


سیس انجمن
 
 سابقه تا

1392 سال در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به درخواست ارائه 

 

1393 آذر در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت سوی از اصولی موافقت صدور 

 

اصولی موافقت صدور از بعد پیوستـه اعضای نام ثبت برای انجمن فراخوان 

 

1393/12/20 تاریخ در عادی عمومی مجمع برگزاری 



ت مؤسس انجمن
 
 اعضای هیا

آبادی صالح علی دکتر 
مقدم مصباحی دکتر المسلمین، و االسالم حجت 
موسویان دکتر المسلمین، و االسالم حجت 
ثقفی علی دکتر 
رودپشتی رهنمای فریدون دکتر 
سعیدی علی دکتر 
نظری دکتر المسلمین، و االسالم حجت 
حسینی سیدعلی دکتر 
احمدپور احمد دکتر 
مستشار سعید 



ت مدیره انجمن
 
 اعضای هیا

آبادی صالح علی دکتر 

موسویان دکتر المسلمین، و االسالم حجت 

حسینی سیدعلی دکتر 

محمدی شاپور دکتر 

رودپشتی رهنمای فریدون دکتر 



سیس انجمن
 
 هدف تا

 
   المللی بین و ملی عرصه در (بانک،بورس،بیمه)اسالمی مالی نظام جایگاه ارتقاء

 :طریق از   

اسالمی مالی دانش علمی ارتقای و پیشبرد ،گسترش 

 متخصص نیروهای کیفیو کمی توسعه   
اسالمی مالی زمینه در پژوهشی و آموزشی امور به بخشیدن  بهبود   



 برنامه ها

 کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی در قالب نشست های  برگزاری

 .ماهانهتخصصی 

 همایش های مالی اسالمی بصورت ساالنهبرگزاری. 

اسالمی در قالب –دوره های آموزشی مالی  برگزاری MBA و DBA   در سطوح
مالزی و موسسه   INCEIFداخلی و بین المللی با همکاری مشترک با دانشگاه 

 .تحقیقاتی آموزشی وابسته به بانک توسعه اسالمی همراه با ارائه ی مدرک معتبر

 



 برنامه ها

 اجرای پروژه های تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی، ازطریق بکارگیری حداکثر ظرفیت
اعم از بازار سرمایه، بازار پول، صنعت بیمه و سایر حوزه  متخصصان در حوزه مالی اسالمی 

 .های مرتبـط

   همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و

 .برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه مالی اسالمی

ایجاد پایگاه اطالعاتی جامع از منابع مالی اسالمی در سایت انجمن. 

شبکه سازی علمی در سطح جهانیو  ارتباط با انجمن های مشابه بین المللی. 

 

 



 برنامه ها

 اسالمیهای مالی کتاب حمایت از انتشار. 

 علمیمعتبر انتشار فصل نامه علمی پژوهشی و نشریات. 

 دانشجویی در جهت رفع نیازهای جامعه با ارائه  ی و پایان نامه ها هاسوق دادن پژوهش

 .اسالمیموضوعات پژوهشی مورد نیاز جامعه در حوزه مالی 

 های همکاری دانشجویان و اساتید در حوزه مالی اسالمی فرصتایجاد. 

 ممتـازادان ـو تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استترغیب. 



 انجمن های مشابه در دنیا

اروپا اسالمی مالی انجمن (EIFAA) 

اسالمی مالی جهانی انجمن 

اسالمی مالی متخصصان انجمن (IFPA) 

مالزی  اسالمی، مالی زمینه در شریعت مشاوران انجمن (ASAS) 

اسالمی مالی مجاز متخصصان انجمن (ASIFP-Global) 

مصر اسالمی مالی انجمن   

تونس اسالمی مالی انجمن 

هند اسالمی مالی انجمن 



 گروه های علمی انجمن

 

آموزش کمیته   
انتشارات و پژوهش کمیته 

اسالمی مالی ارزیابی و پایش کمیته 

عمومی روابط و پذیرش کمیته 

اسالمی مالی کار بازار کمیته 



 سایت انجمن
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