
گوناگونبخش
حسین غفورزاده 

)یفصلنامه اقتصاد اسالم60ـ57شمارگان (عناوین مقاالت نمایه . 1
)یفصلنامه اقتصاد اسالم60ـ57شمارگان (موضوعینمایه. 2
)یاقتصاد اسالمفصلنامه 60ـ57شمارگان (نمایه پدیدآورندگان . 3
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عناوین مقاالتنمایه
)یفصلنامه اقتصاد اسالم60ـ57شمارگان (

حسین غفورزاده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابوالقاسـم  / کشورياهیسرمايهاییانباشت دارازانیبر مینسلنیاثر تحقق عدالت ب.1
.25-5، ص1394زمستان، 60شماره ،پانزدهم، سال اینيدیتوح

ـ پایعـ یمنابع طب،نسلینیعدالت ب:يدیواژگان کل ران،یـ مـدل کـالن اقتصـاد ا   ر،یپـذ انی
.هیانباشت سرما

حسـن /لیبـد يریپول؛ ارائـه تفسـ  یشناسیموجود در هستيکردهایرويانتقادیابیارز.2
.136-113، ص1394بهار ، 57شماره ،پانزدهمسال ،انیدرودنیو حسیسبحان

.شناسی، نظریه کاالیی، نظریه اعتباريپول، هستی:يدیواژگان کل
/ ینــدگینمايهــانــهیهزدیــصــکوك اجــاره و مشــارکت از دســهیو مقایابیــارز.3

تابسـتان ، 58شـماره  ،پـانزدهم سـال  ،يمرادیو محمد علیدنورانیسدمحمدرضایس
.122-91، ص1394

نمایندگی، اطالعات نامتقارن، تعادل نـش زیربـازي   ها، نظریه نظریه بازي:يدیواژگان کل
.کامل، صکوك

/ بانـک تجـارت)  ي(مطالعه مـورد یآزمون رفتار حداکثرسازي سود در بانک اسالم.4
،و محمد کهنـدل یابانیبریجهانگ،يعشریابوالقاسم اثن،یانیستیهیاصغر ابوالحسن
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.185-157، ص1394پاییز ، 59شماره ،پانزدهمسال 

ـ واژگان کل ،یاسـالم يبانکـدار يالگـو يهـا هـدف ،یاسـالم يبانکـدار يالگـو :يدی
ســود، آزمــون يحداکثرســازفیاصــل ضــع،یســود بانــک اســالميحداکثرســاز

.يناپارامتر

و یسـامان يانصـار بیحب/ ياقتصاد رفتاريهاياز بازيانصاف: شواهدایيبرابر.5
.86-63، ص1394بهار، 57شماره ،پانزدهمسال ،يابونورلیاسمع

رفتـاري،  يهايبرابري، انصاف، اقتصاد رفتاري، اقتصاد آزمایشگاهی، باز:يدیواژگان کل
.توزیع درآمد

و انیموسـو دعباسیسـ / یاسـالم یمـال يو غـرر در بازارهـا  سکیرابطه ریبررس.6
.93-65، ص1394پاییز، 59شماره ،پانزدهمسال ،اصلزادهیمحمد عل

غرر، عام و خاص مطلق.نان،یعدم اطمسک،یر:يدیواژگان کل

نیاءالدیدضـ یس/ شـهر کرمانشـاه)  يمسلمان (مطالعه مورددکنندهیرفتار تولیبررس.7
، 60شـماره  ،پانزدهمسال ،و الهه کشتکاررباطخیشیوسفیمحمدرضا ،ینیاالحسیک

.79-55ص، 1394زمستان 

ـ واژگـان کل  عمــومی، تولیدکننـده مسـلمان، تــابع تولیـد، منفعـت خصوصـی، منفعـت       :يدی
.AHPروش

یمجتبـ ان،یموسـو دعباسیسـ /اوراق اجاره مصون از تـورم مالی–یفقهیبررس.8
، 58شـماره  ،پـانزدهم سـال  ،یاعتصـام نیرحسـ یدامیو سیرزاخـان یکاوند، رضـا م 

.89-63، ص1394تابستان 

اوراق با بازدهی متغیر، قرارداد اجاره، اوراق اجاره مصون از تورم، نـرخ  :يدیواژگان کل
.تورم

