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تغییر رئیس دانشکده

اولین جلسهی شورای

تحوالت اخیر دانشکده چرا و چگونه؟

عمومی دانشکده
ا رایسی سی

با پایان یافتن دوره ی ریاست دکتر خلیلی عراقی و پس

پ

سرپرست دا شگاه تهران با اعضاء هیئت علمی دا شکده اقتصاد ،دکتسر

ابوالقاسم مهدوی ،دا شیار دا شکده اقتصاد ،به عنوان رئسیس

ا معرفی دکتسر مسهسدوی بسه

عنوان رئی

یسدیسد

یدید دا شکده ،اولیسن

یلسه ی شورای عمومسی در سسال

دا شکده منصوب شد .یلسهی معارفه ی وی در مهرماه برگیار گردیسد.

تحصیلی یدید به ریاسست وی در

در این یلسه که اعضاء هیئت علمی دا شکده ،معاو سان ممسو شسی و

اواخر مهر ماه برگیار شسد .در ایسن

پژوهشی دا شگاه و و یر ور ش و یوا ان حضور داشستسنسد ،مسعساون

یلسه که با حضسور السلسع اعضساء

ممو شی دا شگاه ،حکم ریاست دا شکده را برای یک دوره سه سسالسه

در یمسال دوم سال تحصیلی  ،46-49تغییراتی در بر امه ممو شی رخ داده است .اهسم

به دکتر مهدوی اعطا کرد.

هیئت علمی دا شکده هسمسراه بسود،

تغییرات ا طریق حو ه ریاست دا شکده کسع اطالع شد:

موضوعات مختلفی ا سوی اساتسیسد

در نظر گرفتن ساعت مشخص برای برگزاری سمینارها ،سخنرانی ها و جلسات

ایراد شد کسه عسمسدتس را پسیسرامسون

در ترم مینده ،در رو های یکشنبه و سه شنبه بین ساعت سییده تا پا سیده ،کسالسسسی
برگیار میشود .هدف ا این تصمیم این بوده است که سمینارها ،سخنرا یها و یلسسات
گروه را بتوان به راحتی در این ساعتها برگیار کرد.

تغییرات مدیریتی در دانشکده
دکتر مهدوی ،رئی

دا شکده ،برخی تغییرات را در سطح معاو تها و

مسؤولیت های مدیریتی دا شکده به ویود مورد .بر این اساس ،دکستسر
رحما ی به عنوان سرپرست مؤسسۀ تحقیقات اقتصادی معرفسی شسد.

مورد تأکید در این یلسسسه ،تسداوم
برگیاری شورای عمومی در میسنسده

برگزاری جلسات دفاع ،فقط در ساعت مشخص روزهای یک شنبه و سه شنبه
ا ترم مینده ،یلسات دفاع ا پایان امهها ،رساله های دا شسجسویسی سیسی در رو هسای

استفاده ا ظرات همکاران خود در

یکشنبه و سه شنبه ،ساعت یک تا سه و در تعطیالت بین دو ترم برگیار خواهد شد .در

سیاست گذاری ها و مدیریست امسور

تیجه ،مشکل تنظیم وقت و هماهنگی با اساتید مختلف مرتفع خواهد شد.

دا شکده تأکید مود.

همچنین ،دکتر بهرادمهر یا شین دکتر یبل عاملی به عنوان مسعساون
امور دا شجویی و فرهنگی ،دکتر عبدلی یا شین دکترعباسی سژاد بسه

