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 نکاتی از سوی رئیس دانشکده
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و آغاز نیمساا   

بار دانجایان،اا            4951-59دوم تحصیا     

کارکنا  و اعضای هیات علمی دانجکده اقتصاد 

مبارک باشد. در ا،ن شماره به دو نکته کانتااه      

می پردازم: همانطنر که از طر،ق ا،ن گاهنااماه   

کانایاد  تا اداد         )گاهنامه چهارم( مالحظه می  

ها،ی که در سا  تحصیلی جاری برگزار  نجست

های پیجایان    گرد،ده  بنابر عزمی که در شماره

گاهنامه اعالم شده بند  افزا،ش پایادا کارده        

های محترم پاووهجای و        است. همت م اونت 

فرهنگی دانجکده در عامالایااتای       -دانجین،ی

ای که طراحی شده بند  مانجا     ساختن برنامه

تقد،ر و تجکر است. اص  برگازاری جالاساات       

سخنرانی  سمینار و گفتگن با ماد،ارا  ارشاد      

کجنر مسبنق به بحث  بررسی و تصان،ا  در     

شنراهای مربنطه است و ا  شاءاهلل هماناناا     

ادامه پیدا خناهد کرد. بد،هی است در مانرد       

نحنه برگزاری و چگننگی اساتافااده از ا،ان           

جلسات به طنر،که ماتاضامان بایاجاتار،ان            

برداری برای دانجین،ا  و اعضای هایا ات     بهره

علمی باشد مث  همیجه به ناظارات ساازناده       

جام ه مخاط  ا،ن جلسات  اعضای هایا ات      

علمی و دانجین،ا   در جهت بهبند محاتانا و     

 ها نیازمند،م.   شاکله نجست

در نیمسا  گذشته با مراج اتی از سنی اعضای 

محترم هی ت علمی و دانجین،ا  در گال،اه از    

ها مناجه باند،ام. از         کمبند فاصله بین کالس

سنی د،گر اصنال با،د به ازای هرواحد درسای     

زمانی م اد  پنیاه دقیقه تخصیص داده شاند.  

به ا،ن ترتی  دروس دو واحدی با،د در ،ا       

ای در هفته  و دروس چاهاار    نجست صد دقیقه

ای اجارا       واحدی با،د در دو نجست صد دقیقه

 بااندی باااارناامه ساباااق ا،اان                شند. زمااا 

 4ادامه در صفحه 

 اخبار کوتاه دانشکده
 

 شورای عمومی دانشکده 
شنرای عمنمی دانجکده  در تار،خ هفتم مهرماه و نایاز در     

دی ماه  با حضنراعضای هی ت علمای دانجاکاده       8تار،خ 

 برگزار شد.

 تقدیر از کارکنان بازنشسته 
جلسه تقد،ر از کارکنا  بازنجسته  آقای شااپانر حسانای       

با حضنر دکاتار      495194945وخانم سیما صنفی در تار،خ 

مهدوی  رئیس دانجکده  دکتر عبدلی  م او  اداری و مالی 

و کارکنا  برگزار شد. در ا،ن جلسه لنح تقد،ر و هدا،اا،ای    

 به پاس زحمات ا،ن دو همکار به آنا  اعطا شد.

 مروری بر دستاوردهای علمی دیتون 
به مناسبت اهدای جا،زه ننب  به انگس د،تن   دکتر وحید 

مهربانی در نجستی دستاوردهای علمی د،اتان  را بارای        

دانجین،ا  تجر،ح کرد. ا،ن جلسه به هامات ما ااونات           

 پووهجی دانجکده برگزار شد.

 های تحصیلی مدرسه بازرگانیی   معرفی دوره

ESB برای دانشجویان 
 .Drسمیناری با حضنر مهما  آلمانی  دکتر آنا گندک )    

Anna Göddeke از  )ESB Business School   در

  در سالن شانرای دانجاکاده        51تار،خ ،کجنبه ،  آذر  

 برگزار شد و ا،ن مدرسه از سنی وی م رفی شد.
 سخنرانی دکتر مجید احمدیان 

سخنرانی دکتر میید احمد،ا  عضن هی ت علمی دانجکده  

 با عننا 
“Random Generating Function and Non

-Nested Choice Model with WTP and  

WTA Implementation” 

در سالن شنرای دانجکده  باا حضانر        51آذر  1در تار،خ 

اعضای هی ت علمی و دانجین،ا    برگزار شد. ا،ن جلاساه    

به همت م اونت بین المل  دانجکده و پس از اتمام فرصات  

 مطال اتی دکتر احمد،ا  برگزار شد.

