
 باسمه تعالی
 

 حسین عیوض لودکتر  :نام و نام خانوادگی

    2803143712:کد ملی

 علی :نام پدر

 1/4/1339:تاریخ و محل تولد

دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس با گرایش اقتصاد  :)رشته، محل تحصیل، سال فراغت( سوابق تحصیلی

 ؛ و کارشناسی ارشد معارف اسالمی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق )ع(  1379پول؛ سال فراغت از تحصیل: 

 25دانشیار پایه  مرتبه علمی:

 مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع(

  :و پژوهشی الیفات و فعالیت علمیاهم ت

 :کتب منتشره 

 1399، انتشارات سمت، مبانی نظری اقتصاد اسالمیکتاب :  -1

) بر اساس گزارش های طرح تحول  مطالعات پایه در طرح تحول نظام پولی و بانکی کشورجلدی :  4مجموعه  -2

بانکی کشور با راهبری وزارت امور اقتصادی تهران و پشتیبانی کنسرسیومی از شش بانک دولتی، انتشارات بانک سپه، 
1399. 

 .1385انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(،،«عدالت و کارایی در تطبيق با نظام اقتصاد اسالمی:» کتاب -3

، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک اقتصادی اوراق قرضه در بازار پول و سرمایه ایران –تحليل فقهی کتاب:  -4

 .1384مرکزی جمهوری اسالمی ايران، بهار 

-موسسه تحقیقات پولی و بانکی -مجموعه ميزگردهای تخصصی پيرامون فلسفه اقتصاد اسالمیتدوين کتاب:  -5

1378. 

، با همکاری مرتضی بکی کداری و تأمين مالی اسالمیاقتصادی بان –مبانی فقهی ترجمه و تألیف کتاب:  -6

 .1388حسکوئی ، دانشگاه امام صادق)ع(، 

 1391؛ با همکاری دکتر سید عقیل حسینی، انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(، فلسفه اقتصاد اسالمیترجمه و تألیف:  -7



-1379شهريور -ر نظام اقتصادی اسالمید "کارايی"و  "عدالت"رساله دکتری:بررسی و تحلیل امکان سازگاری معیارهای  -8
 دانشگاه تربیت مدرس

 .1387مجموعه مقاالت دومین همايش پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه ،  قرآن و اقتصاد،تدوين و ويرايش علمی:  -9

 (1399)چاپ دوم: 

با همکاری دکتر وهاب  ،()ضوابط اخالقی و تدابير ساختاریبانکداری اخالقی با رویکرد اسالمیتآلیف کتاب،  -10

(. کتاب برتر نظام پولی و بانکی در سالگرد چاپ دومو )  .1394قلیچ، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی، 

 دستاوردهای پژوهشی بانک مرکزی.

-)تک نگاشت الگوی اسالمینظریه اسالمی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی، تآليف کتاب تک نگاشت -11

 .1394الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت،  مرکز، ایرانی پيشرفت(

 .(1387-1393) گزارشهای مختلف از طرح تحول ساختاری نظام بانکیشورای هماهنگی بانکها، انتشار   -12

  :مقاالت علمی و پژوهشی 

مجله تحقیقات -کاربرد نظریه عدالت اقتصادی در نظام اسالمی توزیع ثروت و درآمدمقاله علمی پژوهشی:  -13

 .132-97صص: -1379پايیز و زمستان -57شماره-اقتصادی

، مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسالمیمقاله علمی پژوهشی:  -14

 .35-63، صص:29،شماره 1387بهار

، متعارف بررسی ثبات و کارایی نظام بانکداری اسالمی در مقایسه با نظام بانکداریپژوهشی:  -مقاله علمی -15

 .161 -191، صص1387، پايیز 31با همکاری حسین میسمی ، مجله اقتصاد اسالمی، شماره 

، دو فصلنامه علمی پژوهشی درآمدی بر معرفی ارکان و هسته سخت اقتصاد اسالمیمقاله علمی پژوهشی:  -16

