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 اقتصاد و اقتصاد اسالمی

1. 
مجموعه مقاالت اقتصادي مباحثی درباره پول و 

 بانکداري اسالمی
 1383  غالمرضا مصباحی

 1384  حسین عیوضلودکتر  عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصادي اسالم .2

 اندازي اسالمی) (چشم آینده علم اقتصاد .3
  عمر چپرا

 احمد شعبانی
1385 

 عقاید اقتصادي اندیشمندان مسلمان .4
  ابوالحسن صادقی

 دکتر احمد شعبانی
1385 

 ها مسائل کنونی پول، بانکداري و مشارکت در شرکت .5
   مندز قحف

 دکتر غالمرضا مصباحی مقدم
1385 

 مجموعه مقاالت همایش اقتصاد یارانه .6
دانشگاه  اسالمی و اقتصاد دانشکده معارف

 امام صادق(ع)
1386 

 ها تئوري بازي .7
  آندریو ماس کولل

 منصور اعتصامی
1387 

 1387  حسین عیوضلو قرآن و اقتصاد و علوم روز .8

 اقتصاد هترودوکس .9
  ادل پیغامیدکتر  

 حامد سعیدي صابر
1388 

 1388  ا... محمدباقر صدر آیت بانک بدون ربا در اسالم .10

 1388  سید یحیی علوي ها و راهکارها) ن ربا(چالشبانکداري بدو .11

12. 
  صکوك 

 (الگوهاي ساختار بندي، انتشار و سرمایه گذاري)
 1388  نظیف.جی.آدامز

13. 
  اخالق و بازار

 گفتگویی درباره دین ، علم و اقتصاد و عدالت 

  ربکا بلنک

 علی سعیدي
1389 

14. 
 اقتصاد دینی از منظر اندیشمندان مسلمان و مسیحی

 (چاپ دوم)
 1389 محمد جواد نور احمدي

 پیشگامان نهادگرایی اقتصاد نهادي .15

   محمودمتوسلی

  محمودمشهدي احمدي 

  علی نیکونسبتی

  مصطفی سمیعی نسب

1389 
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16. الگوي عملیاتی عقد جعاله با تاکید بر بخش معدن 
  بوعالم بن جالل

 مهدي صادقیدکتر 
1389 

  1389  دکتر محمدمهدي عسگري  سالمیآموزش علم اقتصاد از دیدگاه ا   .17

18. هاي اقتصادي از قرآن کریم برداشت 
  شوقی احمدنیا

 محمد صفري
1389 

19. 
  تکافل کاربردي و بیمه مدرن، 

 قوانین و اصول کاربردي

  مهدي معصوم باهللا

 سیدمحسن روحانی
1389 

20. 
هاي  هاي سرمایه فقر و نابرابري درآمدي و مولفه

 مانسانی از دیدگاه اسال
  1389  حسین میسمی

21. 1389   احمد شعبانی  گفتارهایی پیرامون مسائل اساسی اقتصاد ایران  

22. 1389  عادل پیغامیدکتر  مباحثی در مرزهاي دانش اقتصاد اسالمی 

23. 1389  مهدي یادي پور مقدمه اي برحقوق و اقتصاد 

24. 
نظریه اقتصاد خرد، اصول اساسی و مباحث تکمیلی 

 جلد دوم

  ر نیکلسونوالت

 محمد مهدي عسکري
1389 

25. نقدي بر بانکداري اسالمی 
  مصطفی  - حسین هرورانی

  مهدي هرورانی -زه تابیان
1389 

26. ابزارهاي مواجهه با کسري بودجه در اقتصاد اسالمی 
  منذر قحف

 نعمتی دکتر محمد 
1390 

27. اقتصاد بازارهاي مالی 
  روي اي بیلی

 مهدي صادقیدکتر 
1390 

28. 
   2008حران مالی سال ب

 کارها) و راه -پیامدها  -ها  (ریشه

  محمد نعمتی دکتر 

  محمد سلیمانی
1390 

29. 1390  احمد شعبانیدکتر  (ویراست جدید) پول بهره و تورم 

30. 
  تجدید حیات اقتصاد نهادي

 هاي اقتصاددانان نهادي جدید) (نگاهی به اندیشه
 1390  محمود متوسلی وهمکاران

31. 1390  حسین عیوضلو ه اقتصاد اسالمیفلسف 

32. 
  مسائل انتقادي در بانکداري اسالمی

 و بازارهاي اسالمی

  سیف االظهر راسلی

 سیدمحسن روحانی
1390 

33. 
  نظریه اقتصاد خرد،

 اصول اساسی و مباحث تکمیلی جلد اول 
 1390  محمد مهدي عسگري

 م)چهار(چاپ  1اقتصاد سنجی سري هاي زمانی ج    .34
  اندرس والتر

 مهدي صادقیدکتر 
1396 
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35.  (چاپ سوم) 2اقتصاد سنجی سري هاي زمانی ج 
  والتر اندرس

