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 1395دانشگاه خوارزمی، فروردین 



 1395مطالعه تطبیقی سالمت و فساد بازارهای مالی در اسالم و سرمایه داری، اردیبهشت   -17

 

 علمی:جشنواره های همایش ها و  4
 1388های ارزی، جشنواره فارابی،  ارائیبررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک د  -1

 1388، جشنواره فارابی، بررسی فقهی ابزارهای مشتقه  -2

 1388تخفیف مبلغ بدهی در دیون مدت دار در قبال کاهش مدت سررسید، جشنواره فارابی،   -3
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 مجله علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسالمی  -
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 ، قم: ادامه دارد)بخش فقه اقتصادی( مدرسه عالی فقه -7

 مدیریت مالیرشته : مقطع دکتری دانشگاه امام صادق )ع( -8

 دانشگاه امام صادق )ع(: مقطع دکتری رشته اقتصاد -9

 پردیس فارابی دانشگاه تهران، سه ترم در رشته حقوق مالی -10


