بخش گًواگًن
حسیه غفًرزادٌ

 .1ومايٍ عىاييه مقاالت (شمارگان 11ـ 14فصلىامٍ اقتصاد اسالمی)
 .2ومايٍ مًضًعی (شمارگان 11ـ 14فصلىامٍ اقتصاد اسالمی)
 .3ومايٍ پذيذآيروذگان (شمارگان 11ـ 14فصلىامٍ اقتصاد اسالمی)

ومايٍ عىاييه مقاالت
(شمارگان 11ـ 14فصلىامٍ اقتصاد اسالمی)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسیه غفًرزادٌ
 .1اثز غداقت در ثبسارَبی مبلی ثز متغیزَبی اقتػبدی /سَـزا وػـزالیُی ي ییـی ضـ ی ی،
سبل ضبوشدَم ،ضمبرٌ  ،61ثُبر  ،1395ظ.64-33

ياژگان کلیدی :غداقت ،اطالیبت وبمتقبرن ،رضد تًلید ،ثبسارَبی مبلی.
 .2اجتُبد چىدمزحیٍای ريش پژيَص استىجبط مسبئل فقٍ اقتػبدی /سـیدیجبس مًسـًیبن ي
ياژگان کلیدی :ريش پژيَص ،فقٍ اقتػبدی ،فقٍ مبلی ،وًآيری ،ريش اجتُـبد
چىدمزحیٍ ای.
 .3اخالق اسالمی ي مذَت اقتػبدی اسالم /سیدحسیه میزم شی ،سبل ضبوشدَم ،ضـمبرٌ
 ،62تبثستبن  ،1395ظ.59-33
ياژگان کلیدی :مذَت اقتػبدی ،اخالق اقتػبدی ،رفتبرَبی اقتػـبدی ،اغـًل اخالقـی
مذَت اقتػبدی.
 .4ارسیبثی تًجیٍپذیزی خیق پًل ثٍ يسییٍ سیستم ثبوکی در وظبم ثبوکداری اسـالمی/
حسه سـجابوی ي حسـیه دريدیـبن ،سـبل ضـبوشدَم ،ضـمبرٌ  ،64سمسـتبن ،1395
ظ.54-31
ياژگان کلیدی :خیق پًل ،ثبوک ،یدالت ،قضبيت ارسضی ،ديلت.
 .5ارسیبثی وقص کمیتٍ امداد امبم خمیىی در تًس ٍ اضتغبل پبیدار ريستبَب /یًسـ

قىجـزی،

راضیٍ وًری ي حسیه غ ًرسادٌ ،سبل ضبوشدَم ،ضمبرٌ  ،64سمسـتبن  ،1395ظ-117
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رسًل خًاوسبری ،سبل ضبوشدَم ،ضمبرٌ  ،63پبییش  ،1395ظ.37-5
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ياژگان کلیدی :اضتغبل ،تًس ٍ اضتغبل ،تًاومىدسبسی ،کمیتٍ امـداد امـبم خمیىـی،
ضُزستبن خمیه.
 .6آسیتضىبسی ت بيویَـبی ایتجـبر ي ارائـٍ الوـًی مطیـًة /سـیدیجبس مًسـًیبن،
سیدماسه فبضییبن ي مُدی یییحسیىی ،سبل ضـبوشدَم ،ضـمبرٌ  ،61ثُـبر ،1395
ظ.136-109
ياژگان کلیدی :ت بيوی ایتجبر ،تأمیه مبلی خزد ،فقٍ امبمیٍ ،ثبوکداری اسالمی.
 .7ثزآيرد اثز سزمبیٍ دیىـی ريی مػـزک کباَـب ي خـدمبت ضـزيری ي تجمیـی در
جبم ٍ ضُزی ایزان /مزتضی یشتی ي ضیًا قزثبوشادٌ ،سبل ضبوشدَم ،ضمبرٌ  ،61ثُبر
210

