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ادامه تبریک ریاست /خود با موفقیات عاراور
کرده و محل آمد و شد هیاأت هاای ماخاتالاف
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی گشته است .دورانای
که به دوران پسا تحریم موساوم گشاتاه اسات
اصحاب سیاست و اقتصاد و فرهنگ را به سامات
اقتضائات خود دعوت می کند .دوران پسا تحریام
بنا نیست به خودی خود ما را به رونق اقتصادی و
ثرات سیاسی برساند .پیچیدگیهای ایجاد ارتراط
با جهان غرب و استمرار آن در حوزه های مختلف
فرهنگ و سیاست و اقتصاد ایجاب می کناد کاه
صاح نظران عرصه های مختلف ،ایاده هاا و
اندیشههای خود را با سیاستگذارانی که ان شااهلل
به ساحت اندیشه توجه دارند در میان باگاذارناد.
در این زمینه و در حوزه اقتصااد بار دانشاکاده
اقتصاد است که نظرات خود را در قاالا هاای
مختلف از همایش و سخنرانی و مناظره و سمینار
به جامعه علمی عرضه کند .در کوشش هاایای از
این قریل مصداق اقتصاد درون زا اماا باروناگارا،
اقتصاد مقاوم در برابر واردات بی هدف ،اقاتاصااد
متوجه اهمیت سارماایاه گاذاری خاارجای در
حیطه های فکر شده و منتخ و اقتصاد مرتنی بر
راهررد توسعه تریین ،بازشناسی و ماعارفای مای
گردد.
 . 9انجام مراحث چالشی در افاکاار ،ماکااتا و
نظریههای مختلف اقتصادی از یکسو و باررسای
سیاست ها ،اعیم مواضع ساناجایاده و تاهایاه
گزارش های اقتصادی از سوی دیگار هار دو در
حوزه پژوهش اند .دانشکده اقتصاد شأن ورود باه
هر دو را به اعترار جایگاه و سرمایه انسانای خاود
داراست .ساز و کارهایی در هیأت رئیسه دانشکده،
شورای پژوهشی و شورای مؤسسه برای استفاده از
این جایگاه رفیع و بهره بردن از تاوان عالامای
اعضای هیأت علمی مطرح گشته است .ماعااونات
محترم پژوهشی و ریاست محترم مؤسسه اعضااء
محترم را از چگونگی آن برای پرداختن به هر دو
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مقوله مطلع خواهند کرد .انتظار ،به خصاو از
اعضای هیأت علمی جوانتر دانشکده ،اینست کاه
از همکاری با معاونت محترم پژوهشی و ریااسات
مؤسسه برای ایجاد این نشاط علمای و چاالاش
فکری دریغ نورزند.
 . 1در حوزه آموزش از مذاکارات ماخاتالاف باا
دانشجویان مقاطع سه گانه اهم آنچاه در ههان
اینجان نشسته و در خررنامه های سااباق نایاز
آورده ام چند نکته است .دانشجویان کارشناسی و
کارشناسی ارشد خواستار سختگیری بیشتار ماا،
برنامه متنوع تر و رقابتی تر شدن دانشکده هستند.
بارها به آنان گفته شده که قیاسهای مع الافاارق
نکنند .در رشته اقتصاد ،دانشکده اقتصاد دانشگااه
تهران برتر است و ی شاهد آن قرولیهای امسال
در مقطع ارشد و دکتری .با اینحال هیچگاه قاناع
به حف وضع موجود نیستیم .اعضای هیأت علمی
و مدیران دانشکده الرته همیشه برای شانایادن
سخن دانشجو وقت میگذارند و خود را از شنیدن
نظرات محروم نمیکنند .در ماقاطاع دکاتاری
دانشجویان به اداره یکنفره دروس دوره اصارار
میورزند  .این نکته با همکارانمان به بحث گذاشته
شده است و همچنان از این بحث فارغ نیستایام.
برخی از استادان عمق بیشتر را در گارو اداره
مشترک دو یا حتی چند نفره کیسها می داناناد.
برخی دیگر معتقدند در اداره درس توساط یا
استاد تکلیف استاد و دانشجو روشان تار اسات.
دانشجویان دکتری همچنین دانشکده را به تناوع
بیشتر در اساتید دوره دکتری و دعوت از اساتایاد
جدید فرا می خوانند .در پاسخ به آنان اویً به تقدم
فضل و دانش استادان خود اشاره داشته ایم ،ثانیااً
طرع تغییر خواه انسان در همه چیز و منطق لزوم
تغییر را پذیرفته ایم و ثالثاً مشکیت جذب عضاو
هیأت علمی جدید را به آنان گوشزد کارده ایام.
کارشناسان آموزش و معاون محترم آموزشااای از
شنیدن نظرات تصحیحی و تکمیلی اعضای هیأت
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علمی و دانشجویان در زمینه آموزش اساتاقاراال
میکنند  .بدیهی است موارد نیازمند تصمیمگیری،
در شورای تحصییت تکمیلی مطرح می شود.
 .9در حوزه فرهنگی ،دانشجویان دانشکده اقتصااد
بااه شااهااادت آمااارهااای مااطااروحااه تااوسااط
مدیاااااااریت مشاوره دانشجویی دانشاگااه در
آخرین جلسه کمیسیون اجتماعی رفتاری دانشگاه
که به مناسرت سال جدید تحصیلی برگزار شد ،به
لحاظ انواع بزههای طرقهبندی شده ،در بسایااری
موارد جزو بهترین های دانشگاه و در بارخای از
عناوین بهترین دانشکده در مجموعه دانشکدههای
دانشگاه تهران شناخته می شود .این خرر موجا
افتخار دانشکده است و در ارتراط قطعی با متانت،
اعتدال و حس مسؤلیت اجتماعی دانشاجاویاان،
اعضای هیأت علمی و کارکنان خوب و پاسخگوی
دانشکده اقتصاد است .از تشکلهای دانشاجاویای
دانشکده نیز باید در همین جا و به اعترار حافا
هنجارهای دانشگاهی و اجتماعی تشکر و تقادیار
نماییم .معاونت محترم دانشجاویای فارهاناگای
دانشکده در عین حال به دلیل اهمیت پرداخاتان
به مفاخر فرهنگی ایران زمین و ارج بودن زباان
هنری و غیر مستقیم در مراحاث فارهاناگای و
مذهری کوششی را در تجلیل از بازرگاان ادب و
حکمت آغاز نموده که به بهانه سالروز تاقاویامای
بزرگداشت این مفاخر به اجرای برناماههاایای باا
دعوت از صاحرنظران بپردازد.
 . 6بار دیگر بهار دانش را مرارکراد گافاتاه و از
خداوند متعال سالی مشحون از علم و ماعارفات
برای خانواده دانشکده اقتصاد مسألت میکنام .از
دانشجویان ،کارکنان و اعضای هایاأت عالامای
متواضعانه درخواست می کنم در دادن مشاورت
برای حف خوبی ها ،کاستن از کژی ها و ارتاقااء
جایگاه دانشکده به بلندترین جایگاه ممکن ،گاروه
مدیریتی دانشکده را کم کنند.

