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 هؤسسِ عالي آهَسش تاًكذاري ايزاى

 تاًك هزكشي جوَْري اسالهي ايزاى
 

 برنامه 
 بيست و پنجمين همايش بانكداري اسالمي

 

  نقد و بررسي سه دهه بانكداري بدون ربا در ايران و جهاننقد و بررسي سه دهه بانكداري بدون ربا در ايران و جهان

 ريزي براي آينده    شناسي، راهكارها و برنامهآسيب

 با رويكرد بانكداري اسالمي

 ًطست اٍل - /13/39/691دٍضٌثِ 

25th ANNUAL ISLAMIC BANKING SEMINAR 

 ساعت عٌَاى

ِ هجيذٍ  سزٍد جوَْري اسالهي ايزاى  /543-5445  تالٍت آياتي اس كالم ال

ٌاب آلاي دكتز هْذي رضَي  خيزهمذم ٍ گشارش ج

 رئيس هحتزم هؤسسِ عالي آهَسش تًاىذاري ايزاى

/4/5-5445 

ٌاب آلاي دكتز علي طية ًيا  سخٌزاًي ج

ٍ دارايي  ٍسيز هحتزم اهَر التصادي 

/435-/4/5 

ِ سيف ٍلي ال ٌاب آلاي دكتز   سخٌزاًي ج

 رياست ول هحتزم تًاه هزوشي جوَْري اسالهي ايزاى

1/4/5-/435 

وايطگاُ ٍ تاسديذ اسً   1/4/5-1/435 پذيزايي 

 سخٌزاًي حضزت آيت الِ  جٌاب آلاي دكتز سيذهحوذ هَسَي تجٌَردي

ٍ دًاطگاُ  ُ  استاد هحتزم حَس

114//-1/435 

ٍ الوسلويي  جٌاب آلاي دكتز غالهزضا هصثاحي همذم ي حجت االسالم   سخٌزًا

ى عوليات تًاىي تذٍى رتا ٍُ تاًسگزي لاًَ َ وارگز ذُ هحتزم هجلسٍ  عض  ًواٌي

1143/-114// 

 ساعت عٌَاى

 جٌاب آلاي دكتز هحوذعلي دّماى دٌَّي
 تا تأويذ تز ٍجِ توايش صٌعت تاًىذاري اسالهي: ّا تز تاسار تسْيالتتأثيز رلاتت در تاسار سپزدُ

61:61-61:11 

 سزكار خاًن دكتز خذيجِ ًصزالْي
َاهل تأثيزگذار تز ريسه اعتثاري تاًه  ّاي تجاري ايزاىتحليل ع

61:61-61:61 

 جٌاب آلاي دكتز علي حسيي صوذي  
ى تاًىذاري تذٍى رتا ٍ خصَصي ساسي ًظام تاًىي تز هتغيييزّياي     تزرسي تأثيز اجزاي لاًَ

 والى التصادي

61:61-61:61 

 جٌاب آلاي ٍّاب لليچ

ًات ارسي سا َيي تزاي وٌتزل ًَ  صىَن سلف ارسي تًاه هزوشي، اتشاريً 

60:11-61:61 

  ّيأت رئيسِ ًطست چْارم
 جٌاب آلاي دوتز عثذالٌاصز ّوتي

 جٌاب آلاي دوتز هْذي رضَي
 جٌاب آلاي دوتز فزّاد ًيلي

 جٌاب آلاي دوتز حسيي عيَضلَ
 جٌاب آلاي دوتز هحوذتمي ًظزپَر
 جٌاب آلاي دوتز سعيذ فزاّاًي فزد
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  ّيأت رئيسِ ًطست اٍل
 

 حضزت آيت الِ جٌاب آلاي هحوذعلي تسخيزي

 حضزت آيت الِ جٌاب آلاي دوتز سيذهحوذ هَسَي تجٌَردي

 جٌاب آلاي دوتز ٍلي الِ سيف

 حجت االسالم ٍ الوسلويي جٌاب آلاي دوتز غالهزضا هصثاحي همذم

 جٌاب آلاي دوتز هْذي رضَي 

Critical Review of ThreeCritical Review of Three--Decades of Decades of 

UsuryUsury--Free Banking in the Islamic Free Banking in the Islamic 

Republic of Iran and Worldwide Republic of Iran and Worldwide  

 13/3ضْزيَر هاُ  11ٍ  /41 سهاى
 صثح  /4543 ساعت ضزٍع

الوللي ّاي تييهزكش ّوايص4 هكاى
 صذا ٍ سيواي جوَْري اسالهي ايزاى

ريزشي   ضٌاسي، راّكارّا ٍ تزًاهِ آسية4  هيشگزد تخصصي رٍس دٍم
 تزاي آيٌذُ تا رٍيكزد تاًكذاري اسالهي

60:11-60:11 

 اختتاهيِ
هعاٍى اٍل هحتزم رئيس جوَْر   -سخٌزاًي جٌاب آلاي دكتز اسحاق جْاًگيزي

 6611وٌٌذگاى اليحِ لاًَى عوليات تاًىي تذٍى رتا سال  ٍ تمذيز اس تْيِ

 
 

