دوفصلناهه علوي -پژوهشي هطالعات اقتصاد اسالهي سال ششن ،شواره دوم ،پیاپي  -21بهار و تابستاى  ،2131صص 231-231

نوایه سال ششن
پاییز و زهستاى  31و بهار و تابستاى 31
شوارههاي  22و 21
تهیه و تنظین :ههدي رعایائي



راهنواي استفاده کنندگاى

ًوایِ عاسي ػثارت اس ثثت ٍ ضثظ هحتَاي اعالػاتی اعٌاد تا اعتفادُ اس رٍػّاي
گًَاگَى ،تِ هٌظَر عاسهاى دادى اعالػات تِ لصذ عَْلت تاسیاتی اعت .تِ عَر
خالصًِ ،وایِ عاسي تخصیص ٍاصُّا یا اصغالحات تِ اعٌاد ،تِ هٌظَر تَصیف
هحتَاي آىّا تزاي تاسیاتی در هزاحل تؼذ اعتّ .ذف ًوایِ عاسي افشایؼ هیشاى
دعتزعی هزاجؼِ وٌٌذگاى تِ هغالة هَضَػی هَرد جغت ٍجَ اعت .دٍفصلٌاهِ
ػلوی -پضٍّؾی هغالؼات التصاد اعالهی داًؾگاُ اهام صادق(ع) تا ایي ّذف ًوایِ
هجالت هٌتؾز ؽذُ در عال پٌجن اًتؾار خَد را تٌظین ًوَدُ اعتً .وایِاي را وِ ؽوا
خَاًٌذُ هحتزم پیؼ رٍ داریذ ؽوارگاى  12 ٍ 11هجلِ را در تزدارد .ایي ًوایِ در عِ
تخؼ تذٍیي ٍ تٌظین گزدیذُ اعتً :وایِ پذیذ آٍرًذگاىً ،وایِ ػٌَاى ٍ ًوایِ
هَضَػی.
در ًوایِ پذیذ آٍرًذگاى اعاهی افزادي وِ در هماالت للن سدُاًذ تِ تزتیة حزٍف
الفثا تٌظین گزدیذُ اعت .تِ دلیل ایٌىِ تزخی هماالت تَعظ تیؼ اس یه هحمك تْیِ
گزدیذُ ،تخؾی تحت ػٌَاى ًوایِ پذیذ آٍرًذُ ّوىار تٌظین ؽذُ اعت .در ًوایِ ػٌَاى
ٍ هَضَع هماتل ػٌاٍیي ٍ ٍاصگاى ولیذي هَضَػی ؽوارُ تاسیاتی وِ ارجاع تِ ًوایِ
پذیذ آٍرًذگاى دارد ،لزار گزفتِ اعت.
عالئن اختصاري

 :صفحِ ؽزٍع ٍ پایاى همالِ
ط عال هجلِ
ػ ؽوارُ هجلِ
 وارؽٌاعی ارؽذ ،داًؾىذُ هؼارف اعالهی ٍ التصاد ،داًؾگاُ اهام صادق(ع)

roayaei@isu.ac.ir
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نوایه پدیدآورندگاى

