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ادامه از وفحه اول
سوی شورای انقالب رهنگی بناس به زودی بهرنهامهه درسهی دورهههای
کارشناسی ارشد و دکتری را ،این بار از ابتدا بنا به آنچه در جلساگ گفته اند
در کنار نمایندگان دانککدههای اقتصاد ،بازنگری نماید .حتماً در موقع خهود
در این زمینه هم با همفکری همکاران ،آدار خوبی بر جلساگ شورای تحول

تشکر از دکتر شیوا و تبریک به دکتر مشهدی احمد
از همکار گرامی جناب آقای دکتر شیوا که در اوله زمانی تا تعهیهیهن
مدیر گروه اقتصاد اجتماعی -نهادی عهدهدار مدیری این گروه بهودنهد،
تککر و تقدیر میشود و به همکهار گهرامهی جهنهاب آقهای دکهتهر
مکهدیاحمد ،به عنوان مدیر جدید گروه ،تبریک میگوییم.

برعهده معاونتهای آموزشی دانککدههاس  ،نمی توان بها سهایهر حهوزههها
مقایسه کرد .در بخش آموزش دانککده اقتصاد نیز چنین اس  .اما علیهرمهم
کوشش معتنابه و انجام حجم زیادی از کار توسط معهاونه

و کهارکهنهان

محترم ،هنوز جای کار و کوشش هس  .در این رو به هرس برخی از

تقدیر از کارمندان بازنشسته
در روز یککنبه سوم بهمن ماه ،از آقای برندک کارمند بازنکسته
دانککده که مسئولی کارپردازی دانککده را به عهده داش و آقای
جمکیدی که در دو سال آخر سنواگ خدمتی مأمور به خدم در
شورای رقاب بود ،تقدیر و تککر شد و به رسم یادبود لوح تقدیر و
هدایایی به ایکان اهدا شد.

آنچه مد نظر آموزش دانککده قرار دارد اشاره نموده و خهواسهتهار نهظهراگ
سازنده همکاران و دانکجویان در این زمینهها و سهایهر مهواردی کهه بهه
نظرشان میرسد هستیم.
 ارائه برنامه دو نیمسال تحصیلی به طور یکجا که طی آن استاد و دانکجهوتکلیف خود را برای یکسال کامل تحصیلی بدانند،
 بازنگری برنامه درسی مقاطع ارشد و دکتری به نحوی که پیش از دعهوگشورای تحول آمادگی الزم وجود داشته باشد،
 سنجش نظراگ دانکجویی در برنامه آموزشی نیمسالهای تهحهصهیهلهی واعمال نظراگ دانکجویی استوار بر منطق و دارای قابلی و امکان اعمال،
 -ارائه گرایشهای دوره دکتری به وجهی که دوره دکتری دانککده منحصر

الزم در س االگ امتحانی در شأن امتحان جامع دانکگاه تهران باقی بماند و
برگزاری و تصحیح و اعالم نتایج با سرع و بدون معطلی دانکجو باشد.
تسلیت به همکاران
بدینوسیله درگذش

گفته برای

مرحومان مفران الهی و برای بازماندگان وبر و اجر مسأل مینماییم.
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رئیس دانشکده
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مبارک باشد .نیمسال دوم
سال تحصیلی را به همکاران محترم تبریک میگویم و بهه
 .1طی نیمسال گذشته به اتفاق رؤسهای دانکهکهدهههای
اقتصاد دانکگاههای ککور در بازنهگهری دروب بهرنهامهه
کارشناسی اقتصاد همکاریهای خوبهی وهورگ گهر ه .
حاول این همکاریها و هماهنگیها شهرکه

مه دهر در

جلساگ شورای تحول و تأدیر بر نتیجه کار شورای مهذکهور
در تهیه و تدوین برنامه دروب دوره کارشهنهاسهی رشهتهه

تبریک به کارمند نمونه
سرکار خانم تقیزاده ،از کارشناسان دانککده که تصدی امور د هتهری
مجله ” تحقیقاگ اقتصادی“ دانککده را عهدهدار اس  ،بین کهارکهنهان
دانککده به عنوان کارمند نمونه انتخاب و برای شهرکه در مهراسهم
اهدای جوایز به سازمان مرکزی دانکگاه معر ی شدند.
تبریک به کارپرداز و امین اموال
به آقای ومد امیری به عنوان کارپرداز جدید و به سرکار خانهم هالح
امین اموال جدید دانککده تبریک میگوییم.