ا،یـ نیمعصـوم یعلـ غالم/ هیفقه امامياحکام و آثار آن بر مبنا،یقرارداد آتیفقهیبررس.9
تابسـتان ، 58شـماره  ،پـانزدهم سـال  ،نیصـائم درضـا یدحمیواحد و سییفداثمیم
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.151-123، ص1394
قرارداد آتی، تعدیل حساب ودیعه، تسویه نقدي، دارایی پایه.:يدیواژگان کل

نظرپـور  یمحمـدنق / یقواعد فقهدیاز ديبانک مرکزیقرارداد مشارکت مدنیبررس.10
.167-137، ص1394بهار ، 57شماره ،پانزدهمسال ،یمیو فرشته مالکر

ها، قاعده شرط، قاعده انصاف.معاملهیقواعد فقه،یمشارکت مدن:يدیواژگان کل

/ خـانواده مسـلمان  ينظـر و عمـل در رفتـار اقتصـاد    نیپرکننده شکاف بيهاعاملنییتب.11
سـال  ،و بهـروز مهـرام  فـر یمیسـل یمصـطف ،یدانیمیناجاکبریعل،يارشددیوح

.143-113، ص1394زمستان ،60شماره ،پانزدهم
هاي اقتصادي اسالم، اعتدال، تخصیص درآمد به مخـارج مصـرفی،   آموزه:يدیواژگان کل
مندي، اراده.قاعده

/ خـانواده در اسـالم  یاخالقیبر مبانیپول، مبتنيتابع تقاضایرفاهياثرهالیتحل.12
، 1394زمسـتان  ، 60شـماره  ،پـانزدهم سـال  ،يدریـ و محمدرضـا ح فـر یباستانمانیا

.  165-145ص

تقاضاي پول، اخالق اسالمی، خانواده، انگیزه نوع چهارم، رفاه.:يدیواژگان کل

شماره ،پانزدهمسال ،یوسفییاحمدعل/ يآبادشاهاهللاتیآياقتصاديالگولیتحل.13
.112-87، ص1394بهار، 57

، فطرت، الگوي اقتصادي، شرکت مخمس.آبادياهللا شاهآیت:يدیواژگان کل

/ نیگزیبدون ربـا و ارائـه راهکـار جـا    يدر بانکدارهدیٔتارخیٔتامهیجريهاچالشلیتحل.14
.155-129، ص1394پاییز، 59شماره ،پانزدهمسال ،یمیو فرشته مالکرچیوهاب قل

.یاسالميبانکدارر،یتعزه،یتادریتاخمهیجر،یبانکيهامطالبه:يدیواژگان کل

،پـانزدهم سال ،يرمعزیمنیدحسیس/ اسالميو روش کشف مذهب اقتصادفیتعر.15
.  30-5، ص1394بهار ، 57شماره 



می
سال

اد ا
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

/
ان 

ارگ
شم

ت 
قاال

ن م
اوی

ه عن
مای

ن
ـ57

60

161

اقتصاد اسالمی، اصول راهبردي، مذهب اقتصادي، مکتب اقتصادي، :يدیواژگان کل
اصول ثابت.

ـ نامـه بازخر توافق.16 ـ  پـو ی(ردی ان،یموسـو دعباسیسـ / یاسـالم یبـانک نی) در بـازار ب
، 60شـماره  ،پانزدهمسال ،انیو محمدرضا حاجیمحمد طالبان،یمحمدرضا کاتوز

.111-81، ص1394زمستان

ـ نامـه بازخر توافق،یبانکنیبازار پول ب:يدیواژگان کل ـ بد،یـ شـرط بازخر د،ی و نـه یععی
.اریالخعیب

ـ لیمحمدجمال خل/ اسالمدگاهیاز دیانسانشرفتیدر پیکرامت و آزادگگاهیجا.17 انی
.63-33، ص1394پاییز، 59شماره ،پانزدهمسال ،يو قاسم عسکرياشکذر

.یسعادت، کرامت و آزادگ،یانسانشرفتیشاخص، نماگر، پار،یمع: يدیواژگان کل

ـ   سهیاشتر و مقاخوب بر اساس نامه مالک یمدل حکمرانیطراح.18 یآن بـا اصـول حکمران
شـماره  ،پـانزدهم سـال  ،ییبابامهیو فهرباطخیشیوسفیمحمدرضا/ یخوب بانک جهان

.62-31، ص1394بهار ، 57

بنیاد.حکمرانی خوب، عهدنامه مالک اشتر، نظریه داده:يدیواژگان کل

در چارچوب عقـد شـرکت   ی: تأملریخطرپذيگذارهیدر سرمایعدم تقارن اطالعات.19
، 58شـماره  ،پـانزدهم سـال  ،يو پرستو محمـد یسورشجانيدریحمهرناز/ و مضاربه