 ،1395ظ.31-5
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ياژگان کلیدی :سزمبیٍ دیىی ،مػزک ،کبای تجمیی ،کبای ضزيری ،پىل دیتب.
 .8ثزرسی اثز یقدَبی ثبوکداری اسالمی ثز وزخ ثیکبری در ایـزان /سـیدییی پـبیتیتی
اسکًیی ي یجبس یزةمبسار ،سبل ضبوشدَم ،ضمبرٌ  ،61ثُبر  ،1395ظ.77-65
ياژگان کلیدی :ثبوکداری اسـالمی ،یقـدَبی اسـالمی ،ثیکـبری ،ARDL ،آسمـًن
کزاوٍَب.
 .9ثزرسی تطجیقی کبوبلَبی اثزگذاری سیبست پًلی ثـز ثیـص ياق ـی در چـبرچًة
اقتػبد وئًکالسیک ي اسـالمی /سـ ید فزاَـبویفـزد ،مامـدوقی وظزپـًر ي مًسـی
ضُجبسی غیبثی ،سبل ضبوشدَم ،ضمبرٌ  ،61ثُبر  ،1395ظ.108-79
ياژگان کلیدی :سیبست پًلی ،سبسيکبر اوتقبل ،ثیص ياق ـی ،دیـدگبٌ وئًکالسـیک،
اقتػبد اسالمی.
 .10ثزرسی یملکزد اقتػبد ایزان اس دید یـدالت بثـب پبفطـبری ثـز ريیکـزد امـبم ییـی در
یُدوبمٍ مبلک اضتز /)مامدرضب یًس ی ضـیخرثـبط ي مُىـبس سودیـٍ ،سـبل ضـبوشدَم،
ضمبرٌ  ،63پبییش  ،1395ظ.67-39

ياژگان کل یدی  :یُدوبمٍ مبلک اضتز ،یـدالت اقتػـبدی ـ اجتمـبیی ،ضـزیت
جیىی ،ضبخع اتکیىسًن ،ضبخع ضکبک يضـ مًجـًد اس حبلـت آرمـبوی،
ضبخع قبثییت کبَص م یبر .
 .11ثزرسی ي تاییل فقُی قزاردادَبی تًس ٍ میدانَبی و ت ي گبس /حجـتاهلل ثزامکـی
یشدی ي داييد مىظًر ،سبل ضبوشدَم ،ضمبرٌ  ،62تبثستبن  ،1395ظ.165-139
ياژگان کلیدی :و ت ،قزاردادَبی ثبادستی ،اغًل کیی غات قزاردادَب ،ج بلٍ.
 .12پًل در اقتػبد اسالمی اس دیـد ایتجبریـبت یالمـٍ طجبطجـبیی /حسـه سـجابوی ي
یاغغز قبئمیویب ،سبل ضبوشدَم ،ضمبرٌ  ،63پبییش  ،1395ظ.89-69
یی 
ياژگان کلیدی :پًل ،ایتجبریبت ،ادراکَبی ایتجبری ،اغل میک.
 .13تاییل وظزی الوًی ثبوک اسالمی دثی براَجزدَبیی ثزای اغالح قـبوًن ثبوکـداری
 ،62تبثستبن  ،1395ظ.137-107
ياژگان کلیدی :ثبوک اسـالمی دثـی ،تجُیـش ي تیػـیع مىـبث  ،خـدمبت ثـبوکی،
مطزيییت ،جبم یت ،کبرایی.
 .14ت شیـز مــبلی ي جزیمــٍ ديلتـی ثــزای مطبلجــبت غیزجــبری در ثبوکــداری اســالمی/
سیدیجبس مًسًیبن ي فزضتٍ مالکزیمی ،سبل ضبوشدَم ،ضمبرٌ  ،64سمسـتبن ،1395
ظ.30-5
ياژگان کلیدی :مطبلجـبت غیزجـبری ،يجـٍ التـشام ،ت شیـز مـبلی ،حبکمیـت ديلـت
اسالمی.
 .15جبیوبٌ وُبد يق

در اقتػبد ثیص سًم /وبغز جُبویـبن ،سـبل ضـبوشدَم ،ضـمبرٌ ،62

تبثستبن  ،1395ظ.106-79
ياژگان کلیدی :وُبد يق  ،اقتػبد ثیص سًم ،اقتػبد دَص.
 .16سیزٌ پیبمجز اکزم در مقبثیٍ ثب تُدیدَبی اقتػبدی /س ید سید حسیهسادٌ یـشدی ي
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ایزان) /سیدیجبس مًسًیبن ،مامدوقی وظزپًر ي یایی لط یویب ،سبل ضـبوشدَم ،ضـمبرٌ
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مامدجًاد ضزی سادٌ ،سبل ضبوشدَم ،ضمبرٌ  ،62تبثستبن  ،1395ظ.31-5
ياژگان کلیدی :تُدید اقتػبدی ،سـیزٌ پیـبمجز اکـزم ،تاـزیم اقتػـبدی ،اقتػـبد
مقبيمتی.
 .17طزاحی الوًی ثبوکداری مقبيمتی مطبل ٍ مًردی ثبوـک ویـبس َـبی اسبسـی /سـجبد
سی یً ،سبل ضبوشدَم ،ضمبرٌ  ،64سمستبن  ،1395ظ.85-55
ياژگان کلیدی :اقتػبد مقبيمتی ،ثبوکداری مقبيمتی ،الوًی ت کیک ،ثبوک ویـبسَـبی
اسبسی.