دوره کارشناسی اقتصاد از سوی شورای تحول برای وزارگ
علوم ،تحقیقاگ و ناوری ارسال گکته اسه  ،نهتهیهجهه
نکس های متعدد نمایندگان دانککدههای اقتصاد و اعهالم
نظر در مورد برنامه پیکنهادی شورای مذکهور و اعهمهال
برخی از نظراگ بوده اس  .این برنامه که بناسه

پها از

بررسی و تصویب شورای برنامهریزی وزارگ مهتهبهوه بهه
دانککدهها ابالغ گردد برنامه کامل و مطلوبی نیهسه

امها

بسی بهتر و قابل د اهتر از برنامه اولیه اس .
امید میرود بررسیهای شورای برنامهریزی وزارتخانه قبل

تقدیر و خیر مقدم
جناب آقای باباپور ،رئیا سابق حسابداری دانککده ،به سازمان مرکزی
دانککاه منتقل شد .ضمن تقدیر از زحماگ ایکان ،به سرکار خانم
قاضیمرادی ،رئیا جدید حسابداری دانککده ،خیرمقدم میگوییم و
برایکان آرزوی مو قی داریم.

از ابالغ به دانککدههای اقتصاد ،برنامه را قویتر و قهابهل
د اهتر هم بنماید .از همکاران دانککده که در جهلهسهاتهی
نسب به تقوی برنامه درسی پیکنهادی شهورای تهحهول
کمک کردند ،تککر میکنم .کالم آخر در این موضوه آنکه
یکی از کاستیهای بسیار نظام آموزش عالی ما متصدیهان
و متولیان متعدد آنس  .با این حال اگر بهنهاسه

پدر گرامی جناب آقای دکتر رحمانی و عموی گرامی

جناب آقای دکتر شیوا را به این همکاران ارجمند تسلی

به بهانه آغاز نیمسال دوم تحصیلی

اقتصاد بود .برنامهای که هم اکنون به عنوان برنامه درسهی

به ارائه یکی دو یلد مکخص و تکرار آنها برای تمام ورودیها نکود،
 -بازنگری در شکل و محتوای امتحاناگ جامع به نحوی که استهانهداردههای

گام اول در تشکیل کانون دانشآموختگان

دو نکته مهم اشاره میکنم:

خواهیم گذاش .
 .2همکاران و دانکجویان محترم مطلعاند که حجم عالیه ههایهی را کهه
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تبریک
خانم سمیه رجبزاده ،دانکجوی تحصیالگ تکمیلی دانککده در
جکنواره ورزشی دانکجویی دانکگاه تهران در رشته تکواندو ،مقام دوم
را کسب کردهاند .به ایکان تبریک میگوییم.

نهظهام

روز سوم آذرماه سال جاری ،دانککده اقتصاد مهیهزبهان
بیش از  233نفر از دانهشآمهوخهتهگهان دانکهکهده از
سالهای نخس تأسیا تا کنون ،در کنار دانکجهویهان
دانککده ،اعضای هیأگ علمی ،اساتید بازنکسته و کارکنان علی و قدیهمهی بهود .ایهن
برنامه ،به ابتکار تعدادی از ارغ التحصیالن و باهمراهی مسئولین دانککده و تح نهظهر
معاون رهنگی ،برگزار شد .پخش کلیپ ،سخنرانی رئیا دانککده و تقدیر از تعهدادی
از کارکنان و اساتید بازنکسته ،از جمله برنامههای این گردهمایی بهود .ههمهچهنهیهن،
اطالعاگ ارغ التهحهصهیهالن
دب شد تا برای تککیل بانک
اطالعاتی و تککیهل کهانهون
دانشآموختگهان )Alumni
که بحث اولی سخنان رئیا
دانککده بود ،مورد استهفهاده
قرار بگیرد .در پایان برنامه ،از حاضران پذیرایی شد .همچنین ،از سوی تعدادی از هارغ
التحصیالن ،لوح یادبودی به شرک کنندگان اهدا شد.
رئیس جدید کمیسیون اجتماعی-رفتاری دانشگاه تهران
طی حکمی از سوی ریاس دانکگاه ،دکتر ابوالقاسهم مهههدوی،
رئیا دانککده اقتصاد ،به عنوان رئیا کمیسیون اجتهمهاعهی-
ر تاری دانکگاه تهران منصوب شد .در جلسهای پها از ایهن
انتصاب ،از جناب آقای دکتر نوربخش و سرکار خهانهم دکهتهر
حکیمزاده ،رئیا و معاون آموزشی سابق کمیسیون ،قهدردانهی
شد و لوح تقدیری به آنان اهدا شد .دکتر طاهر روشندل ،معهاون
آموزشی دانککده مدیری  ،به عنوان معاون جدید آموزشی کمیسیون ،منصوب شد.
تبریک به پژوهشگر برتر
بر اساب تعداد مقاالگ نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 03 ،پژوهکگر از
جمله همکار محترم ،جناب آقای دکتر اکبر کمیجانی ،به عنوان پژوهکگر بهرتهر عهلهوم

