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1- مشخصات عمومي

نام و نام خانوادگي: محمد نقي نظرپور

 مرتبه علمي و پايه: مربي پايه ١

 وضعیت استخدامي: رسمي آزمايشي

محل خدمت: دانشگاه مفید قم

سمت: استاديار و مدير گروه اقتصاد

تلفن محل کار: ٢١٣٠٣٨٣-0251

دورنگار: 0251-2927395

نشاني محل کار: قم- دانشگاه مفید

mnnazarpur@gmail.com :پست الکترونیک

 

2- زندگي نامه:

در سال ١٣۴٢ در شھرستان آمل در خانواده اي مذھبي متولد شدم و تحصیالت ابتدايي
، راھنمايي و دبیرستان را در ھمان شھر گذراندم . در سال١٣۶١ بال فاصله پس از اتمام
امتحانات سال چھارم دبیرستان به جبھه جنگ تحمیلي رھسپار شدم و در عملیات

اخبار سایت

اطالعیه ھا

کتابخانه

فعالیت ھا

معرفی اساتید

درباره ما

ارتباط با ما

نقشه سايت
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امتحانات سال چھارم دبیرستان به جبھه جنگ تحمیلي رھسپار شدم و در عملیات
رمضان در منطقه شلمچه شركت نمودم . تالش خالصانه رزمندگان،روحیه بسیار باالي
نوجوانان ، جوانان ، میانساالن و پیرمردان براي از خودگذشتگي و ايثار جان و آمادگي
براي شھادت در راه محبوب واقعي و فضاي فوق العاده صمیمي حاكم بر جبھه ھاي نبرد
حق علیه باطل، خاطرات بسیار خوشي از آن روزگار را ھمواره در ذھنم تداعي مي كند،
و براي ھمرزمان شھیدم علو درجات از خداوند مسئلت دارم و احساس مي كنم آنان
كوي سبقت را از ديگران ربود ه اند و ما از قافله جا مانديم. و اين قصه سر دراز دارد…پس
از اخذ ديپلم رياضي فیزيك به جھت عالقمندي فراوان به دروس حوزوي و متاثر از فضاي
معنوي انقالب اسالمي و اخالق و منش واالي آيت اهللا شھید دكتر بھشتي و آيت اهللا
جوادي آملي وارد حوزه علمیه شدم . چند ماھي در حوزه علمیه مشھد و حدود يك
سال و نیم در حوزه علمیه ولي عصر(عج) خوانسار و سپس در حوزه علمیه قم ، دروس
مقدمات و سطوح عالیه را محضر اساتیدي ھمچون حجج اسالم و آيات شريعتي، مرحوم
روحاني، ابن الرضا، رفیعیان، مرحوم تقديري، مرحوم اشتھاردي، مرحوم محامي،مرحوم
وجداني فخر، مرحوم ستوده ، مرحوم بني فضل،دوزدوزاني ، اعتمادي و صالحي
مازندراني تلمذ كردم . و ھمزمان و پس از گذراندن دروس مقدماتي فلسفه، برخي
مباحث عالي و فلسفه را در محضرآيت اهللا جوادي آملي و آيت اهللا حسن زاده آملي فرا
گرفتم . در ايام تعطیالت نیز برخي از مباحث نجومي را از محضر آيت اهللا حسن زاده تلمذ
نمودم. ازسال 1367 در دروس خارج فقه مرحوم آيت اهللا العظمي تبريزي، آيت اهللا جوادي
آملي و آيت اهللا كريمي و دروس اصول آيت اهللا العظمي وحید خراساني و مرحوم آيت اهللا

العظمي فاضل لنکراني و آيت اهللا سبحاني شرکت نمودم.

ھمزمان با تحصیل دروس حوزوي در سال 1368 پس از موفقیت در آزمون دانشگاه مفید
در رشته اقتصاد نظري تحصیالت دانشگاھي را آغاز کردم در سال 1373 از دوره
کارشناسي فارغ التحصیل شدم و در ھمان سال با شرکت در کنکور سراسري
کارشناسي ارشد در رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي دانشگاه عالمه طباطبايي
پذيرفته شدم و ھمزمان در سال 1376 با دفاع از پايان نامه خود تحت عنوان (ارزشھا و
توسعه، بررسي موردي قانون اساسي جمھوري اسالمي) از مقطع کارشناسي ارشد
فارغ التحصیل شدم و از شھريور سال 1376 به عنوان عضو ھیئت علمي گروه اقتصاد
فعالیت پژوھشي و آموزشي خود را آغاز کردم. در مھر ماه 1380 پس از شرکت در آزمون
دکتري اقتصاد، تحصیالت خود را در رشته علوم اقتصادي در مقطع دکتري در دانشگاه
مفید آغاز نمودم .گرايش اين جانب در دوره دکتري عالوه بر خرد و کالن ، اقتصاد پولي به

