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نگاهی به گاهنامه، عنوانی است که برای پاسخ ریاست                 

“ هدف از انتشار گاهنامه خبری چیست؟      ”دانشکده به سوال     

 برگزیده ایم: 

شماره دوم گاهنامه خبری دانشکده پیش روی شماست.              

هدف از انتشار گاهنامه دسترسی اعضای هیأت علمی،                

دانشجویان و کارکنان به اخبار دانشکده و اطالع رسانی                

رویداد های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی دانشجویی و اداری          

اجرایی است که در حوزه های مختلف دانشکده اتفاق                        

می افتد. چرخش اخبار  و رویداد های فضای کاری به خودی             

خود موضوعیت دارد و اعضای منتسب به یک مجموعه حق             

دارند از رویداد های محل کار خود مطلع باشند. در بدو امر به             

نظر می رسد دانشکده اقتصاد محیط کوچکی است که نیازی           

به اطالع رسانی های منظم در قالب گاهنامه خبری در آن               

نباشد و هر چه اتفاق افتد همگان مطلع می شوند. اما حتی               

اگر این ادعا درست باشد باز هم بازتاب  رویداد های اداری و               

آموزشی و فرهنگی در یک نشریه و به طور یکجا، به شفافیت             

بیشتر، به ثبت اخبار و مستند سازی آن، و در یک کلمه به                

اداره بهتر مجموعه کمک می کند و امکان تصحیح و تکمیل             

تصمیمات و اقدامات را فراهم می آورد. انجام یک همایش یا             

سمینار علمی، دفاع نهایی از یک پایان نامه یا رساله، اختتام             

یک طرح پژوهشی، انتشار کتاب یک عضو هیأت علمی                

دانشکده، تشکیل شورا های مختلف دانشکده، صدور یک             

آیین نامه یا بخشنامه و تصمیمات مختلف مدیریتی برخی از            

-عناوین رویداد هایی است که در یک محیط آموزشی                

پژوهشی همچون دانشکده اقتصاد اتفاق می افتد.  بر این               

مجموعه از رویداد ها باید اخبار گوناگون مربوط به معاونت              

ها، مؤسسه، مجالت، کتابخانه، مشاورت بین الملل، تشکل            

های دانشجویی و رفت و شد های اداری و پرسنلی را نیز                 

افزود. جمع آوردن امهات این رویداد ها و اخبار در گاهنامه              

ای با فواصل معین زمانی، امکان اطالع همه اعضای مجموعه            

از رویدادهای علمی فرهنگی دانشکده را فراهم می آورد و              

امکان ارزیابی و سنجش امور از دید دانشجویان، اعضای هیأت          

علمی و کارکنان دانشکده را میسر می سازد. انتظار می رود             

گاهنامه که گامهای اولیه آن برای نهادینه شدن به دشواری             

برداشته می شود از کمک فکری، مشورت و راهنمایی اعضای           

هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده بهره مند شود.           

در گامهای بعدی گاهنامه می تواند و باید جایی را برای اظهار            

نظر و انتقاد از فرایندهای مدیریتی باز کند و ازین رهگذر                

عالوه بر ثبت رویدادها و مستند سازی آنها دریچه ای برای              

 نگاه اعضای خانواده دانشکده اقتصاد به روند حرکت آن باشد.     

، جلسه ای با حضور روسای دانشکده های اقتصاد دانشگاه های دولتی شهر تهران به                  39اسفند    6در روز   

تدبیر و میزبانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در اتاق شورا، برگزار شد. در این جلسه، رئیس و معاونان                      

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، و روسای دانشکده های اقتصاد دانشگاه های عالمه طباطبایی، شهید                     

بهشتی، تربیت مدرس، الزهرا، صنعتی شریف و علوم اقتصادی حضور داشتند.در ابتدای جلسه ریاست                     

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با عرض خیر مقدم و تشکر از تشریف فرمایی مهمانان،  فلسفه تشکیل اولین                  

های اقتصاد در      های اقتصاد را بیان کرد و به لزوم تشریک مساعی دانشکده                  نشست رؤسای دانشکده   

های   های مختلف پرداخت. همکاری آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ... ، تبادل استاد در دروس و رشته                  حوزه

