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تاریخ: ١۴ بھمن ١٣٩١ - ٢٠:٣۵کد خبر: ١٢

آثار و فعالیت ھای علمی

سوابق تحصیلی

کارشناسی اقتصاد – دانشگاه ملی ایران ١٣۵٨

کارشناسی ارشد اقتصاد – دانشگاه تربیت مدرس ١٣۶۵

دکتری علوم اقتصادی – دانشگاه تھران ١٣٧١ با گرایش ھای توسعه اقتصادی (اصلی) و اقتصاد بخش عمومی

 

کتابھای منتشر شده :

الف ) ترجمه :

١- تئوری و مسائل اقتصاد خرد – دومینیک سالواتوره – نشر نی – چاب ٣۵ – تھران ١٣٨۶

    تئوری و مسائل اقتصاد خرد – دومینیک سالواتوره – نگاه دانش – دوره جديد – چاب دوم – تھران ١٣٨٨

    تئوری و مسائل اقتصاد خرد، دومینیک سالواتوره،ویراسته ٢٠٠۶ ،نگاه دانش ، چاپ سوم،تھران ١٣٩٠

٢- تحلیل اقتصادی، موریس و فیلیپس – جلد ٢ – چاپ ٧ – دانشگاه تھران – ١٣٨۵

٣- مفھومی نو از توسعه ،فرانسوا پرو، نگاه دانش،چاپ اول ،تھران ،١٣٨٩

ب ) تالیف:

١-کلیات اقتصاد – کتاب درسی فنی و حرفه ای گروه تحصیلی اداری – مالی وزارت آموزش و پرورش ، تھران

١٣٧٢

٢-اقتصاد ١ کتاب درسی نظری- فنی حرفه ای- کارو دانش وزارت آموزش و پرورش ، تھران ١٣٧١

٣-اقتصاد سال اول آموزش متوسطه عمومی ( علوم انسانی) و آموزش بازرگانی و حرفه ای (اداری و بازرگانی)

تھران ١٣۶۵

۴-امور عمومی بازرگانی سال اول ھنرستان آموزش حرفه ای ( اداری بازرگانی ) تھران ١٣۶۵ – وزارت آموزش و

پرورش

۵-امور عمومی بازرگانی سال دوم دبیرستان آموزش حرفه ای و بازرگانی ( اداری بازرگانی ) تھران ١٣۶٧ -

وزارت آموزش و پرورش

۶-امور عمومی بازرگانی سال سوم ھنرستان آموزش حرفه ای ( حسابداری و بازرگانی ) تھران ١٣۶٨ – وزارت
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آموزش و پرورش

٧-امور عمومی بازرگانی سال سوم آموزش متوسطه عمومی – اقتصاد اجتماعی - تھران ١٣۶٧ وزارت آموزش

و پرورش

٨-آشنایی با اقتصاد ایران سال چھارم ھنرستان آموزش حرفه ای – حسابداری – بازرگانی و سال چھارم

آموزش متوسطه عمومی اقتصاد اجتماعی ، ١٣۶٩ ، وزارت آموزش و پرورش

٩-آشنایی با بازرگانی ایران – سال چھارم

١٠-آشنایی با اقتصاد اسالمی - سال چھارم آموزش متوسطه عمومی اقتصاد اجتماعی – آموزش حرفه ای (

حسابداری – بازرگانی ) با ھمکاری سید مھدی روحانی تھران ١٣۶۶ وزارت آموزش و پرورش

١١-اقتصاد چیست ؟ برای نوجوانان و جوانان – انس تک تھران ١٣٨١

١٢-نظام اقتصادی اسالم – سازمان تبلیغات اسالمی – تھران ١٣٧٣

١٣-نگرشی بر تئوری ارزش - موسسه انتشارات امیر کبیر – تھران ١٣۶٩

١۴-سنابرق ( مجموعه مقاالت سیاسی ) انتشارات سروش تھران ١٣٨۵

١۵-دغدغه ھا و چشم اندازھای اقتصاد اسالمی – انتشارات سمت تھران ١٣٨٠

١۶-طبقه بندی توصیفی ادبیات اقتصاد اسالمی ٢ جلد – انتشارات بھاریه – تھران ١٣٧٩

١٧-اقتصاد کار و نیروی انسانی چاپ ۵ انتشارات سمت ،تھران ١٣٨٨

١٨-اقتصاد عدالت محور ،انتشارات سروش ،چاپ اول، تھران، ١٣٨٨

١٩-انذارھای اقتصادی (نقدھایی کوتاه بر اقتصاد سیاسی دھه ھشتاد ایران) – انتشارات نور علم – ١٣٩١

