصول مالیاتھاي اسالمي
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23 اصول مالیاتھاي اسالمي

 دانشگاه مفید علیرضا لشگري

24 بررسي آثار راھھاي تامین كسري بودجه با رويكرد اسالمي

 2/7/80 موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) محمد جواد قره خاني

25 ارزيابي و بھبود نظام مالي در راستاي مشاركت مردم در سرمايه گذاري ھاي صنعتي

1378 دانشگاه علم و صنعت ايران سید رضا آقايان

26 بررسي توانايي عقود اسالمي در تامین اھداف و وظايف اساسي سیستم بانكي

 75 – 1374 موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) محمد رجايي

27 بررسي حیل ربا از ديدگاه فقھاي معاصر

 10/11/81 موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) حیدر مصلحي

28 ماھیت بھره و كارآيي اقتصادي آن

 1385 موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) سید محمد كاظم رجايي

29 شناسايي برخي از شاخص ھاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسالم

 1383 موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني(ره) محمد جمال خلیلیان اشكذري

 

12 – ترجمه كتاب

1- النقد في االقتصاد االسالمي

2006 م 1426 ھجري مركز الغدير للدراسات االسالمیه مجله المنھاج شماره 40 – 39

ھمكاري با مترجم و نظارت بر ترجمه. سند بند 3 مقدمه المترجم

 

13 – فعالیت در امور اجرايي دانشگاه ھا، مراكز تحقیقاتي و امور ستادي وزارت،
كمیته ھاي داخل و خارج از دانشگاه و ساير خدمات

1 مدير گروه اقتصاد پژوھشگاه حوزه و دانشگاه 1/3/77 10/10/86

2- نماينده پژوھشگاه حوزه و دانشگاه در برگزاري و عضو كمیته علمي و كمیته داوران
مقاالت و شركت در دومین ھمايش دوساالنه اقتصاد اسالمي دانشگاه تربیت مدرس

تھران پايیز 1380

3- نماينده پژوھشگاه حوزه و دانشگاه در برگزاري و عضو كمیته علمي و كمیته داوران
مقاالت و شركت در سومین ھمايش دوساالنه اقتصاد اسالمي دانشگاه تربیت مدرس

تھران 3/10/82 4/10/82

4- نماينده پژوھشگاه حوزه و دانشگاه در برگزاري و عضو كمیته علمي و كمیته داوران
مقاالت و شركت در چھارمین ھمايش دوساالنه اقتصاد اسالمي دانشگاه تربیت مدرس

تھران 25/8/84 26/8/84

5- نماينده پژوھشگاه حوزه و دانشگاه در برگزاري و عضو كمیته علمي و كمیته داوران
مقاالت و شركت در پنجمین ھمايش دوساالنه اقتصاد اسالمي دانشگاه تربیت مدرس

تھران  23/7/86 9/8/86 10/8/86

6- ارائه بحث عقد االختیار دانشگاه مفید 24/9/84 15 ساعت

7- ناقد موضوع ترسیم نظام مالكیت فكري بر اساس مباني نظري دبیرخانه دين پژوھان
قم 7/8/83 15 ساعت

8- ارزيابي طرح بررسي انديشه ھاي اقتصادي ابوذر دانشگاه مفید 10/10/82 20 ساعت

9 - ارزيابي نرخ و پايه مالیاتي در مالیه اسالم پژوھشگاه حوزه و دانشگاه  3/5/83
3/5/83 20 ساعت

10- ارائه بحث رابطه كاھش قدرت خريد پول با بھره پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسالمي
(دفتر تبلیغات) 13/2/85 13/2/85 7 ساعت

11- نقد و بررسي نظريه بوھم ماورك انجمن اقتصاد اسالمي قم 11/10/83 10 ساعت

12- ارائه مباحث كتاب نگرش علمي به ھزينه و درآمد دولت اسالمي انجمن اقتصاد
اسالمي قم 10/9/84 10 ساعت

13- ارائه بحث نظريه پردازي اقتصاد اسالمي انجمن اقتصاد اسالمي قم 2/4/85 10
ساعت 
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ساعت 

14- نقد و بررسي اليحه قانوني اصل 44 انجمن اقتصاد اسالمي قم 1/3/86 13/7/86
13/7/86 10ساعت

15- عضو كمیته تحصیالت تكمیلي گروه اقتصاد پژوھشگاه پژوھشگاه حوزه و دانشگاه 
7/4/85 7/4/85 10/10/86  88 ساعت

16- مجري طرح فلسفه اقتصاد پژوھشگاه حوزه و دانشگاه 29/4/76 29/4/76 30/9/78
بیش از سه سال 20 ساعت

17- مديريت پژوھشي گروه اقتصاد موسسه آموزشي امام خمیني موسسه آموزشي

امام خمیني 1/10/77 29/12/76 دو سال

18- شركت در كارگاه آموزشي بسیج اساتید بسیج اساتید تھران 12/10/84 15 ساعت

19- كارگاه آموزشي بین المللي «اخالق و اقتصاد» پژوھشكده اقتصاد تربیت مدرس
تھران 28/10/83 15 ساعت

20- كارگاه علمي – آموزشي تكامل اقتصاد، نرخ بھره و رشد جمعیت دانشگاه مفید
11/11/84 4 ساعت

21- عضو ھیات تحريريه مجله جستارھاي اقتصادي (شركت در جلسه ھیات تحريريه در
تھران) پژوھشگاه حوزه و دانشگاه 1383 تا كنون -

22- عضو ھیات تحريريه فصلنامه حوزه و دانشگاه پژوھشگاه حوزه و دانشگاه زمستان
1380 تا كنون -

23- رئیس ھیئت مديره انجمن 83 – 85 انجمن اقتصاد اسالمي قم
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