به نام خدا
محورهای همایش

فراخوان
دهمین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی

« اقتصاد اسالمی و چالش اهی اصلی اقتصاد اریان:
توسعه ،عدا لت و اشتغال »



این همایش علمی در چارچوب  6نشست با برنامه
توسعه ،توسعه انسانی ،توسعه پایدار ،رشد
اقتصادی ،فرصتها ،برخورداری از مواهب
توسعه ،برنامهریزی ،سیاستگذاری ،آموزش،

است .بسیاری از آرمانها نتوانسته است تحقق بیابد

شماره نشست

موضوع نشست

زمان

محل برگزاری

نشست نخست

توسعه در اقتصاد

دوشنبه

دانشکده اقتصادو

اسالمی و اقتصاد ایران

1396/7/17

علومسیاسیدانشگاه

ساعت  14تا 17

شهید بهشتی

رفاه و فقر در اقتصاد

دوشنبه

مرکز مطالعات

اسالمی و اقتصاد ایران

1396/8/1

اقتصادی

ساعت  14تا 17

دانشگاه مفید

اشتغال و سرمایه گذاری

دوشنبه

دانشکده علوم

در اقتصاد اسالمی و

1396/8/15

اجتماعی واقتصادی

بهداشت ،مشارکت همگانی ،توسعه تجاری،
توسعه مالی و مانند اینها.

امروز اقتصاد ایران با چالشهای مهمی در زمینه
توسعه و تحقق آرمانهای جمهوری اسالمی روبرو

زیر برگزار می شود:

نشست دوم



عدالت ،فقرزدایی ،رفاه ،تامین اجتماعی،

و روند مورد انتظار در زمینه توسعه ،تحقق نیافته و

فرصتها ،حقوق اقتصادی مردم ،فساد،

اقتصاد ایران با چالشهای جدی در این زمینه روبرو

تبعیض ،قدرت خرید ،توان اقتصادی مردم،

شده است .از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران

یارانه ،عدالت بین نسلی و مانند اینها.

نشست سوم

اقتصاد ایران
نشست چهارم

کارکردهای اقتصاد

دوشنبه

دانشکده اقتصاد

اسالمی در اقتصاد

1396/8/22

دانشگاه تهران

ایران

ساعت  14تا 17

عدالت در اقتصاد

دوشنبه

اسالمی و اقتصاد ایران

1396/9/6

دانشگاه عالمه

ساعت  14تا 17

طباطبایی

نشست پایانی

اقتصاد اسالمی و

چهارشنبه

پژوهشکده اقتصاد

دهمین همایش

چالش های اصلی

1396/9/23

دانشگاه تربیت

دوساالنه اقتصاد

اقتصاد ایران:

ساعت  8تا 18

مدرس

اسالمی

توسعه ،عدالت و اشتغال

زمینههای توسعه ،عدالت و اشتغال هستند .بر همین
پایه ،دهمین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی با
موضوع اقتصاد اسالمی و چالشهای اصلی اقتصاد
ایران در زمینه عدالت ،اشتغال و توسعه برگزار می-
شود .امیدواریم یافتههای علمی اندیشمندان در این
زمینه بتواند در چارچوب این همایش ،گردآوری شود
و برای سیاستگذاری و برنامهریزی در اختیار
مسؤوالن قرار گیرد .از همه اندیشمندان و
پژوهشگران دعوت میکنیم با ارایه مقالههای
ارزشمند خود به این همایش در جهت تحقق آرمان-
های توسعه ایران اسالمی ما را یاری فرمایند.
دبیرخانه همایش از مقالههای در چارچوب موضوع
اصلی همایش در زمینههای زیر استقبال میکند.

نشست پنجم



اشتغال ،سرمایهگذاری ،تامین مالی ،بیکاری،
نیروی کار ،سرمایه ،امنیت ،ثبات ،کار
شایسته ،خود اشتغالی ،اشتغال غیر رسمی و
مانند اینها.

ساعت  9تا  12دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده اقتصاد

به نام خدا

برگزار کنندگان
فراخوان مقاله

انجمن اقتصاد اسالمی ايران
پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دهمین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی

نشانی دبیرخانه همایش:
تهران ،تقاطع بزرگراه های جالل آل احمد و

دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايی

شهید چمران ،دانشگاه تربیت مدرس،

مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفيد

پژوهشکده اقتصاد ،دبیرخانه همایش

دانشکده اقتصاد و علوم سياسی دانشگاه

تلفن82883903 -82883901 :

شهيد بهشتی
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه
(س)

الزهرا

« اقتصاد اسالمی و چالش اهی اصلی اقتصاد اریان:
توسعه ،عدا لت و اشتغال »

نمابر88008571 :
کد پستی14115-316 :

نشانی الکترونیکی:
www.modares.ac.ir/eri
پست الکترونیکی:
res.edu@modares.ac.ir

زمان بندی
مهلت دریافت چکیده مقاله1396 /6/30 :
مهلت دریافت اصل مقاله1396/8//30 :