 -1تاتلی ،حویذ« .تزرعی ػَاهل هَثز تز تَسیغ درآهذ در وؾَرّاي اعالهی هٌتخة
ػضَ عاسهاى وٌفزاًظ اعالهی» .ط ،6ػ( 1پاییش ٍ سهغتاى .106-91 :)1392
 -2تىلیف ،ػاعفًِ« .ظزیِ تاستاب پذیزي عَرٍط اس هٌظز رٍػؽٌاعی التصاديً :مذ
ًظزیِ اتغالپذیزي پَپز تا تأویذ تز تفاٍت ػلَم التصادي ٍ تجزتی» .ط ،6ػ( 1پاییش ٍ
سهغتاى .34-7 :)1392
 -3درخؾاى ،هغؼَد« .لزاردادّاي ًفتی اس هٌظز تَلیذ صیاًتی ٍ اسدیاد تزداؽت:
رٍیىزد التصاد هماٍهتی» .ط ،6ػ( 2تْار ٍ تاتغتاى .52-7 :)1393
 -4ؽؼثاًی احوذ« .سوات پَل اس هٌظز فزیمیي ٍ تزرعی ظزفیت تالمَُ آى در فمزسدایی
(هغالؼِ عالّاي  1387تا  1389التصاد ایزاى)» .ط ،6ػ( 1پاییش ٍ سهغتاى :)1392
.60-35
 -5صادلی ؽاّذاًی هْذي« .هذلغاسي هفَْهی حذ هصزف ػمالًی اس هٌظز اعالم».
ط ،6ػ( 1پاییش ٍ سهغتاى .157-133 :)1392
 -6ػغىزي ،حؾوت الِ« .اثز سوات تز هصزف ػوَهی در ایزاى» .ط ،6ػ( 2تْار ٍ
تاتغتاى .112-83 :)1393
 -7ػغىزي ،هحوذهْذي« .تحلیل همایغِاي ؽاخص فمز چٌذتؼذي در اعالم ٍ التصاد
هتؼارف» .ط ،6ػ( 2تْار ٍ تاتغتاى .82-53 :)1393
 -8ویائی حغي« .همایغِ ػولىزد تْیٌِ در تاًىذاري اعالهی ٍ تاًىذاري هتؼارف:
اعتفادُ اس فزایٌذ تصادفی پزػ -اًتؾار» .ط ،6ػ( .1پاییش ٍ سهغتاى -107 :)1392
.131
 -9لؾىزي ،هحوذ« .تزرعی راتغِ ایواى تِ خذا تز رفتار هصزف وٌٌذُ» .ط ،6ػ2
(تْار ٍ تاتغتاى .128-113 :)1393
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 -10هصثاحی همذم غالهزضا« .هَلفِّاي غیز هادي رؽذ اس هٌظز لزآى وزین» .ط،6
ػ( 1پاییش ٍ سهغتاى .90-61 :)1392
ً -11ظزي ،حغي آلا« .تزرعی اثزپذیزي الگَّاي رفتار ػمالًی در التصاد عٌتی
(هتؼارف) اس ًظزیِّاي ػمالًیت در عایز داًؼّا» .ط ،6ػ( 2تْار ٍ تاتغتاى :)1393
.158-129
ٍ -12ثَلی ،سیٌة« .تحلیل تغثیمی آراء اًذیؾوٌذاى اعالهی در هٌْذعی هالی اعالهی».
ط ،6ػ( 2تْار ٍ تاتغتاى .191-15 :)1393
نوایه پدیدآورنده هوکار

 اتزیؾوی ،حویذ8 ، تادپا ،تْزٍس6 ، داًؼ ،عیذ حغیي ػلی11 ، رؽیذي عغزالجزدي ،هصغفی5 ، رػایائی ،هْذي10 ، عثحاًی ،حغي8 ، ػثذالولىی ،حجت الِ12 ، غفَرسادُ ،حغیي7 ، واؽیاى ،ػثذالوحوذ4 ، وَچه سادُ ،اعوا1 ، همصَدي ،حویذرضا5 ، هْزپارعا ،سویِ9 ، ّوتیاى ،هْذي10 ،ٍ -اػظ تزاساًی ،هحوذ12 ،
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نوایه عنواى

 اثز سوات تز هصزف ػوَهی در ایزاى6 ، تزرعییی اثزپییذیزي الگَّییاي رفتییار ػمالًییی در التصییاد عییٌتی (هتؼییارف) اسًظزیِّاي ػمالًیت در عایز داًؼّا 11 ،
 تزرعی راتغِ ایواى تِ خذا تز رفتار هصزف وٌٌذُ9 ،-