 .139-173، صص:1387، پايیز و تابستان 1مطالعات اقتصاد اسالمی،  دانشگاه امام صادق)ع(، شماره 

اصالح ساز و کارهای نظام صنفی عرضه و تقاضای کاالها و خدمات در پرتو آموزه مقاله  علمی پژوهشی ،  -17

ژوهشی مطالعات اقتصاد اسالمی، دانشگاه امام صادق)ع(، سال پ -با همکاری جواد ارباب، دو فصلنامه علمی های اسالم،

 .69-87، صص1389سوم، شماره اول،پايیز و زمستان 

)تحلیل تطبیقی نگرش فالسفه يونان، علمای اسکوالستیک و  آیا قيمت بازاری عادالنه است؟مقاله  علمی پژوهشی ،  -18

ژوهشی مطالعات اقتصاد پ -فقهای مسلمان  به قیمت عادالنه، ، همکاری با  دکتر سید عقیل حسینی، ، دو فصلنامه علمی
 .119 -164، صص1391دوم ، بهار و زمستان اسالمی، دانشگاه امام صادق)ع(، سال چهارم، شماره 

؛ مورد مطالعه: شناسایی و اندازه گيری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی، مقاله  علمی پژوهشی -19

ژوهشی مطالعات پ -دو فصلنامه علمیبا همکاری مجید کريمی ريزی،  ،بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان

 .1394 ادق)ع(،اقتصاد اسالمی، دانشگاه امام ص

، صول موضوعه و راهبردهای بانکداری اسالمی در چارچوب نظام اقتصادی اسالمی، اعلمی پژوهشیمقاله   -20

 .1397، 5-35، صص 71مجله اقتصاد اسالمی، شماره 



مقدمه ای در تبيين روش و فرآیند توسعه نظریه پردازی اقتصاد اسالمی)فرآیند مقاله علمی پژوهشی:   -21

دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی، دانشگاه امام صادق )ع(، پايیز و  نظری به الگوهای عملياتی(،عبور از مبانی 

 .1398زمستان 

تحليل فقهی اقتصادی مبادله ارزهای قابل مقاله علمی پژوهشی: عیوضلو ح، رضايی صدرابادی م  و نوری ج،   -22

 . 183-210، صص: 1399، بهار 77، فصلنامه اقتصاد اسالمی، شماره استخراج در اقتصاد اسالمی

 استخراجتحليل فقهی اقتصادی مقاله علمی پژوهشی: عیوضلو ح، موسويان ع، رضايی صدرابادی م  و نوری،  -23

، پايیز و زمستان ، مجله معرفت اقتصادیمجازی در نظام اقتصادی اسالم )مطالعه موردی: بيت کوین( ارزهای

 .57-72، صص: 21، شماره 1398

 

  :سایر مقاالت 

، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام مبانی روش شناسی و ساختار نظریه های اقتصاد اسالمیمقاله پژوهشی،   -24

 .143-162، صص: 1379صادق)ع(، پايیز و زمستان 

، ارائه شده در اولین همايش بین المللی ابزارهای "سياست پولی در نظام پولی اقتصاد اسالمی"مقاله تخصصی: -25

 .1386، فروردين  IDBی در نظام بانکداری اسالمی، بانک توسعه صادرات ايران با همکاری نوين مال

-فصلنامه علمی، با همکاری دکتر وهاب قلیچ، بانکداری اخالقی؛ درس هایی برای نظام بانکی ایران مقاله علمی ترويجی، -26

 .1394،  ترویجی اقتصاد و بانکداری اسالمی

و نقش بازدارنده بانکداری اخالقی در پيشامد بحران های  2008ی وقوع بحران مالی علل اخالقمقاله علمی ترويجی،  -27

 .1394،  ترویجی راهبرد توسعه-نشریه علمی با همکاری دکتر وهاب قلیچ، مجله ،مشابه

گذاری خطرپذیر در نظام بررسی صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران و ارائه مدل پيشنهادی جهت استفاده از سرمایه مقاله پژوهشی،    -28