های جدید، تشکیل بانک اطالعاتی مشترک وهمفکری در خصوص شرایط پذیرش در               مرتبط بویژه در حوزه   

های دکتری، از جمله این مباحث بود. به عالوه، موضوعاتی چون هدفمند و استاندارد کردن جذب                       دوره

های آموزشی مشترک     ای، برگزاری کارگاه    رشته  های بین   اعضای هیأت علمی و نیز تأسیس و مدیریت رشته         

های مشترک، مطرح شد. در ادامه هریک از حاضرین به              بویژه برای اساتید و برگزاری سمینارها و نشست        

ای متشکل از مدیران دانشکده        ارائه نظرات خود در رابطه با نشست پرداختند. حاضرین از تشکیل جلسه              

های اقتصاد، استقبال کردند و بر استمرار آن تاکید داشتند. بر این مبنا مقرر گردید دبیرخانه دائمی                         

های اقتصاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مستقر گردد. بر تشکیل جلسه                 هماهنگی مدیران دانشکده  

های شهر تهران، تاکید شد.       های اقتصاد دانشگاه    مذکور در فواصل دو ماه یکبار و به میزبانی یکی از دانشکده           

هایی با عناوین      ای برای جلسه و ارسال پیشنویس آن برای اعضا و نیز تشکیل کارگروه                   نامه  تهیه آیین 

پژوهشی و آموزشی و ارائه نظرات کارشناسی در موارد مطروحه، از دیگر مسائلی بود که مورد توافق قرار                      

های مشترک و انعقاد تفاهمنامه جهت ارتقای علمی و پژوهشی، اختصاص دستور               گرفت. استفاده از ظرفیت   

جلسه بعدی به موضوع آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران، لزوم بازنگری برنامه ای که از سوی وزارت                      

متبوع برای رشته اقتصاد تدوین گردیده با توجه به نواقص و عدم کار کارشناسی، از دیگر مصوبات جلسه                      

بود.همچنین، جایگاه رشته اقتصاد در اقتصاد امروز کشور و انجام کار پژوهشی در این باره، بررسی شد.                      

پرهیز از شتاب در موارد مطروحه و تأکید بر دقت و عمق بررسی ها جهت ارائه راهکارهای پایدار، تالش در                     

جهت ارائه تصویر درست، صحیح و شفاف از علم اقتصاد و آموزش آن در مجامع مختلف و تعریف                             

های بلندمدت  جهت پیگیری، از دیگر مواردی بود که با اتفاق نظر                های کوتاه مدت عملیاتی و برنامه       برنامه

اعضا روبرو شد.  برگزاری سمینارها و مدرسه تابستانه برای دانشجویان دوره دکتری بصورت مشترک در                    

های مشترک برخی از دروس در قالب          های دکتری و یا کالس      های کوتاه مدت و برگزاری دوره       قالب برنامه 

های اقتصاد در     همچنین، امکان استقالل عمل دانشکده     های کوتاه مدت، نیز با استقبال روبرو شد.             برنامه

ها در    ها در حوزه های آموزش و پذیرش دانشجو، بررسی شد. همکاری بین دانشکده               گیری  برخی از تصمیم  

های تحصیالت تکمیلی بین      های دکتری و به اشتراک گذاری منابع اطالعاتی و رساله            خصوص داوری رساله  

های کاری و همچنین جلوگیری از سرقت علمی، از             دانشکده ها برای اطالع اساتید از موضوعات و زمینه          

های   دیگر مباحث مطرح شده بود. در این جلسه همچنین، بر  تالش در جهت تثبیت جایگاه دانشکده                      

ریزی کشور و انجام نیازسنجی از بازار آموزش و پژوهش اقتصادکشور، تاکید               سازی وبرنامه   اقتصاد در تصمیم  

شد. به عالوه، مقرر گردید آقای دکتر وحید ماجد بعنوان دبیر جلسات رؤسای دانشکده های اقتصاد                        

 مسئولیت دبیرخانه جلسات را بر عهده داشته باشد.

