
تبریک  ریاست دانشکده به مناسبت سال تحصیلی 

 جدید
سال تحصیلی جدید بر همگان مبارک باشد. سال تحصیلی جدید 

دانشجوی جدید در سه مقطع آموزشی دکتری،  081را با بیش از 

کنیم.  بهه ههمهگهی ایه  کارشناسی ارشد و کارشناسی آغاز می

اعضای جدید خانواده دانشکده اقتصاد و دانشگاه تهران خیر مقدم 

کنم سال جدید برای کلیه می گویم و از خداوند بزرگ مسألت می

دانشجویان،کارکنان و اعضای هیأت علمی سهالهی مشهحهون از 

موفقیت و نشاط علمی باشد.  به بهانه تبریک سال تهحهصهیهلهی 

نکاتی را با اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان بهه 

 اشتراک نظر می گذارم.

.  در کمتر از دو سال گذشته پنج عضو محترم هیهأت عهلهمهی 0

دانشکده اقتصاد بازنشسته شده اند. ای  بدان معناست کهه بهایهد 

نسبت به جذب اعضای جدید، بر طبق موازی  تعیهیه  شهده از 

گانه ای که یکی از آنها ناظر بر سوی مسؤلی  دانشگاه و اسناد سه

ساله مدیهریهت بهود، جهدیهت و های دانشکده در افق سهبرنامه

که همه می دانیم فراینهد حساسیت نشان دهیم. ای  در حالیست

جذب مستلزم دقت است. یک عضو جدید بناست حهداقهس سهی 

تری  نهاد آموزش عالی کشور باشد. در مهورد سال در خدمت مهم

ما یعنی دانشکده اقتصاد عالوه بر دقت به سرعت نیز باید تهوجهه 

های گذشته داشته باشیم. البته سرعت نباید از دقت بکاهد. در ماه

از میان متقاضیانی که از طریق پرتال وزارت علوم، تحقهیهقهات و 

فناوری معرفی شده اند با در نظر گرفت  همه جوانب کار نسهبهت 

ایم. ای  سه ای را انجام دادهبه جذب سه عضو جدید اقدامات اولیه

گذراننهد، در متقاضی را که مراحس مختلفی از فرایند جذب را می

دار تدریس دروسهی برنامه درسی و آموزشی نیمسال جاری عهده

بریم به شرط طی بقیهه مهراحهس در زمهره ایم و امید مینموده

همکاران علمی دانشکده قرار گیرند. موارد دیگری از تهقهاضهای 

های علمی دانشکده و جذب نیز در دستور کار کارگروه صالحیت

 های آموزشی قرار دارد.گروه

. از طریق شرکت در جلسات مختلف و مطالعه و دغدغه مستمهر 2

در وظایفی که به عنوان مسؤل دانشکده به عهده اینجانب است به 

ای  یقی  رسیده ام که تکیه بر کیفیت اصس مسلمی اسهت کهه 

 در جلسه  دانشگاه تهران باید نسبت به آن حساسیت داشته باشد.
 4ادامه در صفحه 

های جدید مقطع کارشناسی ارشد و                     مراسم آغاز سال تحصیلی ورودی

 دکتری

، مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود مقطع کهارشهنهاسهی 59در تاریخ دوم مهر 

رئهیهسهه ارشد و دکتری، با حضور ههیهأت 

و اعضای هیأت علمی برگزار شهد. دانشکده 

در ای  مراسم، ریاست دانشهکهده، مهعهاون 

مؤسسه سخنرانی کردنهد.  ئیسپژوهشی و ر

در پایان مراسم به دانشجویان ممتهاز لهو  

و آقهای تقدیر اعطا شد. خانم فریبا کلههر 

دکتری لهو  تهقهدیهر ارشد و خانم الهام نوبهار در دوره مافی در دوره   محمدرضا 

 دریافت کردند. 
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شگاه گفته شد که ادامه تبریک ریاست/  اخیر شورای دان

دانشگاهی که ظرفیت آن برای بیست هزار نفر است هم اکنون پذیرای 

بیش از پنجاه هزار دانشجوست. سخ  رئیس محترم دانشگاه در جلسات 

مختلف بر کیفیت آموزش در دانشگاه تهران متمرکز است. تبلور عملی 

ها، تقلیس پذیرش، ها و گرایشکیفیت چیست؟ توقف گسترش کمی رشته

جذب مدرس خوب و با کیفیت، انضباط آموزشی، رعایت مقررات موضوعه 

های خودگردان، پرهیز از دانشگاه، فکری درست و نهایی در باره پردیس

آسان گیریها و سخت گیریهای مفرط و تأکید بر استانداردهای آموزشی 

دانشگاه تهران که باید الگوی راهنما و نمونه قابس تقلید برای سایر 

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی باشد. در حوزه تحصیالت تکمیلی ارائه 