دا شکده در ظر دارد که ا مهر سال مینده ،صبحها سه کالس برگیار کند .این تغییر بسه

عنوان معاون اداری-مالی ،و دکتر سبحا ی یا شین دکتر فر ینوش به

این صورت است که اولین کالس ا ساعت  8صبح شروع میشود و تا ساعت  4و ربسع

عسنسوان

ادامه خواهد داشت .کالسهای بعدی یی ا ساعت  4:69دقیقه تا  19:91و ا سساعست

مدیرگروه اقتصاد ظری معرفی گردید .همچنین ،دکتر دهسقسا سی بسه

11تا  11:11خواهد بود .البته این موضوع در ترم دوم سال  46-49قابل ایرا یسست و

عنوان مشاور امور بین الملل دا شکده و دکتر مشهدی احمد به عنسوان

دا شکده بود د .یکی ا مسوضسوعسات

بود .همچنین رئی

تشکیل سه کالس پیش از ظهر ،از مهرماه آینده

عنوان معاون پژوهشی شد .به عالوه ،دکتر یبل عاملی بسه

مشکالت و چالشهای پسیسش روی

پ

دا شسکسده بسر

بازنشستگی دکتر شیبانی

ا بحث و بررسی در شورای عمومی دا شکده ،ا مهر  49ایرا خواهد شد.

سرپرست کتابخا ه دا شکده منصوب شد د.

ایجاد تحول در وبسایت دانشکده
وب سایت دا شکده در حال تغییر است و در من ،تحو،ت اساسی رخ داده .صسفسحسه اول

دیدار اساتید با رئیس دانشکده
با تویه به اهمیت استفاده ا ظرات همکاران در اداره دا شسکسده ،در
تاریخ  11مبان ،یلسهای به منظور هم ا دیشی رئسیس

دا شسکسده بسا

اساتید یوان برگیار شد .در این یلسه که در دفتر دکستسر مسهسدوی
تشکیل شد ،وی دیدگاه های اساتید یوان دا شکده را که در سالهسای
اخیر مشغول به کار شده ا د ،شنید .مقایان و خا مها دکستسر فسو،دی،
بهرادمهر ،توحیدی یا ،میرشجاعیان ،مشهدی احمد ،دهقا ی و مهربا ی

سایت ،متفاوت شده و گرافیک سایت تغییر کرده است .محتوای سایت به رو شسده و
واقص قبلی مرتفع گشته است .قسمت های یدیدی مثل تاریخچه دا شکده و مسعسرفسی
کامل اساتید اضافه شده است.قسمت هایی یی برای دسترسی هرچه سریعتر دا شجویسان

ا یمله موضوعاتی که در اولین

به اطالعات دا شکده تعبیه شده است .مسئول سایت دا شکده ا اضافه شدن قسسمستسی

یلسه ی شورای عمومی دا شکده

تحت عنوان شکایت گاری و اعالم ظرات دا شجویی به صورت من ،ین در مینده خسبسر

مطرح شد ،اعالم با شستگی مقای

داد .همچنین ،امکان ارسال گاهنامه های خبری دا شکده به صورت الکترو یکی خسواهسد

دکتر شیبا ی ،عضو هیأت علمی

بود.

دا شکده بود .وی ا سال  1611در
هدفمند شدن جذب اعضاء هیات علمی

در این یلسه حضور داشتند .در این هم ا دیشی ،مسائل مسخستسلسفسی
مطرح شد که اهم م ها در رابطه با قصا های ممو شسی ،پسژوهشسی و
فرهنگی مویود در دا شکده بود .طبق اعالم رئی

دا شکده ،چسنسیسن

یلساتی در مینده یی برگیار خواهد شد تا ا ظرات اساتید یسوان در

حل مشکالت مویود دا شکده بیشتر استفاده شود.

در ظر است که یذب اعضای هیات علمی به صورت هدفمند صورت گسیسرد .ضسوابس
یدید برای یذب و ادامه همکاری اعضای هیات علمی پیما ی دا شکده در حال تسدویسن
است.

دا شکده مشغول به فعالیت شد و در
مقاطعی ا

مان یی مسؤولیت های

ایرایی را برعهده داشت که ریاست
کل با ک مرکیی ا یملۀ منهاست.

صاحب امتیاز :دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دستاوردهای برنده نوبل اقتصاد
پ

ا من که یین تیرول اقتصاددان فرا سوی مفتخسر بسه

دریافت یاییۀ وبل اقتصاد در سسال  1919شسد ،دکستسر
برخورداری به پیشنهاد ریی

دا شسکسده در یسلسسسه ای

دستاوردهای علمی این اقتصاددان فرا سوی را بررسی کرد.

