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  عناوين مقاالت نمايه
  )يفصلنامه اقتصاد اسالم 52ـ49شمارگان (

   حسين غفورزاده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

و  مقـدم  يرضا مصباح غالم/  بهره پول تيحرمت و حل نييدر تع هيسرما تياثر ماه .1
 . 77-59، ص1392 تابستان، 50شماره  ،سيزدهمسال  ،زاده نيدحسيس يمجتب

منفعت بالفعل،  ،يارزش اعتبار ،يقيارزش حق ،يپول هيبهره، ربا، سرما :يديواژگان كل
  منفعت بالقوه.

 ديـ حم ،يائيـ حسـن ك /  رانيـ در ا ياسـالم  يبانكدار ياجرا يابيكام زانيم يابيارز .2
 . 119-91، ص1392 پاييز، 51شماره  ،سيزدهمسال  ،يو حسن سبحان يشميابر

 يساز نهي، به متعارف يبانكدار ، ياسالم يبانكدار ران،يا ينظام بانك :يديواژگان كل
  پرش ـ انتشار. نديفرا ، يتصادف

  يعلـ / ارز سـك ير تيريمد ندياستفاده از سوآپ نرخ ارز در فرا يفقه يسنج امكان .3
بهـار  ، 49شماره  ،سيزدهمسال  ،ياله يو مهد يپناه عتيشر ديدمجيس ا،ين يمعصوم
 .  114-85، ص1392

  .معاوضه، تعهد در برابر تعهد ع،يب ،يارز سكير تيريقرارداد سوآپ ارز، مد :يديواژگان كل
 يعل غالم/  رانيا هيمتناسب با بازار سرما تيسوآپ مالك يطراح يفقه يسنج امكان .4

 .170-145، ص1392 پاييز، 51شماره  ،سيزدهمسال  ،ياله يو مهد اين يمعصوم
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  معاوضه، تعهد در برابر تعهد. ع،يب سك،ير تيريمد ت،يسوآپ مالك :يديواژگان كل
 فرد، يفراهان ديسع/  يدر چارچوب اقتصاد اسالم يخارج يها تراز پرداخت يبررس .5

 .111-89، ص1392 زمستان، 52شماره  ،سيزدهمسال  ،نژاد يزنگ اله تيآ

 يها تراز پرداخت ،ياقتصاد اسالم الملل، نياقتصاد كالن، اقتصاد ب :يديواژگان كل
  ).BPها ( تراز پرداخت يبهره، منحن ،يخارج

 ينظرپـور و مهـد   ينقـ   محمـد / در اوراق مشـاركت   هيسرما نيتضم يفقه يبررس .6
 . 130-111، ص1392تابستان، 50شماره  ،سيزدهمسال  ،اخالق خوش

  .هيسرما نياوراق مشاركت، عقد شركت، تضم :يديواژگان كل
 ا،يـ ن محمـدجواد محقـق  /  هيـ فقـه امام  ديـ سوآپ نرخ بهره از د يقراردادها يبررس .7

، 1392زمستان ، 52شماره  ،سيزدهمسال  ،يدزفول زاده خواجه يهاد ،يتملك نيحس
 .170-141ص

  .سكير تيريسوآپ، سوآپ نرخ بهره، مد ياوراق مشتقه، قراردادها :يديواژگان كل
محمدحسـن  /  ياقتصاد مقاومت ينقش عوامل در اقتصاد بدون نفت در الگو يبررس .8

، 52شماره  ،سيزدهمسال  ،لقمان يموسو اشرف دهيس ،ينينائ ياديبن يعل ،يروزيكامف
 .87-59، ص1392 زمستان

 ،ينظام خاكستر اد،يبن روش داده ،ياقتصاد بدون نفت، اقتصاد مقاومت :يديواژگان كل
  .ماتليروش د

 دعباسيسـ / صكوك استصـناع در صـنعت نفـت     لهيمالي پروژه محور بهوس نيتأم .9
 . 110-79، ص1392 تابستان، 50شماره  ،سيزدهم، سال يو جواد حداد انيموسو

  محور، صكوك، استصناع، بخش باالدستي نفت. مالي، پروژه نيتأم :يديواژگان كل
و  يائيضـ  محمـد عـادل  /  يبـانك  يهـا  نامـه  ضمانت يو حقوق يفقه تيماه ليتحل .10