 .1392، با همکاری زينب حاجی جعفری، ارائه در همايش تأمین مالی اسالمی، بانکداری اسالمی

ارائه شاخصه هایی برای ارزیابی عملکرد و تحليل سياستهای توسعه در » طرح پژوهشی پايان يافته: ، -29

کمیسیون سیاستهای کالن ، مجمع تشخیص ، طرح تحقیقاتی، طرف قرارداد: « راستای تحقق هدف عدالت اجتماعی

 .1384مصلحت نظام، پايیز 

، فصلنامه :نظریه ای در تبيين مبانی نظری توزیع ثروت و درآمد در نظام اقتصادی ایرانمقاله علمی ترويجی -30

 .1381 ،زمستان24پژوهشها و سیاستهای اقتصادی،معاونت امور اقتصادی ، وزارت امور اقتصادی و دارايی،سال دهم ،شماره

مقاله تخصصی: گستره قاعده عدالت و مرزبندی تحلیلهای فقهی و اقتصاد اسالمی؛ چاپ شده در مجموعه مقاالت چهارمین  -31
 .1384آبان  26و 25همايش دو ساالنه اقتصاد اسالمی، 

32- Financial Securities in Islamic Framework, in:”The Journal of Money and 
Economy”,Monetary and Banking Research- Academy,Central Bank of the Islamic 

Republic of Iran,Vol.3,No.4,5,Spring,Summer 2005. 

که توسط پژوهشکده اقتصاد وزارت امور   IDBارائه مقاله به زبان انگلیسی در کارگاه بین المللی بانکداری اسالمی زير نظر -33
 آبانماه( برگزار شد. با عنوان: 19تا  16ه )اقتصادی و دارايی در روزهای شنبه تا سه شنب

34- Trade-off between Islamic Principles & Economic realities in the Islamic banking 
industry  



 مارس(: 28تا  25ارائه چهار سخنرانی به زبان عربی در دانشگاه دمشق)از  -35

 المحاضرة األولی : أالسس االقتصاد االسالمی                                                    

 المحاضرة الثانیة : الفکر االسالمی لالقتصاد بین الحقیقة و الواقع                                                
 حاضرة الثالثة : فکرة العدالة فی االقتصاداالسالمیالم                                               
 المحاضرة الرابعة : االقتصاد االسالمی فی جمهوريه االسالمیة االيرانیة                                                

، «اسالمیتدريس اقتصاد »مقاله ،بررسی نگرش اساتید مدرس دروس اقتصاد اسالمی به اين دروس، چاپ شده در کتاب -36
 .1382پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس،

 .1384،فصلنامه پژوهشی مؤسسه فرهنگی ياس، شماره سوم، پايیز «به سوی اصالح نظام اقتصادی ايران»مقاله: -37

 .1384، فصلنامه پژوهشی مؤسسه فرهنگی ياس، شماره دوم، تابستان «چالشهای نظام تصمیم گیری در ايران"مقاله: -38

-فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق)ع(-زيع کارکردی: نظريه ای در روش اسالمی توزيع درآمد بین عوامل تولیدمقاله: تو -39

 .167-1541ص:-1375بهار  – 3شماره –سال اول 

دانشگاه -ارائه شده دراولین همايش دو ساالنه اقتصاد اسالمی –مقاله: نظريه عدالت اقتصادی در چارچوب شريعت اسالم  -40
 .1378رستربیت مد

شماره -فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق )ع( –مقاله: مبانی روش شناسی و ساختار نظريه های علمی اقتصاد اسالمی  -41
 .162-143صص: -12و11های 

-1379در: مجموعه سخنرانیهای ماهانه سال  -اقتصادی امکان انتشار اوراق قرضه در اقتصاد ايران-بررسی فقهی مقاله: -42
 .35-72ص: -1380تابستان -پولی و بانکیموسسه تحقیقات 

