
  

  مشخصات فردي
سيد سجاد نام

علم الهدی نام خانوادگي

 ١٣٤٦ سال تولد

  مدارک تحصيلي

  )تهران(دیپلم ریاضی فيزیک  •

  )دانشگاه شهيد بهشتی(کارشناسی اقتصاد  •

  جایگاه بورس اوراق بهادار در فقه اسالمی: ، عنوان پایان نامه)دانشگاه مفيد(کارشناسی ارشد اقتصاد  •

  ناتمام)  Wirschafts Universitat Wien(دکتری اقتصاد  •

  )عربی(قانون احتکار در اقتصاد اسالمی : ، عنوان پایان نامه)حوزه علميه قم -سطح چهار(دکتری فقه  •

  )تدریس(سوابق آموزشی 

  کارشناسی

  واحد تهران مرکز- دانشکده اقتصاد و حسابداری): ٢(و ) ١(اقتصاد کالن  •

  دانشگاه تهران- دانشکده اقتصاد: اقتصاد بيمه •

  دانشگاه شهيد بهشتی- دانشکده علوم اقتصادی و سياسی: مبانی فقهی اقتصاد •

  دانشگاه تهران- دانشکده اقتصاد: مبانی فقهی اقتصاد •

  دانشگاه شهيد بهشتی-دانشکده علوم اقتصادی و سياسی :نظام اقتصادی صدر اسالم •

) واحد تهران مرکز- واحد علوم وتحقيقات(دانشگاه آزاد اسالمی -دانشگاه علوم پزشکی ایران: دروس عمومی •

  ]اخالق اسالمی-تاریخ اسالم-متون اسالمی- ٢و١معارف اسالمی: واحد درسی شامل٢٠٠بيش از[

  کارشناسی ارشد

  )نيمسال ١١(دانشگاه آزاد اسالمی - واحد علوم و تحقيقات: اقتصاد اسالمیموضوعات انتخابی در  •

  )نيمسال١(دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران مرکز: موضوعات انتخابی در اقتصاد اسالمی •

  )نيمسال١(دانشگاه شهيدبهشتی - دانشکده علوم اقتصادی: موضوعات انتخابی در اقتصاد اسالمی •

  )نيمسال٣(پژوهشگاه علوم انسانی -پژوهشکده اقتصاد: اسالمیموضوعات انتخابی در اقتصاد  •

  دروس حوزوی

  مختصر المعانی-مغنی-سيوطی- جامع المقّدمات: ادبيات عرب •

  شرح النظام-المنطق: منطق •

  نهایه الحکمه - بدایه الحکمه: فلسفه •

  )٢و١(کفایه االصول - رسائل-) ٢و١(اصول الفقه -معالم االصول: اصول فقه •

  مکاسب-) الّروضه البهّيه(اّللمعه الّدمشقيه : فقه •

  شرح تجرید االعتقاد- باب حادیعشر: کالم •

  الميزان- مجمع البيان: تفسير •

  مقاله ها

  اقتصاد اسالمی، درآمد تخصيصی و رفتار مصرفی •

  چالش های فقهی ليزینگ •

  تحليل تطبيقی دولت ها •

  و اقتصادسرمایه داریبررسی تطبيقی راهکارهای مبارزه با فقر؛ اقتصاداسالمی  •



  احتکار و قيمت گذاری در اقتصاد اسالمی •

  عدالت اقتصادی ازدیدگاه اندیشمندان اسالم و غرب •

  بررسی فقهی قرارداد استصناع •

  بررسی سود بانکی در بانکداری بدون ربا •

  بررسی فقهی و حقوقی معامالت بورس اوراق بهادار •

  ری بدون ربااوراق بهادار استصناع؛ راهکاری نوین در بانکدا •

  ضرورت توسعه اوراق بهادار اسالمی •

  ابزار های مالی اسالمی جدید •

  بررسی فقهی اجراء قانون عمليات بانکداری بدون ربا •

  )ع(عدالت اقتصادی از منظر امام علی  •

  )عربی(الّتسعير فی االقتصاد االسالمی  •

  )عربی(االحتکار فی الفقه االسالمی  •

  بررسی تطبيقی کارایی بانکداری اسالمی و متعارف در کشور اردن •

  )های نظام مالياتی اسالمدرتطبيق باآموزه (آسيب شناسی سيستم مالياتی کشورهای اسالمی  •

  طرح های پژوهشی

  )مجری(اوراق بهادار استصناع؛ راهکاری نوین در بانکداری بدون ربا  •

  )ریمج(جایگاه نيروی انتظامی در فقه اسالمی  •

  )ناظر(طرح مطالعه جامع اجتماعی و اقتصادی شهر آبادان  •

  سوابق اجرائی

  )١٣٨٥- ١٣٨٢(واحد تهران مرکزی -دانشگاه آزاد اسالمی- رئيس دانشکده اقتصاد و حسابداری •

  )١٣٨٥-١٣٧٨(سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران - مدیر کّل پژوهش سياسی •

  )١٣٧٩-١٣٧٨(ای جمهوری اسالمی مدیر گروه اقتصاد شبکه خبر صدا و سيم •

  )١٣٨٨-١٣٨٧(رئيس مرکز تحقيقات اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران  •

  )تاکنون١٣٨٩از(پژوهشی اقتصاد تطبيقی -قائم مقام سردبير مجّله علمی •

  )تاکنون١٣٨٧از(دبير انجمن دوستی ایران و عراق  •

  )تا کنون ١٣٨٨از( پژوهشگاه علوم انسانی -رئيس پژوهشکده مطالعات تطبيقی اقتصاد •

 