 .144-121، ص1392 پاييز، 51شماره  ،سيزدهم، سال فر ينيمحدثه مع
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  ضمان و كفالت. قاع،يضمانت نامه، عقد، ا :يديواژگان كل
محمـد  / در نظـام بانكـداري بـدون ربـا     يمـال  يهـا  ريسـك  يبند تيو اولو ليتحل .11

 .  167-138، ص1392 بهار، 49شماره  ،سيزدهمسال  ،كاوند يو مجتب پور نيحس

نرخ  سكينرخ ارز، ر سكير ،ينگينقد  سكير ،ياعتبار  سكير :يديواژگان كل
  .يتيمالك يدر ابزارها يگذار هيسرما سكير مت،يق سكير ،يبازده

شـماره   ،سيزدهمسال  ا،ين يهادو اصغر ي/ عل يكردشناختيبر رو هيربا با تك يها هيآ ريتفس .12
 .139-113، ص1392ستان زم، 52

فلسفه حرمت ربا،  م،يبه اقتصاد، ربا در قرآن كر يشناخت كرديربا، رو :يديواژگان كل
  .ياختالل شناخت

 ثميم ان،يموسو دعباسيس/ ياسالم هيو بازار سرما يسهام در بانكدار ياعتبار ديخر .13
-30، ص1392بهـار  ، 49شـماره   ،سـيزدهم سال  ،ينيحس يعل يو مهد واحد ييفدا
57  . 

  .وديعه، مشاركت مدني، مرابحهخريد اعتباري، سهام،  :يديواژگان كل
 دعباسيسـ / بـدون ربـا    يبـانك  اتيدر قانون عمل يرجاريغ يها مطالبه يخأل قانون .14

 .57-33، ص1392 زمستان، 52شماره  ،سيزدهمسال  ،انيموسو

 ريتأخ مهيجر ،يرجاريغ يها بدون ربا، مطالبه يبانك اتيقانون عمل :يديواژگان كل
  .يوجه التزام، فقه اسالم ه،يتاد

 ،سيزدهمسال  ،يرمعزيم نيدحسيس / (اقتصاد بركت)يبر علم اقتصاد اسالم يدرآمد .15
 .  30-5، ص1392 تابستان، 50شماره 

  انسان، اقتصاد، نعمت، سعادت، بركت. :يديواژگان كل
 ديـ مج/ بودجـه دولـت    نيدر تـأم  اتيو مال يدولت يها يياز دارا يسهم درآمد ناش .16

  .29-5، ص1392 بهار، 49شماره  ،سيزدهمسال  ،يدوان ييرضا
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  .ياقتصاد اسالم ،يخراج، بودجه دولت اسالم ات،يمال :يديواژگان كل
 نيحسـ / بـازار بـاز    اتيصكوك اجاره جهت انجام عمل ياتيعمل يها مدل يطراح .17

 پـاييز ، 51شـماره   ،سـيزدهم سـال   ،يو كـامران نـدر   انيموسو دعباسيس ،يسميم
 .  89-63، ص1392

بازار  اتيعمل ،يپول يگذار استيصكوك اجاره، س ،ياسالم يبانكدار :يديواژگان كل
 .يباز، بانك مركز

اسـداهللا   ،يجانياكبر كم/ بدون ربا  يبانكدار طيمطلوب در مح يپول استيقاعده  س .18
تان تابسـ ، 50شـماره   ،سـيزدهم سـال   ،ينياءالحسـ يك نياءالديض ديوش و س نيفرز

 .  58-31، ص1392

و مك  لوريقاعده ت ،ياستيبدون ربا، قاعده س يبانكدار ،يپول استيس :يديواژگان كل
  كالم.

زمسـتان  ، 52شـماره   ،سيزدهمسال  ،انيناصر جهان /ي اقتصاد تيامن ياخالق يمبان .19
 .32-5، ص1392

  .ها استيس ن،يقوان ،يدرون يها تيظرف ،ياقتصاد تياخالق، امن :يديواژگان كل
 دمحمدجواديس ،يآباد صالح يعل/ اجاره ياسالم ياوراق مال يگذار ارزش يها مدل .20

 بهـار ، 49شـماره   ،سـيزدهم سـال   ،ينيحس يعل يو مهد واحد ييفدا ثميم رطاهر،يم
 .  137-115، ص1392

 ،ينقد يها انيجر لياوراق اجاره، مدل تنز يگذار اوراق اجاره، ارزش :يديواژگان كل
  .معامله ارياخت

 نيرحسـ يداميس/ تكافل اصناف  يها براساس الگو بانك يمشاركت يعقدها تيريمد .21
، 1392 تابسـتان ، 50شـماره   ،سـيزدهم سـال   ،زاده فيو محمـدجواد شـر   ياعتصام

