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  ریاست هحترم اًجوي اقتصاد اسالهی ایراىهصاحبِ با جٌاب آقاي دکتر عباس عرب هازار 

 اقتصاد اسالهی ایراىعلوی اًجوي هعرفی با هَضَع 

 :مي تاضىذ کٍ مشاحل تحػيالت ايطان تٍ ضشح ريل است 1331دس سال   خىاب آلاي دکتش ػثاس ػشب ماصاس متًلذ تُشان

  داوطگاٌ تُشان اص ليساوس التػاد

 آمشيکا -يگان داوطگاٌ ايالتي ميط اص فًق ليساوس التػاد

 آمشيکا - داوطگاٌ ايالتي ميطيگان اص فًق ليساوس آماس سياضي

 آمشيکا – ميطيگانداوطگاٌ ايالتي تا تخػع التػاد سىدي اص  دکتشي التػاد

ي داوطوووکذٌ مؼووواين هشيَطووو  ،گوووشيٌ التػووواد داوطوووگاٌ ضوووُيذ تُطوووتي   اص سوووًاتك اخشااوووي ايطوووان موووي توووًان توووٍ موووذيش   

مؼووواين التػوووادي   ،، مؼووواين آمًصضوووي داوطوووگاٌ ضوووُيذ تُطوووتي    ػوووادي ي سياسوووي داوطوووگاٌ ضوووُيذ تُطوووتي    ػلوووًق الت

ٍ سووواصمان  مؼووواين اموووًس تووويه    ،ي داسايوووي يالتػوووادالتػوووادي يصاست اموووًس  اموووًس مؼووواين  ،کطوووًس  تشواموووٍ ي تًدخووو

صسگوووواوي ضووووًساي ػووووالي يت ي سياسووووت کميتووووٍ التػوووواد ي امووووًس تا، ػضووووًي داسايووووي يالملوووول يصاست امووووًس التػوووواد

ي  دس حوووال حاضووووش ايطووووان  اضووواسٌ ومووووًد  ، سياسوووت مشکووووض تحميوووك ي تًسووووؼٍ تاوووو  کطووووايسصي    اوموووالب فشَىگووووي 

ت ػلموووي أاسووووذ ي َمنىووويه توووٍ ػىوووًان ػضوووً َيووو    سا توووٍ ػُوووذٌ د  التػووواد اسوووالمي ايوووشان   ػلموووي سياسوووت اودموووه 

ممالوووٍ ي  20کوووٍ اص آ ووواس ػلموووي ايطوووان موووي توووًان توووٍ تووويص اص     داوطوووگاٌ ضوووُيذ تُطوووتي مطووويًل فؼاليوووت موووي تاضوووىذ  

 .اضاسٌ ومًد کتاب چىذيه
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 ؟چِ بَدُ استبفرهاییذ کِ ّذف از تشکیل اًجوي اقتصاد اسالهی ایراى  لطفاَ رجٌاب آقاي دکت

التػاد اسالمي دس  دس حًصٌدس حال حاضش يکي اص اودمه َاي ػلمي « التػاد اسالمي ايشانػلمي اودمه »تسم اهلل الشحمه الشحيم 

اي غيش اودمه التػاد اسالمي ايشان مؤسسٍ تحميمات ي فىايسي تطکيل ضذٌ است. است کٍ تا مدًص سسمي يصاست ػلًق،ايشان 

مىظًس گستشش ي هيطثشد ي استماي ػلمي التػاد اسالمي، تًسؼٍ کمي ي کيفي ي تُثًد تخطيذن تٍ ديلتي ي غيش اوتفاػي است کٍ تٍ 

 .امًس آمًصضي ي هشيَطي دس صميىٍ التػاد اسالمي تأسيس ضذٌ است

ت هؤسس أاعضاي ّیٍ بفرهاییذ کِ اًجوي اقتصاد اسالهی ایراى در چِ سالی تشکیل شذُ  آقاي دکتر جٌاب

 ؟اًذبَدُ چِ کساًی  اًجوي

ي داوطگاَي ي اسگاوُاي مختلف ػلمي  مًسسات ت مؤسس ي تا َمکاسي ي حمايتأتؼذادي اص اػضاي َيايه اودمه تا هيطىُاد 

کسة مدًص اص يصاست  ي هس اص عي مشاحل لاوًوي 1382کٍ ايه خأل سا تٍ خًتي احساس کشدٌ تًدوذ، دس تُمه ماٌ سال  حًصيي

فؼاليت سسمي خًيص سا تا تطکيل ايليه مدمغ ػمًمي آغاص ومًد. اودمه التػاد اسالمي ايشان دس تاسيخ تحميمات ي فىايسي  ػلًق،