٢٠-دعوت ابراھیم – انتشارات نگاه دانش – ١٣٩١

٢١-گستره اقتصاد اسالمی – انتشارات سمت – ١٣٩١

طرح ھای تحقیقاتی

١- طرح تحقیقاتی بازنگری و ارزیابی قانون عملیات بانکی بدون ربا ، موسسه پولی و بانکی بانک مرکزی

جمھوری اسالمی ایران – پایان یافته در سال ٧٢

٢- طرح تحقیقاتی ماخذ شناسی اقتصاد اسالمی – دانشگاه تھران پایان یافته در سال ٧٢

٣- طرح تحقیقاتی نظام اقتصادی تعاونی – دانشگاه تھران پایان یافته در سال ٧۶

۴- طرح تحقیقاتی مطالعه تطبیقی نظرات اقتصاددانان مسلمان و اسالم شناسان درباره اقتصاد اسالم –

دانشگاه تھران پایان یافته در سال ٧٩

۵- طرح تحقیقاتی "بررسی روش ھای تعیین حداقل دستمزد در شرایط نوسانات اقتصادی" با ھمکاری

اسماعیل حاجیلو و سعید شفیعی ، موسسه کار و تامین اجتماعی پایان یافته سال ١٣٨٣
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۶- طرح تحقیقاتی بررسی تطبیقی ابزار و اطالعات بازار کار ، در راستای برنامه ریزی برای منابع انسانی در

برخی از کشور ھای منتخب – موسسه کار و تامین اجتماعی پایان یافته در سال ٨٧

٧- طرح تحقیقاتی متدولوژی اقتصاد در مکتب کالسیک – دانشگاه تھران پایان یافته در سال ٨٧

٨- شناسائی و اولویت بندی بخشھای اقتصادی پیشرو در اقتصاد ایران،ستاد اجرائی فرمان امام خمینی،پایان

یافته،١٣٨٩

٩- طرح تحقیقاتی "آسیب شناسی اجرای سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"،دبیر خانه مجمع

تشخیص مصلحت نظام، پایان یافته ،١٣٩٠

مقاالت منتشر شده در مجالت علمی –پژوھشی

١) چگونگی ارتباط و درجه ھمبستگی علم اقتصاد با قضاوت ھای ارزشی – مجله تحقیقات اقتصادی شماره

۴۴ – پائیز و زمستان ١٣٧٠ ص ص ٣۶ – ۶۵

٢) بازدھی سرمایه گذاری ھای آموزشی – مجله تحقیقات اقتصادی شماره ۴۵ بھار و تابستان ١٣٧١ ص ص

٧٢ – ٩٧

Iranian Economic Review Institutions in the economic system of Islam volume 1 fall / winter 1994 (3

No/1. journal of the university of Tehran Faculty of Economics , pp 107 - 137

۴) ارزیابی و تحلیل عملیات بانکی بدون ربا ، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشھد

شماره ٣ نیمه دوم سال ١٣٧۴ ص ص ٧٧ – ١٠٢

۵) استخراج الگوی توسعه اقتصادی در اسالم از راه شبیه سازی ایده نیازھای اساسی اطالعات سیاسی ،

اقتصادی شماره ١٢٠-١١٩- سال یازدھم – مرداد و شھریور ١٣٧۶ ص ص ١٩٨-٢٠٣

۶) مالحظات فرھنگی در تخصیص منابع مجله برنامه و بودجه شماره ٢۴ سال دوم فروردین ١٣٧٧ – ص ص ۵٧

۶٩ –

٧) در آمدی بر طراحی یک نظام اقتصادی بر محور تعاون – مجله دانش و توسعه دانشگاه فردوسی مشھد –

شماره ١٠ نیمه دوم سال ١٣٧٨ – ص ص ٢٩ – ۴۵

٨) بررسی عناصری از مناھی اقتصادی در احکام اسالمی – مجله تحقیقات شماره ۵٨ بھار و تابستان ٨٠ ص

ص ٧۶-۴٩

Iranian Economic review, A comparative study on capital formation in the usury and non usury (9

Economic volume 8 spring 2003 No.8 pp. 89-97

١٠) استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی با ھمکاری سید محمد رضوی – مجله تحقیقات

اقتصادی شماره ۶۵ تابستان ١٣٨٣ دانشکده اقتصاد دانشگاه تھران ص ص ٨١ - ١٠٨

١١) تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال در زیر بخشھای صنعت در ایران (با تاکید بر صنایع

بزرگ) حسن سبحانی / حمید عزیز محمد لو – فصلنامه پژوھش ھای اقتصادی ایران – شماره ٢۴ – پائیز ٨۴

دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی ص ص ١-٣١
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١٢) بررسی مزیت ھای نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال در استان ایالم – حسن سبحانی ، باقر درویشی

مجله تحقیقات اقتصادی شماره ٧٠ پائیز ٨۴ دانشکده اقتصاد دانشگاه تھران ص ص ١۵٩ – ١٨٧

١٣) برآورد تاثیر متغیر ھای اقتصادی بر توسعه فناوری اطالعات در کشور ھای در حال توسعه – حسن

سبحانی ، اسالم محمدی گیگلو شماره ٧١ زمستان ٨۴ مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه

تھران صص ١-٣٨

١۴) تحلیل ھزینه فایده آموزشی پزشکی در ایران – حسن سبحانی ، علی چگینی آشتیانی – مجله

اطالعات سیاسی اقتصادی شماره ٢٣٩-٢۴٠ مرداد و شھریور ١٣٨۶ صص ٢١۴-٢٢۵

Iranian Economic review, Nature of Economics in the ideal society of monotheist religions volume (15

12 spring 2007 – No.19 pp 143-161

١۶) تحلیل مقايسه اي بھره وري عوامل تولید در زير بخش ھاي صنايع بزرگ ايران – حسن سبحانی ، عزيز

محمدلو – مجله تحقیقات اقتصادي شماره ٨٢ – بھار ٨٧

١٧) بررسي تاثیر انفاق بر نابرابري درآمد ھا در ايران – حسن سبحاني ، وحید مھرباني – مجله اقتصاد

اسالمي شماره ٢٧ – پايیز ٨۶

١٨) ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه ھای نیو لیبرالیسم، حسن سبحانی، بھروز ملکی،جستار ھای

اقتصادی،شماره ١١،سال ششم، ١٣٨٨

١٩) تحلیل ابعاد اقتصادی، اجتماعی افزایش قیمت حاملھای انرزی،مجله اقتصاد و جامعه،شماره ١٧ و ١٨،پاییز

و زمستان ١٣٨٧

٢٠) ارزیابی مولفه ھای معرفت شناختی عصر روشنگری و تاثیر آنھا بر آرائ اقتصاد دانان کالسیک،حسن

سبحانی، مجله روش شناسی علوم انسانی، سال ١۵، شماره ۶٢،بھار ١٣٨٩

٢١) بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران، حسن سبحانی محمد رضا

برخورداری، مجله تحقیقات اقتصادی شماره ٩۴ سال چھل و ششم بھار ١٣٩٠

٢٢) بررسی تطبیقی دانش محوری اقتصاد ایران با کشورھای منطقه با تاکید بر حقوق مالکیت فکری،حسن

سبحانی محمد امیر ریزوندی،جستارھای اقتصادی،سال ٩،شماره ١٧، بھار و تابستان ١٣٩١

مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت سمینارھا

١- بررسی نحوه تشکیل و پیامدھای اقتصادی موسسات اعتباری غیر بانکی در مجموعه مقاالت پنجمین

سمینار بانکداری اسالمی بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران شھریور ١٣٧٧ صص ٣٢١-٣٢٨

٢- بررسی نظری آثار سیاست تعدیل اقتصادی بر تجارت خارجی کشور در مجموعه مقاالت اولین ھمایش

سیاست ھای بازرگانی و تجارت بین المللی – وزارت بازرگانی شھریور ١٣٧٧ – صص ١٧٩-١٨٩

٣- بررسی ادله عدم حضور موثر نظام بانکی در بازارھای مالی - مجموعه مقاالت ھشتمین کنفرانس

سیاست ھای پولی و ارزی – تابستان ١٣٧٧ –بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران صص ٣۶٣-٣٧٢

۴- سھم بھینه منابع و امکانات در الگوی توسعه فرھنگی مجموعه مقاالت برگزیده – ١٣٧٨ – سازمان برنامه و

بودجه و جھاد دانشگاھی صص ١٧١-١٨٣
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۵- "کاستی ھای نظری اصالحات اقتصادی در ایران " چاپ شده در مجموعه مقاالت دومین ھمایش دو ساالنه

اقتصاد ایران – پژوھشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس – مھر ماه ٨١ – صص ١-٣٨

۶- مروری بر وجوه اقتصادی حکومت مھدی (عج) در مجموعه مقاالت شانزدھمین کنفرانس وحدت اسالمی –

اردیبھشت ٨٢ صص ۶١ – ٩٢

٧- اقتصاد یارانه و ھزینه – فایده نقدی کردن آن در مجموعه مقاالت ھمایش اقتصاد یارانه دانشکده معارف

اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم – ٨۴-١٣٨٣ – صص ٣٣۵-٣۴۵

٨- " آسیب شناسی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر مجلس ھفتم " در مجموعه مقاالت ھمایش یکصد

سال قانون گزاری ، مجلس شورای اسالمی پائیز ٨۶ – صص ٢۵٣-٢٧٧

سخنرانی در ھمایش ھای علمی

١- سخنرانی در اولین گردھمایی شورای فرھنگ عمومی استان ھا تحت عنوان فرھنگ عمومی در اقتصاد –

تیر ماه ١٣٧۴ دبیرخانه شورای فرھنگ عمومی صص ١٢٠-١٢٣

٢- سخنرانی در ھمایش اسالم و توسعه تحت عنوان استخراج الگوی توسعه اقتصادی در اسالم – خرداد ٧۶ –

الھور ، پاکستان ، خانه فرھنگ جمھوری اسالمی

٣- سخنرانی تحت عنوان سیاستگذاری کالن و آسیب شناسی اشتغال در دانشگاه تربیت مدرس – سال

١٣٨١ صص ٢٨۵-٢٩٩

۴- سخنرانی در ھمایش ملی بررسی پیامد ھای ناشی از الحاق یا عدم الحاق ایران به سازمان جھانی

تجارت (WTO) تحت عنوان فرھنگ لیبرالیسم در پرتو WTO شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفھان

فروردین ٨١ صص ٨٩-٩۴

۵- سخنرانی در باره مسائل اقتصادی ایران ، مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی ١٣٨٣ صص ٣١۵-٣٢٩

تدریس دروس

اقتصاد خرد – اقتصاد کالن – روش تحقیق – کلیات علم اقتصاد – اقتصاد کار و نیروی انسانی – اقتصاد بخش

عمومی – توسعه اقتصادی – شناخت محیط ملی (اقتصادی) – موضوعات انتخابی در اقتصاد اسالمی – نظام

ھای اقتصادی – تاریخ عقاید اقتصادی – اقتصاد ایران – سیاست اقتصادي و امنیت ملي- ربا و ماھیت پول-

مبانی اقتصاد اسالمی- احکام اقتصادی اسالم

عضویت در شوراھا ، ھیات ھا و مجامع علمی

- عضو ھیات تحریریه مجله تحقیقات اقتصادی ١٣٧۴

Iranian Economic Review عضو ھیات تحریریه مجله -

- سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی ١٣۶٩

- عضو ھیات امناء دانشگاه ھای منطقه البرز جنوبی ١٣٨۴

- عضو ھیات امناء دانشگاه ھای منطقه شمال کشور ١٣٧٨
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- عضو ھیات امناء سازمان سمت ١٣٨۴

- عضو ھیات امناء دانشگاه علوم پزشکی سمنان ١٣٨۵

- عضو ھیات تحریریه مجله دین و اقتصاد

- عضو و دبیر کمیته اقتصاد سازمان مطالعه و تدوین ١٣۶۵

- عضو شورای پژوھشی دانشگاه تھران ١٣۶٩

- عضو کمیته تخصصی اقتصاد گروه علوم انسانی معاونت پژوھشی وزارت فرھنگ و آموزش عالی ١٣٧٠

- عضو کمیسیون اطالع رسانی شورای پژوھش ھای علمی کشور ١٣٧٣

- عضو کمیته سیاسی و فرھنگی ھیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقالب فرھنگی ١٣٧٢

- عضو شورای مرکزی برنامه ریزی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی ١٣٧٣

- رئیس شورای اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران ١٣٨۴

- عضو کمیته برنامه ریزی اقتصاد و بازرگانی دفتر گسترش آموزش عالی – وزارت علوم تحقیقات و فناوری

١٣٨۶

- عضو شوراي پژوھشي مركز پژوھش ھاي مجلس شوراي اسالمي ١٣٨٧ - ١٣٩١

- عضو شوراي علمي گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوھش ھاي مجلس شوراي اسالمي

١٣٨٧

- عضو ھیات تحريريه مجله جستار ھای اقتصادی،پژوھشگاه حوزه و دانشگاه،١٣٨٨

- عضو ھیات تحریریه مجله معرفت اقتصاد اسالمی ، موسسه آموزشی و پزوھشی امام خمینی،١٣٨٨

- سر دبیر فصلنامه علمی پژوھشی مجلس و راھبرد،مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی،١٣٩٠

- سردبیر مجله ترویجی راھبرد توسعه ، ١٣٩١


