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 سيد اسماعيل نام پدر:  3113متولد:  اقتصادگروه: محمد كاظم رجايي سيد نام ونام خانوادگي: 

 تحصيالت حوزوي:  

 خارج فقه و اصول / حوزه علميه قم  -       

 وضعيت تحصيالت دانشگاهي: 

 3148/   وزشي و پژوهشي امام خميني )ره(مه آمؤسس/  علوم اقتصادي دكتري -       

 رتبه علمي: دانشيار

 نشاني محل كار: 

  11331131 تلفن: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره(/ بلوار جمهوري اسالمي قم / بلوار امين /  

 مركز پژوهش كاربردي اقتصادي اجتماعي قدر   14قم / بلوار سميه / نبش كوجه 

 . 3131هاي جنوب در سال در جبهه و سمنان يباني جهاد استان اصفهانمسئول كميته فرهنگي ستاد پشت .3

  41وزشي و پژوهشي امام خميني )ره( از سال ممؤسسه آعضو هيئت علمي گروه اقتصاد  .1

 .ام خميني )ره(وزشي و پژوهشي اممآدبير پژوهش گروه اقتصاد موسسه  .1

 تا كنون. 13از سال  و برخي از مراكز علمي مدرس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره( .8

   ايران اسالميجمهوري عضو كارگروه مشترك تحول رفتاري بانكداري  .1

 جمهوري اسالمي ايرانعضو كارگروه مشترك تحول ساختاري بانكداري  .3

  دگيشوراي عالي تدوين برنامه پنجم سازن عضو .1

  تدوين سياستهاي پيشنهادي ابالغي براي برنامه پنجم كارگروهعضو  .4

)با حكم معاون برنامهه ريهزي و نرهارت راهبهردي      مشترك اقتصادي برنامه پنجم سازندگيعضو كارگروه  .3

 رئيس جمهور(

 )با حكم معاون برنامه ريزي و نرارت راهبردي رئيس جمهور( عضو ستاد تلفيق برنامه پنجم سازندگي .31

/ (1/31/41بررسي طرح تحهول اقتصهادي )  (/ 3141) ربا چالشها و راهكارهاهاي علمي: )بير علمي همايشد .33

 (13/1/31فقه حكومتي؛ اقتصاد و حكومت 

عضو كميته اقتصاد و مديريت گروه علوم حزه اي دانشگاهي وابسته به دفتر گسترش آموزش عهالي وزارت   .31

  به مدت دو سال. 3141/ 31/8علوم از 

 تاكنون. 3143/ 31/8راي علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از عضو شو .31

 .)معاون اول( در دولت نهممشاور نهاد رياست جمهوري  .38
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عضو كميته علوم اقتصادي گروه علوم اجتماعي شوراي برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم تحقيقات و  .31

  .3/1/3131تا  3/3/3131فناوري از 

بها حكهم    13/3/3131الهي   14/8/43) ركز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوريعضو شوراي علمي م .33

 (رئيس مركز

 .3133و  3131سالهاي  عضو شوراي فقهي بانک مركزي .31

 حوزه در جند دوره و رئيس انجمن در يک دوره دو ساله  يانجمن اقتصاد اسالمعضو هيأت مديره  .34

طهرح تحقيقهاتي    11تاكنون. )با انجام بيش از  3141رئيس مركز پژوهش كاربردي اقتصادي اجتماعي قدر  .33

 كاربردي(

-3133عضو كارگروه علم انساني اسالمي شوراي اسالمي شدن علوم انساني )شوراي عالي انقالب فرهنگي  .11

3143. 