 اخبار دانشکده

صدور حکم آقای دکترتیمور رحمانی بهه عهنهوان ریهاسهت                

 موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

عاملی بعنوان مدیر گروه        انتخاب  سرکار خانم دکتر جبل         

 اقتصاد نظری

ای بعنوان مدیر گروه اقتصاد         تمدید حکم آقای دکتر شرزه       

 ای رشته بین

ههای   های اقتصاد دانشگاه     برگزاری نشست رؤسای دانشکده     

 دولتی تهران

برگزاری کارگروه تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی                 

 دانشکده اقتصاد

برگزاری جلسه شورای عمومی دانشکده و دیدار نورزوی               

 هیات رئیسه و اعضای هیات علمی

انتخاب آقای دکتر ابریشمی بعنوان مدیر گروه اقتصاد                 

 اسالمی، پولی و مالی

 تشکیل اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده 

دیدار ریاست دانشگاه تهران و هیئت همراه از دانشکده                 

اقتصاد و نشست با اعضای هیات علمی دانشکده به مناسبت روز            

 معلم

نیا بعنوان مسئول وب سایت         انتصاب آقای دکتر توحیدی      

 دانشکده

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مسئول محترم نمایندگی نهاد          

االسالم   رهبری در دانشکده اقتصاد. تشکر از زحمات  حجت             

مرادی و خوش آمدگویی به حجت االسالم فرج اللهی مسئول             

 محترم جدید نهاد.  

 شروع به کار آقای دکتر علی سوری در دانشکده   

های اقتصاد خرد، اقتصاد کالن و            انتصاب روسای کمیته    

اقتصادسنجی دانشکده به ترتیب آقای دکتر عبادی، آقای دکتر          

 رحمانی و آقای دکتر ابریشمی

 سایر :

نامه جذب دانشکده در طی زمستان           تهیه و تدوین شیوه      

 3931و بهار  3939

حضور آقای دکتر احمدیان در فرصت مطالعاتی شش ماهه              

و بازگشت آقای دکتر خلیلی            3939-31دوم سال تحصیلی     

 3939-31عراقی از فرصت مطالعاتی شش ماهه اول 

 و چالش های آن 4931بررسی بودجه سال 

اسفند دکتر رحیم ممبینی، معاون        91در روز   
بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی       

به رییس جمهور با حضور در دانشکده اقتصاد،       
به   دعوت موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی،    

بررسی چالش های موجود در بودجه پرداخت.        
وی در ابتدا با اشاره به اینکه در بحث بودجه            

واژه بودجه کل، بودجه عمومی و منابع           3با  
عمومی، روبرو هستیم، گفت: آن چه بیشتر          
مورد بحث است منابع عمومی است که اگر           
درآمد های اختصاصی به منابع عمومی اضافه        
شود بودجه ی عمومی حاصل میشود و اگر به         
بودجه ی عمومی، بودجه شرکت های دولتی        
نیز اضافه شود بودجه کل حاصل میگردد.           
الیحه دولت در این سه سطح به مجلس             
تقدیم شد که از جمله مفروضات مهم منابع          

میلیون و    9عمومی دولت بحث نفت است که       
هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده             024

است. وی ادامه داد: در مصوبه ی مجلس            
سطحی شده؛ یک سطح با نفت           3بودجه  

دالر بسته شده که منابع عمومی را             50.5
دالر و    04کاهش میدهد یک سطح با نفت         

دالر بسته شده است. ممبینی       68یک سطح با    
با توجه به سیاست های       ”با تاکید بر اینکه       

اقتصاد مقاومتی استفاده از منابع درآمدی باید        
، افزود: این درحالیست که در         “کاهش یابد 

سطحی شده توسط مجلس، آنچه         3بودجه  
محدود کننده بوده است قیمت بوده و مجلس         

دالر خرج کند. در       68به دولت اجازه داده تا       
همین شرایط و بدون هیچ تغییری وابستگی         

 52تا    54بودجه جاری کشور به نفت حدود         
هزار میلیارد تومان است که این اولین مانع و          
آسیب در راه تحقق یک بودجه ی خوب است.         

یکی از شاخص های مهم     ”وی با بیان اینکه     
مطلوبیت بودجه تراز عملیاتی است و هرچقدر        
به صفر نزدیکتر باشد مطلوبیت بودجه بیشتر         

، گفت: ما هیچ وقت تراز عملیاتی صفر         “است
و یا خیلی نزدیک به صفر نداشتیم. هزینه ها          

هزار میلیارد است     00،  14و درآمد ها در سال     
این مقدار    19که از نفت تامین شده. در سال         

هزار میلیارد است که یک نقطه ی عطف           39
در بودجه است. ممبینی تصریح کرد: علت           

پایین بوده    19اینکه تراز عملیاتی در سال         
شدت گرفتن تحریم ها و کاهش فروش نفت         

 می باشد. 