 مهدي صادقیدکتر 
1391 

36. (رویکردي کاربردي) تجارت الکترونیک اسالمی 
  مهدي معصوم باهللا

 سید محسن روحانی
1391 

37.   
  تحلیل ساختار و نظریه بازار 

 تی)(با تاکید بر نقش رنسانس و انقالب صنع

  محمد هادي زاهدي وفا. 

  علی اکبر ناسخیان
1391 

38. 1391  سید مهدي زریباف تحلیلی بر سیر شناخت و روش شناسی علم اقتصاد 

39. 
  جایگاه پیوند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی 

 در نظام اقتصادي اسالم
 1391  منصور اعتصامیدکتر 

40. 1391  زادهمحمد جواد شریف  حقوق و اقتصاد در اسالم 

41. دین و اقتصاد 
   محمدمهدي عسکري 

  مرتضی درخشان
1391 

42. 
  رویکردي نوین در بانکداري اسالمی

 ها در عقود مشارکتی) (انطباق نظریه بازي 
 1391 سید حسن قوامی

43. 1391  حسن جاللی فروش اقساطی در نظام بانکداري بدون ربا 

44.  1391  دانیل ام.هاوسمن اولفلسفه اقتصاد (مروري بر ادبیات) جلد 

  1391  نوراهللا علیدوست خراسانی  منابع مالی اهل بیت (ع)   .45

46. 
  مدینه عادله 

 کریم) اي برنظریه عدالت اقتصادي در قرآن (مقدمه
 1391  سید احسان خاندوزي

47. 
  اي به نام بانک؛  شناسی ربا در پدیده موضوع

 با استفاده از رویکرد سیستمی
 1391  ياصغر آقا مهدو

48. (نظریه و کاربرد) اقتصاد سیاسی جهانی 

   تئودور اچ . کوهن

  دکتر عادل پیغامی

 محمد ریسمانچیان

1392 

49. آموزش و پژوهش در اقتصاد و مالی اسالمی 
   دکتر محمدمهدي عسگري

  حسین میسمی
1392 

50. 1392  احمد شعبانی بانکداري اسالمی رویکرد اقتصادي و فقهی 

51. ي پیش روي بانکداري اسالمیها  چالش 

  منور اقبال

  حسین میسمی 

 مسلم بمانپور

1392 

52. 
  مالکیت ، عدالت و رشد 

 هاي اقتصادي در تحول اندیشه
 1392  محمد جواد نور احمدي
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 1392  محمد نعمتی و همکاران مجموعه مقاالت عدالت اقتصادي   .53

54. مغالطه آدام اسمیت رهنمودي به الهیات اقتصادي 
  کن فولیدان

 علی سعیدي
1392 

55. 1392  محمود متوسلی وهمکاران نهادها و توسعه 

56. امنیت انرژي 

  جودت بهجت

  عسگر قهرمانپور 

 رحمن قهرمانپور 

1393 

57.  انرژي (چاپ دوم)اقتصاد 
  پل استیونس

 علی طاهري فرد
1393 

58. توسعه و عدالت در جمهوري اسالمی ایران 
   مرکز تحقیقات

 م صادق (ع)دانشگاه اما
1393 

 1393  محمود متوسلی وهمکاران نهادگرایی و مکتب اتریش   .59

60. 
  ربا، بهرة بانکی و حکمت تحریم آن در اسالم

 چاپ دوم

  محمد نجات اهللا صدیقی

 حسین میسمی
1393 

 1394  دکتر مهدي صادقی شاهدانی جلد اول اقتصاد سنجی عمومی (نظریه و کاربرد)   .61

62. ربرد آن در اقتصاد ، مدیریت و بازرگانیاصول آمار و کا 
  ترزا برادلی

 زاده دکتر علی اشرف
1394 

63. 
  جستار هایی در اقتصاد مقاومتی  

 تحریم هاي اقتصادي ایران
 1394  عادل پیغامیدکتر 

64. 1394  داوود منظور و حسن یوسفی ها ترانزیت گاز ایران به اروپا کاربرد نظریه بازي 