 .  159-131ص

  بدون ربا. يبانكدار سك،ير تيريتكافل صنوف، مد ،يمشاركت يعقدها: يديواژگان كل
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نظرپور و  ي/ محمدنق يبانك نيبازار ب لهيوس به يپول استيدر اعمال س ينقش بانك مركز .22
 . 84-58، ص1392 بهار، 49شماره  ،سيزدهمسال  ،يقيحق ثميم

هاي پولي،  بانك مركزي، سياست بانكي، بازار پول، بازار بين :يديواژگان كل
  .بانكداري اسالمي

 يمحمـدعل /  ريـ در سـه دهـه اخ   يدر تحقق استقالل اقتصـاد  ينقش دولت اسالم .23
 ،سـيزدهم سـال   ،يآقاجـان  بيـ احمـد اسـدزاده و حب   ،يصادق دكماليمتفكرآزاد، س

 .  33-5، ص1392 پاييز، 51شماره 

، كالمن ـ TVP افتيره ران،ياقتصاد ا ،يدولت اسالم ،ياستقالل اقتصاد :يديواژگان كل
  .لتريف

 يمحمـدعل /  يمقـام معظـم رهبـر    يها شهيدر اند ياقتصاد شرفتينقش مردم در پ .24
، 1392 پــاييز، 51شــماره  ،ســيزدهمســال  ،لقمــان يموســو اشــرف دهيو ســ عايشــف
 .  61ـ35ص

 ،ياقتصاد شرفتيپ ،يمشاركت مردم ،ياقتصاد مردم ،ياقتصاد مقاومت :يديواژگان كل
  .اديبن داده هينظر ،يمقام معظم رهبر

فصلنامه اقتصاد اسـالمي (شـماره    دآورندگانيو پد يمقاالت، موضوع نينمايه عناو .25
 . 180ـ168، ص1392 بهار، 49شماره  ،سيزدهمسال  ،حسين غفورزاده آراني)/ 48ـ45

فصلنامه  دآورندگان،يپد هينما ،يموضوع هيمقاالت، نما نينمايه عناو :يديواژگان كل
  .ياقتصاد اسالم
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  موضوعي نمايه
  )يفصلنامه اقتصاد اسالم 52ـ49شمارگان (

  حسين غفورزاده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )12(ياختالل شناخت
  )20(معامله ارياخت

  )19(اخالق
  )1(يارزش اعتبار
  )1(يقيارزش حق

  )20(اوراق اجاره يگذار ارزش
  )9(استصناع

  )23(ياستقالل اقتصاد
  ) 16) و(5( ياقتصاد اسالم

  )23(رانياقتصاد ا
  )8(اقتصاد بدون نفت

  )5(الملل نياقتصاد ب
  )5(اقتصاد كالن
  )24(ياقتصاد مردم
  )24) و (8(ياقتصاد مقاومت

  )15(اقتصاد
  )19(ياقتصاد تيامن

  )15(انسان
  )20(اوراق اجاره

  )6(اوراق مشاركت
  )7(اوراق مشتقه

  )10(قاعيا
  )22(يبانك نيبازار ب

  )22(بازار پول
  )22) و (17(يبانك مركز

  )22) و (17)، (2(ياسالم يبانكدار
  )18(بدون ربا يبانكدار
  )21(بدون ربا يبانكدار
  )2(متعارف يبانكدار
  )9(باالدستي نفتبخش 
  )15(بركت
  )5) و (1(بهره
  )2(يتصادف يساز نهيبه

  )16(يبودجه دولت اسالم
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  )4) و (3(عيب
  )9(محور پروژه

  )24(ياقتصاد شرفتيپ
  )9(مالي نيتأم

  )5(يخارج يها تراز پرداخت
  )6(هيسرما نيتضم

  )4) و (3(تعهد در برابر تعهد
  )21(تكافل صنوف

  )14(هيتاد ريتأخ مهيجر
  )16(خراج
  )13(ياعتبار ديخر

  )23(يدولت اسالم
  )12(ميربا در قرآن كر

  )12) و (1(ربا
  )TVP)23 افتيره

  )8(اديبن روش داده
  )8(ماتليروش د

  )12(به اقتصاد يشناخت كرديرو
  )11(ياعتبار  سكير
 يدر ابزارها يگذار هيسرما سكير

  )11(يتيمالك
  )11(متيق سكير
  )11(نرخ ارز سكير
  )11(ينرخ بازده سكير
  )11(ينگينقد  سكير

