
1400ماهآذراقتصاددانشکدهپژوھشھفتھبرنامھ
ساعتعنوان برنامھبرگزار کننده و اعضاتاریخساعتعنوان برنامھبرگزار کننده و اعضاتاریخ

چھارشنبھ
آذر17

نشست علمی بررسی پژوھش ھای مرتبط با جامعھ ودکتر علی نصیری اقدم، دکتر حجت الھ میرزایی، دکتر محمد قاسمی
15تا13:30صنعت

چھارشنبھ
آذر24

کارگاه معرفی فرصتھای پژوھشی در رشتھ اقتصاد انرژی با تاکید بردکتر علی فریدزاد
12تا9پروپوزال نویسی

18تا16کارگاه: معرفی گرایش کارشناسی ارشد اقتصاد دیجیتالدکتر اسفندیارجھانگرد

دکتر سمیھ شاه حسینی
ناقد داخلی:دکتر علی اصغر بانویی

( عضو ھیات علمی دانشگاهناقد خارجی:دکتر سعید راسخی

مازندران)
مدیر جلسھ: دکتر پریسا مھاجری

کرسی ترویجی:
جدیدرویکردھایبستردرالمللبینتجارتوI-Oتحلیلوتجزیھبازپیوند

در ساختار اقتصاد جھانی؛ تخصص  عمودی
13تا11

پنج شنبھ
آذر18

دکتر محمد جواد نوراحمدی
و آقای محمد باقر شیرمھنجی(دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران)

کارگاه آموزش نگارش مقاالت اقتصادی با روش
CMAافزارنرمبا(فراتحلیل)متاآنالیز

12تا9
پنج شنبھ

کارگاه بررسی خطاھای رایج در استفاده از مدل ھا و روش ھای اقتصاددکتر تیمور محمدیآذر25
17تا15سنجی

شنبھ
کارگاه بررسی مقالھ: دکتر حسین توکلیانآذر20

الگوھای تعادل عمومی پویای تصادفی در ایران
تا14:30

27شنبھ16:30
آذر

کارگاه:بررسی اثر خطاھای شناختی بر رفتار و نگرش زیست محیطی دردکتر حبیب مروت
17تا15ایران

21یکشنبھ
آذر

دکتر عباس شاکری، دکتر فرشاد مومنی،
دکتر سید محمد رضا سیدنورانی

نشست حل مشکالت کشور:
12تا10تورم ساختاری در اقتصاد ایران:ریشھ ھا و راه حل ھا

دکتر سید حسن قوامی،دکتر محمد مھدی مجاھدی مؤخر
دکتر غالمعلی معصومی نیا (عضو ھیات علمی دانشگاه

خوارزمی) و دکتر مجید حبیبیان نقیبی
17تا14:30نشست تحولی "مطالعھ تطبیقی ربا از منظر قرآن کریم و اقتصاد متعارف"

طراحیدرZtreeافزارنرمکاربردآموزشیکارگاهدکتر محمد جواد نوراحمدی و خانم دکتر زینب حاجی جعفری
20تا18آزمون ھای اقتصاد آزمایشگاھی(مقدماتی)

28یکشنبھ
آذر

نشست تحولی:«تغییرات اقلیم در نگاه ھای متفاوت بھ توسعھ: تاملي برخانم دکتر سمانھ عابدی
»٢٠٢١آب وھواییتغییراتجھانیکنفرانسراھبردھای

تا13:30
17:30

دکتر محمد قاسمی و
دکتر سید عباس پرھیزکاری (سرپرست دفتر مطالعات بخش

عمومی مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی)

نشست حل مشکالت کشور:
اصالح نظام بودجھ ریزی

تا12:30
14:30

دکتر حسن طائی، دکتر علی درویشیان
17تا15نشست علمی:" اشتغال پذیری مادام العمر: مسئلھ دانش آموختگان فردا"(دانش آموختھ دانشگاه تھران)