تبریک ریاست دانشکده به مناسبت سال تحصیلی

مراسم آغاز سال تحصیلی ورودیهای کارشناسی ارشد و

جدید

دکتری

آغاز سال تحصیلی  4951-59را به دانشجویان عزیز ،کاارکاناان
محترم و اعضای فرهیخته هیأت علمی دانشکده اقتصاد تاراریا
می گویم .به بهانه شروع سال تحصیلی نکاتی چند را مطرح نموده
و انتظار کم و مشورت دارم.
 .4دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران قدیمیترین نهاد آماوزشای و
پژوهشی علم اقتصاد در کشور است .این نهاد آموزشی پاژوهشای
در شرایطی که یکی از اساسیترین مسائل جمهاوری اسایمای
ایران اقتصاد راکد و تورمی است چشمهای نگران همه ایرانیانی را
که مشتاق رونق اقتصاد و تعالی کشورند به سمت خود ماتاوجاه
 .عموم مردم و اندیشمندان انتظار دارند دانشکده اقتصااد
دانشگاه تهران ،نماد آموزش عالی کشور ،محل رایزنیهای علمای،
سمینارها و کنفرانس های موضوعی ،طرح های اقتصادی خارد و
کین و جایگاه تعاطی افکار و تضارب آراء متفاوت در نظریه هاای
گوناگون اقتصادی و مرجع گشودن گرههای نظری و کما هاای
سیاستگذاری به کشور باشد .این همه در حالیست که دانشاکاده
اقتصاد در این زمینه ها تحرکی در خور نام و جایگاه خود نادارد.
حد مورد انتظار جامعه به معنای اعم و جامعه علمی به ماعاناای
اخص نسرت به موارد مذکور بسی بیش از درجه توجه دانشاکاده
به این مسائل است .از دانشکده ای برخوردار از سارماایاه هاای
انسانی زبده ،اعضای هیأت علمی مررز و مجرب در گرایش هاای
مختلف اقتصاد ،فارغ التحصیین شاایساتاه بارجساتاه تاریان
دانشگاه های خارج و داخل کشور ،دانشجویانی بالقوه و باالافاعال
قوی و مستعد در هر سه مقطع آموزشای ،فضاای کاالارادی و
امکانات و تجهیزاتی که در قیاس با دانشاکاده هاای اقاتاصااد
دانشگاه های ایران بی نظیر است انتظار می رود محل تیش هاای
بی وقفه در جهت تعالی علم اقتصاد ،پژوهش های اقاتاصاادی و
مطرح نمودن مراحث چالشی اقتصاد ایران در عرصه عمل بااشاد.
. 2در شرایطی سال جدید تحصیلی را آغاز می کنیم کاه کشاور
پس از سال ها تحاااااااااریم ،با استفاده از ابزارهای دیپلماسی و
سیاستورزی حرفهای از یکی از سختترین موانع رشد اقتاصادی