65. 
  شناسی  شاي بر رو مقدمه

 ایرانی پیشرفت - الگوي اسالمی 

  عادل پیغامی دکتر 

  سیدجعفر حسینی 
1394 

66. 
  اقتصاد و اجتهاد 

 جستاري بر دامنه اجتهاد دینی در اقتصاد اسالمی
 1394  محمدرضا مهدیار اسماعیلی

 1394  دکتر مهدي صادقی شاهدانی ستانده -مدلسازي داده    .67

68. 1394  عبدالمحمد کاشیان اي از اقتصاد ما جلوه 

69. 
  هاي معرفتی و شناختی گفتارهایی در باره حوزه

 اقتصاد اسالمی 
 1394  دکتر غالمرضا مصباحی مقدم

70. المال در اقتصاد و مالیه اسالمی بیت 
   دکتر غالمرضا مصباحی مقدم

 دکتر حسین میثمی
1394 

71. 1394  محبی دکتر محمد تقی شناسی عنصر زمان در فقه معامالت موضوع 
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 1394  الدین خان محمد معین مالکیت و مشارکت در اسالم   .72

73. 1394 محمد مخبر رهیافتی به توسعه اقتصادي توأم با عدالت 

74. 1394  دکتر احمد شعبانی درآمدي بر بانکداري اسالمی 

75. 1394  دکتر محسنی زنوزي فهم تنوع نهادي 

76. 
سازي اقتصادي  مجستارهایی در اقتصاد مقاومتی مقاو

 (جلد اول) در ادبیات متعارف ، مبادي علمی و نظري
 1394  دکتر عادل پیغامی

77. 1394  اهللا رضوي سید روح درآمدي بر موضوعات راهبردي نفت و گاز 

78. 1394  دکتر مهدي صادقی شاهدانی پذیر اسالمی سرمایه گذاري ریسک 

79.   
هاي : درآمدي بر راهبرد 1دیپلماسی انرژي جلد 

  5+1کشورهاي عضو گروه 

  اله رضوي روح

  نژاد میثم قاسم
1394  

80.   
مطالعه یک سنت هترودوکس در «اقتصاد نهادگرا 

  (ویراست جدید)» برابر ارتدوکس اقتصادي
  1394  محمود مشهدي احمد

81.   
ها و کارکردها در کشورهاي در  تکافل خرد: ضرورت

  حال توسعه اسالمی

  سیدمحمدرضا سید نورانی

  نژاد رشیديحسین 
1395  

82.   
  جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: 

  اقتصاد مقاومتی از منظر سیره نبوي (ص)
  1395  عادل پیغامی و همکاران

83.   
سازي اقتصادي  جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: مقاوم

  در ادبیات متعارف، جلد دوم
  1395  عادل پیغامی و همکاران

84. 
  ها ساختار سازماندهی و توصیفی قرارداد

 (چاپ دوم) در صنعت نفت ایران
 1395  محمدرضا شکوهی

85.   
هاي عملیاتی اوراق بهادار (صکوك)  طراحی مدل

  جهت انجام عملیات بازار باز

  حسین میثمی

  کامران ندري
1395  

  1395  عادل پیغامی و همکاران  1گفتارهایی در عدالت اجتماعی جلد    .86

  1395  ضاییحسین ر - داوود منظور  بازار برق ایران   .87

88.   

جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: مدل مفهومی 

سازي اقتصادي مبتنی بر ادبیات متعارف در  مقاوم

  تطبیق با اندیشه مقام معظم رهبري

  1395  عادل پیغامی و همکاران

89.   
  نظریه قراردادها

  سیاه و سفید) –(رنگی 
  1395  مرتضی درخشان

  تعلیم و تربیت اقتصادي (جلد اول)   .90
  ل پیغامیعاد

  مهدي طغیانی
1395  
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  تعلیم و تربیت اقتصادي (جلد دوم)   .91
  عادل پیغامی

