
61

شصت و یکدهم/ شماره نزشاسال 
1395بهار

و تجملی در برآورد اثر سرمایه دینی روي مصرف کاالها و خدمات ضروري/ 5
جامعه شهري ایران

قربانزادهوایشمرتضی عزتی و 
اقتصاديمتغیرهايبرمالی بازارهايدرصداقتاثر/ 33

زهرا نصراللهی و علی شفیعی
بر نرخ بیکاري در ایراناثر عقدهاي بانکداري اسالمی بررسی/ 65

سیدعلی پایتختی اسکویی و عباس عرب مازار
هاي اثرگذاري سیاست پولی بر بخش واقعی در بررسی تطبیقی کانال/ 79

چارچوب اقتصاد نئوکالسیک و اسالمی
غیاثیيشهبازیموسو نظرپوریمحمدنق، فردیفراهاندیسع
و ارائه الگوي مطلوبهاي اعتبار یشناسی تعاونآسیب/ 109

حسینیو مهدي علیانیفاضلدمحسنیسسیدعباس موسویان، 
الگوي خلق اعتبار در بانکداري اسالمی متأثر از اندیشه شهید صدر/137

فر، محمدرضا حیدري و وحید مقدمایمان باستانی
اد اسالمی فصلنامه اقتصدآورندگانیو پدیمقاالت، موضوعنینمایه عناو/ 157

)60ـ57(شماره
حسین غفورزاده 



61
1395بهار / شصت و یکه/ شماردهمانزشسال 

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
اکبر رشادول: علیؤمدیر مس

مازارعباس عربسردبیر: 
حسین غفورزاده دبیر تحریریه و مدیر اجرایی: 

تیب حروف الفبا):تر(بهت تحریریه ئاعضاي هی
/ دکتـر  عشري (دانشیار دانشگاه پیام نور) / دکتر صادق بختیاري (استاد دانشگاه اصـفهان)  دکتر ابوالقاسم اثنی

دکتـر  وش (دانشـیار دانشـگاه تهـران) /    مازار (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی) / دکتر اسداهللا فـرزین عباس عرب
) / دانشـگاه امـام صـادق   دانشـیار مقـدم ( رضا مصباحیغالمدکتر / ) قمدانشگاه یار دانشفرد (سعید فراهانی

دانشـگاه  اسـتاد سیدعباس موسویان (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی) / دکتر میثم موسایی (دکتر 
یار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشـه اسـالمی)/ دکتـر حسـین نمـازي      دانشي (سیدحسین میرمعزدکتر تهران) / 

ه شهید بهشتی).  (استاد دانشگا

پردازي: محمدعلی یوسفیتایپیست و صفحهنیاویراستار: سیداکبر سیدي
محسن رنجبرمترجم انگلیسی: محمد صفري: مترجم عربی

37185ـ179، صندوق پستی:37602997:نمابر37602995: ، تلفنخرداد، کوچه شهید میثمی15بلوار قم::فصلنامهنشانی 
88764792، نمابر: 88734863ـ 4تلفن: ، 2، پالك پژوهشگاه، خیابان )بخارست(تهران: خیابان شهید بهشتی احمد قصیر 

r/.iict.ac.i//eghtesad:http

..@:. iraciicteghtesadmailE

13145ـ44صندوق پستی:88153282ـ 88153555هاي مرکز توزیع و فروش: تلفن

کمیسیون نشریات 22/10/88مورخ 1757/11/3و گواهی شماره 16/8/86مورخ 6817/3به استناد گواهی شماره 
.داردپژوهشی-علمیفصلنامۀ اقتصاد اسالمی درجه،آوري)علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فن

شود.مه اقتصاد اسالمی با همکاري انجمن اقتصاد اسالمی ایران منتشر میفصلنا



راهنماي تنظیم و ارسال مقاالت
رعایت شود:ذیلیم مقاالت موارد لطفاً به هنگام تنظ

د.کنیخود را قید خانوادگی، میزان تحصیالت، رتبه علمی نویسنده و مترجم، شغل، نشانی، کد پستی و شماره تلفننام، نام. 1
کیفیـت  بـا (شـده  چینـی . مقاالت را روي یک طرف هر برگ، با رعایت فاصله مناسب بین سطرها و خوانا و حروف2