َاي ػلمي يصاست ػلًق، تحميمات ي فىايسي فؼاليت  تٍ  ثت سسيذٌ ي تحت وظاست کميسيًن اودمه 16368 تا ضماسٌ  21/12/82

 ت مؤسس اودمهأَيسسمي اػضاي َش چىذ کٍ اساتيذ تضسگًاس متؼذدي دس ايه ساستا تالش َاي خالػاوٍ اي ومًدوذ يلي . کىذ مي

 :تٍ ضشح ريل است)تٍ تشتية الفثا(

 (داوطگاٌ الضَشا)س ػضً َيأت ػلميايشج تًتًونيان دکتش  .1

 داوطگاٌ ضُيذ تُطتي ػضً َيأت ػلمييذاهلل دادگش دکتش  .2

 داوطگاٌ ضُيذ تُطتي َيأت ػلمي ػضًمُذي سضًي دکتش  .3

 داوطگاٌ تُشان ػضً َيأت ػلميحسه سثحاوي دکتش  .4

 داوطگاٌ ضُيذ تُطتي ػضً َيأت ػلميػثاس ػشب ماصاس دکتش  .5

  داوطگاٌ تشتيت مذسس ػضً َيأت ػلميمشتضي ػضتي دکتش  .6

 )ع(داوطگاٌ اماق غادق ػضً َيأت ػلميحسيه ػيًضلً دکتش  .7

 داوطگاٌ تشتيت مذسس ميػضً َيأت ػلحسيه غادلي دکتش  .8

 داوطگاٌ ػالمٍ عثاعثايي ػضً َيأت ػلميػلي غادلي تُشاوي دکتش  .9

  داوطگاٌ ضُيذ تُطتي ػضً َيأت ػلميسيذ کاظم غذس دکتش  .10

جٌاب آقاي دکتر بفرهاییذ کِ در حال حاضر اعضاء ّیأت هذیرُ اًجوي اقتصاد اسالهی ایراى چِ کساًی 

 ّستٌذ؟

سًق مي تاضىذ ي  ديسٌ تٍمشتًعٍ  ت مذيشٌأَي فؼليػضاي الزا  ،سال تؼييه مي ضًوذ 3ت مذيشٌ تشاي َيأتا تًخٍ تٍ ايىکٍ اػضاء 

  ػثاستىذاص:

 ضُيذ تُطتيػضً َيأت ػلمي داوطگاٌ ي   يس َيأت مذيشٌاس ػشب ماصاسػثاس دکتش 

 هشيَطگاٌ فشَىگ ياوذيطٍ اسالمي ػضً َيأت ػلمي ي يس اواية س سيذ ػثاس مًسًيانحدت االسالق دکتش 

 تُشان  ػضً َيأت ػلمي داوطگاٌي ميثم مًسايي خضاوٍ داس دکتش 

 تثشيض ػضً َيأت ػلمي داوطگاٌ ي  اغلي َيأت مذيشٌ محمذ ػلي متفکش آصاد ػضًدکتش 

 ()عاماق غادقػضً َيأت ػلمي داوطگاٌ ي   اغلي َيأت مذيشٌ ػضًغالمشضا مػثاحي ممذق حدت االسالق دکتش 

 تشتيت مذسس ػضً َيأت ػلمي داوطگاٌ ي َيأت مذيشٌ ه غادلي ػضً ػلي الثذل يحسدکتش 

 اغفُانػضً َيأت ػلمي داوطگاٌ ي  َيأت مذيشٌ سحيم داللي اغفُاوي ػضً ػلي الثذلدکتش 
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 هشيَطگاٌ فشَىگ ي اوذيطٍ اسالمي ػضً َيأت ػلمي ي سيذ حسه ميش مؼضي تاصسس حدت االسالق دکتش  

 )ع(اماق غادق  ػضً َيأت ػلمي داوطگاٌي ػلي الثذل حسيه ػيًضلً تاصسس دکتش 

 جٌاب آقاي دکتر بفرهاییذ در حال حاضر اًجوي داراي چٌذ عضَ هی باشذ؟

 44ي تؼذاد  مذسسيه داوطگاٌ ي حًصٌمتطکل اص اساتيذ ي هيًستٍ ػضً  158 داساي دس حال حاضش لتػاد اسالمي ايشاناػلمي اودمه 

 تٍ ػضًيت اودمه دسآيىذ.ويض ، َمنىيه تالش ضذٌ است تا اػضاء حمًلي ذداوطدًيي مي تاضػضً 