ادامه در صفحه 1

جشن ورودیهای کارشناسی ارشد و دکتری ،در تاریخ  25شاهاریاور  4951در
سالن شهید جوزی ،برگزار شد .در این مراسم ،دکتر مهدوی ،رئیس دانشاکاده در
سخنرانی خود ،با اشاره به اینکه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران قدیمیترین پایگاه
علم اقتصاد در کشور است ،گفت :دانشکده پتانسیال بااییای بارای تصاحایا
سیاستگذاریها و تاثیر بر آنها دارد.
در ادامه مراسم ،دکتر مهرآرا ،معاون آموزشی ،برخی مسائل آماوزشای را بارای
دانشجویان تشری کرد و دکتر رحمانی ،رئیس موسسه توسعاه و تاحاقایاقاات
اقتصادی ،درباره جایگاه علم اقتصاد و آینده فارغ التحصیین این رشاتاه ساخان
گفت .وی در سخنرانی خود ،تاکید کرد :دانشجویی که اقتصاد را خوب بخاواناد و
قدرت تحلیل داشته باشد ،حتما فرصت شغلی برای او فراهم است.

مراسم آغاز سال تحصیلی ورودیهای کارشناسی
جشن ورودیهای کارشناسی ،در تاریخ  1مهر 4951در سالن شهید جوزی برگزار
شد .در این مراسم ،دکتر مهدوی ،رئیس دانشکده پس از ترری و خوشامدگاویای
به دانشجویان جدید الورود بر اهمیت دوره ی کارشناسی در شکلگیری شخصیت
دانشجویان تاکید کرد .وی همچنین اضافه کرد :دانشگاه ثابت نیست و قاابالایات
ارتقا دارد و دانشجویان نیز قابلیت پیشرفت و ارتقا دارند .بنابراین توقفای وجاود
ندارد .رشته ی اقتصاد به دلیل فضای بین رشته ای به وجود آمده ،شما را به هماه
رشتههای دیگر مرترط میکند.
در ادامه مراسم ،نماینده نهاد رهرری در دانشکده با محوریت اهمیت علم و جایگاه
آن ،سخنرانی کرد همچنین دکتر رحمانی در سخنرانی خود با طرح سوال ”چه در
اقتصاد میخوانیم“ جنره هایی از رشته اقتصاد را برای دانشجویان روشن کارد .در
ادامه دکتر سوری با بیان ابزار یزم جهت موفقیت در رشته اقتاصااد،بار ضارورت
تیش شرانه روزی در این رشته تاکید کرد.
در پایاان ماراسام
ناامااایااناادگااان
تشاااکااالاااهاااای
دانشجویی دانشکده
حضور یافاتاناد و
تشکل مرباوطاه را
معرفی کردند.
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اخبار دانشکده
معاونت آموزشی:
پس از برنامه ریزی هفتگی کیسهای درس نیمسال اول سال تحصیلای
 51-59و اعیم در سایت دانشکده و بردآموزش ،نیماساال اول ساال
تحصیلی  4951-59از روز شنره مورخ  51/6/24شروع و کیس هاای
کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در سه شیفت صر و بعدازظهار
تشکیل گردید .همچنین ،برنامه ریزی برای ثرت نام دانشجویاان ورودی
آزمون  51انجام و مدارک یزم ،نحوه ثرت نام الکترونیکی و تشاکایال
پرونده و اطیع رسانی در سایت دانشکده اقتصاد و برد آماوزش ،اعایم
شد.
دانشجویان حائز شرایط به بنیاد ملی نخرگان (در کلیه مقاطع) معارفای
شدند .به عیوه،گواهی معدل فارغ التحصیین جهت ثرت نام در مقاطاع
کارشناسیارشد ،صادر شد.
ده درصد برتر ورودی سال  59به دفتر استعداد درخشان جهت تحصیل
در مقطع کارشناسیارشد ،معرفی شدند.
کلیه تاییدیه های تحصیلی مقطع پیش دانشگاهی در سیستم گلاساتاان
طی سه روز متوالی ،ثرت شد .معافیت تحصیلی کلیه دانشجویان ورودی
سال  51و ماقرل آن ،پیگیری شد.