  مهدي طغیانی
1395  

  سواد مالی (مالی شخصی و خانوادگی)   .92
  عادل پیغامی

  امید مرادي باصیري
1395  

  1395  سیدجعفر حسینی  هاي تعاونی حکمرانی و مالیه شرکت   .93

  گذاري و توسعه مقررات   .94
  محمد سلیمانی

  نژاد اله کهن هوش روح
1395  

  کاوش در منابع اقتصادي اینترنت   .95

  عبدالمحمد کاشیان

  محمدرضا قاسمی

  عبدالرضا کاشیان

1395  

96.   
  جستارهایی در اقتصاد مقاومتی

  (پایش اقتصاد پایدار) 
  1395  عادل پیغامی و همکاران

97.   
  جستارهایی در اقتصاد مقاومتی 

  آوري فردي) (تاب
  1395  همکارانعادل پیغامی و 

98.   
  جستارهایی در اقتصاد مقاومتی 

  آوري سازمانی) (پایش تاب
  1395  عادل پیغامی و همکاران

99.   
  جستارهایی در اقتصاد مقاومتی

  (پایش ثبات اقتصاد کالن) 
  1395  عادل پیغامی و همکاران

100.   
  جستارهایی در اقتصاد مقاومتی 

  پذیري سازمانی) (پایش آسیب
  1395  کارانعادل پیغامی و هم

101.   
  جستارهایی در اقتصاد مقاومتی 

  (ضد شکنندگی اقتصادي)
  1395  عادل پیغامی و همکاران

  آنچه اقتصاد از بحران آموخت   .102
  سیداحسان خاندوزي

  علیرضا اشرفی احمدآباد
1395  

  1395  علیرضا جعفرزاده کوچکی  الزامات و مبانی اقتصاد اسالمی در قرآن کریم   .103

  و خیریهاقتصاد وقف    .104
  مهدي طغیانی

  مهدي درخشان
1395  

  1395  محمد نعمتی و همکاران  اقتصاد خانوار در اسالم (جلد اول)   .105

  1395  محمد نعمتی و همکاران  اقتصاد خانوار در اسالم (جلد دوم)   .106

  1395  پور مسلم بمان  هاي تعادل عمومی محاسباتی (بانگرش کاربردي) مدل   .107
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  مالی اسالمیهندسه منابع و مصارف    .108
  دکتر احمد شعبانی

  عبدالمحمد کاشیان
1395  

  1395  دکتر مجید میرزایی  نظریه مالیه شرکتی (جلد اول)   .109

  1395  دکتر مجید میرزایی  نظریه مالیه شرکتی (جلد دوم)   .110

111. 
  اقتصاد پول ، بانکداري و بازارهاي مالی

 ویرایش دوم

  فردریک اس . مشکین

 احمد شعبانیدکتر 
1395 

  1396  دکتر عادل پیغامی و همکاران  خاستگاه ثروت   .112

113.   
نیکوکاران بدطینت (اسراري از گناهکاري ملل ثروتمند 

  و تهدیدي براي خوشبختی جهانی )
  1396  دکتر عادل پیغامی و همکاران

114.   
  تسهیم ریسک در فضاي مالی؛ 

  راهکار پیشنهادي مالی اسالمی

  دکتر محمدمهدي عسکري

  محمد سلیمانی
1396  

115.   
موجودي از جزیره جکیل (نگاهی به فدرال رزرو 

  ایاالت متحده  آمریکا)
  1396  دکتر محمد طالبی

  2اقتصادسنجی عمومی نظریه و کاربرد جلد    .116
  دکتر مهدي صادقی شاهدانی

  زاده علی اشرف
1396  

117.   
  دولت و نظام توزیع درآمد دراسالم

  (ویراست جدید)
  1396  وهاب قلیچ

  اراقتصاد خانو   .118
  علی استاجی

  خلیل نوروزي
1396  

  ها اصول و روش ی،مبان ي؛اقتصاد یزير برنامه   .119
  یشاهدان یصادقمهدي 

  یدلقو عادل 
1396  

120.   
   يا خامنه اهللا یتحضرت آ یشهفهم جوهره اند

  ) در عرصه عدالتی(مدظله العال

  یزاده جهرم تراب محمدصادق 

  یهسجاد  یدعلیرضاس 

  یتفرش یسرآبادانحسین 

1396  

  (جلد اول) ياقتصاد انرژ المللی یندستنامه ب   .121

   یشاهدان یصادقمهدي 

  یزدي یاله برامک حجت

   یانعبدالمحمد کاش

1396  

  1396  دکتر علی طاهري فرد و همکاران  بازخوانی پرونده ایجابی عملکرد انقالب اسالمی   .122

  1396  صادق الهام  نگاهی فقهی به قراردادهاي مضاربه و جعاله بانکی   .123

  1397  غالمرضا مصباحی مقدم  فقه منابع مالی دولت اسالمی   .124
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  1397  اللهی حجت روح  تدبر اقتصادي در قرآن کریم (جلد اول)   .125

126.   
  پژوهی مطالعات علم اقتصاد  روندپژوهی و سیاست

  در ایران

  علی استاجی

  خلیل نوروزي
1397  

  گذاري خصوصی تأمین مالی مبتنی بر انواع سرمایه   .127
  ي صادقی شاهدانیمهد

  محمدامین صلواتیان
1397  

  1398  دکتر احسان خاندوزي و همکاران  شاخصی براي عدالت   .128

  1398  دکتر محمدمهدي عسکري و همکاران  تکافل از نظریه تا عمل   .129

 


