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 شناسي اقتصاد و اقتصاد اسالمي روش

 شناختي در اقتصاد متعارف نقد و بررسي مكاتب روش  .1.11

 هنجاری در اقتصاد متعارف و اسالمي -امكان تمايز روش اقتصاد اثباتي  .1.11

 شناسي در اقتصاد متعارف و اسالمي  تمايزات روش  .1.11
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 بانكداري و ماليه اسالميموضوعات -ب

 مديريت نقدينگي و ريسک در بانكداری اسالمي -

 الگوهای بانكداری اسالمي مناسب با هر كشور مسلمان -

 جريمه و خسارت تأخير تاديه -

 قرارداد مضاربه و كاربردهای آن در اقتصاد معاصر -

 قرارداد صلح و كاربردهای آن در اقتصاد معاصر -

 در اقتصاد معاصر قرارداد جعاله و كاربردهای آن -

 كاربرد معامالت سواپ در بازار پول و سرمايه اسالمي -

 شاخص های بانكداری اسالمي -

 آسيب شناسي بانكداری در ايران و راهكارهای اصالح آن -

 نقش و جايگاه بانكها در رونق و ركود اقتصاد كشور -



 

 و پيشرفت توسعه اقتصادي -ج

 ) وجوه تمايز  و اشتراک( توسعه يا پيشرفت؟ -

 نقد و بررسي نظريه های توسعه اقتصاد متعارف از ديدگاه اسالمي -

 بررسي مقايسه ای استراتژی های توسعه و راهبرد های پيشرفت اسالمي  -

 الگوی بهينه استفاده از منابع طبيعي و حفظ محيط زيست -

 توسعه انساني از ديدگاه اسالم و شاخص های آن -

 توسعه پايدار از منظر فقه اسالمي -

 سي ديني توسعه اقتصادی )مفاهيم سازگار و ناسازگار(آسيب شنا -

 و پيشرفت جامعه اسالميدولت در توسعه اقتصادی و مسئوليت های جايگاه  -

 مباني، اهداف، راهبردها و راهكارهای پيشرفت اسالمي -

  معيارها و شاخص های پيشرفت اسالمي -

 وقف و جايگاه آن در رشد و توسعه اقتصادی -

 توسعه در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسالميتأمين مالي رشد و  -

 رشد عدالت محور در فرآيند دستيابي به توسعه اقتصادی -

 تخصص و تعهد نيروی انساني در مسير پيشرفت اسالمي -

 

 موضوعات فقه االقتصاد-د

 فقه اقتصاد دولت:

 (و ... درآمدهای دولت اسالمي )زكات، خمس، انفال -

 محيط زيست، قانونگذاری، تأمين اجتماعي، . . .( وظايف و اختيارات دولت اسالمي )حفظ -

 مشروعيت فقهي ماليات حكومتي -



مقايسه دولت اسالمي با دولت سرمايه داری و سوسياليستي )از نظر اهداف و انگيزه ها، وظايف و اختيارات،  -

 روشها و معيارها(

 بررسي فقهي تملک و بهره برداری دولت از منابع طبيعي -

 اقتصاد معاصر خراج و كاربرد آن در -

 اقطاع و كاربرد آن در اقتصاد معاصر -

 بررسي فقهي يارانه دولتي -

 )امكان سنجي فقهي تعميم موارد وجوب زكات( اقتصادی آن -كيفيت تعلق زكات به اموال و آثار فقهي -

 .  فقه اقتصاد پول و بانكداري:2

 ماهيت پول و بهره از منظر فقه اسالمي -

 كاربرد آن در معامالت معاصربررسي اجاره به شرط تمليک و  -

 بررسي فقهي بيع المرابحه لآلمر بالشراء )فروش اقساطي( -

 بررسي فقهي معامالت شركت های ليزينگ -

 بررسي فقهي استفاده از كارت های اعتباری در بانكداری بدون ربا -

 بررسي فقهي و اقتصادی راهكار استفاده صحيح عقود مشاركتي در بانكداری بدون ربا -

 فقهي تجهيز منابع در بانكداری اسالمي و مقايسه آن با بانكداری متعارفبررسي  -

 بررسي فقهي تخصيص منابع در بانكداری اسالمي و مقايسه آن با بانكداری متعارف -

 بررسي فقهي ابزار سياست پولي در بانكداری اسالمي و بانكداری متعارف -

 ربا و نظريه های جديد -

 حيله های ربا -

 خريد و فروش دين -

 با و جبران كاهش ارزش پولر -

 بررسي فقهي ـ اقتصادی كاربرد عقد استصناع در بانكداری بدون ربا -

 بررسي فقهي ضمانت نامه های بانكي -

 ماهيت فقهي سپرده های بانكي -



 .  فقه بازار بورس و سرمايه3

 اصول و قواعد فقهي حاكم بر بازار سرمايه -

 جمهوری اسالمي ايران بررسي فقهي و اقتصادی اوراق مشاركت بانک مركزی -

 بررسي فقهي ابزارهای تأمين مالي در بازار سرمايه اسالمي -

 فقه بورس كاال -

 فقه بورس ارز -

 فقه بورس سهام -

 فقه شركت های سهامي عام و خاص -

 فقه اوراق قرضه -

 فقه اوراق مشاركت و كاربرد آن در بازار سرمايه -

 فقه اوراق استصناع و كاربرد آن در بازار سرمايه -

 ابزارهای مالي مشتقه )آتي ها، عقداالختيار، . . . (فقه  -

 قاعده نفي غرر و مصاديق آن در اقتصاد معاصر -

 .  فقه اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست4

 اصول و قواعد فقهي حاكم بر محيط زيست -

 مالكيت زمين و بهره برداری از آن -

 مالكيت آب و بهره برداری از آن -

 از آنمالكيت معادن و بهره برداری  -

 مالكيت فضا و بهره برداری از آن -

 قاعده احيا و كاربرد آن در اقتصاد منابع طبيعي -

 قاعده حيازت و كاربرد آن در اقتصاد منابع طبيعي  -

 فقه بازار كاال و خدمات  -5

 راهكار فقهي تشكيل بازار مشترک اسالمي -



 اصول فقهي حاكم بر خدمات گردشگری و زيارتي -

 فقه بازار آموزش -

 بازار درمان و بهداشتفقه  -

 بررسي فقهي تجارت الكترونيک  -

 بررسي فقهي شركت های هرمي  -

 منشور اخالقي كسب و تجارت در بازار اسالمي -

 قرض الحسنه و جايگاه آن در اقتصاد و بازار اسالمي -

 .  فقه بيمه و تأمين اجتماعي6

 بررسي فقهي و اقتصادی بيمه و تكافل اسالمي -

 تجاری )اشخاص، اموال و ...(بررسي فقهي انواع بيمه  -

 راهبردها و راهكارهای ايجاد بيمه فراگير در جامعه اسالمي -

 .  فقه اقتصاد وقف و امور خيريه7

 وقف ماليت و اسكناس -

 و وقف شخصيت حقوقي شخصيت حقوقي موقوفه از منظر فقه اسالمي -

 وقف و تأمين اجتماعي -

 وقف سهام  -

 وقف مالكيت فكری -

 .  فقه اقتصاد توليد8

 كار و نيروی انساني از منظر فقه اسالمي -

 دستمزد عادالنه و سهم عوامل توليد -

 شركت تعاوني از منظر فقه و مقايسه آن با بخش خصوصي و دولتي -

 بررسي فقهي اشتغال زنان و آثار آن در اقتصاد خانواده و كشور -

 روزی (  و رزق موانع و های اسالمي )اسباب آموزه در اقتصادی و توليد رونق -