هایی که معرف جایگاه علمی دانشگاه تهران باشد، از  نامه ها و رساله پایان

های گوناگون گفته می شود اما عملیاتی شدن  سوی همگی ما در نشست

گذاری استادان است. پذیرش کارهای مشورتی بیرون از  آن در گرو وقت

دانشکده که منعی برای آن نیست در کنار مشغله تدریس و تحقیق نباید 

موجب در محاق قرار گرفت  کار اصلی ما که تدریس و تحقیق است 

بشود. راه برون رفت از بحران کیفیت در آموزش و تحقیقات ) به خصوص 

ها( که بخشی از بحران در آموزش عالی را تشکیس  ها و رساله در پایان نامه

های بیرونی و کارهای درون دانشکده به  می دهد، تنظیم میزان مشورت

نحوی است که پذیرش امور دیگر توسط عضو علمی، به زیان کیفیت کار 

دانشگاهی تمام نشود. البته می دانیم که مدیریت آموزش عالی باید 

تمهیدات مالی و رفاهی متناسب برای عضو هیأت علمی بیندیشد تا ای  

 تنظیم، توسط عضو به نفع تحقیق و تدریس انجام گیرد.

. همکاران ارجمند هیأت علمی مستحضر باشند که دانشکده باید همت 3

بیشتری را مصروف دوره کارشناسی نماید. اعضای هیأت علمی دانشکده 

در تخصیص برنامه دروس خود باید تعادل و تناسبی را در اخذ دروس هر 

سه مقطع مالحظه کنند. الزم است به منظور ارتقاء کیفیت دوره 

کارشناسی حتماً نسبت به گنجاندن دروس کارشناسی در برنامه خود 

تری   های خوب دنیا توسط مجرب اهتمام نماییم؛ کاری که در دانشگاه

های اقتصاد انجام می شود. در غیر اینصورت دوره  استادان دپارتمان

ای برای مقاطع باالتر  کارشناسی ما که دوره آشنایی با رشته اقتصاد و پایه

 است با مشکس جدی مواجه خواهد بود.  

.  با توجه به پذیرش اعضای جدید، دانشکده در مضیقه دفتر کار برای 4

استادان جدید بود. موضوع در هیأت رئیسه دانشکده مطر  شد و پس از 

بحث و بررسی مقرر شد از همکاران بازنشسته کمک بگیریم. علیرغم میس 

خود از همکاران بازنشسته تقاضا کردیم در صورت امکان در یک بازه 

زمانی که خود تشخیص می دهند، دفاتر کار خود را در اختیار قرار دهند. 

یک نفر از بزرگواران مهلتی خواست و بقیه تقاضای دانشکده را در لحظه 

خواهش ما اجابت نمودند. همزمان، با موافقت همکار ارجمند جناب آقای 

جا نموده و دفتر سابق ایشان را به  دکتر نادران دفتر کار ایشان را جابه

اساتید محترم بازنشسته اختصاص دادیم. از همه ای  همکاران گرانقدر بار 

 کنیم.  دیگر تشکر می

. هیأتی از سازمان بازرسی کس کشور در سازمان مرکزی دانشگاه و 9

برخی از دانشکده ها از جمله دانشکده اقتصاد حضور داشتند. هیأت 

مستقر در دانشکده اقتصاد کار خود را از مرداد ماه آغاز نمود و پیش از 

های بازرسی مأمور به  شروع سال تحصیلی دانشکده را ترک گفت. هیأت

های اجرایی براساس مقررات موضوعه خود، کار بازرسی و ارائه  سازمان

عهده دارند. دانشکده اقتصاد در بدو ورود هیأت  گزارش از سازمانها  را به

محترم بازرسی از کلیه مدیران دانشکده دعوت نموده و از آنان خواست 

های خود را از حضور هیأت مطلع نموده و ضم  مراتب احترام و  که حوزه

آداب اداری، اطالعات و اسناد مورد تقاضای هیأت را در اختیار بگذارند. از 

فرصت استفاده نموده از هیأت محترم که بر اساس مأموریت محوله از 

سوی نهاد نظارتی کشوری در دانشکده حضور داشتند و از کلیه 

های مختلف  های محترم دانشکده، ریاست مؤسسه و مدیران حوزه معاونت

دانشکده که در مدت زمان حضور هیآت همکاری الزم را نمودند تشکر 

 می کنم.