انسانی انتخاب شدند .این مو قی را به ایکان تبریک میگوییم.

آموزش عالی ما به جایی برسد در کنار بسیاری از اتفهاقهاگ
الزم ،همدلی و همکاری نهادهای تعریف شده از اولیهاگ و

تبریک

ضروریهاگ آنس  .شورای تحههول بنا بر مأموریهه خود از

همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر عبدلی ،عضو هیئ علمی دانککده ،به مرتبه علمی

ادامه در وفحه چهار

”استاد“ نائل شده اند .به ایکان تبریک میگوییم و برایکان آرزوی مو قی داریم.
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اخبار معاونتها
 معاونت پژوهشی:
برگزاری سه جلسه شورای پژوهکی ،انتکار مجله  IERشماره  0سهال
 ،2319انتکار مجله تحقیقاگ اقتصادی دوره  21شماره  0در پاییهز ،62
معر ی پژوهکگران اعم از استاد ،دانکجو ،کارشناب جه شهرکه در
مراحل انتخاب بیس و پنجمین جکنواره پژوهش و ناوری دانکگهاه و
مرتبط نمودن وبسای دانککده با سامانه اساتید ،از اقدامهاگ مهعهاونه
پژوهکی در پاییز  62بوده اس  .همچنین مانند ههر تهرم ،سهلهسهلهه
سخنرانیهای علمی به وورگ هفتگی برگزار شد” .تحول در مبانی عهلهم
اقتصاد و مساله مطلوبی “ با ارائه آقای علیرضا نقیپور” ،کودکان کهار و
دروگ خانوار :تئوری همراه با نتایج تجربی“ با سخنرانی دکتر عهلهیهرضها
اوریویی ” ،وندوقهای دروگ ملی ،مروری بر بایدها و نبایدهها“ ،بها ارائهه
دکتر محسنی چراملو ” ،آموزش عالی در بحران“  ،با ارائه دکتر ابوالقاسهم
مهدوی و ” سرمایهگذاری کاربری و مکارک نیروی انسهانهی در بهازار
نیروی کار“ با سخنرانی دکتر هما اوفهانیان ،عناوین سهخهنهرانهیههای
برگزار شده در نیمسال اول سال تحصیلی  62-69بودهاند.
در طول سال  ،1062کتبی توسط اساتید محترم دانککده اقتصاد تألیهف
و یا ترجمه گردیده و به چاپ رسیده اس  .برخی از همکاران در پاسخ به
استعالم معاون پژوهکی ،کتب خود را به شرح ذیل معر ی کردهاند:
 -1توسعه و دموکراسی و داللتهای آن در ایران؛ تألیف دکهتهر جهعهفهر
عبادی ،دکتر محمود متوسلی ،علی نیکونسبتی ،انتکاراگ دانکگاه تهران
 -2زیبایی شناسی علم اقتصاد؛ تألیف دکتر علیرضا رحیمی بهروجهردی،
انتکاراگ دنیای اقتصاد
 -0پاسخ تکریحی تمرینها و مسائل کاربردی نظریه بازیها؛ تألیف دکهتهر
قهرمان عبدلی ،انتکاراگ جهاد دانکگاهی
 -4مکاتب اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان؛ تألیف دکتر محمود متوسلهی،
نکر چکمه
 -2اقتصاد مکتب اتریش ،نظم بازار و خالقی کارآ رینانه؛ ترجمه دکهتهر
محمود متوسلی ،نکر چکمه
 -9اقتصاد ر تاری؛ ترجمه دکتر حسین میرشجاعیان ،انتکاراگ دنهیهای
اقتصاد
 -9جدال با توسعه نیا تگی؛ تألیف دکتهههر حسههن سبحانی ،انتکههاراگ
م سسه اطالعاگ
-8وکال ایرانی در  12جلد)؛ تألیف دکتر حسن سبحانی ،انتکاراگ مرکز
اسناد و کتابخانه مجلا شورای اسالمی
2