نه نفر در مقطع دکتری با گرایشهای اقتصاد اسالمی ،اقتتتصتاد
پولی و اقتصاد منابع و  38نفر نیز در مقطع کارشنتاستیارشت
پذیرش ش ن  .ثبت نام و تشکیل پرون ه  26نفر از پتذیترهتتته
ش گان مقطع کارشناسی نیز در شهریور ماه انجام گرهت.

معاونت پژوهشی:
در جلسات اخیر شورای پژوهشی دانشکده ،به منظور افزایش بهره وری،
عیوه بر رسیدگی به امور جاری پژوهشی درباره لزوم کارکرد یکپاارچاه
بخش های پژوهشی دانشکده از قریل کتابخانه ،مرکز کامپیوتر و مجیت
علمی و پژوهشی تاکید شد.
تصوی برنامه سه ساله معاونت پژوهشی ،طراحی قالری جهت انعاکااس
مقایت اقتصاد اسیمی به زبان انگلیسی ،بررسی اولیه طرح تحقیاقااتای
مربوط به برندگان جوایز نوبل در اقتصاد ،و لزوم حمایت از پایان نامههاا
و رساله های مرترط با مسائل و موضوعات اقتصاد ایران ،از دیگار ماوارد
مطروحه در این جلسات بود.

معاونت دانشجویی فرهنگی:




در تاریخ  49خرداد  51تا  42خرداد  ،51دانشاکاده در جشاناواره
بین الملل شرکت کرد و غارفاه ای
توسط دانشجویان غیرایرانی دانشکده
برپا شد.



· جناب آقای دکتر مجید احمادیاان،
عضو محترم هیئت عالامای گاروه
آموزشی اقتصاد بین رشاتاه ای ،در
تاریخ  42شهریور  ،51از ماموریت فرصت مطالعاتی شش مااهاه باه
کشور آمریکا ،بازگشت.

مراسم بزرگداشت حکیم فردوسی

این مراسم در روز یکشنره  22اردیرهشت  51با سخنرانی دکتر زاگارس
(محمدتقی) زند و نقالی و شعرخوانی هنرمند آقای معجونای در تاایر
شهیدجوزی دانشکده برگزار شد .در این مراسم ،دکتر زند در بخشی از
سخنان خود گفت :جایگاه فرهنگی هر کشور و نشانه بالاوغ فاکاری و
تمدنی هر جامعه به داشتن مفاخر و اسطوره هایش اسات .وی افازود:
آنچه می تواند جامعه امروز و فرهنگ ایرانی ما را انسجام بخشد ،اتکا باه
قلههای درخشانی چون فردوسی ،حاف  ،سعدی ،موینا ،فارابای و ابان
سیناست که در حکم بنمایه و ریشههای درخت تنومند فرهاناگ ایارانای
هستند.

 برگزاری مسابقات ورزشی
به مناسرت میید حضرت علی(ع) و روز معلم ،مسابقات پینگ پنگ بین
دانشجویان و اساتید ،در حیاط دانشکده برگزار شد .از بین اعضای هیأت
علمی دانشکده دکتر مهرآرا و دکتر توحیدی نیا در ایان مسااباقاات،
شرکت کردند.
همچنین ،به مناس اعیاد شعرانیه ،مسابقات فوترال بین دانشجویاان و
کارمندان ،در زمین بازی دانشکده برگزار شد.
 جشن فارغ التحصیلی
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی سال  4959کارشنااسای ،در
تاریخ  6خرداد  51در سالان شاهایاد
جوزی برگزار شد .در این مراساااااام،
ریاست دانشکده و دکاتار رهارار،
سخنرانی کردند .پخش فیلم هایی کاه
به همت دانشجویان تهیه شده باود و
اجرای موسیقی سنتی ،به همراه معرفی دانشجویان برتر ورودی  ،59از
دیگر بخش های این جشن بود.