برایRافزارنرمبانویسیبرنامھآموزشکارگاهدکتر رضا طالبلو
18تا15اقتصاد مالی

دوشنبھ
آذر29

دکتر امیر خادم علیزاده
ناقد داخلی:دکتر محمد جواد نوراحمدی

ناقد خارجی:دکتر عادل پیغامی
(عضو ھیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام

صادق(ع))
مدیر جلسھ:دکتر محمد مھدی مجاھدی مؤخر

کرسی ترویجی: خوانشی جدید از سواد مالی با رویکردی اسالمی
12تا10

22دوشنبھ
آذر

کارگاه: تدوین پروپوزال پایان نامھ کارشناسی ارشد ودکتر امیر خادم علیزاده
١٢تا٨دکتری

دکتر سید حسن قوامی
امامدانشگاهاقتصاددانشکده(رئیسشاھدانیصادقیمھدیدکتر

صادق (ع))
مدیرهھیاتعضوونورپیامدانشگاهابولحسنی(استاداصغردکتر

شرکت ایران خودرو)

نشست حل مشکالت کشور:
12تا10تولید: پشتیبانی ھا و مانع زدایی ھا

دکتر حجت هللا میرزایی ، دکتر علی عرب مازار یزدی  
12تا10نشست حل مشکالت کشور: اصالح حکمرانی شرکت ھای دولتیدکتر علی نصیری اقدم

23شنبھسھ
آذر

دکتر جواد طاھرپور،دکتر حجت هللا میرزایی،
دکتر فاطمھ رجبی،دکتر یونس خداپرست

نشست حل مشکالت کشور:
آینده خطرناک صندوق ھای بازنشستگی و راھکارھای

اصالح آن
12تا10

دکتر سمانھ عابدی، دکتر  حمید آماده، دکتر مرتضی
تھامی پور ،دکتر نعمت هللا اکبری دکتر علی یوسفی

نشست حل مشکالت کشور:«ھم اندیشی راھکارھای حل بحران آب زاینده
20تا17رود »

کارگا : روش تحقیق در اقتصاد محیطزیست: کاربردخانم دکتر سمانھ عابدی
روش ارزشگذاری مشروط

تا13:30
17:30

دکتر عبدالرسول قاسمی، دکتر علی امامی میبدی
13:30تا11:30نشست علمی:پارادوکس قیمت انرژی- بھره وری انرژی در ایراندکتر علی فرید زاد، دکتر عاطفھ تکلیف

17تا15نشست: معرفی خدمات مجموعھ کتابخانھ ای دانشگاهکتابخانھ مرکزی دانشگاه

سھ شنبھ
آذر30

(اختتامیھ)

ارزشگذاریروشکاربردرویکردبامحیطزیستدرتحقیقروشکارگاهخانم دکتر سمانھ عابدی
مشروط

13:30
17:30الی

چھارشنبھ
آذر24

دکتر مجید حبیبیان نقیبی
ناقدان: داخلی:دکتر محمد اسماعیل توسلی

مالیاتیامورسازمانبرنامھ ریزیوپژوھشآموزش،مرکز(رئیسزمانیاحمدخارجی:
کشور)

مدیر جلسھ:دکتر محمد مھدی مجاھدی مؤخر

کرسی ترویجی:
"نقش و جایگاه مالیات تکافلی در الگوی اسالمی ایرانی

پیشرفت"
20تا18

دکتر محمد فقھی کاشانی و آقای احمدرضا محبی مجد
(دانشجوی دکتری اقتصاد)

کارگاه بررسی رسالھ:
A Dynamic Assets Portfolios Selection Supplemented with

a Continuous Path Levy Process
19تا17

کارگاه مقدمھ ای بر داللت ھای اقتصاد رفتاری برای اصالح حکمرانیدکتر طھ حسین موحدی16تا14نشست حل مشکالت کشور: اصالح مالیات ستانیدکتر علی نصیری اقدم
اقتصادی

تا13:30
15:30