60:61-60:11 

  لزائت تياًيِ اختتاهيِ

 جٌاب آلاي هحوذرضا سارٍخاًي

 جٌاب آلاي دوتز طْواسة هظاّزي

 جٌاب آلاي دوتز هحوذ طالثي

 جٌاب آلاي دوتز هجيذ لاسوي

 جٌاب آلاي دوتز عثذالٌاصز ّوتي

 جٌاب آلاي دوتز وَرٍش پزٍيشياى

 جٌاب آلاي سيذواهل تمَي ًژاد

 اعضاي هيشگزد تخصصي دٍم
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 ًطست دٍم           -/13/39/691دٍضٌثِ 

 ًطست سَم -/13/39/691دٍضٌثِ 

  رٍس دٍم -ّيأت رئيسِ ًطست اٍل

 

 حضزت آيت الِ جٌاب آلاي دوتز سيذ هصطفي هحمك داهاد
 جٌاب آلاي دوتز هْذي رضَي

 حضزت حجت االسالم ٍ الوسلويي جٌاب آلاي دوتز سيذعثاس هَسَياى
 جٌاب آلاي دوتز احوذ ضعثاًي

 جٌاب آلاي دوتز حسي آلاًظزي
 جٌاب آلاي سيذواهل تمَي ًژاد 

 رٍس اٍل -ّيأت رئيسِ ًطست سَم  
 جٌاب آلاي دوتز هْذي رضَي 

 جٌاب آلاي هحوذرضا سارٍخاًي 

 سادُ تحزيٌي جٌاب آلاي دوتز هحوذحسيي حسيي

 جٌاب آلاي حويذ تْزاًفز

 جٌاب آلاي دوتز احوذ ضعثاًي 

 جٌاب آلاي دوتز هحوذ طالثي

 جٌاب آلاي حويذ تْزاًفز

 حضزت حجت االسالم ٍ الوسلويي جٌاب آلاي دوتز سيذعثاس هَسَياى

 جٌاب آلاي دوتز هحوذتمي ًظزپَر

 جٌاب آلاي دوتز حسيي عيَضلَ

 ساعت عٌَاى

 الِ جٌاب آلاي دكتز سيذ هصطفي هحمك داهاد سخٌزاًي حضزت آيت
 تاستيٌي فمْي رتا تا تَجِ تِ ًظزيِ تعليل

0:11-0:61 

 هذيز عاهل هحتزم تاًك سپِ -جٌاب آلاي سيذ كاهل تمَي ًژاد
 (در راستاي اضتغال پايذار)تَسعِ اتشارّاي هالي اسالهي 

0:61-0:11 

 االسالم ٍ الوسلويي جٌاب آلاي دكتز سيذ عثاس هَسَياى حضزت حجت
 التصادي اٍراق هطاروت تاًه هزوشي تزاساس ًظز خثزگاى-ضٌاسي فمْي آسية

0:61-0:61 

 جٌاب آلاي دكتز رسَل تخطي دستجزدي
 اًطثاق ًظام تاًىذاري تذٍى رتا تا ًظزيِ التصاد اسالهي 

 آيا تاًىذاري تذٍى رتا، ضزٍرتاً تاًىذاري اسالهي است؟

0:11-0:61 

 جٌاب آلاي دكتز حسيي هزستاى
  تحليل لاعذُ آسادساسي ًزخ سَد تاًىي در ًظام تاًىذاري تذٍى رتا در ايزاى تا رٍيىزدي تز التصاد هماٍهتي 

61:61-0:11 

 61:61-61:61 پزسص ٍ پاسخ

 61:61-66:11 پذيزايي ٍ تاسديذ اس ًوايطگاُ

 ساعت عٌَاى

 سخٌزاًي جٌاب آلاي دكتز هحوذحسيي حسيي سادُ تحزيٌي
 عضَ هحتزم وويسيَى التصادي هجلس ٍ رئيس وارگزٍُ تاسًگزي لاًَى عوليات تاًىي تذٍى رتا

66:61-66:11 

 سخٌزاًي جٌاب آلاي دكتز ايزج تَتًَچياى
 تىارگيزي تجزتيات سِ دِّ تاًىذاري در پيطثزد التصاد هماٍهتي 

61:11-66:61 

 61:11-61:61 پزسص ٍ پاسخ

 61:61-61:11 پذيزايي ٍ تاسديذ اس ًوايطگاُ

 ساعت عٌَاى

 سخٌزاًي جٌاب آلاي دكتز سيذ عثذالحويذ الجٌيذ
 (Dr. Syed Abdul Hamid Aljunid) 

   (INCEIF)رئيس تخص التصاد داًطگاُ تيي الوللي هاليِ اسالهي هالشي 

Lessons and Experiences Towards a viable  Islamic 
Banking System:The Experience of Malaysia 

61:11-66:61 

 سخٌزاًي جٌاب آلاي دكتز عثواى احوذ تاتيكز
(Dr. Osman Ahmed Babikir)  

  (IDB Group)اسگزٍُ تاًه تَسعِ اسالهي

The Future of Islamic Financial Services Industry: 
Challenges and Opportunities 

61:61-61:11 

 61:61-66:11 پزسص ٍ پاسخ

 66:11-66:11 فزيضِ ًواس ٍ صزف ًاّار
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 ساعت عٌَاى

 سخٌزاًي جٌاب آلاي دكتز هحوذ كثيزحسي
 (Dr. Mohammad Kabir Hassan) 

Hibernia Professor of Economics and Finance, University of New Orleans, U.S.A. 