 .18ظزفیتَبی فقٍ در ريیبريیی ثب مسبئل دویـبی م بغـز /اثًالقبسـم یییديسـت ،سـبل
ضبوشدَم ،ضمبرٌ  ،62تبثستبن  ،1395ظ.78-61
212

ياژگان کلیدی :ظزفیت فقٍ ،دویبی م بغز ،مىبث فقٍ ،پبسخگًیی ،مسبئل وًپیدا ،فقٍ
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کط  ،فقٍ یذر.
 .19یًامل اثزگذار ثز خزید ايراق يق ی بمطبل ٍ مًردی :آمـًسش ي پـزيرش)َ /ـبدی
غبدقپـًر ،سـبل ضـبوشدَم ،ضـمبرٌ  ،63پـبییش ،1395

امیزی ،آرمبن ريضىدل ي فبطمٍ
ظ.165-147
ياژگان کلیدی :يق  ،مؤسسٍ يق ی ،مدل َکمه دي مزحیٍای ،پزيثیت ،تمبیـل ثـٍ
پزداخت.
 .20کبرثزد اقتػبد آسمبیطوبَی در تیػیع مىبث ثبوکی بمًرد مطبل ـٍ قزاردادَـبی ثـبوکی)/
مامدوقی وظزپًر ،وبغز الُی ي سیدمُدی میزحسیىی ،سبل ضـبوشدَم ،ضـمبرٌ  ،63پـبییش
 ،1395ظ.146-117
ياژگان کلیدی :اقتػبد آسمبیطوبَی ،آسمـًن َـبی تجزثـی ،ثبوکـداری اسـالمی،
تیػیع مىبث ثبوکی.
 .21الوًی خیق ایتجبر در ثبوکـداری اسـالمی متـأثز اس اودیطـٍ ضـُید غـدر /ایمـبن
ثبستبویفز ،مامدرضب حیـدری ي يحیـد مقـدم ،سـبل ضـبوشدَم ،ضـمبرٌ  ،61ثُـبر

 ،1395ظ.155-137
ياژگان کلیدی :قزؼ ،ثبوکداری اسـالمی ،ضـُید غـدر ،اثـز ضـزی ت ،ضـزیت
فشایىدٌ پًلی.
 .22مدلسبسی قزارداد اجبرٌ اییبن در اقتػبد اسالمی ثب ثُزٌگیزی اس وظزیـٍ قزاردادَـب/
سیدَبدی یزثی ،مزتضی درخطـبن ي مػـط ی ضـییبوی ،سـبل ضـبوشدَم ،ضـمبرٌ ،64
سمستبن .173-147 ،1395
ياژگان کلیدی :اقتػبد اسالمی ،اجبرٌ ،اجبرٌ اییـبن بمسـکه) ،اطالیـبت وبمتقـبرن،
وظزیٍ قزاردادَب.
 .23وظزیٍ ثبسیَب ثٍ مثبثٍ اثشاری ثزای فیس ٍ اخالق؛ تجییىی تبرییی ي تایییی اوتقـبدی/
سیدَبدی یزثی ،مامدَبدی ساَدیيفـب ،مامـدجًاد رضـبئی ي مُـدی مًحـدی
ياژگان کلیدی :فیس ٍ اخالق ،فیس ٍ اقتػبد ،یقالویـت ،یـدالت ،وظزیـٍ ثـبسیَـب،
وظزیٍ ثبسیَبی تطًری.
 .24وقص مىبث تمییکی بآساد) در تأمیه مبلی ي يغًل مطبلجبت غیزجبری وظـبم ثـبوکی/
مامدوقی وظزپًر ي اکجز کطبيرسیبن ،سـبل ضـبوشدَم ،ضـمبرٌ  ،64سمسـتبن ،1395
ظ.116-87
ياژگان کلیدی :مىبث تمییکی یب آساد ،تجُیش ي تیػیع مىبث  ،مطـبرکت تىبقػـی،
مطبلجبت غیزجبری.
 .25ومبیــٍ یىــبيیه مقــبات ،مًضــًیی ي پدیدآيروــدگبن فػــیىبمٍ اقتػــبد اســالمی
بضمبرٌ57ـ /)60حسیه غ ًرسادٌ ،سبل ضبوشدَم ،ضمبرٌ  ،61ثُبر  ،1395ظ-157
.167
ياژگان کلیدی :ومبیٍ یىبيیه مقبات ،ومبیٍ مًضـًیی ،ومبیـٍ پدیدآيروـدگبن ،فػـیىبمٍ
اقتػبد اسالمی.
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ثکىظز ،سبل ضبوشدَم ،ضمبرٌ  ،63پبییش  ،1395ظ.116-91
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