اقتصاد اعصاب

اقتصاد آزاد و بازارهای مالی

)(Neuroeconomics
برگیاری سخنرا ی در مینه اقتصاد با ار م اد و عملکرد با ارهای مالی،یکی ا
فعالیت های صورت گرفته در دا شکده اقتصاد در ترم گذشته است .دکتر پویا

ا جمن اسالمی دا شکده در تاریخ  11مبان ،همایشی بسا

اظران ،دارای مدرک دکتری اقتصاد مالی و اقتصاد سنجی ا دا شگاه ایالتی

موضوع اقتصاد اعصاب برگیار کرد .در این همایش کسه

اوهایو ،در دو سخنرا ی یداگا ه به بحث در مینه اقتصاد با ار م اد و عملکرد

در سالن شهید یو ی برگیار گردید ،دکتر عسلسیسرضسا

با ارهای مالی در کلیت من پرداخت.

کریمی یاوان ،که دارای مدرک دکتری علوم اعصاب ا

وی در این همایش ،در ارتباط با با ار م اد تصریح کرد ” :گاهی و به

معضل تولید کاالی عمومی
در  16مذرماه ،یلسه ای در مینه علل اصلی اکارمیی
سا مان ها و مؤسسات تولیدکننده کا،ها و خدمات عمومی
برگیار شد که در من دکتر علی مروی سخنرا ی کرد .در این
شست تخصصی ،راهکارهایی برای حل معضالت ا گییشی
در تولید کا،های عمومی که به اکارمیی می ا جامد به بحث
گذاشته شد.

اشتباه ،م ادی با ار اصل دا سته می شود حال م که با ار م اد فق

یک ابیار

است .علم اقتصاد اصالت را به تخصیص بهینه کا ،می دهد و این شاید تنها
ویه اشتراک اقتصاد م اد و اقتصاد سوسیالیستی باشد .م جا که به افتراق
می رسند حوه دستیابی به من است .ظام مبتنی بر تخصیص منابع توس

همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران بود .دکتسر عسلسی
عسگری ،رئی

سا مان امور مالیاتی بسه عسنسوان رئسیس

همایش و دکتر تیمور رحما ی به عنوان دبیر عسلسمسی من
حضور داشتند و مؤسسه تحقیقات اقتصادی یی مسئولسیست
برگیاری همایش را بر عهده داشت .در این مراسسم دکستسر
مهدوی ،رئی

تظاهر به یا مندی و اختالس های دولتی بود اما این ابیار مشکالتی داشت

فرهنگ و تمدن ایرا ی اسالمی ما با این پدیده و شکستهایش چیست؟“
وی با اشاره به طبقه بندی علم به دو قسم تجوییی و توضیحی ،افیود”:چه
بخواهیم اقتصاد را بومی کنیم چه اسالمی ،یک طبقه بندی ساده را باید
لحاظ کنیم .ا یهتی ،علوم بر دو قسم هستند؛ علوم تجوییی و علوم
توضیحی .علوم تجوییی تجویی می کنند چه باید کرد و چه باید کرد و ا
این حیث ویه ار شی دار د و متعاقبا در یک پ

مینه فرهنگی اخالقی

تشریح میشو د .علوم توضیحی به توضیح علت و چگو گی مسایل میپردا د

مباحثی است که در این همایش به من پرداخته شد.

شرکت در نمایشگاه علم
ا جمن علمی دا شکده اقتصاد برای خستسیسن بسار در
مایشگاه علم دا شگاه تهران شرکت کرد .این مایشگساه
هر سال به مییبا ی دا شکده فیییک برگیار میگسردد و
برگیار شد .دا شکده اقتصاد در این مایشسگساه ،لسرفسه
داشت و پوسترهایی در ارتباط با معسضسل بسی مبسی و
راهکارهای اقتصادی مویود ارائه داد .به عالوه ،در رو
مخر مایشگاه ،کارگاهی برای مشنایی با بورس ،بسرگسیار
شد.