 

 های دانشکده تبریک به المپیادی
های ششم، نهم و یازدهم مرحله نهایی بیست و یهکهمهیه   کسب رتبه

ها معصومه شهبازی، میهتهرا  المپیاد اقتصاد کشوری را به ترتیب به خانم

 گوییم. السادات حسی  پور و هانیه فتحی تبریک می

 های جدید مقطع کارشناسی مراسم آغاز سال تحصیلی ورودی

 

مراسم معارفه و خیر مقدم به  0359روز شنبه دهم مهرماه 

دانشجویان جدیدالورود دوره کارشناسی در تهاالر شهههیهد 

جوزی دانشکده برگزار شد. در ای  مراسم ریاست دانشکده، 

جناب آقای فرج اللهی نماینده نهاد رهبری در دانشهکهده 

اقتصاد، دکتر شیبانی عضو هیأت علمی دانشکده و دکتر سوری معهاون آمهوزشهی 

دانشکده به دانشجویان جدید خیر مقدم گفتند. هر چهار سخهنهران نسهبهت بهه 

اهمیت دانشجو و دانشگاه و استفاده درسهت 

از ای  مقطع تحصیلی نکاتی را به دانشجویان 

یادآور شدند. خانم بابایی، یکی از کارشناسان 

آموزشی نیز نسبت به اهم مسائس آمهوزشهی 

که باید مورد نظر دانشجویان باشد تهوضهیه  

داد. ای  مراسم  با حضور اعضای هیأت علمی 

برگزار شد و آموزش دانشکده دفترچه ضوابط و موضوعات ضروری را در اخهتهیهار 

دوره کهارشهنهاسهی   50دانشجویان قرار داد. در پایان به دانشجویان ممتاز ورودی 

 لو  تقدیر اعطاء شد.  خانمها معصومه شهبازی، هانیه فتحی و سونیا پاپلیان،

 ای مدیر جدید گروه آموزشی بین رشته
استاد محترم جناب اقای دکتر مجید احمدیان به سمت مدیریت گهروه 

ای انتخاب شد. ای  انتخاب را تبریک گفته و    آموزشی اقتصاد بی  رشته

موفقیت ایشان را خواهانیم. پیش از دکتر احمدیان، جناب آقای دکهتهر 

 مدیر ای  گروه آموزشی بود.  ای شرزه

 علمی خیر مقدم به عضو جدید هیأت
به جناب آقای دکتر امی  محسنی چراغلو عضو جدید ههیهأت عهلهمهی 

دانشکده در گروه آموزشی اقتصاد اسالمی، پولی و مالی خهیهر مهقهدم 

 گوییم و موفقیت ایشان را از خداوند متعال مسألت می کنیم.    می



 ها رویدادها و فعالیت

 :معاونت پژوهشی 

بها ههمهکهاری  59مرداد  29در تاریخ 

مؤسسه تحقیقاتی مبهیه  و مهعهاونهت 

پژوهشی دانشکده نشهسهت کهارگهاههی 

مسائس پولی و بانکی کشور در محس سال  

شورا برگزار شد. طی ای  نشست، دربهاره 

مسائس جاری نظام بانکی بحث و تهبهادل 

 نظر شد.

 معاونت اداری مالی: 

بازسازی و تعمیرات نمازخانه دانشهکهده،  

محس غذاخوری، تجهیز اطهاق اسهاتهیهد 

بازنشسته، تهیه یک دستگاه ماشی  وانت 

برای دانشکده، تعمیر و بازسازی سیستهم 

ههای  تهویه موتور خانه، تهعهویهر پهرده

ها و  های آموزشی و رفع عیوب آن کالس

ها، و نیز آمهاده  ای کالس تجهیزات رایانه

سازی محهیهط دانشهکهده بهرای سهال 

تحصیلی جدید از اقدامات اخیر معهاونهت 

 اداری و مالی بوده است.
 

