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  فراخوان

  مین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمینه

 «اقتصاد اسالمی و اقتصاد ایران  »

 

 که بهه  نبههه  نظری  بعددارد: یکی   هر تخصصی دو بعد

کاربردی که به انرای آن در نامعهه   بعدعلمی و دیگری 

پردازد. نایگاه تخصصی اقتصاد اسالمی نیه  ایهن دو   می

مهردم ایهران در   ب رگ های ها و آرمانرویه را دارد. هدف

ههای  طول تاریخ پر عظمت این سرزمین، همواره برترین

اندیشه بشر بوده است. امروزه نی  دستیابی به اقتصهادی  

ها است که مردم ایران خواهان از این اندیشه خداپسبدانه

آن بوده و مدیران انرایی کشور عهده دار وظیفه انهرای  

بر دوش دانشهگاهیان اسهت کهه    آن در نامعه هستبد و 

ن را روشهن کببهد. بهر عههده همهه      آهای علمهی  زاویه

های این راه را بشباسبد و در اندیشمبدان است که چالش

ههای مهه    راه برطرف کردن آن بکوشبد. یکی از چالش

کاربسهت اقتصهاد اسهالمی در     ،اقتصاد اسالمی در ایران

است. از این  ها و دستیابی به نتایج آنها و برنامهسیاست

رو نهمین همایش دو ساالنه اقتصاد اسالمی بهه مووهو    

در چارچوب محورههای   «اقتصاد اسالمی و اقتصاد ایران»

ههای درخهوری بهرای    پردازد تا بتهوان بهه روش  زیر می

در ایهن  ن در نامعهه پرداخهت.   آ کاربرد اندازهشباسایی 

 نظهران ارنمبهد دعهو     اندیشمبدان و صهاب  از  راستا

خود را در چارچوب محورهای زیر برای های مقالهشود می

 .    ارسال نمایبددبیرخانه همایش 
 

 

 

 محورهای همایش

 

 

 اقتصاد اسالمی، عل  اقتصاد و اقتصاد ایران .1

 های اقتصادی اسالمی در ایران و عل  اقتصاداندیشه 

  رویکردهههای سیاسههتگناران در ایههران و اندیشههه

 اقتصاد اسالمی 

 اقتصهاد در ایهران از نگهاه اقتصهاد      های عله  چالش

 اسالمی

 های اقتصادی ایران با عل  اقتصاد و نسهت سیاست

 اقتصاد اسالمی

  سبجش علمی بودن اقتصاد اسالمی 

 

 ارزیابی اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسالمی .2

 معیارهای ارزیابی اسالمی بودن اقتصاد 

 های سبجش اسالمی بودن اقتصاد ایرانروش 

 بجش اقتصاد اسالمی در ایرانهای سچالش 

 گیری نفوذ دین در اقتصاد ایراناندازه 

 

 ساختارسازی اقتصاد اسالمی در ایران  .3

  رویکردها در ساختار سازی اقتصاد اسالمی 

  کارکرد ساختارسازی اقتصادی ایران بر پایه اقتصاد

 اسالمی 

 های ساختارسازی اقتصاد اسالمی در ایرانچالش 

   اقتصاد اسالمی و آیبده ساختارهای اقتصادی ایران 

 

 

 

 نظام اقتصادی اسالمی و نظام اقتصادی ایران  .4

 اهداف، عباصر و نهادهای اقتصادی ایران و اقتصاد اسالمی 

    ههای  سازگاری نظام اقتصادی ایهران بها چهارچوب

 اقتصاد اسالمی

  های اقتصادی ایران و اقتصاد اسالمیزیرنظام 

 بودن نظام اقتصادی ایران سبجش اسالمی 

 

  های اقتصاد اسالمی و کارکرد اقتصاد ایراننظریه .5

   دولت در اقتصاد اسالمی و عملکرد اقتصادی دولت

 در ایران 

 بازار در اقتصاد ایران و اقتصاد اسالمی 

   )اقتصاد اسالمی و عملکرد اقتصادی مردم )مسلمانان 

 سالمیرفتار مصرف کببده در ایران و نظریه اقتصاد ا 

 رفتار تولید کببده در ایران و نظریه اقتصاد اسالمی 

 رفتار نیروی کار در ایران و نظریه اقتصاد اسالمی 

 سبجش اسالمی بودن کارکرد اقتصاد ایران 

 

 های اقتصادی ایران و اقتصاد اسالمیبرنامه .6

 هاها و اهداف برنامهآرمان 

 هاعملکرد برنامه 

   برنامه شش  توسعه ال اما 

 

 هامووو  گردی .7
 هها و  روشای بتوانهد  های دیگری که به گونهزمیبه

نمههوری   نظاماقتصادی  نی  کارکردو  اب ار تحلیل
در مقایسهه بها اقتصهاد اسهالمی     اسالمی ایران را 

تواند مووو  مقالهه بهرای   کبد، میو روشن تحلیل 
 توانبههد ایههن همههایش باشههد و اندیشههمبدان مههی

ها نی  برای همهایش  در این زمیبهرا های خود مقاله
 بفرستبد.

 



 

 برگ ار کببدگان
 

 

 

 

 

 

 

 علمیعلمی پژوهشی يا نامه فصلنامه مقاالت برتر در ويژه

 .شودمی چاپ انجمن اقتصاد اسالمی ايران ترويجی

 

 

 

 

 نشانی دبیر خانه همایش:

تقاطع بزرگراه های جالال  ل  اممالو و شاله و    ، تهران

، پژوهشالدوه اقتصالاد   ،دانشگاه ترب ت مالور   ،چمران

 دب رخانه همايش

  89888288 -89888288تلفن: 

 88888088نمابر: 

 81880-883کو پستی: 

 

 
 

 

 نشانی الکترونیکی:
www.modares.ac.ir/eri 

 

 پست الکترونیکی:
res.edu@modares.ac.ir 
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