از  )شوراي عالي انقهالب فرهنگهي و وزارت علهوم   تحول در علوم انساني ه اقتصاد  اقتصاد عضو كارگروه  .13

 (تاكنون 3133

 تاكنون. 13/3/3133اه شهيد بهشتي )وراي پژوهشي مركز تحقيقات اقتصاد اسالمي دانشگعضو ش .11

 .اقتصاد؛ دانشگاه شهيد بهشتي علمي پژوهشي  ت تحريريه مجلهأعضو هي .11

 معرفت اقتصاد اسالمي موسسه امام خميني )ره(علمي پژوهشي ت تحريريه مجله عضو هيأ .18

ت بانكي و مالي؛ مؤسسه عالي آموزش بانكهداري/ بانهک   مطالعاعلمي پزوهشي  عضو هيأت تحريريه مجله .11

  مركزي(

 18معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي / / / مجريقيمت گذاري در اقتصاد اسالمي.  .3

 .  18ا و سيما/ هاي صد اسراف و استفاده بهينه از امكانات اقتصادي / مجري/ مركز پژوهش .1

 43/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره( / مؤلف / معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن  .1

 بازنگري در قانون بانكداري بدون ربا  ضو كارگروهع .8

 مانند بسته هاي خانواده؛ مسجد؛ بههره وري و ...( مبهاني  )هاي متعدد اجرايي ) تدوين بستهمشاركت در  .1

 در شوراي عالي تدوين برنامه پنجم.و ارائه  هكارها و احكام پيشنهادي(راهبردها، رانرري، 

موسسه عالي برنامهه ريهزي و نرهارت    قدر/  ركزجمهوري اسالمي ايران/ م منشورمشاركت  در تدوين  .3

 راهبردي

 .3133و  3131مجري طرح ممييزي دانش اقتصاد اسالمي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري  .1

 در طرحهاي تحقيقاتي متعدد.مشاركت مجري و  .4

 به بعد 11از سال  مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )كارشناسي( (3اقتصاد خرد ) .3
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 به بعد 11از سال  مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )كارشناسي(( 1) اقتصاد خرد  .1

باني علم اقتصاد )مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ دانشگاه باقر العلوم/ مركز جهاني علوم اسالمي م .1

 قم(.

 توسعه/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. .8

 .مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )كارشناسي(اقتصاد سنجي /  .1

 .)كارشناسي( اقتصاد كالن/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني .3

 33و .48اقتصاد خرد و كالن/ دانشگاه امام صادق )ع( دكتري فقه االقتصاد/  .1

 به بعد 41ي / قم / كارشناسي ارشد / فقه اآليات االقتصادي / مركز جهاني علوم اسالم .4

 پول و بانكداري / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني / كارشناسي .3

/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ مركز جهاني علوم اسالمي/ قم/ كارشناسي ( 1و  3) فقه االقتصاد .31

 43و  41ارشد / 

مركهز  اقتصاد خرد اسالمي ميانه / دانشگاه علوم اقتصادي كارشناسي ارشد/ پژوهشگاه حهوزه و دانشهگاه /    .33

 آموزش بانكداري بانک مركزي/، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.

 ؛ كارشناسي ارشد؛ دانشگاه شهيد بهشتي،موضوعات انتخابي .31

  .آموزشي و پژوهشي امام خميني كارشناسي ارشد موسسه فقه اقتصادي )فقه الربا( .31

 .آموزشي و پژوهشي امام خمينيكارشناسي ارشد موسسه  فقه اقتصادي )فقه الشروط( .38

 علميه قم. حوزه  3و   4و  1پايه هاي  (رسائل) اصول فقه .31

 اند: عنوان پايان نامه/مقطع/سال هايي كه استاد راهنماي آن بوده ه( عناوين پايان نامه

در مؤسسات و مراكز علمي حهوزه   و دكتري چندين پايان نامه كارشناسي ارشدو داوري مشاوره  ،راهنمايي -3

 .و دانشگاههاي متعدد.كشور

 و( تأليف يا ترجمه كتاب: عنوان كتاب/ناشر/زمان نشر

 .3143/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني /  صادي قرآن كريممعجم موضوعي آيات اقتكتاب  .3

 ..3148ماهيت بهره و كارآيي اقتصادي آن/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ كتاب  .1

 .3143/ مه كتاب المذهب االقتصاديترج، مكتب اقتصادي اسالمكتاب  .1

 .3131رياست جمهوري، ، مركز بررسيهاي استراتِژيک .كتاب شاخص صداقت در بازار اسالمي  .8

 3133 ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره((3كتاب اقتصاد خرد ) .1