 اقتصاددانان مهندس و اقتصاددانان دانشمند
در دومین نشست اساتید هیئت علمی دانشکده با عنوان              

موشکافی مطالعات اقتصاد کالن، اساتید دانشکده درباره             

وضعیت کنونی اقتصاد کالن و جایگاه ریاضیات در آن، بحث             

 و تبادل نظر، کردند.

دکتر گرجی که به عنوان سخنران در جلسه حضور یافته بود،            

 Macroeconomistsدر مقدمه صحبت های خود، به مقاله         

as Scientists and Engineers     نوشته پروفسور گریگوری ،

منکیو اشاره کرد و گفت: طبق گفته منکیو، کالن دانان                

کسانی هستند که در تالش برای حل مسائل عملی            مهندس

کسانی هستند که تالش خود را        دانشمنداناند، در حالی که     

متمرکز بر توسعه ابزار تحلیلی و ایجاد اصول تئوریک می               

کنند. دکتر گرجی افزود: ما در مقاطع تحصیالت تکمیلی به            

مهندسی اقتصاد، بسیار توجه داریم اما آنچه که به دست               

فراموشی سپرده شده است، بحث نظریه پردازی                         

(Theorizing)                است. وی  با بیان اینکه دانشمندان با

شناختی که از محیط به دست می آورند، تئوری هایی را                

تبیین می کنند تا روابط علت و معلولی عملکرد  پدیده ها را              

تا جایی که ممکن است روشن کنند، گفت: مراحل بعدی،              

ارائه روش ها برای تبیین مساله است که در اینجا مهندسین            

اقتصاد وارد می شوند و مرحله بعد، ارائه    توصیه های                    

های خود،    سیاستی است. دکتر گرجی درجمع بندی صحبت       

تاکید کرد: برای شناخت درست و دقیق نسبت به پدیده های           

اقتصادی، هر دو جنبه مهندسی و دانش اقتصاد را باید در               

تحصیالت تکمیلی در دستور کار داشته باشیم؛ یعنی هم              

مرزهای نوین مهندسی  اقتصاد و هم نظریه پردازی اقتصاد را           

مدنظر قرار دهیم. با لحاظ کردن و تلفیق این دو می توانیم               

دستاورهایی داشته باشیم. وی ادامه داد:  ساختار آموزشی در          

دوره تحصیالت تکمیلی، باید به گونه ای تغییر کند که به               

سمت یک نهضت علمی حرکت کنیم و به سمت تولید علم              

برویم نه صرفا توضیح و تبیین علم. از جنبه سخت افزاری و              

نرم افزاری بستر و شرایط برای دانشکده فراهم است که به              

مرزهای مهندسی و دانش اقتصاد برسد و حتی در بلند مدت،           

در تالش باشد که مرزهای دانش را گسترش دهد. وی ، در               

پایان، با بیان اینکه دو رسالت عمده در دانشکده وجود دارد،             

آن ها را اینگونه تشریح کرد: تربیت تحلیلگران برای                   

پاسخگویی به مسائلی که اقتصاد به آن مبتالست، که همان            

تربیت مهندسین اقتصاد است و نیز تربیت نظریه پردازان              

 برای بسط و توسعه مرز های دانش.

در پایان، برخی از اعضای هیات علمی دانشکده به طرح                

سواالت و نظرات خود در رابطه با سخنرانی انجام شده                  

 پرداختند.