ها برگزاری همایش  

در دانجاکاده اقاتاصااد           51آذرماه  59نهمین هما،ش سیاست های مالی و مالیاتی ا،را  در روز 

دانجگاه تهرا   با حضنر رئیس سابق سازما  امنر مالیاتی و م اونین وی  برگزار شاد. مانساساه          

تنس ه و تحقیقات اقتصادی به رسم هرسا   برگزار کننده ا،ن مراسم بند. دکتر عالای عساکاری         

رئیس سابق سازما  امنر مالیاتی  در ا،ن مراسم سخنرانی کرد. همننین  دو نفر از کاارشانااساا       

مقاله بارای    41صندوق بین المللی پن  سخنرا  ا،ن نجست بندند. از میمنع مقاالت ارسا  شده   

مقالاه   45مقاله در هما،ش ارائه شد که در میله علمی پووهجی چاپ میجند.  5هما،ش پذ،رفته و 

مقاله نیز در میمنع مقاالت نهمین هما،ش مالای و     19به صنرت پنستر در روز هما،ش ارائه شد.  

دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعهه و    مالیاتی چاپ خناهد شد. همننین     

 59رونق اقتصادی کشور توسط موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی در خهدداد مها          

اطاالعاات      خواهد بهود.   59اردیبهشت  1بدگزار خواهد شد. آخدین مهلت ارسال مقاالت،  

 بیجتر در سا،ت دانجکده درج شده است.
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 فعالیت های تشکلهای دانشجویی

 : فعالیتهای بسیج دانشجویی 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضنر جانباز گرانقدر آقای محمدرضا شیخ ماحاماد و        

با،سته های بسته خروج از رکند با حضنر دکتر احمد تنکلای  ناماا،اناده        برگزاری برنامه 

میلس و دکتر حسین راغفر  استاد اقتصاد دانجگاه الزهرا از برنامه های بسیج دانجیان،ای   

آذر سا  جاری در دفتر خناهرا  بسیج دانجیان،ای    49در مهرماه بند.  همننین  در روز  

،  گردهما،ی به مناسبت روز دانجین برگزار شد. و در آخر به منااسابات آغااز وال،ات           

(  با برگزاری مراسمی در  51صاح  الزما  )عج( و تقار  آ  با بلندتر،ن ش  سا  )،لدای    

 البی دانجکده با اعطای گ  نرگس به دانجین،ا  برگزار شد.

 :فعالیت های انجمن اسالمی دانشکده 
به مناسبت هفته دفاع مقدس  عکس های دانجین،ی با منضنع دفاع مقدس از چهارم تاا    

در روز سنم ماحارم  باا      هجتم مهرماه در واحد خناهرا  انیمن اسالمی به نما،ش درآمد.  

تبیین ماهیت و اهداف حرکات اماام     ” برنامه دعنت از علی اشرف فتحی  پووهجگر تار،خ  

بررسی نظر،اات مادر  فاقار و نانبا                ” آبا   در برنامه  45در  برگزار شد.  “حسین)ع(

دکتر ج فرخیرخناها   عضن هی ت علمی دانجگاه فردوسی مجهد و دکتر محمد “ اقتصادی

در روز  هفتم آذرمااه     وصا   عضن هی ت علمی دانجگاه شر،ف سخنرانی کردند. به عالوه   

نجستی با حضنر دکتر الهه کنال،ی  استاد دانجکده حقنق و علنم سیاسی دانجگاه تهرا  و 

االسالم رسن  منتی  نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی  برگزار شد. در ا،ن نجاسات         حیت

اب اد مختلف انتخابات میلس پیش رو بررسی شد. برگزاری حلقه های ادبیات  لیبرالیسام    

روشنفکری د،نی  منسیقی و مجروطه خنانی از د،گر برنامه های انیمن اسالمی بند کاه    

 در طن  ترم به صنرت هفتگی برگزار شد.
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 معاون آموزشی جدید دانشکده
را باه    جناب آقای دکتد علی سوری   ر،است دانجکده طی نامه ای به ر،است محترم دانجگاه    

عننا  م او  جد،د آمنزشی دانجکده برای صدور حکم م رفی نمند. در ا،ن نامه از خدمات جنااب   

 آقای دکتر مهرآرا در مدت تصدی م اونت آمنزشی تجکر و تقد،ر شد.