ٍ چِ برًاهِ اًجوي اقتصاد اسالهی ایراى تاکٌَى چِ اقذاهاتی را اًجام دادُ  بفرهاییذ کِجٌاب آقاي دکتر 

 ؟ّایی براي آیٌذُ دارد

 :سا مذ وظش داسداودمه التػاد اسالمي تشاي ويل تٍ اَذاف خًد ساَثشدَاي ريل 

محممان ي متخػػان دس صميىٍ التػاد  يتحميمات ػلمي ي فشَىگي دس سغح تيه المللي تالش دس خُت گستشش سياتظ تا مشاکض  -1

 .اسالمي

َمکاسي تا وُادَاي اخشايي، ػلمي ي هشيَطي دس صميىٍ اسصياتي ي تاص وگشي عشحُا ي تشوامٍ َاي مشتًط تٍ امًس آمًصش ي  -2

 .صميىٍ التػاد اسالميهشيَص دس 

 تا اػضاء.تشاي اعالع سساوي ي استثاط سشيؼتش ي تُتش  www.ieaoi.irساٌ اوذاصي سايت ايىتشوتي اودمه تا ػىًان  -3

)ػمذتاَ تٍ غًست تماق  اسالمي، هايان وامٍ َا ي گضاسش َاي تحميماتي دس حًصٌ التػاد تاو  اعالػاتي کتة، مماالتتطکيل  -4

 مته( دس سايت اودمه.

َمايص َا ي وطست َاي ػلمي  تشگضاسيمطاسکت دس تشگضاسي سخىشاوي َا ي ميضگشدَاي تخػػي دس صميىٍ التػاد اسالمي ي  -5

 التػاد اسالمي. ات تثظمش

 .تشغية ي تطًيك هشيَطگشان ي تدليل اص محممان ي استادان ممتاص -6

 دس صميىٍ التػاد اسالمي. اسااٍ خذمات آمًصضي ي هشيَطي -7

 .تطکيل گشدَمايي ػلمي دس سغح ملي، مىغمٍ اي ي تيه المللي - 8

تا َمکاسي هضيَطگاٌ فشَىگ ي اوذيطٍ « التػاد اسالمي»هضيَطي  –کٍ َم اکىًن مدلٍ ػلمي  اوتطاس کتة ي وطشيات ػلمي -9

تٍ غًست مستمل دس حال اوتطاس مي « التػاد ي تاوکذاسي اسالمي»تشييدي  -مدلٍ ػلمي دس حال اوتطاس است ي َمنىيه اسالمي 

 تاضذ.

ٍ اًگیسُ شوا از  چِ کساًی ّستٌذ "اسالهی  ٍ باًکذاري اقتصاد "هجلِ طبیي اهخ جٌاب آقاي دکتر بفرهاییذ کِ

 ؟اسن چیستایي اًخاب 

، ي کاسضىاسي اسضذتشييدي داوطدًيان کليٍ سضتٍ َاي التػاد دس سغح کاسضىاسي  –مخاعثيه ايه مدلٍ يا فػلىامٍ ػلمي 

، َاداوطدًيان سايش سضتٍ َاي ػلًق اوساوي کٍ ػاللمىذ تٍ مغالؼٍ دس صميىٍ التػاد اسالمي َستىذ ي َمنىيه کاسضىاسان دستگاٌ 

عشيك هاسخي تٍ وياص َاي داوطدًيان ي کاسضىاسان اسيم تتًاويم اص ايه اميذي مي تاضىذ. مًسسات ي ضشکت َا خػًغاَ تاوکُا

حزف ستا اص سيستم تاوکذاسي ي مثاحث سيف اسؼي دس تؼػلت واق گزاسي َمنىيه  مختلف دس صميىٍ التػاد اسالمي دادٌ تاضيم.

 .َذايت ي تخػيع مىاتغ تيه استاوُا ي اضخاظ ي تخص َاي مختلف التػادي مي تاضذَمنىيه 

 چِ اًتظاري از اعضاء اًجوي ٍ سایر خَاًٌذگاى هجلِ داریذ؟ یذ کِبفرهای جٌاب آقاي دکتر

ما سا اص وظشات ي ساَىمايي  خًد اوتظاس اودمه اص َمٍ اػضاء ي خًاوىذگان ايه است کٍ ػاليٌ تش تشييح ي اضاػٍ ايه مدلٍ دس محيظ

 چطم تٍ ساٌ اظُاس وظشَا ي محثت َاي َمٍ َستم.، َاي خًد محشيق وکىىذ

 اسالمي ما سا ياسي ومايىذ. لتػاداسسال مماالت دس وطش فشَىگ اضمىاَ تا 

 

http://www.ieaoi.ir/