66:11-66:11 

 66:11-66:61 هذيز عاهل هحتزم تاًك پاسارگاد -سخٌزاًي جٌاب آلاي دكتز هجيذ لاسوي

 جٌاب آلاي دكتز حويذ اتزيطوي
 تِ تاًىذاري تذٍى رتا ىهٌظَر ًشديه ضذ تفىيه هٌاتع، راّىاري هٌاسة تِ

61:11-66:61 

 جٌاب آلاي دكتز هحوذجَاد هحمك ًيا
ٍاواٍي راُ وارّاي ارتماء عوليات تاًىذاري تذٍى رتا تا ضيَُ تزرسي تطثيمي عَاهل تأثيزگذار تز وارايي در  

 ّاايزاى ٍ سايز وطَرّا تا رٍيىزد تحليل پَضطي دادُ

61:11-61:11 

 61:11-66:11 پزسص ٍ پاسخ

 66:11-66:11 فزيضِ ًواس ٍ صزف ًاّار

 ًطست دٍم -13/39/6911ضٌثِ  سِ

 ًطست سَم   -13/39/6911سِ ضٌثِ 
 ساعت عٌَاى

 هذيز عاهل هحتزم تاًك هسكي -ضكي سخٌزاًي جٌاب آلاي دكتز هحوذّاضن تت
 اتشارّا ٍ ًْادّاي هالي در تأهيي هالي هسىي تا رٍيىزد تاًىذاري اسالهي

66:11-66:11 

 جٌاب آلاي دكتز هحوذاسواعيل تَسلي
در راستاي افشايص )تزرسي ٍ ًمذ لَاًيي پَلي ٍ تاًىي وطَر ٍ ارايِ پيطٌْاداتي اصالحي 

 (استمالل تاًه هزوشي

66:61-66:11 

 جٌاب آلاي دكتز هْذي طغياًي
 ي اطالعات ًاهتمارى در ًظام تاًىذاري تذٍى رتا ٍ راّىارّاي آى تحليل هسألِ

61:11-66:61 

 جٌاب آلاي سيذ هجيذ هؤهٌي
 حمَلي ٍ التصادي اسٌاد خشاًِ اسالهي -تزرسي فمْي

61:11-61:11 

 61:11-61:61 پزسص ٍ پاسخ

 61:61-61:11 پذيزايي ٍ تاسديذ اس ًوايطگاُ

 رٍس دٍم -ّيأت رئيسِ ًطست سَم

 ًطست اٍل -13/39/6911ضٌثِ  سِ

 رٍس دٍم -ّيأت رئيسِ ًطست دٍم 

 جٌاب آلاي دوتز هْذي رضَي 
 جٌاب آلاي سيذهحوَد احوذي

 جٌاب آلاي هٌْذس هحوذرضا پيطزٍ 
 جٌاب آلاي دوتز اصغز اتَالحسٌي ّستياًي

 جٌاب آلاي دوتز سيذهحوذواظن رجائي 
 جٌاب آلاي دوتز واهزاى ًذري 

 الِ جٌاب آلاي هْذي ّادٍي تْزاًي سخٌزاًي حضزت آيت
 تاًىذاري تذٍى رتا اس هٌظز التصاد اسالهي

61:61-61:11 

 61:61-60:11 پزسص ٍ پاسخ

تزرسي لزارداد هطاركت هذًي تزاًزك   4  هيشگزد تخصصي رٍس اٍل
 هزكشي در تطثيك تا لَاعذ فمْي

60:11-60:11 

 ًطست چْارم -/13/39/691دٍضٌثِ 

 ساعت عٌَاى

 اعضاي هيشگزد تخصصي اٍل

 رٍس اٍل-ّيأت رئيسِ ًطست دٍم
 جٌاب آلاي دوتز هْذي رضَي

   (Dr. Syed Abdul Hamid Aljunid)جٌاب آلاي دوتز سيذ عثذالحويذ الجٌيذ 
                (Dr. Osman Ahmed Babikir)جٌاب آلاي دوتز عثواى احوذ تاتيىز

 جٌاب آلاي دوتز حسي سثحاًي
 جٌاب آلاي دوتز احوذ عشيشي

 جٌاب آلاي دوتز ايزج تَتًَچياى 

 حضزت آيت الِ جٌاب آلاي هْذي ّادٍي تْزاًي
 جٌاب آلاي دوتز هْذي رضَي

 جٌاب آلاي تْوي هسگزّا
 جٌاب آلاي دوتز پزٍيش عميلي وزهاًي

 جٌاب آلاي دوتز وَرٍش پزٍيشياى
 جٌاب آلاي دوتز سيذ هحوذواظن رجائي 