 گاهناهم خبری دادکشنه اقتصاد گاهناهم خبری دادکشنه اقتصاد
  44سال اول، شماره دوم /بهار 

 نگاهی به گاهنامه های دولتی شهر تهران های اقتصاد دانشگاه ؤسای دانشکدهاولین نشست ر

 پیام تسلیت
با کمال تاسف با خبر شدیم داماد محترم همکار عزیزمان 

جناب آقای دکتر عباسی نژاد به رحمت ایزدی پیوسته اند. این 

ضایعه را به ایشان تسلیت گفته، برای آن مرحوم، غفران الهی و 

برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال صبر واجر مسالت می 

 مدیریت، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکدهنماییم.               
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 گاهناهم خبری دادکشنه اقتصاد
 

 گزارش جلسه شورای عمومی دانشکده اقتصاد
 

فروردین ماه، جلسه شورای عمومی دانشکده اقتصاد، به منظور دیدار نوروزی همکاران علمی و                31در  

بررسی امور جاری دانشکده،  برگزار شد. در این جلسه، رئیس دانشکده ضمن تبریک عید نوروز به                     

همکاران، گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام شده )از زمان قبول مسئولیت دانشکده( ارائه داد و                      

های   روی دانشکده داشت. ارائه گزارشی از نشست با روسای دانشکده              های پیش   ای به برنامه    اشاره

های دولتی شهر تهران و موارد بحث شده در نشست مذکور و برنامه آینده نشست، از                   اقتصاد دانشگاه 

جمله  موارد این گزارش  بود. رئیس دانشکده همچنین گزارشی درباره تهیه  سه سند مهم  که به                        

ترتیب عبارتند از وضعیت موجود دانشکده اقتصاد، افق سه ساله دانشکده و برنامه جامع یا بلندمدت                  

تر شدن اسناد مذکور، کمک        دانشکده خبر داد و از اعضای هیات علمی خواست در جهت تکمیل               

کنند. ارائه گزارشی در خصوص انتشار گاهنامه خبری دانشکده اقتصاد و نیز گزارش اجمالی از                       

نشست هیات رئیسه با دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده، از دیگر محورهای سخنان                    

که در پردیس فارابی      3939مسؤل دانشکده بود. گزارشی از شورای دانشگاه در روز های پایانی سال              

قم تشکیل شده بود بخش دیگری از سخنان دکتر مهدوی بود. در این بخش به سخنان ریاست                        

محترم دانشگاه که بر حفظ کیفیت آموزش و پژوهش تأکید شده بود و همچنین بر مقدمات طرحی                   

تحت عنوان نظام هماهنگ آموزش، پژوهش، مسائل مالی اداری و فناوری اشاره شد. رئیس دانشکده                 

های علمی دانشکده ارائه داد و در پایان              همچنین گزارشی از تشکیل کارگروه بررسی صالحیت         

اظهارات خود خواستار گزارش اعضای هیأت رئیسه به همکاران و سپس استفاده از نظرات اعضای                    

 شورای  عمومی در  امور دانشکده شد.  

 ها و عملکرد خود را بیان کردند. در ادامه جلسه، اعضای هیأت رئیسه در گزارشهای خود  برنامه

سایت دانشکده و تقاضا از همکاران برای تکمیل صفحات مربوط به خود،                  گزارشی از جایگزینی وب   

تهیه برنامه جامع آموزش که بناست در شورا های بعدی مطرح گردد و  جذب هدفمند اعضای هیأت                   

علمی جدید از جمله مواردی بود که توسط معاونین پژوهشی و آموزشی مطرح شد. معاون اداری و                   

مالی گزارشی در مورد وضعیت مالی دانشکده و لزوم  اشاعه فرهنگ حفاظت از تأسیسات دانشکده                   

در بین دانشجویان داد.  اجرای طرح استاد مشاور طبق آیین نامه از سال تحصیلی آتی توسط معاون                   

دانشجویی اعالم شد. ریاست مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی ضمن بیان فعالیتهای انجام شده بر                

ای،   لزوم تعریف تحقیقات کاربردی مساله محور از سوی اساتید برای حل مسائل ملی، منطقه                     

های علمی و اقتصادی       ای و محلی، تأکید کرد و از اساتید خواست  که در برگزاری نشست                   ناحیه

 جهت ایجاد نشاط در دانشکده، همکاری کنند.  