تزرعی ػَاهل هَثز تیز تَسییغ درآهیذ در وؾیَرّاي اعیالهی هٌتخیة ػضیَ
عاسهاى وٌفزاًظ اعالهی1 ،

 تحلیل تغثیمی آراء اًذیؾوٌذاى اعالهی در هٌْذعی هالی اعالهی12 ، تحلیل همایغِاي ؽاخص فمز چٌذتؼذي در اعالم ٍ التصاد هتؼارف7 ، سوات پَل اس هٌظز فزیمیي ٍ تزرعی ظزفیت تیالمَُ آى در فمزسداییی (هغالؼیِعالّاي  1387تا  1389التصاد ایزاى)4 ،
 لزاردادّاي ًفتی اس هٌظز تَلییذ صییاًتی ٍ اسدییاد تزداؽیت :رٍیىیزد التصیادهماٍهتی3 ،
 هذلغاسي هفَْهی حذ هصزف ػمالًی اس هٌظز اعالم5 ، همایغِ ػولىزد تْیٌِ در تاًىذاري اعیالهی ٍ تاًىیذاري هتؼیارف :اعیتفادُ اسفزایٌذ تصادفی پزػ -اًتؾار8 ،
 هَلفِّاي غیز هادي رؽذ اس هٌظز لزآى وزین10 ، ًظزیِ تاستاب پذیزي عیَرٍط اس هٌظیز رٍػؽٌاعیی التصیاديً :میذ ًظزییِاتغالپذیزي پَپز تا تأویذ تز تفاٍت ػلَم التصادي ٍ تجزتی2 ،
نوایه هوضوعي

 اتغالپذیزي پَپز2 ، اثزات دعتوشد تز هتغیزّاي التصادي7 ، ارسػ التصادي هخاسى3 ، اعتاىّاي جوَْري اعالهی ایزاى9 ، -اعزاف ٍ التار9 ،

نوایه سال ششن ( ،)31-31دوفصلناهه علوي -پژوهشي هطالعات اقتصاد اسالهي 231

 اصل اتاحِ ػاهِ12 ، اػتذال9 ، افزاط5 ، التصاد اعالهی11 ، التصاد عٌتی11 ، التصاد هتؼارف2 ، التصاد هماٍهتی3 ، الگَّاي رفتار ػمالًی11 ، ایواى تِ خذا9 ، تاًىذاري اعالهی8 ، تاًىذاري هتؼارف8 ، تْیٌِ عاسي تصادفی8 ، پَل4 ، پیؾزفت10 ، تفزیظ5 ، تَسیغ درآهذ1 ، تَسیغ سوات6 ، تَلیذ صیاًتی3 ، جوَْري اعالهی ایزاى4 ، جَرج عَرٍط2 ، حذ ػمالًی5 ، دادُّاي تزویثی6 ، داًؼ هٌْذعی هالی12 ، رؽذ10 ، رفتار هصزفوٌٌذُ9 ، -رفغ فمز4 ،
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 رٍػ دادُّاي تزویثی1 ، رٍػؽٌاعی التصادي2 ، سوات4 ، عاسهاى وٌفزاًظ اعالهی1 ، عزهایِ اًغاًی10 ، عزهایِ فیشیىی10 ، صىَن12 ، ظزفیت تالمَُ4 ، ػمالًیت هحذٍد11 ، ػولىزد تْیٌِ8 ، فزآیٌذ پزػ -اًتؾار8 ، فمز7 ، فمز چٌذ تؼذي7 ، فمز لاتلیتی7 ، فمز هغلك7 ، فمز ًغثی7 ، لزاردادّاي ًفتی3 ، لزآى وزین10 ، وؾَرّاي اعالهی1 ، هذلغاسي هفَْهی5 ، هصزف5 ، هصزف ػوَهی6 ، هٌْذعی هالی اعالهی12 ، هیاىرؽتِاي11 ، ًظزیِ تاستابپذیزي2 ،ً -فت ٍ هٌافغ هلی تلٌذهذت3 ،