عنوان گرايش اصلي و اقتصاد اسالمي به عنوان گرايش فرعي بود. مجموعه دروس
دکتري و امتحانات جامع مربوط به آنھا در ارديبھشت 1384 به اتمام رسید و سر انجام در
سال ١٣٨٧ از رساله خود تحت عنوان ”ماھیت فقھي و كاركرد بانكي عقد استصناع و

معرفي اوراق استصناع ابزاري براي سیاست مالي و پولي“دفاع نمودم.

در دوران تحصیل، تحقیق و تدريس در دانشگاه که کاري نسبتا سخت و پر تالش بود از
دروس حوزه و اشتغال به تحصیل و تدريس در حوزه غافل نبوده و نیستم. ھم اکنون مدير

گروه اقتصاد دانشگاه مفید و دبیر کمیته تحصیالت تکمیلي آن مي باشم.

 

3- مدارج تحصیلي (کارشناسي و باالتر)

1 کارشناسي اقتصاد نظري نظري مفید ايران 1373

2 کارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي اقتصاد صنعتي عالمه طباطبايي ايران
1376

3 دکتري اقتصاد نظري اقتصاد پولي اقتصاد اسالمي مفید ايران 1387

 

4- مسئولیت ھاي علمي- مديريتي

1 عضو ھیات علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفید 1376 ادامه دارد

2 مدير ودبیر كمیته تحصیالت تكمیلي گروه اقتصاد دانشگاه مفید 1383 ادامه دارد

3 مدير دفتر ھمکاري ھاي پژوھشي دانشگاه مفید 1378 1380

4 ھیات تحريريه مجله اقتصاد اسالمي پژوھشگاه فرھنگ و انديشه اسالمي 1378
١٣٨۶

5 مدير داخلي مجله علمي- پژوھشي نامه اقتصادي مفید دانشگاه مفید 1385 ادامه
دارد

6 عضو شوراي علمي گروه اقتصاد پژوھشگاه فرھنگ و انديشه اسالمي 1385 ادامه
دارد

7 عضو شوراي علمي گروه اقتصاد پژوھشگاه حوزه و دانشگاه 1385 ادامه دارد

 

5- آثار و فعالیت ھاي پژوھشي- انتشاراتي
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5- آثار و فعالیت ھاي پژوھشي- انتشاراتي

الف- پروژه ھاي پژوھشي

1 فرھنگ توسعه مرکز پژوھش ھاي صدا و سیما 1378 1380 *

2 بررسي زمینه ھاي فعالیت تعاوني ھاي استان قم در قالب برنامه سوم اداره کل تعاون
استان قم 1377 1378 *

3 علم اقتصاد اسالمي دانشگاه مفید 1378 1380 *

4 بررسي تشکل ھاي تعاوني ھاي استان قم اداره کل تعاون استان قم 1384 1385 *

5 تعاوني ھاي صنايع بسته بندي در استان قم اداره کل تعاون استان قم 1383 1384 *

6 بررسي و شناسايي زمینه ھاي تشکیل و توسعه تعاوني ھاي پژوھش گل و گیاه

زينتي در استان قم اداره کل تعاون استان قم 1385 1386 *

7 حمل و نقل قم مديريت و راھبردي

ب- تالیف و ترجمه کتاب

1 ارزش ھا و توسعه * پژوھشگاه فرھنگ و انديشه اسالمي 3000 1378

2 اسالم و توسعه اقتصادي * دانشگاه مفید 1500 1383 اسحاق علوي

ج- تالیف و ترجمه مقاله

1 فرھنگ و توسعه از ديدگاه امام خمیني (ره) * مجموعه مقاالت ھمايش توسعه از
ديدگاه امام خمیني (ره) 1378

