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 يباسمه تعال
 

  دكتر كامران ندري يو پژوهش يآموزش ،يسوابق شغل چكيده
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 يسوابق تحصيالت دانشگاه  .2
 

 )ارشد پيوسته معارف اسالمي و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع كارشناسي
  )از دانشگاه امام صادق (ع )و اقتصاد سنجي (فرعي )علوم اقتصادي با گرايش اقتصاد رياضي (اصلي دكتراي

 
 

  )يو پژوهش ي(آموزش يسوابق شغل .3
 

 )گاه امام صادق (عهيئت عملي دانش عضو
 )آموزش در دانشگاه امام صادق (ع يدفتر برنامه ريز رئيس
 )و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع يدانشكده معارف اسالم يآموزش معاون
 )و اساتيد دانشگاه امام صادق (ع يدفتر امور هيأت علم مدير
 )هيئت اجرائي جذب دانشگاه امام صادق (ع دبير

 وزارت نيرو يمعاون اقتصاد مشاور
 يو بانك يپژوهشكده پول يپژوهش معاون
 يو بانك يدر پژوهشكده پول ياسالم يگروه بانكدار مدير
 ايران ياسالم يجمهور يبانك مركز ،ياقتصاد يها هيئت تحريريه مجله روند پژوهش عضو
  يو بانك يهيئت تحريريه فصلنامه پول و اقتصاد، پژوهشكده پول عضو
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 يسوابق پژوهش  .4
 

 :يمقاالت فارس )الف   
 

o  بهره قراردادي و بهره طبيعي، نقد مفهوم سازي بهره در نظريات اقتصاددانان مسلمان، همايش
 .1380دوساالنه اقتصاد اسالمي، دانشگاه تربيت مدرس، 

o  ،1381ربا، بهره قراردادي و بهره طبيعي، فصلنامه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران. 
o  ،علل تمايل بانكداري اسالمي به عقود مبتني بر نرخ بهره ثابت، همايش دوساالنه اقتصاد اسالمي

 .1382دانشگاه تربيت مدرس، 
o حقوقي، همايش  -ربا، بهره و بانكداري اسالمي: مرزبندي ميان تحليلهاي اقتصادي و تحليلهاي فقهي

 .1383ساالنه بانكداري اسالمي، 
o  ،1387سياست پولي در بانكداري اسالمي، همايش ساالنه بانكداري اسالمي 
o  برآورد نرخ بهره تعادلي در اقتصاد ايران در قالب يك مدل تعادل عمومي، فصلنامه تحقيقات

 1388اقتصادي،
o دولت بر اقتصاد و توزيع درآمد به روش يگر يو تصد ياثرات نقش حاكميت ARDL: يمطالعه مورد 

  1388 ،ي، فصلنامه اقتصاد مقدارايران
o  جستاري پيرامون معيارها و چارچوب نظام توزيع درآمد در اقتصاد اسالمي، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد

  1388 ،ياسالم
o 1389 ،يدر بهبود توزيع درآمد، فصلنامه اقتصاد اسالم يدولت اسالم يتبيين نقش حاكميت 
o 1389 ،يصادرات، فصلنامه اقتصاد اسالم يدر تأمين مالاستفاده از ابزار صكوك  يامكان سنج 
o ياقتصاد يبدون ربا، دوفصلنامه جستارها يدر چارچوب نظام بانكدار يپول يها سياست يآثار بخش 

 1391ايران، 
o الگوريتم خوشه بندي فازي نسبت به )امكان سنجي نظريه منطقه بهينه پولي همكاري اقتصادي (اكو :

 1391 ،ياقتصاد يها ها و سياست وهشمركز، فصلنامه پژ
o يدوفصلنامه جستارها ،يمال يها ايجاد بحران يها در كاهش زمينه ياسالم ينقش نظام بانكدار 

 )(در حال چاپ 1392 ،ياقتصاد
 
 :يمقاالت انگليس )ب
 

• A Critique of Islamic Banking and Finance: Harmonization of Fatawa and 
the Nature of Modern Economic Life presented in the Islamic Banking and 
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Finance Conference in Malaysia in April 2007 and published Edwards Elgar 
Publication.  
• Interest Rate in the Open Market Operation Mechanism: Is It Also Subject 
to Prohibition by Shariah? , 8th International Conference on Islamic Economics 
and Finance, Qatar, 2011 

 
 
 :ترجمه )ج
 

 .1382اوراق آتي اسالمي و بازارهاي آن، تأليف ا. منان،    
 .1385شناخت تأمين مالي اسالمي، تأليف فهيم خان،  
 
  
  :يتحقيقات يها پروژه )د 
 

 مفهوم ربا، بهره و سود در نظام سرمايه داري   
  اصول و قواعد آينده نگري علمي   
 نحوه تخصيص اعتبارات بانكي به بخشهاي توليدي   
 شاخصهاي توسعه در سند چشم انداز بيست ساله   

 جداول داده و ستانده يآموزش يراهنما
  آن يها عدالت و شاخص مفهوم
 بانك به عنوان يك پديده مستحدث يشناس موضوع
 بهره وري عوامل توليد در واحدهاي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي محاسبه
 ربا و بهره در اسالم و غرب يپيرامون مفهوم شناس يتطبيق يجستار
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