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 مقدمه
 

در هرهر آمرل متو رد     1342مرحوا دکتر محمدنقی نورپور در سرا   حجر االسیا و ا مسومین 
مند   راوان به درو  حوزو   هد. او پس از اخذ مدر  دیپوم ریاضی  یزیک به جهر لیاه

اهلل هرهید دکترر بهشرتی و     و متأثر از  ضا  مونو  انقیب اسیمی و اخیق و منش واال  آیرر 
تروان بره حضررات     تررین اسراتید ایشران مری     از مهم اهلل جواد  آموی وارد حوزة لومیه هد. آیر

زاده آموری و   آیات میرزا جواد تبریز ، وحید خراسانی،  اضل  نکرانری، جرواد  آموری، حسرن    
در رهرتة   1368زمران برا تحصریل درو  حروزو ، در سرا        سید جویر کریمی اهاره کرد. هرم 

 .به اخرذ مردر  دکتررا هرد    مو ق  1387ااتصاد نور  دانشگاه میید نیز تحصیل کرد و در سا  
مقا ررة  80لنرروان کترراب در دسررر پررژوهش، برریش از     4لنرروان کترراب و   6تررأ یف برریش از  

لنوان دوره در ااتصاد اسیمی و ما ی اسیمی، کس  لنروان   30پژوهشی و ارائة بیش از  لومی
 ، پژوهشرگر 1388، رسا ة دکترا  برگزیده در کتاب سا  حروزة سرا    1368طوبة ممتاز در سا  

، 1389هرا     ، پژوهشرگر برترر دانشرگاه مییرد در سرا      1395برتر لووا انسانی در استان ام سا  
، مقا رة هایسررتة تقرردیر نروزدهمین جشررنوارة معبولررات کشررور در   1395و  1393، 1392، 1390
چگونگی کاربرد لقد استصرنا   »، رتبة دوا جشنوارة معبولات به جهر تدوین مقا ة 1391سا 

بره جهرر تردوین طررح  رهنر  و       1381، اثر برترر در سرا    «بانکی بدون ربا در اانون لمویات
ها  اسیمی صدا و سیما، کسر  تقدیرنامره از دبیرخانرة مقراالت برترر       توسوه در مرکز پژوهش

و غیره، از دستاوردها  لومی ایشان اسر.  1384ااتصاد اسیمی دانشگاه تربیر مدر  در سا  
دکتر محمدنقی نورپرور دانشریار دانشرکده ااتصراد دانشرگاه       حجر االسیا و ا مسومین مرحوا

ها سسَمر ؛   میید، مدیر گروه ااتصاد اسیمی سازمان معا وه و تدوین کت  لووا انسانی دانشگاه
که در پی سرانحة تصرادف دیرده از جهران  روبسرر،       1396ماه  تا بهمن 1392از اردیبهشر ماه 

نجمن ااتصاد اسیمی حوزة لومیة ارم، لضرو هرورا     لضو انجمن ااتصاد اسیمی ایران، لضو ا
ایرن محقرق لزیرز در او      .بود ااتصاد اسیمی قهی بانک مرکز  و لضو هیئر تحریریة مجوة 

هکو ایی و ثمردهی حیات لومی و  رهنگی خود در مسیر تشرف به لتبرات لا یرات و زیرارت    
دلرروت حررق را  بیررک گیتنررد و جاموررة حرروزو  و     س مراررد مررو ی ا موحرردین امیرا مررؤمنین

 دانشگاهی کشور و جمیع دوستان و ارادتمندانش را به سوگ نشاند.
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به مناسبر نخستین سا گرد رحور حجر االسیا و ا مسومین دکتر محمردنقی نورپرور و بره    
ا  مرا ی،  هرا  ایرن اسرتاد  رهیختره در زمینرة بانکردار  و بازارهر         ها و دغدغه  پا  ادردانی از تی 

در دانشگاه میید و با مشارکر بانک مرکرز ،   1397بهمن ماه سا   14همایش نواا ما ی اسیمی در 
سازمان بور  و اوراق بهادار، سازمان سمر، انجمن ااتصاد اسریمی ایرران، انجمرن ااتصراد اسریمی      