که ا،ان     داد و برنامه با،د طنری تنظیم می شد نمیاجازه را  : 1سدمقاله/ادامه از صفحه  

مجک  را نیز ح  کند. ا،ن مجکالت در شنرای آمنزشی و تحصیالت تکمیلای دانجاکاده       

ا،د   طنر که در برنامه نیمسا  جد،د مالحظه کرده منرد بحث و بررسی قرار گرفت و هما 

کناد.   شند. ا،ن مصنبه هر دو مجک  را ح  می ها از ساعت هفت و نیم صبح آغاز می کالس

البته دروس دو واحدی و چهار واحدی نبا،د در فاصله زمانی نه و نیم تاا ،اازده صاباح           

شند. دانجین،ا  عز،ز در   تجکی  شند. از م اونت آمنزشی در ا،ن زمینه تجکر و تقد،ر می 

تنانند به کارشناسا   بندی دروس  تنظیم برنامه و ،ا هرمنرد آمنزشی د،گر می زمینه زما 

آمنزش دانجکده مراج ه نمنده و انتظار داشته باشند ا،ن همکارا  محترم  با روی خانش  

در اسرع وقت مجکالت آنا  را ح  نمنده و ،ا در مناردی خاص به م اونت آمنزش منتق  

نما،ند. از ا،ن فرصت برای تقد،م مرات  تجکر خند از جناب آقای دکتر مهرآرا ما ااونات       

آمنزشی سابق دانجکده و آرزوی منفقیت برای جناب آقای دکتر سنری م اونت آمنزشای  

 کنم.   جد،د دانجکده استفاده می

 جشن دهه فجر و افتتاح سالن اجتماعات جدید دانشکده
در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مراسمی در سالن اجتماعات جد،د دانجکده برگزار مای شاند.       

نفر در ساختما  فاز دوم دانجکده اقتصاد ا،یاد شده است   59همزما   سالن مذکنر که با ظرفیت 

شد. ا،ن مراسام    افتتاح خاناهاد     

محترم اداری و     با حضنر ما ااو    

تار،خ سه شناباه   مالی دانجگاه در   

 برگزار می شند.بیستم بهمن ماه  
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 سخنرانی وزیر امور اقتصاد و دارایی