سال دوم ،شماره هفتم /زمستان
اول95/پاییز 94
سال

به امید آنکه سایر اساتید نیز حاول تالشهای کری خود در قالب کتاب
را به معاون پژوهکی اعالم نمایند تا در شمارههای بهعهدی گهاههنهامهه
مختصرا معر ی گردد.

 معاونت فرهنگی و دانشجویی:
در نیمسال گذشته تحصیلی ،جلساگ شورای رهنگی دانککده به طهور
مرتب تککیل شده و درخواس

تککلهای دانککده برای برگزاری مراسم

گوناگون و سخنرانیهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،رهنگی و سیاسی،
مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گر ته اس  .انتخاباگ شورای ونهفهی
در تاریخ  29دی ماه به وورگ »الکترونیکی«برگزار شد و از آنهجها کهه
مطابق آییننامه ،حداقل  22درود کل دانکجویان شامل به تحصیل در
دانککده باید در انتخاباگ شرک کنند ،انتخاباگ به دلیل کم بودن تعداد
شرک کنندگان به دور دوم ککیده شد.
 معاونت اداری و مالی دانشکده:
نقاشی و بازسازی و تجهیز اتاق نماینده نهاد مقام معظم رهبری ،تعویه
پنجرههای اتاقهای اساتید در طبقه چهارم با پنجره دوجداره ویستابس ،
تعوی و بازسازی سرویاهای بهداشتی از یک در طبقاگ دو ،سهه و
چهار ،هرب درختان و آمادهسازی ضای سبز دانککهده ،و تهعهویه
سیستم پروژکتور سالن آمفی تئاتر ،از اقداماگ معاون اداری و مهالهی
دانککده در ماههای اخیر بوده اس .



امور بین الملل:

امضا تفاهمنامه بین دانشکدههای اقتصاد دانشگاه تهرهراو و
مدرسه اقتصادی اراسموس کشور هلند ،یکی از اقداماگ امههور
بین الملل دانککده در ترم گذشته بود .بر اساب این تفاهمنامه از آمهاز
 69-69به مدگ دوسال در هر نیم سال تحصیلی یک

سال تحصیلی

دانکجوی دانککده اقتصاد در مقاطع کارشناسهی ارشهد یها دکهتهری
میتواند واحدهای خود را در مدرسه اقتصادی اراسموب بهگهذرانهد .در
طول این دوره نیازی به پرداخ

شهریه به مدرسه اقتصادی اراسمهوب

نخواهد بود .اما سایر هزینهها برعهده خود دانکجوس  .الزم بهه ذکهر
اس بنا به رتبهبندی شانگهای در سال  2312دانکگاه اراسهمهوب در
رشته اقتصاد رتبه چهارم اروپا را دارد .یکی دیگر از رویدادهای دانککده

در ترم گذشته ،حضور هیئتی اقتصادی از جهمهروری چک بهود .روز

 مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی:
در حیطه آموزش و همایش ،به هم م سسه توسعه و تهحهقهیهقهاگ
اقتصادی دانککده ،شانزدهمین همایش سیاس های توسعه مسکهن در
تاریخ  12و  10مهر  62برگزار شد .برگزاری جلساگ کمیهتهه عهلهمهی
دهمین سیاس های مالی و مالیاتی ایران ،طراحی سهایه دههمهیهن
همایش سیاس های مالی و مالیاتی ایران ،انجام تبلیغاگ کمیته علهمهی
دهمین همایش سیاس های مالی و مالیاتی ایران و مدیری امور علمی
کمیته علمی این همایش از دیگر اقداماگ م سسه بوده اس  .بهه امهور
جاری آموزشهای آزاد م سسه هم در ترم گذشته پرداخته شده اس .
در امور پژوهکی ،پیگیری قراردادهای پژوهکی ،اخذ مفهاوهاحسهاب از
سازمان بیمه تامین اجتهمهاعهی بهرای طهرحههای پهژوهکهی ،اخهذ
ضمان نامههای حسن انجام تعهداگ و ضمان نامه پهیهشپهرداخه از
سازمانهای مربوط از اقداماگ م سسه بوده اس .