گاه امرراا حروزة لومیرره، پژوهشرگاه حرروزه و دانشرگاه، پژوهشررگاه  رهنر  و اندیشررة اسریمی، دانشرر     
 ، دانشگاه ام و مرکز تحقیقات اسیمی مجوس هورا  اسیمی برگزار هد.  س صادق

پژوهشری کشرور ارسرا  هرد کره پرس از        نخسر  راخوان مقا ه به تمامی مراکز لومری 
مقا ه امتیاز الزا بررا  چراد در مجمولره مقراالت را کسر        22ارزیابی مقاالت ارسا ی، توداد 

 ه نیز در همایش ارائه هد.مقا ه برگزید 8کردند و 
تخصصی برگزار هد. نشسر او  ایرن   روزه در اا   سه نشسر لومی این همایش یک

همایش به مراسم ا تتاحیه اختصاص داهر. در ایرن نشسرر دکترر و ری اهلل سریف رئریس سرابق        
بانک مرکز  و مشاور رئیس جمهور در امور پو ی و بانکی، حجر االسریا و ا مسرومین سرید    

موسویان لضو هیئر لومی پژوهشگاه  رهن  و اندیشة اسریمی و لضرو هرورا   قهری     لبا  
بانک مرکز  و دکتر اکبر کمیجانی اائم مقاا بانک مرکز  سخنرانی کردند. در نشسر دوا و 

 مقا ة برگزیده ارائه هد. 8زمان برگزار گردید،  سوا، که به طور هم
هرا    ود؛  رذا جرا دارد از حمایرر   اعواً این تی  بردون همرد ی و همکرار  ممکرن نبر     

مواونر محترا پژوهشی وار دانشگاه میید جنراب دکترر ناصرر ا هری تشرکر کرنم، همننرین از        
الضا  محتررا کمیترة لومری همرایش، اسراتید گرامری دکترر ناصرر ا هری و حجرر االسریا و            
ا مسومین مجیرد رضرایی دوانری و همننرین تمرامی محققران و پژوهشرگران در سراسرر کشرور          

اسگزارا که با ارسا  مقا ه و ابو  ارزیابی مقاالت و اظهار نور موج  ارتقرا  سرعع لومری    سپ
ا  نیز از نویسندگان مقاالت باید داهر کره بزرگروار  کردنرد و برا      مقاالت هدند. تشکر ویژه

 کار لومی خود یاد مرحوا دکتر نورپور را گرامی داهتند.  
ه دبیر اجرایری همرایش، سررکار خرانم طیبره      در خاتمه از تمامی همکاران اجرایی به ویژ

ویرژه    انرد، بره    که در نشر این اثر متحمل زحمرر هرده  « سمر»گل محمد  و همکاران سازمان 
جنرراب آاررا  دکتررر حمیدرضررا خررادمی، مورراون پژوهشرری و جنرراب آاررا  سررومان احمدونررد،   

ایرن بزرگرواران را   کنم و تو یق روزا زونِ   کارهنا  گروه ااتصاد اسیمی صمیمانه ادردانی می
از درگاه خداوند متوا  خواستارا. همننین از سرکار خانم حکیمه نوابی، که با دار و صربور   

 کنم. تماا کتاب را ویرایش نمودند، تشکر می
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که حاصرل مقراالت برگزیردة همرایش نوراا مرا ی اسریمی در         نواا ما ی اسیمیکتاب 
اسر، در چهرار  « دکتر محمدنقی نورپور بزرگداهر لومی حجر االسیا و ا مسومین مرحوا»

از « یاد  از هخصیر و جایگراه دکترر نورپرور   »بخش تنویم هده اسر، بخش او  تحر لنوان 
یک نوهتار تشکیل هده اسر. بخش دوا سه مقا ه را با محوریرر اصرو  موضرولة بانکردار ،     

ه مقا ره را برا   بخش سوا چهار مقا ه را با محوریر مسائل پرو ی و برانکی و بخرش چهرارا یرازد     
 محوریر مسائل بانکی و بازار سرمایه دربر دارد.
کسی که از مخووق سپاسگزار  نکند، هکرگزار »این مجموله با استناد به کیا هریف 

یاد و سپاسی از خدمات استاد  رزانه مرحوا دکتر نورپور اسر. امید اسر « خداوند نخواهد بود
محشرور     س رگوار با رسو  خدا سص  و ائمة اطهرار مقبو  درگاه ا هی وااع هود و روح آن بز

 گردد. 
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