امور بینالملل:


سال اول،شماره سوم /پائیز
اول94/پاییز 94
سال

در تاریخ  9خرداد  ،51جلسه سخنرانی دکتر یولیان امامی نمینای
(استادیار اقتصاد دانشکده اراسموس روتردام) کشور هلند در اتااق
شاااورای عاااماااومااای دانشاااکاااده تاااحااات عاااناااوان
”Discrimination and International Labor Market
 ”Tradeبرگزار شد.

مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی:




 احکام نمایندگان دانشکده در کارگروه صالحیتهای علمی
احکام هشت نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده آقایان دکتر :احمادیاان،
سرحانی ،عرادی ،عراسینژاد ،عردلی ،فرزینوش ،گرجی ،مهرآرا به عاناوان
نمایندگان کارگروه صیحیتهای علمی دانشکده اقتصاد به پیشنهاد رئیس
دانشکده ،توسط رئیس محترم دانشگاه تهران ،صادر شد.
صدور حکم سرپرست امور دانشجویان شاهد و ایثارگرر و

مدیرروابط عمومی
حکم آقای دکتر توحیدی نیا ،به عنوان سرپرست امور دانشجویان شاهد و
ایثارگر و مدیر روابط عمومی دانشکده ،از سوی ریاست دانشکده صادر شد.

همکار محترم ،جناب آقای دکتر اس اهلل هرزین وش به مارتاراه
علمی استادی ارتقاء یافتند .ارتقاء ایشان را ترری



می گوییم.

همکار محترم ،جناب آقای دکتر منصور خلیلی عراقی از ساوی
ریاست محترم دانشگاه به سمت ریاست پردیس کیاش ماناصاوب
گشتند .انتصاب ایشان را ترری میگوییم.

بازنشستگان


اعضای هیأت علمی ،آقایان دکتر ابراهیم شیتبتانتی ،دکتتتر
علیاکبر نیکواقبال و دکتر حمی دیهیم ،به افتخار بازنشستگای

همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی

کشور
در توسعه و رونق اقتصادی کشور
اولین همایش نقش بان های
به همت بان صنعت و معدن ،با مشارکت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهاران
(مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی) در روز  26خرداد ماه سال ،4951
برگزار شد .در این همایش ،مقامات اقتصادی کشور شاامال وزیار اماور
اقتصادی و دارایی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیران عامل پنج بانا
به همراه صاحرنظران از کشورهای ایران ،انگلستان و ترکیه نقطه
تاجاارب
نظرات خود را در زمینه ماهیت فعالیت بان های
کشورها در ایجاد بان توسعه ای و نقش این بان ها در توسعه اقتصاادی
کشور ارائه نمودند.
????



تبریک

نائل شدند.برای ایشان آرزوی سیمت و موفقیت داریم.


کارکنان دانشکده ،سرکار خانم سیما صوهی و جتنتاآ اقتای
شاپور حسنی به افتخار بازنشستگی نائل شدند .برای ایشان آرزوی
سیمت و موفقیت داریم.

کسب رتبه دوم المپیاد
کس

رتره دوم مرحله نهایی بیستمین المپیاد اقتصاد کشاوری را باه

اقای محم حسین مردی ،ورودی سال  59کارشناسی و دانشجوی ترم
اول کارشناسی ارشد ،ترری

می گوییم.

تسلیت
با کمال تاسف باخرر شدیم پدر همکار عزیزمان جناب آقای دکتر عرادلای
به رحمت ایزدی پیوسته اند .این ضایعه را به ایشان تسلیت گفته ،برای آن
مرحوم ،غفران الهی و برای بازماندگان از درگاه خداوند صرر و اجر مسالات
مینماییم.
همچنین ،با کمال تاسف باخرر شدیم پدر همکار عزیزمان جانااب آقاای
دکتر برخورداری به رحمت ایزدی پیوسته اند .این ضایعه را باه ایشاان
تسلیت گفته ،برای آن مرحوم ،غفران الهی و برای بازماندگاان از درگااه
خداوند صرر و اجر مسالت مینماییم.
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