 :مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی 

ای  های توسعه نقش بانک” دومی  همایش 

به همت مؤسسه “  در توسعه و رونق کشور

توسعه و تحقیقات اقتصهادی دانشهکهده 

اقتصاد دانشگاه تهران، در تاریخ ده خرداد 

در در سال  اجالس سران برگزار شد.  59

ای  همایش، دکتر آخوندی، وزیهر راه و 

شهرسازی، و دکتر ربیعی، وزیر تهعهاون، 

کار و رفاه اجتماعی، حضور داشهتهنهد و 

زاده،  سخنرانی کردند. به عالوه، دکتر تقی

عضو هیئت علمی دانشگاه کیو )تهوکهیهو، 

ژاپ (، اقتصاددان و دستیار رئیس مؤسسه 

( به عهنهوان ADBIتوسعه آسیایی)  بانک

سخنران ویژه همایش، سخنهرانهی خهود 

ای در  های توسعه نقش بانک” تحت عنوان 

را ارائهه داد. “  توسعه اقهتهصهاد ژاپه 

 7مقاله دریافتهی،  89همچنی ، از تعداد 

مقالهه بهه  7مقاله به صورت سخنرانی و 

مقاله امتیهاز  05صورت پوستر ارائه شد و 

چاپ در مجموعه مقاالت را بهه دسهت 

ای  های تهوسهعهه آورد. مدیران عامس بانک

کشور، از جمله بانک صنعت و مهعهدن، 

بانک مسک ، بانک توسعه تعاون، بهانهک 

کشاورزی، و بانک توسعه صادرات نیز در 

میزگرد تخصصی سخنرانی کردند. دکهتهر  

دانشکده و دکتر رحمهانهی  ئیس مهدوی ر

دبهههیهههر 

عههلههمههی 

همایش، 

به ترتیب 

سخنانهی 

به عنوان خیرمقدم و گزارش ههمهایهش 

   ایراد کردند.

قهرارداد از دیگر اقدامات مؤسسه، انعقهاد 

چند طر  تحقهیهقهاتهی بها مشهارکهت 

ههای دولهتهی و  ها و سازمان خانه وزارت

 بوده است. ی آنهااجرا

 :کتابخانه 

جلد کهتهاب  55جلد کتاب فارسی و  59

التی ، از نمایشگاه کتاب خریداری شده و 

به مجموعه کتابخانه دانشکده اضافه شده 

 است.

 :معاونت آموزشی 

دانشهکهده  0359  -  55در سال تحصیلی 

دانشهجهوی  081کار خود را با بیش از 

جدیدالورود در سه مقطع آموزشی آغهاز 

دانشجوی کهارشهنهاسهی،  71می نماید  

 02دانشجوی کارشناسی ارشهد و  013

دانشجوی دکتری. آموزش دانشکده تالش 

الزم در تدوی  برنامه آموزشی به نهحهوی 

که مورد رضایت اساتید و دانشهجهویهان 

 باشد به عمس آورده است.

 

 :معاونت فرهنگی 

مراسم آغاز سهال تهحهصهیهلهی بهرای 

دانشجویان جدیدالهورود کهارشهنهاسهی، 

 کارشناسی ارشد و دکتری برگزار شد.

 

 اخبار کارکنان 

جناب آقای برندک کهارپهرداز مهحهتهرم 

دانشکده پس از زحمات سی ساله خود به 

افتخار بازنشستگی نائس شد. همهچهنهیه  

جناب آقای جمشهیهدی از کهارمهنهدان 

محترم دانشکده که  سهال ههای آخهر 

سنوات خدمتی خود را در شورای رقابهت 

مأمور بود، به افتخار بازنشستگی نائس آمد. 

بناست طی مراسمی از ایه  کهارکهنهان 

محترم تجلیس شود. جناب آقهای صهمهد 

امیری طی حکمی به سهمهت کهارپهرداز 

جدید دانشکده مهنهصهوب گشهت. ایه  

انتصاب را تبریک گفته و موفقیت ایشهان 

 . را خواهانیم

 

 ای جلسه شورای عمومی و تقدیر از دکتر شرزه

 
، در سهاله  شهورای 59خرداد  05شنبه  جلسه شورای عمومی در روز سه

در ای  جلسه، دکتر عبدلی، معاون امور مالی و اداری دانشکده برگزار شد.

و کیفیت درآمدها و مخارج دانشکده در  54دانشکده، در مورد بودجه سال 

سال گذشته و محس ای  درآمدها و مخارج گزارش مبسوطی ارائه کهرد و 

 سؤاالتی را در مورد بودجه دانشکده پاسخ گفت. 

در ای  جلسه دکتر مهدوی در مورد سجایای شخصیتی و علمی و نهقهش 

دکتر غالمعلی شرزه ای 

عضو هیهئهت عهلهمهی 

دانشکده که به افتهخهار 

بازنشستگی نائس شهده 

است، صحهبهت کهرد. 

سپس، دکتر عهبهادی، 

دکتر سبحانی، دکهتهر 

ماجد و دکتر مشههدی 

احمد در مورد سجایای 

ای سخ  گفتند و برای ای  ههمهکهار خهوب  اخالقی و علمی دکتر شرزه

ای از ههمهکهاران و ریهاسهت  آرزوی توفیق نمودند. در ادامه دکتر شرزه

دانشکده تشکر نموده و علت تقاضا برای بازنشستگی را دادن فهرصهت بهه 

 اساتید جوانتر و با انرژی بیشتر اعالم کرد.

