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 5/9صبح دکتر اسفندیاري ـ ـ  دکتر واعظبا حضور  17/11/1392مورخ  دویست و هجدهمین جلسه گروه اقتصاد
  .مقدم بعدازظهر حاج آقا مصباحیدکتر مکیان ـ  دکتر شعبانی ـ دکتر برادران ـ دکتر زراءنژاد ـ 

  :این جلسه طبق روال و بر اساس دستور جلسه موارد زیر برسی و پیگیري شد
  
توسط دکتر محمد واعظ انجام شده براي » مبانی نظام مالی با نگرش اسالمی«داوري و اصل شده از کتاب  - 1

 .الدین مکیان واگذار شد بازبینی به آقاي دکتر سیدنظام

نوشته دکتر محمد عبداللهی » اي بر بازارهاي سلف، آتی و اوراق اختیار معامله مقدمه«داوري دوم کتاب - 2
 .تر منصور زراءنژاد واگذار شدپور براي دک آبادي و مهندس غالمرضا خادمی عزت

تالیف دکتر مجید احمدیان به آقاي » پذیر نظریه بازار و کاربرد آن براي منابع انرژي پایان«داوري دوم کتاب - 3
 .دکتر احمد برادران هاشمی واگذار شد

وم نوشته نانسی فولجه، ترجمه حسن گلریز، انتشارات نشر نی جهت داوري د» قلب نامرئی«دو نسخه از کتاب  - 4
 .خریداري شود

نوشته ایمون تافلر ترجمه دکتر فریدون تفضلی به آقاي » هاي اقتصادي میلتون فریدمن اندیشه«داوري دوم کتاب - 5
 .محمد معرفی دانشگاه اصفهان، گروه اقتصاد واگذار شد

ن هاشمی تغییر نظرها و نقدها از آقاي دکتر ابراهیم شیبانی به آقاي دکتر احمد برادرا: داوري کتاب اقتصاد ایران - 6
 .یافت

اثر دکتر مسعود نیلی که د اوري آن توسط دکتر اسفندیاري قبالً انجام شده بود » مبانی اقتصاد«بازبینی کتاب  - 7
 .براي دکتر احمد برادران هاشمی واگذار شد

بود  بازبینی کتاب اقتصاد کالن دینامیک اثر دکتر ابراهیم گرجی که قبالً توسط دکتر محمد واعظ انجام گرفته - 8
 .الدین مکیان تحویل داده شد توسط آقاي دکتر نظام

آقاي علیرضا شکیبایی و مریم سعید که داوري آن   هاي اقتصادي اخیر جهان نوشته بازبینی داوري کتاب بحران - 9
 .اصغر اسفندیاري واگذار شد قبالً توسط دکتر منصور زراءنژاد انجام گرفته بود، به عهده آقاي دکتر علی



 
ی داوري کتاب اقتصاد اسالمی نوشته احمد چرقانی که داوري آن قبالً توسط دکتر منصور زراءنژاد بازبین - 10

 .انجام گرفته بود، به عهده آقاي دکتر احمد شعبانی واگذار شد

ت وسط دکتر  که داوري آن قبالً بازبینی داوري کتاب گسترده اقتصاد اسالمی نوشته دکتر حسن سبحانی - 11
 .منصور زراءنژاد انجام گرفته بود، به عهده آقاي دکتر احمد شعبانی واگذار شد

اثر دکتر علی سوري که قبالً توسط آقاي دکتر  Eviewsبازبینی داوري کتاب اقتصادسنجی همراه با کاربرد  - 12
 .لدین مکیان واگذار شدا منصور زراءنژاد انجام گرفته بود به عهده آقاي دکتر سیدنظام

بازبینی داوري کتاب تعادل عمومی بازارها اثر دکتر محمدحسین کرمی که قبالً توسط آقاي دکتر منصور  - 13
 .زراءنژاد انجام گرفته بود، به عهده دکتر اصغر اسفندیاري واگذار شد

  
 