ما ند حرکت ایسام یا هندسه اشکال .ریاضی ،فیییک و یست شناسی

دا شکده اقتصاد ،و برخی میهما ان خاریسی

یی سخنرا ی کرد د و مقا،ت ارائه شد .برای این هسمسایسش

ویوه تجوییی دار د .علوم تجوییی را می توان و به اعتقاد من باید ،بومی کرد

در مجموع  111مقاله ارسال گردید که ا میان م سهسا 11

و برای ما یعنی ایرا ی اسالمی کردن من .علوم توضیحی ،اما بین المللی

مقاله پذیرفته شد؛ به حوی که ا این تعداد  11مقالسه در

هستند“.

شد.

تصمیم و مباحثی ما ند عقال یت و سنجش ،ا یسملسه

امسال یی با محوریت ”مب“ ،در رو های  14تا  11مبسان

مو ه هایی ا علوم توضیحی هستند؛ درحالی که روا شناسی و یامعه شناسی

همایش ارائه گشت و  19مقاله یی به صورت پوستر معرفسی

تفکر و استد،ل کردن ،حافظه ،فرمیند شکسل گسیسری

حسن استفاده ا ابیار با ار م اد مسیع پذیری کمتر من سبت به را ت خواری،

خود را بر شناسایی و راهحلیابی برای این شکستها قرار دادها د .حال رابطه

دا شکده اقتصاد در رو های ا تهایی مذرماه مییبان هشتمین

اهداف اصلی رشته علوم شناختی ،پژوهش در مسیسنسه

یک بر امه ریی مرکیی هیار مشکل داشت و یکی ا م ها را ت خواری بود.

که شکست با ار ام گرفت و بخشی ا اقتصاددا ان مکتع اقتصاد م اد تمرکی

همایش سیاستهای مالی و مالیاتی

دا شگاه برکلی) (Berkeleyاست ،سخسنسرا سی کسرد.

درسهایی از عاشورا برای زندگی امروز
برگیاری یلسه سخنرا ی پیرامون واقعه عاشورا ،یکی ا
فعالیت های ا جمن اسالمی دا شکده بود .این یلسه در
تاریخ  19مبان در اتاق شورای دا شکده تشکیل شد .در

دکتر اظران همچنین تاکید کرد” :علم اقتصاد تنها یک گیاره تجوییی دارد

این شست ،دکتر اصر مهدوی ،در مسورد ممسو ه هسای

و من اصالت تخصیص بهینه کا ،و خدمات است .الباقی من توضیحی است و

عاشورا و ا حرافهای ایجاد شده در این مینه سخنسرا سی

هما ند ریاضی مشحون ا قضیه و اثبات .به عنوان مو ه یک دا شجوی
دکترای اقتصاد بیابید و ا او بخواهید کتاب میکالل ،ویتمن و گرین خود را
به شما شان دهد .اگر ما گیاره تجوییی این علم را پذیرفتیم ،تنها اشکالی

کرد و پ

ا من ،ما ی به پرسش و پاسخ اخستسصسا

یافت.

که به علم اقتصاد می توا یم بگیریم در اثبات های ریاضی من است؛ اما اگر
قطه ملا دیگری را تجویی کردیم ،می توا یم علم اقتصاد ایرا ی اسالمی خود
را بر مبنای من بسا یم“.

اقتصاد سیاه در دانشکده اقتصاد
کا ون دا ش مموختگان اقتصاد در  19مذر مییگردی در

در این یلسات که با حضور دا شجویان و برخی ا اعضاء هیئت علمی
دا شکده در اتاق شورا برگیار شد ،در ا تهای بحث پرسش و پاسخ هایی در
رابطه با موضوع صورت گرفت.

مینه ” اقتصاد سیاه“  ،برگیار کرد .در این یلسه ،دکستسر
حسین رالفر ،دکتر علی عرب ما ار و دکستسر مسحسمسد
مالجو ،سخنرا ی کرد د و دیدگاههای خسود را بسیسان
مود د.