آنگاه برخی از اعضای شورا نظرات خود را در موارد گوناگون بیان کردند. اهم نکات مطروحه به قرار                     

 زیر بود: 

مندی دانشجویان به یادگیری به        شناسی آموزش علم اقتصاد در دانشکده،  عدم عالقه            لزوم آسیب   

های اقتصاد    دانشکده اقتصاد در بین دانشکده    گزینی، تالش برای برتری       دالیل مختلف از جمله بومی    

ها   لزوم ارزیابی دانشکده با شاخص    کشور طبق معیارهای پذیرفته شده از جمله تعداد مقاالت منتشره،     

و معیارهای استاندارد موسسات آموزشی، رواج اخالق نقادی منصفانه  و شفافیت و کنار گذاشتن                    

بر کاربردی بودن رشته اقتصاد و لزوم برقراری              تعارفات معمول در جهت پیشرفت دانشکده، تاکید          

های درس، لزوم مشاوره دادن اعضای         ارتباط با مسائل روز کشور و دنیا، طرح مسائل روز در کالس             

ها، تاکید بر لزوم تخصیص       ها و سیاست    هیات علمی به مدیران اجرایی کشور در جهت اصالح برنامه          

رساله ها و پایان نامه ها بر اساس تخصص استاد، توزیع  صحیح  راهنمایی و مشاورت رساله ها بین                       

اساتید، توزیع دوره ای مسؤلیت های دانشکده بین اساتید به طوریکه  از تجربه کلیه همکاران در                      

مسؤلیتها استفاده شود، انجام اقداماتی  جهت تشویق اساتید  ازجمله تقدیر از مؤلفین با دعوت از                      

 رسانه ها و تقویت فضای علمی در دانشکده.   

 دیدار ریاست دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده 
، ریاست محترم دانشگاه و هیأت        31اردیبهشت    22روز سه شنبه     

همراه در ادامه دیدارهای ریاست دانشگاه به مناسبت روز معلم، با                

اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد دیدار و گفتگو کرد. در ابتدای              

این دیدار ریاست دانشکده گزارشی از وضعیت دانشکده اقتصاد و                

 برنامه های آینده آموزشی و پژوهشی دانشکده ارائه نمود.

آنگاه برخی از اعضای هیأت علمی به اظهار نظر در موارد گوناگون                 

آموزشی و پژوهشی و جایگاه دانشکده اقتصاد پرداختند. در پایان               

ریاست محترم دانشگاه ضمن اشاره به اهمیت رشته اقتصاد و دانشکده           

اقتصاد هدف قرار دادن ارتقاء بین المللی دانشگاه، حرکت به سوی               

دانشگاه نسل سوم)دانشگاه کارآفرین(، تبیین نیازها، تأکید بر کیفیت          

و لزوم تفکر سازی را از اهم مسائل دانسته و اعضای هیأت علمی را به                

ارائه نظرات خود به سازمان مرکزی دانشگاه در این موارد دعوت                 

 نمودند.

 دانشجویان مقطع کارشناسی
نمره گرایی،  ناکارآمد بودن دروس موجود در دوره         

کارشناسی و انتقاد از شیوه های آموزشی، و نیز            

نبود فضایی برای انجام کار فرهنگی خارج از               

تشکل های موجود در دانشکده، مسائلی بود که به          

صورت های مختلف، در این جلسه مطرح شد.             

دانشجویان معتقد بودند، روش فعلی انتخاب             

دانشجویان برای قبولی در دوره کارشناسی ارشد         

بدون کنکور، منجر به نمره گرایی و توجه کمتر به           

فهم دروس شده است. مورد توجه قرار نگرفتن            

سیستم ارزشیابی اساتید،  قاعده مند نبودن                 

نمره دهی، باال بودن نمرات، آسان گیری و مناسب         

ها و تداخل دروسی که        های کالس   نبودن ساعت 

دانشجویان می توانند انتخاب کنند از دیگر                

مشکالت مطروحه توسط دانشجویان بود. توجه          

نکردن به مشاوره تحصیلی و نبود استاد راهنما و           

عدم وجود شورای صنفی برای رسیدگی به مسائل         

دانشجویان نیز مطرح شد.  در ادامه این جلسه،             

دکتر مهرآرا، معاون آموزشی، تایید کرد که               

مشکالت زیادی در مقطع کارشناسی وجود دارد.         

وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره                

ناکارآمدی دروس ارائه شده در رشته اقتصاد،             

تاکید کرد که این دروس در شورای عالی انقالب           

فرهنگی به تصویب رسیده است و نمی توان آن را           

 تغییر داد.  

دکتر بهرادمهر، معاون دانشجویی فرهنگی با بیان         

اینکه ما از فعالیت های دانشجویی حمایت می            

کنیم تا شور و نشاط ایجاد شود، گفت: اگر طرحی           

هست، آن را به ما بدهید. اما در نظر داشته باشید            

که طرح، قابلیت اجرا در محیط آکادمیک داشته           

 باشد.  

