
  جلسه گروه اقتصاد نهمیندویست و 
  

، مقـدم  دکتـر مصـباحی   ،، دکتر اسفندیاريدکتر برادران هاشمی، دکتر واعظبا حضـور   جلسه گروه اقتصاد نهمیندویست و 
  .در پژوهشگاه برگزار شد 91اسفندماه  17مورخ  16صبح الی  9ساعت  دکتر مکیان

دایانـا هانـت ترجمـۀ دکتـر     : هاي اقتصاد توسعه اثـر  نظریه: داوري کتابفرم جناب آقاي دکتر برادران هاشمی در این جلسه 
  .غالمرضا آزاد را که قبالً داوري کرده بودند، مجدداً فرم را تکمیل و به گروه ارائه نمودند

  .ارائه نمودند که ضمیمه صورتجلسه است 1392پیشنهاد خرید دوازده جلد کتاب را براي سال نیز دکتر واعظ 
  

  :زیر مطرح و ارائه شد قابل سفارشهاي  بفهرست کتادر این جلسه 
  1391ت، ماقتصاد اسالمی، س. ـ سبحانی حسن، گستر1
  1391ها و سیاستهاي بازرگانی، نشر نی،  الملل، نظریه ، سیدجواد، تجارت بینپورمقیمـ 2
  1390ـ نمازي، حسین، نظام اقتصادي، انتشار، 3
  1389ـ کرمی، محمدحسین، تعادل عمومی بازارها، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 4
  1391محور، انتشارات باور،  ـ گرجی، ابراهیم، اقتصاد دانایی5
  1391، تاریخ اندیشه اقتصادي، نشر مرکز، ...ـ وارن جی و6
  1391ـ کاتوزیان صمد، تاریخ سیاسی ایران، نشر مرکز، 7
  )تجدید چاپ( 1391ـ تفضلی فریدون، تاریخ عقاید اقتصادي، نشر نی، 8
  1387ایداري شهري، توسعه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، شدن و پ ـ احمدي میترا، جهانی9

  1391آزمون در کارشناسی ارشد دکتري، نور علم،  آمادگی براي : ـ چهرقانی احمد، اقتصاد اسالمی10
  1390ـ زنجانی ولیقدم و دهقانی، مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت، ترمه 11
  1391ریزي، سیاست و فرهنگ ، نشر نی  مهـ عظیمی، حسین، اقتصاد ایران، توسعه ، برنا12

  :مورد داوري ودکتر واعظ د
اقتصاد کالن دینامیک اثر دکتر ابراهیم گرجی : زاده و داوري کتاب داوري کتاب اقتصاد کالن میانه اثر دکتر سیدعباس نجفی

  .را به گروه ارائه نمودند
  .را به گروه ارائه دادند) 128(و)127(د یک و دو جل شومپیتردکتر مکیان داوري کتاب  تاریخ تحلیل اقتصادي اثر 

را بـه گـروه ارائـه    ) 101(اقتصاد مدیریت و استراتژي کسب و کار اثر میشل آدباي اثر عبداهللا رحیم لوي بنـیس : داوري کتاب
  .نمودند



رسولی نژاد را بـه  بینی دهکردي و احسان مدهی به فضاي نوین بانکداري اثر دکتی علی  شکل: ایشان همچنین داوري کتاب
  .بازبینی این داوري به دکتر اسفندیاري داده شد. گروه ارائه نمودند
  بطور بینی هاي پیش کتاب مبانی مدل

  .امانت در اختیار دکتر اسفندیاري قرار گرفت
  .مقرر گردید از مدیر انتشارات نور علم جناب آقاي دکتر مهرگان جهت گفتگو دعوت به عمل آید

  .نهایی شد) 164(بستر جهانی شدن دکتر محمد مهدي بهکیش  درران اقتصاد ای: کتاب
  .فکر اقتصادي ـ ثروت ـ موفقیت اثر گارتنی ترجمه دکتر مرتضی سامتی نهایی شد: کتاب
  .هاي اقتصادي اثر دکتر مرتضی سامتی نهایی شد اشتغال ـ بازار کار و سیاست: کتاب
  .نهایی شد) 135(الکساندرـ الیزابت شیدي ترجمه رسول خوانساري و  اي ریسک اثر کارول راهنماي مدیران حرفه: کتاب

  .نهایی شد) 143(الملل اثر دکتر علیرضا کازرونی  هاي تجارت بین نظریه: ـ کتاب
  .نهایی شد) 153(مباحثی در مرزهاي دانش اقتصاد اسالمی اثر دکتر عادل پیغامی : ـ کتاب
  )166.(بخشی نهایی شد نکداري متعارف اثر دکتر رسولشناسی نظریۀ بهره و نظام با آسیب: ـ کتاب
  .نهایی شد) 137(رگی ترجمه دکتر غالمرضا آزاد آالملل ج اول اثر ویکتور  اقتصاد کالن بین: ـ کتاب
  .نهایی شد) 101(لوي ها اقتصاد مدیریت و استراتژي کسب و کار اثر میشل آرباي ترجمه عبداهللا رحیم ـ کتاب
  .نهایی شد) 146(فرانسیل و کاربرد آن اثر دکتر محمدحسین پورکاظمی معادالت دی: ـ کتاب

  .نهایی شد) 113(اقتصاد ریاضی اثر دکتر صمیمی: کتابـ 
  .نهایی شد) 154(الملل اثر دکتر رحیمی بروجردي اقتصاد بین: ـ کتاب
  .تئوري ارزش و توزیع از زمان آدام اسمیت اثر موریس داب نهایی شد: ـ کتاب 
  .نهایی شد) 139(الملل اثر اپل یارد ـ آلفرد فیلد ترجمه دکتر محمدعلی امانی بینمالیۀ : ـ کتاب

  .زاده نهایی شد یحجهاثر رابرت اس پندیک ـ دانیل ال رابیفیلد ترجمه دکتر احمد ذ) 1(ـ کتاب اقتصاد خرد
  .که نهایی شده بود امضاء شد) 75(ها  اقتصاد رسانه: ـ کتاب
  .ـ روشها و کاربردها اثر دکتر علی سوري نهایی شد اقتصاد ریاضی: ـ کتاب 
  .نهایی شد) 131(هاي غربی اثر سعید حاجی هاشمی مقایسه تطبیقی اقتصاد سیاسی معاصر ایران با نظام: ـ کتاب
) 149(مبانی فقهی ـ اقتصادي بانکداري و تامین مالی اسالمی اثر دکتر حسین عیوضلو ـ مرتضـی بکـی حسـکوئی     : ـ کتاب 

  .شد نهایی
  .نهایی شد) 8/91(هاي علوم اقتصاد در  ، کتاب مبانی مدل91هاي سال  از مجموعۀ کتاب

  
  



  
 