2 اقتصاد اثباتي و دستوري * نامه مفید 31 1381

3 بازار در حكومت امام علي (ع) * دانشنامه امام علي (ع) جلد 7 (اقتصاد) 1382

4 ضرورت تجديد نظر در کیفیت آموزش اقتصاد اسالمي در دانشگاه ھاي کشور * مجموعه
مقاالت نشست تدريس اقتصاد اسالمي 1382

۵ آزمون ھاي تجربي در اقتصاد و كار برد ھاي آن در اقتصاد اسالمي * اقتصاد اسالمي
١٧ بھار ١٣٨۴

۶ اوراق بھادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاري براي سیاست پولي * اقتصاد اسالمي
1384 20

٧ ارزيابي طرح و تنزيل ارزش زمان (فصل 22) * درسھايي در اقتصاد اسالمي 1384

٨ عملیات بازار باز از طريق اوراق استصناع «مشکالت و راه حل ھا» * مجله علمي
پژوھشي اقتصاد اسالمي 22 1385

9 مذھب توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي * دين و اقتصاد 2 1385

10 سیاست مالي از طريق اوراق استصناع * مجموعه مقاالت ھمايش بین المللي
ابزارھاي نوين مالي در نظام بانکداري اسالمي 1386

11 تقاضا و عرضه اوراق استصناع به منزله ابزار پولي * مجموعه مقاالت ھجدھمین
ھمايش بانکداري اسالمي 1386 اکبر کمیجاني

12 تامین مالي طرح ھاي اقتصادي از طريق اوراق استصناع و چگونگي به کارگیري آن در
بازار بورس * مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللي تامین مالي اسالمي 1386 اكبر

كمیجاني

13 نقد و بررسي امكان تحقق علم اقتصاد اسالمي * مجموعه مقاالت ھمايش بین
المللي بررسي انديشه ھاي اقتصادي آيت اهللا شھید صدر 1386

14 ترجمه مقاله تعريف و روش شناسي علم اقتصاد اسالمي منذر كھف * مجموعه
مقاالت ھمايش بین المللي بررسي انديشه ھاي اقتصادي آيت اهللا شھید صدر 1386

15 نظارت و دخالت دولت اسالمي در بازار با نگاھي اجمالي به قانون اساسي و عملكرد
ج.ا.ايران * مجموعه مقاالت ھمايش دو ساالنه بین المللي اقتصاد اسالمي 1386

16 چگونگي كاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانكي بدون ربا * مجله علمي
پژوھشي اقتصاد اسالمي 30 1387 اكبر كمیجاني

17 ايثار و شھادت ، سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي * مجموعه مقاالت ھمايش
ملي ايثار و شھادت 1387 مصطفي منتظري مقدم

18 فرھنگ اعتماد ساز در انديشه ديني * مجله علمي پژوھشي اقتصاد اسالمي ٣١
1387 مصطفي منتظري مقدم
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1387 مصطفي منتظري مقدم

 

د: آثار در دست پژوھش و چاپ :

1 شناخت سرمايه اجتماعي از ديدگاه اسالم و نقش آن در توسعه اقتصادي و ارايه
راھبردھايي براي برنامه پنجم توسعه، تألیف

2 تجارت در قرآن تألیف

3 نظريه بانكي بدون ربا تألیف

 

6- فعالیت ھاي آموزشي

دانشگاه عالمه طباطبايي و مفید ١٣٧٣-١٣٧٨ 2 نظام اقتصادي صدر اسالم 1

دانشگاه عالمه طباطبايي و مفید ١٣٧٧-١٣٧٨ 2 مباني فقھي اقتصاد اسالمي 2

دانشگاه مفید ١٣٧٧-١٣٧٨ 4 اقتصاد خرد ١ و٢ 3

دانشگاه مفید ١٣٧8-١٣87 3 اقتصاد توسعه 4

دانشگاه مفید ١٣٧8-١٣87 3 ارزيابي طرح ھاي اقتصادي 5

دانشگاه مفید ١٣٨۵-١٣٨٧ 3 پول و بانكداري 6

دانشگاه مفید ١٣٨۵-١٣٨٧ 2 پول و بانكداري بدون ربا 7

دانشگاه مفید 1377 3 كتاب اللمعه(خمس و زكاه) 8

مركز جھاني علوم اسالمي 1386 2 كتاب المضاربه و الشركه 9

مركز جھاني علوم اسالمي 1386 2 كتاب الزكاه 10

مركز جھاني علوم اسالمي ١٣٨6-١٣٨٧ 2 كتاب الخمس 11

 