 
 58دانجکده اقتاصاد داناجگاه تهارا   در روز          

  میزبا  دکتر علی طی  نیاا  وز،ار     51مهرماه 

امنر اقتصاد و دارا،ای و عاضن هی ات علمای              

دانجکده  بند. در ا،ان جلاسه  کاه در ساالن             

شنرای دانجکده و باا حاضنر اعاضای هی ات            

علمی برگزار شد  ماسائ  اقتاصادی کاجنر از         

جمله بسته خروج از رکاند اقتاصادی  مانرد            

بحث و بررسی قرار گرفت. ابتدا دکتر طی  نیا    

مسائ  اقتصادی مهم کاجنر را باا اسااتید در           

میا  گذاشت و سیاست های دولت را تاجر،ح     

اساتید دانجکده  نظرات خند را با    کرد. سپس  

وز،ر اقتصاد در میا  گذاشتند و از وی پاساخ         

شنیدند.  پس از آ   وز،ر اقتاصاد خطااب باه         

اعضای هیات علمای داناجکده گفات: رابطاه           

اقتصاد با دولت ملمنس نیاست  اگار      دانجکده 

چه برخی همکارا  بطنر انفرادی با ما ارتباا        

دارند. اما انتظار دار،م دانجکده اقتصاد دانجگاه   

تهرا  به عننا  دانجکده اقتصاد دانجگاه ماادر     

به ما بیجترکم  کند. فرصتی پیش آمده کاه     

مردم به دولت اعتماد کرده اناد  و نبا،اد ا،ان         

اعتماد سل  شند. لذا استدعا دارم بارای پیادا      

کرد  راه ح  ها و ،  بسته سیاستی مناس      

ارتبا  نزد،  بین داناجکده و وزارت اقتاصاد        

 .برقرار کنیم

 سخنرانی رئیس دفتر رئیس جمهور

 
بااه دعاانت    

دانجاااکاااده 

اقاااتاااصااااد 

دانجاااگااااه  

تاااهااارا  از  

دکتر محمد نهاوند،ا   ر،یاس دفاتارر،ایاس           

جمهنر و ر،است نهاد ر،است جاماهانری  در         

جلسه ای با حضنر اعضای هیا ات عالامای و         

دانجین،ا  دکاتاری دانجاکاده  باه مساا،ا            

. ا،ن جالاساه در      اقتصادی کجنر پرداخته شد 

در ساالان شانرای        49519599روز سه شنبه    

در اباتادای    دانجکده اقتصاد برگازار گارد،اد.          

جلسه دکتر مهدوی  رئیس دانجکده  هادف از    

برگزاری جلسه را آشنا،ی اعضای هی ت علمی    

دانجکده ی اقتصاد با مجکالت  چاالاش هاا و       

مجکالت مملکت داری و در صانرت اماکاا            

کم  به دولت و نیز آشنا،ی دولت با افاکاار و      

نقدهای دانجگاهیا  دانسات. ساپاس دکاتار            

نهاوند،ا  در سخنانی  چالش هاای ماهام در           

اقتصاد کجنر را تبیین کرد. ا،جا  همنانایان     

  به عننا  پنیاهمیان  54سا  پیجنهاد داد در 

سالگرد استقال  دانجکده  مطالا ااتای دربااره      

سرننشت دانش آمنختگا  اقتصاد ومیزا  تاثیر  

آنها در سیاساتاگاذاری هاا صانرت باگایارد.            

آرزو،ی که من از سالها قابا        نهاوند،ا  افزود: 

ام  برگزاری ،  سمینار ساالنه اقتصادی  داشته

با اقتصاددانا  کجنر است. که علی رغم تالشها   

تاکنن  رخ نداده است. شا،د دانجکده ای کاه         

مادر علم اقتصاد در ا،را  است بتناناد در ا،ان     

 رابطه پیش قدم بجند .

 سخنرانی وزیر مسکن و شهرسازی
 

بهه  آذر       5دانجکده اقتصاد در روز دوشنبه   

میزبا  دکتر  دعوت انجمن علمی دانشکد ،

عباس آخنندی  وز،ر مسکن و شهرسازی باند.  

عابانر از رکاند        ” سخنرانی وز،ر تحت عننا  

با استقبا  دانجیان،اا  و حضانر        “  اقتصادی

رسانه ها  همراه بند. دکتر آخنندی در ابتادای   

ا،ن نجست  سه مساله بنیاد،ن اقتصاد ا،را  را 

تنگنای مالی بان  ها  بدهی های دولت و نظام 

بنگاه داری در ا،را  خناند و سپس به تجر،اح  

هر،  از ا،ن مجکالت پرداخت. در ادامه  ا،ان   

دانش آمنخته اقتصاد سیاسی  راه ح  ها،ی را 

نیز برای هر،  از مجکالت مطرح شده بایاا    

کرد. آخنندی برای رفع مجک  بدهای دولات      

پیجنهاد کرد: اوراق مجارکت چاپ شاند. وی      

به ساختار رانتی اقتصاد ا،را  نیز اشاره کرد و   

گفت: در چنین ساختاری که رانت در همه جا  

وجند دارد امکا  ا،یاد رقابت و ا،یاد تنس ه و 

وری وجند نخناهد داشت. بر ا،ن اساس ،ا   بهره

دولت با،د شهامت ا،یاد تغییرات را داشاتاه       

باشد و ،ا آنکه مجکالت روز به روز بایاجاتار       

شند.پس از سخانارانای وز،ار مساکان               می

میزگردی با حضنر دکتر محماد باهاکایاش         

اقتصاددا   برگزار شد و دانجین،ا  نیز پرسش 

 های خند را مطرح کردند.