قسمت بعدی جلسه شورای عمومی به گزارش دکتر مشهههدی احهمهد، 

سرپرست کتابخانه، در مورد فعالیت یک سال گذشته کتابخانه اختهصهاص 

هایی که در نمایشگاه بی  المللی در سال جهاری  پیدا کرد. همچنی  کتاب

خریداری شده بود، در سال  شورا در معرض دید اعضای هیئت علمی قرار 

گرفت. در ادامه جلسه، رئیس دانشکده از اعضای هیئت علمی  درخواسهت 

های علمی سازماندهی شده توسهط مهعهاونهت  کرد که در برنامه سخنرانی

پژوهشی، هم  به عنوان سخنران و  هم به عنوان مستمع،  شرکت فهعهال 

داشته باشند. وی همچنی  از اعضای هیئت عهلهمهی درخهواسهت کهرد 

مشارکت بیشتری در سازماندهی مراسم پنجاهمی  سهالهگهرد تهأسهیهس 

دانشکده اقتصاد داشته باشند. در پایان، ریاست دانشکهده تهاکهیهد کهرد 

شرکت اعضای هیئت علمی در جلسات عمومی که برای استماع سخنرانهی 

متقاضیان جدید جذب دانشکده ترتیب داده می شود یک ضرورت اسهت.  

نظر اعضاء در مورد نیرویی که بناست سی سال در دانشکده خدمت کهنهد 

گذاری سال  جدید دانشکده تهبهادل  بسیار مهم است. در پایان، درباره نام

 نظر صورت گرفت. 
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سخنرانی عضو تیم مذاکرات هسته ای در جمع اعضای هیئت 

 علمی دانشکده

 
 اقهتهصهاد، در ادامه حضور مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی در دانشکده

مهعهاون اروپها و دکتر مجید تخت روانچی، تاریخ نهم خرداد ای  بار در 

ایران، در  ای هستهتیم مذاکرات و از اعضای  وزارت امور خارجه آمریکای

سال  شورای دانشکده و در جمع اعضای هیئت علمی و دانشهجهویهان 

ارشد و دکتری دانشکده حضور یافت و سخنرانی کهرد. دکهتهر تهخهت 

ها را  روانچی در بخشی از سخنانش، مشکالت اقتصادی حاصس از تحریم

اینگونه برشمرد  ما در حوزه فروش نفت با چند کشور مشکالتی داشتیم 

درصد از خرید کاهش می یافت. تحریم خیلی  21که در هر دوره خرید، 

شدیدی علیه اقتصاد تصویب شده بود از جمله تحریم بانکی و تهحهریهم 

بانک مرکزی و یا تحریم از نظر بیمه و حمس و نقس و غیره. همهچهنهیه  

فضای روانی علیه ایران ایجاد شده بود و مشکالتی در زمینه واردات دارو 

به وجود آمده بود. فضای ایران هراسی ایجاد شده مانع انجام معامالت بها 

ایران شده بود. به گفته معاون وزارت خارجه، مشروعیت یافت  بهرنهامهه 

هسته ای ایران و لغو تحریم های هسته ای مرتهبهط بها امهور مهالهی، 

گذاری و اوراق مشارکهت    ای و سرمایه های بیمه اقتصادی و بانکی، تحریم

در ای  جلسه همچنی  اعضای  و غیره از دستاوردهای برجام بوده است. 

هههیههئههت عههلههمههی 

های خود را با  پرسش

معهاون وزیهر امهور 

 خارجه مطر  کردند.

 جلسه شورای عمومی سال تحصیلی جدید
 

اولی  شورای عمومی در سال تحصیلی جدید روز سه شنبه ششم مهرماه 

در سال  شورای دانشکده برگزار شد. در ای  جلسه ریاست دانشکده پس 

از تبریک سال جدید تحصیلی، گزارشی از آخری  جلسه شورای دانشگاه 

به اطالع رساند. وی، ضم  بیان اهداف مطروحه توسط رئیس و مهعهاون 

آموزشی دانشگاه مبنی بر لزوم تالش کلیه اعضای هیأت عهلهمهی بهرای 

ارتقاء کیفیت آموزش و ارتقاء رتبه دانشگاه تهران، نکات آموزشی مربوط 

به دانشکده اقتصاد را نیز مطر  کرد. همچنی  به برخی از اقداماتی کهه 

در سط  دانشکده انجام شده اشاره شد. سپس اعضای ههیهأت عهلهمهی 

 نظرات خود را در موارد مختلف بیان کردند. 
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