د.کنیبه همراه دیسکت آن ارسال ،)قابل قبول
اي نباشد.کلمه350چینی شده صفحه حروف25. حجم هر مقاله بیش از 3
آن به همین مقدار.و عربیکلمه به همراه چکیده انگلیسی150. چکیده فارسی مقاله، حداکثر در 4
. واژگان کلیدي فارسی و معادل انگلیسی آنها.5
.JELبندي . طبقه6
چاپ شده باشد.و مجموعه مقاالت رسالی نباید در هیچ نشریه داخلی یا خارجی . مقاله ا7
فرستاده شده باشد.ي دیگرهایا مجموعههامجله. مقاله ارسالی نباید همزمان به 8
است.ي. درج معادل التین اسامی، و اصطالحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضرور9

، 1357مظفـر،  (خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار و شـماره صـفحه  منابع مورد استفاده، در متن به این شکل نوشته شود، نام. 10
شود:ذیل تنظیم خانوادگی نویسنده، به شکلبر حسب حروف الفبایی نام) و فهرست منابع در آخر مقاله 194ص

، جلـد شـماره نـام متـرجم؛   ؛تـاب نام ک؛خانوادگی، نام نویسـنده نامبراي کتاب:)أ
.تاریخ انتشارنام ناشر،:محل انتشار، شماره چاپ

،نـام مجلـه  نام متـرجم؛ ،»عنوان مقاله«؛خانوادگی، نام نویسندهنامبراي مقاله:)ب
.  ، شماره صفحه آغاز و پایان مقالهانتشار، تاریخ مجلهشمارهدوره یا سال، 

شـماره  و»همان«منابع، به کلمه بالفاصله ار است در صورت تکرذکرشایانتذکر:
در صورت تعدد آثار منتشره در سال واحـد  همچنین شود.میبسندهجلد و صفحه 

و... متمایز»ج«، »ب«، »الف«انتشار با حروف از یک مؤلف، جهت نمایاندن ترتیب
د.گردمی

هاي مجله نیسـت لزوماً بیان دیدگاهاقتصاد اسالمی،فصلنامۀ علمی پژوهشیمقاالت و مطالب منتشره در
غیر موضوعات اقتصاد اسالمی و غیر اقتصاد ایران با راهکارهاي اسالمی معذور مجله از پذیرش مقاالت

اصـل مقـاالت ارسـالی بازگردانـده     مطالب آزاد اسـت  مقاالت ومجله در تلخیص و ویرایشاست 
است.مانعنقل مطالب و تصاویر با ذکر مأخذ بالشود نمی



61

شصت و یکانزدهم/ شماره شسال 
1395بهار 

و تجملی در برآورد اثر سرمایه دینی روي مصرف کاالها و خدمات ضروري/ 5
جامعه شهري ایران

قربانزادهوایشمرتضی عزتی و 
اقتصاديمتغیرهايبرمالی بازارهايدرصداقتاثر/ 33

زهرا نصراللهی و علی شفیعی
بر نرخ بیکاري در ایران/ بررسی اثر عقدهاي بانکداري اسالمی 65

سیدعلی پایتختی اسکویی و عباس عرب مازار
هاي اثرگذاري سیاست پولی بر بخش واقعی در بررسی تطبیقی کانال/ 79

چارچوب اقتصاد نئوکالسیک و اسالمی
غیاثیيشهبازیموسو نظرپوریمحمدنق، فردیفراهاندیسع
و ارائه الگوي مطلوبهاي اعتبار ناسی تعاونیش/ آسیب109

حسینیو مهدي علیانیفاضلدمحسنیسسیدعباس موسویان، 
الگوي خلق اعتبار در بانکداري اسالمی متأثر از اندیشه شهید صدر/137

فر، محمدرضا حیدري و وحید مقدمایمان باستانی
لنامه اقتصاد اسالمی فصدآورندگانیو پدیمقاالت، موضوعنینمایه عناو/ 157

)60ـ57(شماره
حسین غفورزاده 



وابسته به وزارت علوم، تحقیقات )ISC(فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم
ات علمی اطالعهايدر پایگاههمچنینو http://www.srlst.comو www.isc.gov.irو فناوري به نشانی 

و پایگاه مجالت تخصصی نور وابسته به مرکز تحقیقاتی علوم www.sid.irبه نشانی )SID(جهاد دانشگاهی
شود.مینمایهwww.noormags.com) به نشانی CRCISاسالمی (

است.) IFرسانی علوم و فناوري داراي ضریب تأثیر (اي اطالعشایان ذکر است این فصلنامه بنا به گواهی مرکز منطقه
، http://magazines.iict.ir/eghtesadهاي در ضمن فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی در سایت

www.iict.ir ،http://www.magiran.com ،www.noormags.com ،www.isc.gov.ir و
http://www.srlst.com.قابل دسترسی است


