
  جلسه گروه اقتصاد هشتمیندویست و 
  

  .برگزار شد 91مورخ سوم اسفندماه  جلسه گروه اقتصاد هشتمیندویست و 
اثـر دکتـر   » توسـعه در آینـۀ تحـوالت   «:رزمی از دانشگاه فردوسی مشهد از کتـاب داوري دکتر سیدجواد در این جلسه 

  .عربی در گروه مطرح شد و بازبینی آن به دکتر زراءنژاد داده شد
در گـروه مطـرح شـد و بـازبینی آن بـه دکتـر       » گـرن   اخالق و بازار اثـر بلنـک و مـک   «: داوري دکتر گیلک از کتاب

  .زراءنژاد داده شد
اثـر  »شناسـی  رویکرد نهـادگرایی و روش  توسعه اقتصادي، مفاهیم ـ مبانی نظري ـ «:عود خداپناه از کتابداوري دکتر مس

  .دکتر محمود متوسلی در گروه مطرح شد و بازبینی آن به دکتر زراءنژاد داده شد
ه مطرح شـد  اثر دکتر حسن روحانی در گرو» امنیت ملی و نظام اقتصادي ایران«:داوري دکتر برادران هاشمی از کتاب

  .و بازبینی آن به دکتر اسفندیاري داده شد
اثـر دکتـر بهکـیش در گـروه مطـرح شـد و       » اقتصاد در ایران در بستر جهـانی شـدن  «:داوري دکتر اسفندیاري از کتاب

  .بازبینی آن به دکتر زراءنژاد داده شد
کتـر حسـین صـادقی و مهــدي    اثـر د » بینـی در علـوم اقتصــادي   هـاي پـیش   ی مــدلنمبـا «:داوري دکتـر مکیـان از کتـاب   

  .ذوالفقاري در گروه طرح شد و بازبینی آن به دکتر اسفندیاري داده شد
اي و امکان تشکیل آن در خاورمیانه که در جلسۀ قبل نهایی شـده بـود توسـط قـائم      اتحادیۀ پولی منطقه: پرونده کتاب

  .مقام گروه امضاء شد
  .بندي و نامۀ به ناشر بیست و دو اثر زیر جهت تایپ به دبیرخانه ارائه شد جمع در این جلسه همچنین 

  ر دکتر مرتضی سامتیهاي اقتصادي اث بازار کار و سیاست ـ اشتغال،1
  کرمانی ـ اقتصاد سالمت اثر دکتر مجید صباغ2
  ـ اقتصاد صنعتی اثر دکتر مجید احمدیان3
  ـ مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهاي نفت اثر دکتر درخشان4
  اثر دایانا هانت دکتر آزادارمکی) 102(هاي اقتصاد توسعه  ـ نظریه5
  هال واریال ترجمه دکتر پورمقیماثر ـ رویکردي جدید به اقتصاد خرد میانه 6
  داري اثر ماکس وبر ترجمه رشیدیان ـ اخالق پروتستانی و روح سرمایه7
  اثر حسین میسمی) 159(هاي سرمایه انسانی  نابرابري درآمدي و مولفه  ،فقرـ 8
  اثر علیرضا مهدیخانی) 167(ـ روش تحقیق و متدولوژي در اقتصاد 9

  رتضويـ سرمایه مارکس اثر حسن م10



  )107(ـ اقتصاد سیاسی تطبیقی اثر عباس حاتمی11
  )155(ـ پاالیش نفت 12
  اثر دکتر جعفري صمیمی و دکتر سینا) 53(ها و جایگاه اقتصاد ایران  ـ جهانی شدن، شاخص13
  ـ تاریخ تحوالت اندیشه اقتصادي اثر دکتر دادگر14
  )56(ـ قرن گم شده 15
  )70(آن در خاورمیانههاي  انداز اقتصادي و چشم ـ توسعۀ16
  سعید سلیمانی فالحتی ـ گیري آن اثر علی هاي اندازه نسبی و شاخص ـ مزیت17
  اثر حسین هرورانی) 91(ـ نقدي بربانکداري اسالمی 18
  اثر دکتر محمود متوسلی) 99(ـ توسعه اقتصادي 19
  منجمی اثر دکتر مهدي سیامک) 156(اي  ـ اتحادیه پولی منطقه20
  اثر دکتر احمد موثقی) 61(سی توسعه و توسعه نیافتگی ـ اقتصاد سیا21
  اثر دکتر مجید مداح) 140(ـ اصول اقتصادسنجی با رویکرد به مباحث ایران 22
  
  
 