.177-153، ص1394تابستان

عقـد شـرکت، عقـد مضـاربه، عـدم تقـارن       ر،یخطرپـذ يگـذار هیسـرما :يدیواژگان کل
.يکارگزار،یاطالعات

، 59شـماره  ،پـانزدهم ، سـال  يرمعـز یمنیدحسیس/ یو اقتصاد اسالميفقه اقتصاد.20
.  99-73، ص1394پاییز

اسالم، علم اقتصـاد  ياسالم، نظام اقتصاديمذهب اقتصاد،يفقه اقتصاد:يدیواژگان کل
.یاسالم
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یمرتضـ / ، کار و استراحتزمان به کردار در راه خداوند متعالصیتخصيالگو.21
.127-95، ص1394پاییز ، 59شماره ،پانزدهمسال ،یعزت

، زنـدگی پـس از   تخصیص زمان، کار، کـردار در راه خداونـد متعـال   :يدیواژگان کل
.مرگ

عطـااهللا  / یبه مثابه علـم بـوم  یعلم اقتصاد اسالميهاتیو محدودهاتیظرف،یمبان.22
.32-5، ص1394تابستان ، 58شماره ،پانزدهمسال ،یآتانیعیرف

،یبـوم علم،یاقتصاد اسالمک،ینئوکالس،ییفرهنگ، علم اقتصاد، نهادگرا:يدیواژگان کل
.یشناسمعرفت، روشیشناسجامعه

نیحسـ / میقـرآن کـر  ياقتصـاد يهاهیآدیاز دياقتصاديهاتیفعالیاخالقاریمع.23
.54-27، ص1394زمستان، 60شماره ،پانزدهمسال ،غفورزاده

ـ آ،یـی گراتیـ غا،یـی گرافـه یوظ،ییگرالتیفض،ياخالق هنجار:يدیواژگان کل يهـا هی
قرآن.ياقتصاد

، 58شـماره  ،پـانزدهم سـال  ،يمحمدیمعرفدیعبدالحم/ یمفهوم نظم در اقتصاد اسالم.24
.62-33، ص1394تابستان

نظم طبیعی.،ریاضی، نهادها، اقتصاد نئوکالسیک، نظماسالمیاقتصاد:يدیواژگان کل

ــاو.25 ــه عن ــاالت، موضــوعنینمای ــدگانیو پدیمق فصــلنامه اقتصــاد اســالمی دآورن
.177-167، 1394بهار ، 57شماره ،پانزدهمسال ،غفورزادهنیحس/ )56ـ53(شماره

ـ نما،یموضـوع هیمقاالت، نمانینمایه عناو:يدیواژگان کل فصـلنامه  دآورنـدگان، یپدهی
.یاقتصاد اسالم
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موضوعینمایه
)یفصلنامه اقتصاد اسالم60ـ57شمارگان (

حسین غفورزاده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)4(يآزمون ناپارامتر
)11(هاي اقتصادي اسالمآموزه
) )13آبادياهللا شاهآیت

)23(قرآنياقتصاديهاهیآ
)12(اخالق اسالمی
)23(ياخالق هنجار

)11(اراده
)4(سوديحداکثرسازفیاصل ضع

)15(اصول ثابت
)15(اصول راهبردي

)3(اطالعات نامتقارن
)11(اعتدال

)5(اقتصاد آزمایشگاهی
)24و 22، 15(اقتصاد اسالمی
)5(اقتصاد رفتاري

)24(اقتصاد نئوکالسیک
)1(هیانباشت سرما

)5(انصاف
)  12(انگیزه نوع چهارم

)8(اوراق اجاره مصون از تورم
) 8(اوراق با بازدهی متغیر

)16(یبانکنیبازار پول ب
)5(رفتارييهايباز

)14(یاسالميبانکدار
)5(برابري

)16(اریالخعیو بنهیععیب
)2(پول

)17(یانسانشرفتیپ
)7(تابع تولید

)11(تخصیص درآمد به مخارج مصرفی
)21(تخصیص زمان

)9(تسویه نقدي
)3(تعادل نش زیربازي کامل

)9(تعدیل حساب ودیعه
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)14(ریتعز
) 12(تقاضاي پول