در پایان رئیس دانشکده، در سخنانی،  تاکید کرد           

تمام مشکالت موجود در دانشکده، منشاء                

دانشکده ای ندارند، ریشه برخی مشکالت به              

مسائل کلی و کالن جامعه برمی گردد. دکتر              

مهدوی همچنین با تاکید بر اینکه آسان گیری و           

سخت گیری، هیچیک درست نیست و کالس باید         

با استاندارد های تعریف شده باشد گفت: وقتی            

سخت گیری هم می شود، اعتراضات دانشجویی           

 آغاز می شود.   

دکتر مهدوی،  به عالوه تاکید کرد که مشکالت            

 مطروحه  را به استادان انتقال می دهد.  

 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
ارائه دروس توسط دستیاران، محدودیت زمان استفاده        

از کتابخانه، قدیمی بودن کامپیوترهای سایت، مشخص       

نبودن معیار ارزشیابی اساتید و وجود رخوت علمی از           

مهم ترین موضوعاتی بودند که دانشجویان کارشناسی         

ارشد  در نشست با هیأت رئیسه دانشکده مطرح                

کردند. دانشجویان اظهار کردند گویی مالک مشخصی        

برای انتخاب دستیاران وجود ندارد و گاهی تدریس            

مباحث به طور کامل به دستیاران واگذار میشود.              

همچنین مباحثی که در دوره ارشد تدریس میشود            

تفاوت چندانی با مباحث کارشناسی ندارد. باال بودن           

نمرات و انتظارات پایین اساتید از دانشجویان موجبات         

رخوت علمی را در دانشکده فراهم میکند. دانشجویان          

برای حل این مشکل پیشنهاد کردند کارگاه های مقاله         

خوانی برگزار شود، فیلم های مستند اقتصادی پخش          

گردد و همچنین نشست های میان رشته ای برگزار            

گردد. دانشجویان  بر پایین بودن سطح پایان نامه ها             

تاکید کردند و انجام کارهای ارزشمند تری را در این             

زمینه الزم دانستند. در خصوص مسائل آموزشی             

دانشجویان برخورد مناسب تر مسوالن آموزش را             

خواستار شدند و پراکندگی کالس ها و نامناسب بودن          

 برنامه ی امتحانات را مطرح کردند.

معاون آموزشی دانشکده با پذیرفتن مشکالت موجود         

از دانشجویان خواست در حل برخی از  مشکالت به             

دانشکده کمک کنند و نظرات خود را از کانال های              

 مختلف با مسووالن مطرح کنند.

در پایان ریاست دانشکده ضمن تاکید بر انتقال مطالب          

آنان به اساتید محترم نقش دانشجویان را مهم و وجود           

تحرک و نشاط علمی را دو طرفه دانست و از                    

دانشجویان خواست نسبت به حجم  و کیفیت دروس و          

نظام نمره دهی از طریق ساز و کارهای تعریف شده              

مطالب خود را مؤدبانه و مستقیمًا هم با استادان                

محترم در میان بگذارند. دانشجویان همچنین باید            

برخوردهای احیانًا نامناسب مسؤلین آموزشی و اداری         

را عالوه بر مطرح کردن با مسؤلین باالتر به خود آنان             

نیز تذکر داده و جویای برخورد درست و مناسب                

باشند. وی در رابطه مسائل فرهنگی نیز تاکید کرد این          

مسائل بسیار حساس هستند و نمیتوان آن را با تحکم           

 اجرایی کرد.
 