تآلیف جزوه درسی:مبانی نظری و فلسفی اقتصاد اسالمی ، دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( و  -43
 ( 1384-دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،)ويرايش آخر

و تحلیلی پیرامون امکان تطبیق آن با اقتصاد طرح تحقیقی:نظريه ای در تبیین الگوی نظری توزيع ثروت و درآمد در اسالم  -44
 معاونت امور اقتصادی و دارايی وزارت امور اقتصادی و دارايی-1380-ايران

بانک -موسسه تحقیقات پولی و بانکی-اقتصادی امکان انتشار اوراق قرضه در اقتصاد ايران-طرح تحقیقی: بررسی فقهی -45
 1380-مرکزی جمهوری اسالمی ايران

ارائه شده در دومین -سم تاثیرگذاری انديشه های دينی بر انديشه های اقتصادی :در چهارچوب اقتصاد رفاهمقاله: مکانی -46
 .1381شهريور -دانشگاه تبريز-نشست تخصصی محققان اقتصاد اسالمی

ار در جزوه تحقیقی)انتشار در حجم محدود(: اصالحات اقتصادی درچین: بررسی روند گذار از اقتصاد متمرکزبه اقتصاد باز -47
    1381-پژوهشی ياس -موسسه فرهنگی-راهبرد توسعه اقتصادی چین

موسسه –:بازارهای مالی متشکل:ضرورت تشکیل وفوايد جانبی 3جزوه تحقیقی)انتشار در حجم محدود(:راهبرد اقتصادی -48
 1381-پژوهشی ياس-فرهنگی

دانشگاه -(1999نتشارات بانک توسعه اسالمی)ا "االقتصاد االسالمی بین منهاجیه البحث و امکانیه البحث  "ترجمه کتاب: -49
 .1381-امام صادق)ع(

انتشارات -بخش دوم از جلد اول-”Lessons on Islamic Economics”درسهايی از اقتصاد اسالمی"ترجمه کتاب: -50

 .1381 –دانشگاه امام صادق)ع (  -(1998بانک توسعه اسالمی)

 



 

 :اهم فعالیتها و سوابق شغلی

 تا کنون 1369دانشگاه امام صادق )ع(، از سال عضو هیأت علمی  -1

 (1374-1371مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق)ع() –رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات اقتصادی  -2

 .1381ال 1379مدير کل طرح و برنامه دانشگاه امام صادق)ع(، سالهای  -3

 (1390تا  1382ت مديره  انجمن علمی اقتصاد اسالمی ايران)أعضو هی -4

 (1395الی  1385أت مديره بانک توسعه صادرات ايران )عضو هی -5

 (.1384تا پايیز  1382معاون پژوهشی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع(،)سالهای  -6

 (.1382-1381مدير گروه اقتصاد اسالمی، دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع(،)سالهای  -7

 ی و اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع(،اقتصاد، دانشکده معارف اسالممدير گروه فلسفه و  -8

 عضو قطب علمی : اقتصاد توسعه با تأکید بر الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی -9

 1396عضو هیأت مديره انجمن مالی اسالمی ايران،  -10

تا  1394از سال  ه معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع(مدير گروه اقتصاد نظری و اقتصاد اسالمی، دانشکد -11
1396 

 (1395-1393)وزارت امور اقتصادی و دارايی() مدیر ابر پروژه طرح تحول بانکی با همکاری نظام بانکی -12

 تا کنون 1396از سال  مدير گروه اقتصاد سیاسی، دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( -13

 مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق )ع(  شورای سیاستگزاری عضو  -14

 تاکنون( 1391عضو انديشکده عدالت، مرکز الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت )از  -15

 تا کنون. 1398عضو هیأت انديشه ورزی کاربست انديشه های دينی در اقتصاد، وزارت امور اقتصادی و دارايی، از  -16

 