  )1(يپول هيسرما
  )15(سعادت
  )13(سهام

  )4(تيسوآپ مالك
  )7(سوآپ نرخ بهره

  )18(يپول استيس
  )17(يپول يگذار استيس
  )19(ها استيس
  )22(يپول يها استيس

  )17(صكوك اجاره
  )9(صكوك
  )10(ضمان

  )10(ضمانت نامه
  )19(يدرون يها تيظرف

  )6(عقد شركت
  )10(عقد

  )21(يمشاركت يعقدها
  )17(بازار باز اتيعمل
  )2(پرش ـ انتشار نديفرا

  )25(يفصلنامه اقتصاد اسالم
  )14(يفقه اسالم

  )12(فلسفه حرمت ربا
  )18(و مك كالم لوريقاعده ت
  )18(ياستيقاعده س

  )14(بدون ربا يبانك اتيقانون عمل



 

مي
سال

اد ا
تص
ي اق

هش
پژو

ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

ان 
ارگ

شم
ي 
ضوع

 مو
ايه
نم

  ... 52ـ49

163  

  )3(قرارداد سوآپ ارز
  )7(سوآپ يقراردادها

  )19(نيقوان
  )23(لتريكالمن ـ ف

   )10(كفالت
  )16(اتيمال

  )20(ينقد يها انيجر ليمدل تنز
  )3(يارز سكير تيريمد
  )7) و (21)، (4(سكير تيريمد

  )13(مرابحه
  )13(يمشاركت مدن
  )24(يمشاركت مردم

  )14(يرجاريغ يها مطالبه
  )4) و (3(معاوضه

  )24(يمقام معظم رهبر
  )BP( )5ها ( تراز پرداخت يمنحن

  )1(منفعت بالفعل
  )1(منفعت بالقوه

  )2(رانيا ينظام بانك
  )8(ينظام خاكستر

  )24(اديبن داده هينظر
  )15(نعمت

  )25(مقاالت نينمايه عناو
  )25(دآورندگانيپد هينما
  )25(يموضوع هينما

  )14(وجه التزام
  )13(عهيود
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  نمايه پديدآورندگان
 ي)فصلنامه اقتصاد اسالم 52ـ49شمارگان ( 

    حسين غفورزاده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  )23(بيحب ،يآقاجان
    )2(ديحم ،يشميابر

   )23(احمد ،اسدزاده
   )21(نيرحسيداميس ،ياعتصام

  )4) و (3(يمهد ،ياله
    )8(يلع ،ينينائ ياديبن

   )7(نيحس ،يتملك
  )19(ناصر ،انيجهان
  )9(جواد ،يحداد
  )11(محمد ،پور نيحس

  )22(حقيقي، ميثم
  )7(يهاد ،يدزفول زاده خواجه
  )6(يمهد ،اخالق خوش
  )16(ديمج ،يدوان ييرضا
  )5(اله تيآ ،نژاد يزنگ

  )2(حسن ،يسبحان
  )1(يمجتب ،زاده نيدحسيس
    )3(ديدمجيس ،يپناه عتيشر
  )21(محمدجواد ،زاده فيشر
  )24(يمحمدعل ،عايشف

  )23(دكماليس ،يصادق
  )20(يعل ،يآباد صالح

  )10(محمدعادل ،يائيض
  )20) و (13(يمهد ،ينيحس يعل

  )25(حسين ،غفورزاده آراني
  )20) و (13(ثميم ،واحد ييفدا

  )5(ديسع فرد، يفراهان
  )18(وش اسداهللا نيفرز
   )8(محمدحسن ،يروزيكامف

  )11(يكاوند، مجتب
    )18(اكبر ،يجانيكم
  )18(نياءالديضديس ،ينياءالحسيك
   )2(حسن ،يائيك

   )23(يمتفكرآزاد، محمدعل
   )7(محمدجواد ا،ين محقق
  )1(رضا غالم ،مقدم يمصباح

  )4) و (3(يعل ا،ين يمعصوم 
  )10(محدثه ،فر ينيمع

  )17) و (14)، (13)، (9(دعباسيس ،انيموسو
  )24) و (8(اشرف دهيس ،لقمان يموسو

  )20(دمحمدجواديس رطاهر،يم
  )15(نيدحسيس  ،يرمعزيم
   )17(نيحس ،يسميم

  )17(كامران ،يندر
  )22) و (6(ينق  محمد ،نظرپور
  )12(اصغر يعل ،اين يهادو