7- مشاوره و داوري پايان نامه

1 بررسي رابطه متقابل بھره-وري و صادرات در زيربخش ھاي بخش صنعت در اقتصاد
ايران مشاور مھدي شباني دانشگاه مفید کارشناسي ارشد 1385

2 بررسي پايداري ساختار مدل پولي تورم در اقتصاد ايران طي دوره (1384:4-1368:1)
مشاور محمد ھادي طھراني دانشگاه مفید کارشناسي ارشد 1385

3 تاثیر حقوق مالکیت بر رشد اقتصادي در ايران داور ھاشم بزنگاني دانشگاه مفید
کارشناسي ارشد 1385

4 بررسي فقھي و اقتصادي اوراق بانک مرکزي با تاکید بر اوراق مشارکت بانک مرکزي
جمھوري اسالمي ايران مشاور محسن نودھي دانشگاه مفید کارشناسي ارشد 1386

5 تاثیر سیاست ھاي پولي بر اشتغال ايران مشاور حمزه شیخاني دانشگاه مفید

کارشناسي ارشد 1386

6 قابلیت بیع دين به عنوان ابزار سیاست پولي در بانکداري بدون ربا مشاور غالمعلي
خندان دانشگاه مفید کارشناسي ارشد 1386

7 تاثیر تکانه ھاي درآمدي بر قیمت و کشش قیمتي عرضه مسکن ايران داور لیلي
مايلي دانشگاه مفید کارشناسي ارشد 1386

8 الگوي پیشنھادي بانکداري بدون ربا براي کشور آذربايجان داور الدار علي حسین ُاف
مرکز جھاني علوم اسالمي کارشناسي ارشد 1386

9 بررسي ارتباط متقابل سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي داور علي نیکو نسبتي
دانشگاه مفید کارشناسي ارشد 1386

10 بررسي تاثیر سالمتي به عنوان عامل رشد اقتصادي داور زعفراني زاده دانشگاه مفید
کارشناسي ارشد 1387

11 نقش سرمايه اجتماعي در توسعه اقتصادي از منظر اسالم مشاور مصطفي منتظري
مقدم دانشگاه مفید کارشناسي ارشد 1387

12 تعیین اولويت ھاي صنعتي استانھاي سه گانه خراسان در راستاي ايجاد فرصت-ھاي
شغلي مشاور جواد زماني بیلندي دانشگاه مفید کارشناسي ارشد 1387

13 تاثیر قیمت جھاني نفت بر بازدھي و نوسانات شاخص قیمت سھام شركت ھاي
مربوط به كاني ھاي غیر فلزي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بھادار تھران مشاور
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مربوط به كاني ھاي غیر فلزي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بھادار تھران مشاور
قاسم ايزدي دانشگاه مفید کارشناسي ارشد 1387

14 آثار مخارج دولت در بخش بھداشت و درمان بر رشد اقتصاد ايران مشاور سید جواد
عمادي دانشگاه مفید کارشناسي ارشد 1387

15 بھره وري و عوامل موثر بر ارتقاء آن در بانكداري بدون ربا – موردي بانك ملت داور
محسن صداقت دانشگاه مفید کارشناسي ارشد 1388

16 بررسي فقھي معامالت آتي داور لوسي يامو زنگو جامعه المصطفي العالمیه
کارشناسي ارشد 1388

 

8- توضیحات :

١- طلبه ممتاز حوزه در سال ١٣۶٨ و دريافت جوايز از سوي مراجع بزرگوار حوزه (امام
خمیني ، آيت اهللا العظمي گلپايگاني و…)

٢- تقدير نامه توسط دبیرخانه مقاالت برتر اقتصاد اسالمي دانشگاه تربیت مدرس ١٣٨۴ به
جھت تدوين مقاله آزمون ھاي تجربي در اقتصاد و كاربرد آن در اقتصاد اسالمي چاپ شده

در مجله تخصصي اقتصاد اسالمي شماره ١٧

١٢:٥٤ - شنبه ٩ بھمن ١٣٨٩    /    شماره : ٧٧٩٥٣    /    تعداد نمایش : ١١٨١

نظرات بینندگان

این خبر فاقد نظر می باشد

نظر شما

نام :

ایمیل : 

*نظرات :

متن تصویر:

ارسال 

خروج