3  2  

 برنامه های معاونت پژوهشی دانشکده

  سلسله سخنرانی های  هفتگی اعضای هیئت علمی

 دانشکده

به ابتکار م اونت پووهجی دانجکده  سخنرانی های هفتگی اعضای 

در  شنرای  41:99-49هی ت علمی  در روزهای سه شنبه ساعت 

دانجکده برگزار شد. ا،ن جلسات با استقبا  دانجین،ا  و اعضاای   

هی ت علمی مناجه شد. برنامه ا،ن نجست ها به شرح جدو  ذ،   

 بند:
 

 برنامه های معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده

 همایش بزرگداشت موالنا 
هما،ش بزرگداشت روز منلنی  با سخنرانی خاانام دکاتار       

  دانجیار در مؤسسة پووهجی حکمت و فلسفة ا،را اعنانی  

ماهار    41به همت م اونت فرهنگی دانجکده اقتصاد در روز   

ماه برگزار شد. در ا،ن هما،ش  دکتر اعنانی در ارتاباا  باا       

 برای دانجین،ا  سخنرانی کرد.“ اخالق در مثننی منلنی”

  نشست اساتید راهنما 
  در روز سه شنبه   مانرخ      51و  59نجست اساتید راهنما با دانجین،ا  ورودی 

در مح  تاالر شهیاد جانزی دانجاکاده          49:99الی  45:19از ساعت  5198945

اقتصاد  تنسط دفتر مجاوره و ارتقای تحصیلی و م اونت دانجین،ی و فارهاناگای     

برگزار شد.اهداف ا،ن نجست کم  به ارتقای وض یت تحصیالای دانجایان،اا           

آشنا،ی اولیه اساتید راهنما با دانجین،ا  و آشنا،ی با حنزه اختیاارات اسااتایاد       

راهنما بند.سپس خانم عسگری کارشناس دفتر ارتقاء تحصیلی خند را ما ارفای       

کرده و مختصری در منرد اهداف طرح ارتقاء تحصیلی صحابات کارد. در ا،ان            

نجست تبیین شد که ،کی از وظا،ف استاد راهنما  راهنما،ای دانجایان،اا  در         

مراح  انتخاب واحد  حذف و اضافه و حذف اضطراری بر اساس قنانین آمانزشای   

نیمسا  تحصیلی است  و مرخصی تحصیلی تنها در صنرت داشتن شرا،ط قانننی 

 با منافقت استاد راهنما امکا  پذ،ر می باشد.  

 سخنرانی بنیانگذار گروه صنعتی شیرین عسل 

  روز هجتم آذر  به دعنت ما ااونات فارهاناگای          دانجکده اقتصاد دانجگاه تهرا 

کارخانه شیر،ن عس  بند. او در      رئیس   میزبا  ،ننس ژائله  دانجین،ی دانجکده 

ا،ن سخنرانی تیارب خند را با دانجین،ا  در میا  گذاشت. و آ  ها را تجان،اق      

کرد که با پجتکار  می تنانند به تمام اهداف خند برسند. ا،ن سخنرانی با استقبا   

دانجین،ا  دانجکده اقتصاد و د،گر دانجکده ها  و استقبا  رسانه ها روبرو شد. در  

پا،ا  نجست  دانجین،ا  سناالت خند را مطرح کردند و ژائله به ساناالت آناا        

پاسخ داد. سپاس    

دانجکده اقتصاد با 

اعطای لنحای از    

ا،ان کااارآفاار،اان    

 قدردانی کرد.
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دکتر وحید 

 مهربانی

نرخ بازدهی مینسری  62/8/49

 تحصیالت در شهر تهران

دکتر وحید 

 ماجد

اقتصاد سبز: چارچوب مفهومی،          62/6/49

تجربیات جهانی و راهكارهايی          

 برای ايران

دکتر 

ابوالقاسم 

 توحیدی نیا

ارزيابی انسجام معیارهای اقتصادی  62/6/49

 بین المللی

دکتر حسین 

 دهقانی

گذاری در شرايط نااطمینانی  سرمايه 62/6/42

 های خصوصی همبسته و هزينه

دکتر نفیسه 

 بهرادمهر
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