 دانشجویان  مقطع دکتری
نمره گرایی، مشخص نبودن خط مشی دانشکده در دوره            

دکتری، شفاف نبودن برنامه آموزشی دانشجویان دکتری و         

اشتغال دانشجویان از مهمترین دغدغه هایی بود که در             

جلسه دانشجویان دکتری، مطرح شد. همچنین  از                

مشخص نبودن رابطه دانشکده با مؤسسه  توسعه و                 

تحقیقات اقتصادی انتقاد شد.  در راستای اشتغال                 

دانشجویان، رئیس دانشکده از برگزاری جلسه با شورای            

مؤسسه، خبر داد و گفت: قرار است مؤسسه شرایطی فراهم          

کند که دانشجویان دکتری در  برخی فعالیت های  علمی            

و پژوهشی  شرکت کنند. در بخش دیگری از این جلسه،             

دانشجویان بر لزوم ایجاد تنوع در اساتیدی که در دوره              

دکتری تدریس می کنند، تاکید داشتند. در همین راستا،           

رئیس دانشکده اعالم کرد  استفاده از اساتید جوانتر                

دانشکده و در شرایط ضروری دعوت از اساتید مهمان در             

دست برررسی است. نبود رقابت بین اساتید دانشکده و             

قرار نداشتن ساعات حضور اساتید روی درب دفتر کار آنان           

نیز مورد انتقاد بود.  همچنین دانشجویان نسبت به روند             

فعلی آزمون جامع انتقاد داشتند و خواستار اطالع رسانی           

شفاف درباره آیین نامه های امتحان جامع شدند. روند              

فعلی امتحانات جامع شفاهی دانشجویان دکتری و در نظر          

گرفته نشدن وقت دانشجویان نیز ازموضوعاتی بود که              

دانشجویان نسبت به آن گالیه مند بودند. در پایان جلسه،           

رئیس دانشکده از تهیه سندی که اهداف دانشکده را در             

افق سه ساله مشخص می کند خبر داد و گفت: بر اساس              

این  سند برنامه جامعی در دست تهیه است که مشخص              

می سازد دانشکده باید چه خروجی هایی داشته باشد و بر            

این پایه معیار ها و شیوه نامه ای برای جذب اعضای هیأت            

علمی جدید در نظر گرفته می شود. وی همچنین از                

تدوین برنامه آموزشی خبر داد و افزود: قرار است در گروه            

اقتصاد نظری، دروس اصلی بدنه علم اقتصاد و کتابهایی که          

در دانشگاههای معتبر جهان مورد تدریس قرار می گیرد            

برای تدریس مشخص شود. رئیس دانشکده  درباره آزمون          

جامع دوره دکتری تاکید کرد امتحانات کتبی جامع شفاف         

و در موعد های مشخص انجام خواهد گرفت. امتحانات             

شفاهی نیز در یک فاصله معین پس از برگزاری جامع               

کتبی انجام خواهد گرفت. در شورای تحصیالت تکمیلی           

نسبت به مشارکت تعداد بیشتری از اساتید در طرح                

سؤاالت آزمون جامع بحث و بررسی الزم انجام گرفته و              

نقش گروه ها در امتحانات جامع در  نظر گرفته شده                 

است.بحث در جهت برگزاری آزمونهای جامع استاندارد           

 پیش رفته است.  

 نشست هیئت رئیسه دانشکده با دانشجویان 

 های انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده برنامه
اسفند،  به نفع دو       31امسال نیز مانند دو سال گذشته، جشن غذا در          

 خیریه محک و فخر الملوک برگزار شد. 

اسفندماه، فیلم احتمال باران اسیدی دریافت کننده ی دیپلم             31در  

افتخار ازسی و سومین جشنواره فیلم فجر در سالن جوزی، اکران شد.             

پس از اکران، عوامل فیلم به همراه شمس لنگرودی بازیگر نقش اول              

 .فیلم حضور یافتند و به سواالت دانشجویان پاسخ دادند

اسفند ماه، دکتر شریف زادگان عضو هیئت علمی دانشگاه               33در  

شهید بهشتی، وزیر رفاه در دولت اصالحات به دعوت انجمن اسالمی             

دانشکده، مهمان دانشکده اقتصاد بود و مباحثی را در خصوص برنامه             

 ریزی توسعه و رفاه اجتماعی در ایران بیان کرد. 

 های بسیج دانشجویی دانشکده برنامه
برگزاری نشست تخصصی با محوریت نظام های بهانهکهی بها حضهور                 

 اساتید برجسته دکتر خوش چهره، دکتر توتونچیان و ... 

 39نفر در اسفند ماه سال 12برگزاری اردوی مشهد برادران به تعداد 

نفر در اردیبهشت ماه  91برگزاری اردوی مشهد خواهران به تعداد 
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 گاهناهم خبری دادکشنه اقتصاد
  44سال اول، شماره دوم /بهار 
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