سهشنبه  4آبان  1062دانککده اقتصاد دانکگاه تهران میزبان هیئتی به
سرپرستی دکتر پیتر دروالک دبیر سیاسی وزارگ امور خارجه جمهوری
چک بهود .دکهتهر

دروالک تهههوسهههط

آقههایههان پههیههتههر

کراتوچویهل مهدیهر

مههوسههسههه روابههط

بینالهمهلهل ،جهان

دراهوکوپیل محقق

ارشههد مههوسههسههه

جلسه شورای عمومی دانککده در روز سه شنبه شکم مهرماه برگزار

اتحادیهه تهجهاری

اروپههایههی و جههان

شد .در این جلسه رئیا دانککده ،گزارشی از جلسه شورای دانکگاه در

چوریک یهکهی از

مدیهران سهوئهیها

 10شهریور ،و نیز گزارشی از جلسه مسئولین دانککدههای اقتصاد با

ور ی اینترنکنال همراهی میشد .پا از مالقاگ با جناب آقای دکتهر

شورای تحول علوم انسانی در خصوص رشته اقتصاد مقطع کارشناسی

مهدوی ،رئیا دانککده اقتصاد ،این هیئ در سالن اجتماعاگ دانککده

ارائه داد .گزارشی از حضور بازرسان سازمان بازرسی کل ککور و اختتام

و دربارهی دوران گذار اقتصاد چهک از اقهتهصهاد

آنان نیز به شورای عمومی ارائه گردید و از همکاری حوزههای

 معاونت آموزشی:
در نیمسال تحصیلی گذشته ،سعی آموزش در بهاالبهردن اخهتهیهاراگ
دانکجویان در انتخاب دروب ،بوده اس  .در نیمسال دوم نهیهز آمهوزش
دانککده در راستای سیاس کهلهی جهذب دانکهکهده ،از تهوانهایهی
دانشآموختگان اقتصاد که متقاضی جذب در دانککده هستند ،استهفهاده
مینماید .از جمله این متقاضیان ،دکتر اوفهانیان ،دکتر مروتهی ،دکهتهر
کمالی ،دکتر ناجی و آقای رخی ،هستند که همزمان بها طهی کهردن
رآیند جذب ،در تدریا دروب اقتصاد ریاضی ،نهیهروی کهار ،بهخهش
عمومی ،منابع ،محیط زیس  ،نظریه قراردادها ،اقتصاد کالن و اقهتهصهاد
سیاسی در مقاطع مختلف تحصیلی به کار گر تهه شهدهانهد .از مهیهان

ایران به بحث و گفتگو

نامبردگان وق ،رآینههد جذب سههرکار خانم دکتر اصفرانیاو مهراحهل

پرداختند.

اقتصاد حضور یا

کمونیستی به اقتصاد بازار سخن گف  .در این جلسه کهه بها حضهور
اعضای هیئ

علمی و دانکجویان عالقهمند برگزار شهد ،چهالهشههای

پیش روی رایند خصوویسازی و اشتباهاگ وورگ گر هتهه در ایهن
مسیر در ککور چک مرور شد .در پایان این جلسه هیئه

جهمهههوری

چک پیرامون سواالگ حضار دربارهی دربهای تجربههی چهک بهرای

جلسه شورای عمومی دانشکده

مأموری

مختلف دانککده تقدیر و تککر شد .آنگاه اعضای هیأگ علمی نسب

به

موارد آموزشی و پژوهکی نکاتی را مطرح کردند.
اولین شورای عمومی دانککده در نیمسال جدید تحصیلی ،روز سه شنبه
نوزدهم بهمن ماه تککیل خواهد شد.

رایند خصوویسازی

بیکتری را طی نموده اس  .از رو استفاده نموده و به ایکان تبهریهک
میگوییم.
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