 .3131، پژوهشگاه بين المللي المصطفي، كتاب معيارها و شاخص اسراف .3

 3131 .كتاب درآمدي بر مفهوم و شاخص عدالت اقتصادي .1

، مژسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره( .ايراني پيشرفتدرآمدي بر شاخصهاي الگوي اسالمي كتاب  .4

 .3138و مركز پژوهش كاربردي اقصتادي اجتماعي قدر، 
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 .3138پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره(   (1اقتصاد خرد )كتاب  .3

 نهايي سازي.كتاب الگوي توزيع درآمد و ثروت در قرآن در حال  .31

 يف مقاله: عنوان مقاله/نام نشريه/زمان نشرز( تأل

 3و   1نرام مالياتي ايران/ مجله معرفت/ شماره  .3

 . 33بررسي اجمالي ربا/ مجله معرفت شماره  .1

   38دخالت دولت يا آزادي اقتصادي/ مجله معرفت شماره  .1

 توسعه به عنوان هدف )نگرش قرآني(/ مجله معرفت. .8

 قيمت گذاري آب/ مجله معرفت.  .1

 11 لكيت و راهبردهاي آن/ مجله معرفت شمارهاحقوق م .3

 .48(/ همايش ربا/ مجموعه مقاالت همايش/بررسي فقهي قراردادهاي بانكي )جعاله و اجاره به شرط تمليک .1

 11شماره  \33دانشگاه رضوي سال  انديشه حوزه/ دين و اقتصاد. / ديدگاه مقايسه اي \ماهيت بهره و ربا .4

 .3148(، مرداد و شهريور 11)پياپي  1شماره ،سالميهاي اجتماعي ا فصلنامه پژوهش .3

ارائه در همايش دوسهاالنه   پايه هاي نرري بهره در مقايسه با مشاركت و چرخش عملي به سمت مشاركت/ .31

 .3148اقتصاد اسالمي/ مجموعه مقاالت چهارمين همايش دوساالنه اقتصاد اسالمي/ دانشگاه تربيت مدرس/ 

 33 صاد/ مجله معرفت/ شماره..قرآن و تجلي توحيد در اقت .33

 .3143. صرفه جويي و اسراف/ مجمع تشخيص مصلحت نرام/  .31

مجموعهه مقهاالت/ پنجمهين همهايش     كتهاب  بازار سازگار با مباني اسالم در مقايسه با بازار رقابت كامل/  .31

 دوساالنه اقتصاد اسالمي/ 

هاي اقتصادي/ سهال چههارم/ شهماره    تقاضا در بازار اسالمي در مقايسه با بازار رقابت كامل/ مجله جستار .38

 هشتم.

 / دانشنامه قرآن كريم / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي در قرآنفقر  .31

  31شماره  -، سال سوم3133بهار «  معرفت اخالقيصداقت در مقايسه با شفافيت،  .33

 3مجله معرفت اقتصاد اسالمي شماره  ويژگي هاي  بازار اسالمي .31

 8مجله معرفت اقتصاد اسالمي شماره  درآمدي بر عدالت اقتصادي و شاخصهاي آن .34

 81مجله اقتصاد اسالمي شماره  منحني تقاضا در اقتصاد اسالمي .33

 81ه اقتصاد اسالمي شماره مجل معيارهاي فقهي اسراف .11

 3شماره  مجله معرفت اقتصاد اسالمي شاخص صداقت در بازار اسالمي .13

 3شماره  مجله اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي اسراف در مصارف بخش خصوصي .11

 1شماره مجله معرفت اقتصاد اسالمي  توازن يا شكاف فاحش طبقاتي .11

 .3المي شماره مجله معرفت اقتصاد اس ،عدالت اقتصاديمفهوم و شاخص  .18

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/853
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/50642
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هدف انسان اقتصادي از ديدگاه عالمه طباطبايي در مقايسه با اقتصاد كالسيک، ارائه شده در همايش نرريهه   .11

 .3131هاي عالمه طباطبايي 

مباني عدالت توزيعي روش مقايسه اي، ارائه شده در همايش ملي پيشرفت از منرر قرآن و حهدي،، مركهز    .13

 .3131الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، 

 ح( آشنايي با زبان 

 عربي و انگليسي
 


