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صاحب امتیاز :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
مدیر مسؤول :علیاکبر رشاد
سردبیر :عباس عربمازار
دبیر تحریریه و مدیر اجرایی :حسین غفورزاده

اعضاي هيئت تحريريه
دكتر صادق بختياري (استاد دانشگاه اصفهان)  /دكتر عباس عربمازار (دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي)  /دكتر
اسداهلل فرزينوش (استاد دانشگاه تهران)  /دكتر سعيد فراهانيفرد (دانشيار دانشگاه قم )  /دكتمر غمم رضما
مصباحيمقد (دانشيار دانشگاه اما صادق / )دكتر سيدعباس موسمويان (دانشميار وهوهشمگاه فرهوم و
انديشه اسممي)  /دكتر ميث موسايي (استاد دانشگاه تهران)  /دكتر سيدحسين ميرمعزي (دانشيار وهوهشمگاه
فرهو و انديشه اسممي) /دكتر علياصغر هادوينيا (دانشيار وهوهشگاه فرهو و انديشه اسمممي)  /دكتمر
محمدنقي نظروور (دانشيار دانشگاه مفيد)  /دكتر احممدعلي يوسفي(دانشميار وهوهشمگاه فرهوم و انديشمه
اسممي).
(به ترتيب حروف الفبا):

به استواد گواهي شماره  3/6750مورخ  76/7/56و گواهي شماره  3/55/5010مورخ  77/57/55كميسيون نشريات
علمي كشور (وزارت علو  ،تحقيقات و فنآوري) ،فصلوامة اقتصاد اسممي درجه علمی -پژوهشی دارد.
فصلوامه اقتصاد اسممي با همکاري انجمن اقتصاد اسممي ايران موتشر ميشود.
ويراستار :حسين غفورزاده آراني
مترج انگليسي :مجيد كريمي ريزي
مترج عربي :محمد صفري
نشاني فصلوامه :ق  :بلوار  51خرداد ،كوچه شهيد ميثمي ،تلفن 30675991 :نمابر ،30675990 :صودوق وستي 509 :م 30571
تهران :خيابان شهيد بهشتي احمد قصير (بخارست) ،خيابان وهوهشگاه ،ومك  ،5تلفن 4 :م  ، 77034763نمابر77064095 :
E.mail : eghtesad @ iict .ac.ir
http : //eghtesad .iict.ac.i r/

تلفنهاي مركز توزيع و فروش 77513111 :م  77513575صودوق وستي 44 :م 53541

راهنمای تنظیم و ارسال مقاالت
لطفاً به هنگام تنظيم مقاالت موارد ذيل رعايت شود:
 .5نا  ،نا خانوادگي ،ميزان تحصيمت ،رتبه علمي نويسوده ،نشاني ،كد وستي و شماره تلفن خود را در فايلي جداگانمه
از طريق سامانه مجله ارسال شود.
 .5مقاالت با فونت  B Lotus 54و با فاصله خطوط  5151تايپ شود.
 .3حج هر مقاله بيش از  9777كلمه نباشد.
 .4چکيده فارسي مقاله ،حداكثر در  517كلمه به همراه چکيده انگليسي و عربي آن به همين مقدار.
 .1واژگان كليدي فارسي و معادل انگليسي آنها.
 .6طبقهبودي .JEL
 .0مقاله ارسالي نبايد در هيچ نشريه داخلي يا خارجي و مجموعه مقاالت چاپ شده باشد.
 .7مقاله ارسالي نبايد همزمان به مجلهها يا مجموعههاي ديگر فرستاده شده باشد.
 .9درج معادل التين اسامي ،و اصطمحات مهجور ،مقاب عبارت و در ورانتز ضروري است.
 .57موابع مورد استفاده ،در متن به اين شک نوشته شود ،نا خانوادگي نويسوده ،تاريخ انتشار و شمماره صمفحه (مظفمر،5310 ،
ص )594و فهرست موابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبايي نا خانوادگي نويسوده ،به شک ذي توظي شود:
أ) براي كتاب :نا خانوادگي ،نا نويسموده؛ نام كتااب؛ نما متمرج ؛ شمماره جلمد،
شماره چاپ ،مح انتشار :نا ناشر ،تاريخ انتشار.
ب) براي مقاله :نا خانوادگي ،نا نويسوده؛ «عووان مقاله» ،نا متمرج ؛ ناام مللاه،

دوره يا سال ،شماره مجله ،تاريخ انتشار.
تذكر :شايان ذكر است در صورت تکرار بمفاصله موابع ،به كلمه «همان» و شمماره
جلد و صفحه بسوده ميشود .همچوين در صورت تعدد آثار موتشره در سال واحمد
از يك مؤلف ،جهت نماياندن ترتيب انتشار با حروف «الف»« ،ب»« ،ج» و ...متمايز
ميگردد.

 مقاالت و مطالب موتشره در فصلوامة علمي وهوهشي اقتصاد اسممي ،لزوماً بيان ديدگاههاي مجله نيسمت
 مجله از وذيرش مقاالت غير موضوعات اقتصاد اسممي و غير اقتصاد ايران با راهکارهاي اسممي معذور
است  مجله در تلخيص و ويرايش مقاالت و مطالب آزاد اسمت  اصم مقماالت ارسمالي بازگردانمده
نميشود  نق مطالب و تصاوير با ذكر مأخذ بممانع است.

69
سال هیجدهم /شماره شصت و نه
بهار 9397
 /5یادی از استاد فقید جناب حجتاالسالم دکتر محمدنقی نظرپور
 /9سخن سردبیر :مالحظاتی در باب حمایت از کاالی ایرانی
عباس عربمازار
 /97روش تحقیق جامع طراحی ابزارهای مالی اسالمی (مختار)
سیدعباس موسویان و حامد تاجمیر ریاحی
 /53بررسی اقتصادی حساسیت خانوارهای ایرانی به مخارج مذهبی
سیدمحسن سجادی و فهیمه حمایتی
 /19بررسی آزمایشگاهی اثر دینداری بر تقابل انگیزههای فردی :رهیافت بازیهای
متوالی با اطالعات کامل

امالبنین جاللی و زهرا نصراللهی
 /997چالشهای بانکداری بدون ربا در ایران (راهکارهای برونرفت)
غالمرضا مصباحیمقدم
 /947اثر ساختار تسهیالت بر سودآوری بانکها (مشارکت مدنی و فروش اقساطی)
حسین امیری و فریبا نوروزی عموقین
 /973اولویتبندی عوامل مؤثر بر کژگزینی و کژمنشی در بانکداری بدون ربا
(مطالعه موردی :بانک صنعت و معدن)

محمدنقی نظرپور و مریم اوالد
 /109امکانسنجی تعزیر مالی مدیون مماطل در نظام بانکداری اسالمی
سیدامراهلل حسینی

فصلوامه علمي وهوهشي اقتصاد اسممي در وايگاه استوادي علو جهان اسم ( )ISCوابسته به وزارت علو  ،تحقيقات
و فواوري به نشاني  www.isc.gov.irو  http://www.srlst.comو همچوين در وايگاههاي اطمعات علمي
جهاد دانشگاهي ( )SIDبه نشاني  www.sid.irو وايگاه مجمت تخصصي نور وابسته به مركز تحقيقاتي علو
اسممي ( )CRCISبه نشاني  www.noormags.comنمايه ميشود.
شايان ذكر است اين فصلوامه بوا به گواهي مركز موطقهاي اطمعرساني علو و فواوري داراي ضريب تأثير ( )IFاست.
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