


انتخاب موضوع پایان نامه



نکات ضروری برای یک پایان نامه خوب

جستجو و مطالعه •

مشورت با خبرگان و صاحب نظران حوزه مالی و مالی اسالمی•

در نظر گرفتن توانایی های فردی•

توجه و تمرکز بر حوزه کاری و تجربی خود•

.انتخاب موضوع ترجیحاً کاربردی و مسئله جاری یا آینده بازارهای مالی•

.دموضوع نسبت به پژوهش های گذشته نوآوری داشته باشد و تکراری نباش•

روش کیفی و کمی: آشنایی با روش تحقیق حل مسئله•

توجه به محدودیت های پژوهش•



نشریات بین المللی در حوزه مالی اسالمی

• INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND MIDDLE EASTERN FINANCE AND 

MANAGEMENT

• ISRA INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC FINANCE

• JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCE

• ...



فارسینشریات

میپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسال-فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی•

المیو انجمن مالی اس( ع)دانشگاه امام صادق -دوفصلنامه تحقیقات مالی اسالمی•

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه-دوفصلنامه جستارهای اقتصادی•

(ع)دانشگاه امام صادق -دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسالمی•



مراکز پژوهشی داخلی مرتبط

www.rdis.irمرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار 

/https://www.mbri.ac.irپژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

www.irc.ac.irپژوهشکده بیمه  

https://rc.majlis.ir/faمرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

/http://www.earc.ac.irپژوهشکده امور اقتصادی 

http://www.rdis.ir/
https://www.mbri.ac.ir/
http://www.irc.ac.ir/
https://rc.majlis.ir/fa
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.irc.ac.ir/&prev=search&pto=aue


مراکز بین المللی مالی اسالمی

The International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) https://www.isra.my/
https://ifikr.isra.my/library

INTERNATIONAL ISLAMIC FINANCIAL MARKET (IIFM) https://www.iifm.net/

ISLAMIC RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE  https://irti.org/

Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) www.mifc.com

The Islamic Financial Services Board (IFSB) https://www.ifsb.org/

AAOIFI   https://aaoifi.com/?lang=en

https://www.isra.my/
https://ifikr.isra.my/library
https://www.iifm.net/
https://irti.org/
http://www.mifc.com/
https://www.ifsb.org/
https://aaoifi.com/?lang=en


جستجو در منابع اطالعاتی التین

• WWW.EMERALD.COM

• WWW.SPRINGER.COM

• WWW.EBSCO.COM

• WWW.PROGUEST.COM

• WWW.ONLINELIBRARY.WILEY.COM

• WWW.JSTORE

• HTTP://GEN.LIB.RUS.EC/

• HTTPS://SCI-HUB.SE/

http://www.emerald.com/
http://www.springer.com/
http://www.ebsco.com/
http://www.proguest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.jstore/
http://gen.lib.rus.ec/
https://sci-hub.se/


رهیافت های موجود طراحی ابزارها و محصوالت مالی اسالمی  

تطبیق ابزارهای بازارهای مالی متعارف با موازین شریعت

اوراق سهام و صندوق های سرمایه گذاری •

تطبیق ابزارهای بازارهای مالی اسالمی با موازین فقه امامیه

...انواع صکوک مانند اوراق مرابحه، اجاره، منفعت، سفارش ساخت و •

طراحی ابزارهای مالی اسالمی جایگزین ابزارهای مالی متعارف

(  به عنوان جایگزین فروش استقراضی)و  فروش تعهدی ( به عنوان جایگزین اسناد خزانه متعارف)اسناد خزانه اسالمی •

طراحی ابزار مالی اسالمی جدید



اسالمیالزامات طراحی ابزارها و محصوالت مالی 

چارچوب نظارت شرعی مناسب

توجه به فرآیندها و محدودیت های عملیاتی در طراحی 

توجه به مسائل حسابداری و مالیات 

توجه به مسائل حقوقی و مقرراتی

توجه به اهداف و کارکرد ابزار مالی 

طراحی ابزار مبتنی بر دیدگاه مشهور فقهی

توجه به آثار اقتصادی ابزار طراحی شده

توجه به مفهوم ریسک و مدیریت ریسک ابزارهای مالی اسالمی