)16(دینامه بازخرتوافق
)5(توزیع درآمد

) 7(تولیدکننده مسلمان
)22(معرفتیشناسجامعه

)14(هیتادریتاخمهیجر
)4(یسود بانک اسالميحداکثرساز

)18(حکمرانی خوب
)  12(خانواده

)9(دارایی پایه
)12(رفاه

)AHP)7روش
)22(یشناسروش

)6(سکیر
)21(زندگی پس از مرگ

)19(ریخطرپذيگذارهیسرما
)17(سعادت
)17(شاخص

)16(دیشرط بازخر
)13(شرکت مخمس

)3(صکوك
)6(عام و خاص مطلق

)1(نسلینیعدالت ب
)6(نانیعدم اطم

)19(یعدم تقارن اطالعات
)19(عقد شرکت
)19(عقد مضاربه

)20(یعلم اقتصاد اسالم
)22(علم اقتصاد

)22(یعلم بوم
)18(عهدنامه مالک اشتر

)23(ییگراتیغا
)6(غرر

)22(فرهنگ
)25(یفصلنامه اقتصاد اسالم

)23(ییگرالتیفض
)13(فطرت

)20(يفقه اقتصاد
)10(قاعده انصاف

)10(قاعده شرط
) 11(منديقاعده

)9(قرارداد آتی
)8(قرارداد اجاره

)10(هامعاملهیقواعد فقه
)21(کار

)19(يکارگزار
)17(یکرامت و آزادگ

) ،)21کردار در راه خداوند متعال
)13(الگوي اقتصادي
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)4(یاسالميبانکداريالگو
)1(رانیمدل کالن اقتصاد ا

)20(اسالميمذهب اقتصاد
)15(مذهب اقتصادي

)10(یمشارکت مدن
)14(یبانکيهامطالبه

)17(اریمع
)15(مکتب اقتصادي

)1(ریپذانیپایعیمنابع طب
)7(منفعت خصوصی

) 7(منفعت عمومی
)22(کینئوکالس

)8(نرخ تورم
)20(اسالمينظام اقتصاد

)2(نظریه اعتباري
)3(هانظریه بازي
)18(بنیادنظریه داده

)2(نظریه کاالیی
)3(نظریه نمایندگی

)24(ریاضینظم
)24(نظم طبیعی

)17(نماگر
)25(دآورندگانیپدهینما

)25(مقاالتنینمایه عناو
)25(یموضوعهینما

)22(یینهادگرا
)24(نهادها

)23(ییگرافهیوظ
)4(یاسالميبانکداريالگويهاهدف
)2(شناسیهستی
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نمایه پدیدآورندگان
ی)فصلنامه اقتصاد اسالم60ـ57شمارگان (

حسین غفورزادهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)4(اصغری،انیستیهیابوالحسن
)5(لیاسمع،يابونور

)4(ابوالقاسم،يعشریاثن
)11(دیوح،يارشد

)8(نیرحسیدامیس،یاعتصام
) 5(بیحبی،سامانيرانصا
)18(مهیفه،ییبابا

)12(مانیا،فریباستان
)4(ریجهانگی،ابانیب

) 1(ابوالقاسم ،اینيدیتوح
)  16(محمدرضا ان،یحاج

)19(مهرنازی،سورشجانيدریح
)  12(محمدرضا ،يدریح
)  17(محمدجمال ي،اشکذرانیلیخل

)2(نیحس،انیدرود
)22(عطااهللا ،یآتانیعیرف

)2(حسنی،سبحان
)11ی(مصطف،فریمیسل
)3(دمحمدرضایسی،دنورانیس

)9(درضایدحمیسن،یصائم
)16(محمدی،طالب
)21(یمرتض،یعزت

)17(قاسم،يعسکر
) 6(محمد ،اصلزادهیعل
)3(محمدي،مرادیعل

)  25و 23(نیحس،غفورزاده
)  9(ثمیم،واحدییفدا
)14(وهاب،چیقل

)  16(محمدرضا ان،یکاتوز
)  8(یکاوند، مجتب

)7(الهه ،کشتکار
)4(محمد،کهندل

)7(نیاءالدیدضیس،ینیاالحسیک
)19(پرستو،يمحمد
)24(دیعبدالحم،يمحمدیمعرف

)9ی (علغالما،ینیمعصوم
)  14و 10(فرشته ،یمیمالکر
)11(بهروز،مهرام
)  16و 8، 6(دعباسیسان،یموسو

) 8(رضا ی،رزاخانیم
)20و 15(نیدحسیس،يرمعزیم

)  11(اکبریعل،یدانیمیناج
)10(یمحمدنق،نظرپور

)  18و 7(محمدرضا،رباطخیشیوسفی
)  13(یاحمدعل،یوسفی