 پژوهشی -سابقه فعالیتهاي اجرايی

مبانی معرفت شناسی و روش "بیر اجرايی اولین همايش تخصصی اقتصاد اسالمی دانشگاه امام صادق)ع( با عنوان :د -1
 (1379شناسی اقتصاد اسالمی )

 (1378دبیر میزگردهای تخصصی اقتصاد اسالمی در مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی)سال  -2

پنجمین همايش دو ساالنه اقتصاد اسالمی در محل دانشگاه نماينده  دانشگاه  امام صادق)ع( در برگزاری دومین تا  -3
 تربیت مدرس

 (1379و1378)سالهای "تازه های اقتصاد"دبیر سرويس بانکداری و اقتصاد اسالمی مجله ماهانه  -4

 تا کنون( 1385عضو هیأت تحريريه مجله راهبرد ياس ) -5

نظريه پردازی، نقد و مناظره وابسته به شورای عضو دبیر خانه )مسؤول گروه اقتصاد( هیأت حمايت از کرسی های  -6
 انقالب فرهنگی کشور

عضو کارگروه بانکداری اسالمی در زير مجموعه معاونت بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارايی  و بانک مرکزی  -7
 تا کنون( 1382جمهوری اسالمی ايران )



 عفری( با رياست دکتر دانش ج1384دبیر همايش ملی اقتصاد يارانه) -8

، با همکاری وزارت اقتصاد، بانک  "ابزارهای نوين مالی در نظام بانکداری اسالمی"دبیر علمی همايش بین المللی  -9
 (1387توسعه اسالمی و بانک توسعه صادرات ايران )

با  "آشنايی با شیوه های تأمین مالی و روش های جذب تسهیالت داخلی و بین المللی "دبیر علمی همايش ملی  -10
 (1387ی نهادهای آموزشی و اجرايی کشور )همکار

سال  تا 1387رئیس کارگروه راهبری تحول ساختاری نظام بانکی در زير مجموعه شورای هماهنگی بانکها )از سال  -11
1392) 

 (1390تا  1387عضو هیأت شرعی نظام بانکی کشور )از سال  -12

 مام صادق)ع(دانشگاه ا -عضو هیأت تحريريه دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی  -13

 (.1391تا  1388عضو شورای بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران )از سال  -14

از ، "توسعه صادرات و فناوری شریف "عضو  و رئيس هيأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری  غيردولتی -15
 (تا کنون1392 تاکنون و رئیس هیأت مديره )از پايیز  1390

 .1393س هیأت مديره شرکت سنجش آرمان شريف ، مرداد ماه رئی  -16

وابسته به معاونت علمی و فناوری  "شناسايی و بررسی عوامل بازار صنايع و خدمات دانش بنیان "رئیس کمیسیون   -17
 . 1392در سال رياست جمهوری، 

قرارداد: مجمع تشخیص  جمهوری اسالمی ايران، طرفدر نظام مدير طرح پژوهشی: سیاستهای کلی پولی و بانکی  -18

 .1397 ،مصلحت نظام

 

 

 اهم فعالیتها و سوابق انقالبی و جهادی

 تشکیل پایگاه بسیج روستا در زمان انقالب و جنگ تحمیلی -1

 تیپ سلماس در دوران جنگ تحمیلی در جبهه ها 117نماینده سیاسی عقیدتی در گردان  -2

 13تحمیلی در ارتش و سپاه )بیش از حضور در جبهه های جنگ تحمیلی و خدمت در دوران جنگ  -3

 ماه(

تا  1384بنیانگذار و عضو هیأت مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاد اسالمی ایران طی سالهای  -4

1392 

 (1396 -1386عضو هسته گزینش بانک توسعه صادرات ایران ) -5

روستای ویشلق بازسازی مرقد جد بزرگوار )از طرف پدر و مادر( مالمحمدرضابن علی الویشلقی در  -6

 سفلی از عرفا و کاتبان بزرگ شیعه

 عضو بسیج اساتید -7



 


