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  هاي نظام آموزشي در حوزه اقتصاد بررسي كاستي

 )ي تطبيقي سرفصل فعلي با سرفصل جديدمقايسه(

  

  1اله شهنازيروح

 2مجتبي پناهي

 

 25/8/95:تاريخ پذيرش      1/8/95 :تاريخ دريافت

  چكيده

گرايـي در آمـوزش علـم     اقتصاد در كشور ايران به داليل متعددي از جمله فقدان واقعنظام آموزشي در حوزه 

ها و هنجارهاي بومي كشور، داشتن سـاختار آموزشـي مشـابه بـا      اقتصاد، نداشتن پيوندهاي معنادار با واقعيت

رو  وبـه هـاي اساسـي ر   ساختار آموزشي علم اقتصاد نئوكالسيك و رويكردهاي مشتق آن كه در دنيا با چـالش 

، كمبود مباحث اسالمي )صوري شدن و فرماليسم(شناسي مبتني بر رياضيات  شده، سيطره رويكردهاي روش

رو بـوده   هاي اخير بـا مشـكالت اساسـي روبـه     اسالمي، در سال اقتصاد مباحث شدن اي ها وحاشيه در سرفصل

هـاي پيشـنهادي    رآمده و سرفصللذا شوراي تحول در علوم انساني در صدد اصالح اين برنامه آموزشي ب. است

  .جديدي ارائه داده است

هاي پيشنهادي براي رشته اقتصاد از طرف شوراي تحول در علوم انسـاني   در اين مقاله به بررسي سرفصل

شـيوه كـار در ايـن    . هاي فعلي رشته اقتصاد پرداخته شده اسـت  ها با سرفصل و همچنين مقايسه اين سرفصل

شاخص در حوزه تئوريك آمـوزش اقتصـاد و حـوزه ارتبـاط بـا       15كه ابتدا تعداد پژوهش، به اين شكل بوده 

 هـاي پيشـنهادي شـوراي    سرفصل(ها دو سرفصل جديد  واقعيت اقتصاد استخراج شده و بر طبق اين شاخص

ها  طبق نتايج به دست آمده در اكثر شاخص. اند و فعلي امتيازدهي و بررسي شده )انساني علوم ارتقاء و تحول

هايي را داشته است اما ايـن پيشـرفت چشـمگير     نامه آموزشي جديد نسبت به برنامه آموزش فعلي پيشرفتبر

 .نبوده و تا نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد

  

 .آموزش اقتصاد، برنامه آموزشي، تحول در علوم انساني، اقتصاد ايران: كلمات كليدي

 JEL  I20, I21, C16:طبقه بندي

  

  

                                                                                                               
   rshahnazi@shirazu.ac.ir                                                     استاديار بخش اقتصاد دانشگاه شيراز  -١

     m.shariatjavid@gmail.com                           كارشناسي ارشد بخش اقتصاد دانشگاه شيراز دانشجوي -2
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 مقدمه

 معرفـت  انتشـار  و توليـد  سابقه از قرن يك از بيش كه دهدمي نشان موجود، مدارك و اسناد بررسي

 ايـران  در دانشـگاهي  رسـمي  آمـوزش  برنامـه  گيري شكل از سال 70 حدود و اقتصاد حوزه در علمي

 از نـو،  عصـر  محصـول  و مـدون  دانش صورت به اقتصاد دانش انتشار و توليد سابقه و شود مي سپري

). 23ص: 1381 درخشـان، ( است تر عميق و بيشتر دركشورمان جديد علوم دانشگاهي آموزش سابقه

 جهـان  در اقتصـاد  علـم  زايـش  منشأ را اروپا در نهضت علمي گيري شكل و صنعتي انقالب وقوع اگر

 اسـت  قرن دو به نزديك پيشرفته كشورهاي و ايران در اقتصاد حوزه در علمي معرفت شكاف بدانيم،

 قابـل  تـأخير  ايـن . اسـت  بـوده  همراه تأخير قرن دو از بيش با ايران در اقتصاد آموزش رسمي آغاز و

 همـواره  تـا  شد سبب عمل و نظر عرصه در جامعه اقتصادي هاي دگرگوني با علمي مواجهه در توجه

 دانـش  علمـي  دسـتاوردهاي  كـردن  عمليـاتي  و پردازي نظريه زمينه در منفعل موضعي ايران جامعه

 شـد  دنبال تأخير با علم توليد و اقتصاد دانش سازي بومي فرايند فضايي، چنين در. كند اتخاذ اقتصاد

 نظـام  محصـول  كـه  ايـران  اقتصـاد  دانش ظرفيت گذشته، قرن در گرفته صورت هاي تالش رغم به و

 آن، تبـع  بـه  و سـازد  نزديـك  حـوزه  اين در دانش مرز به را خود نتوانست بود كشور رسمي آموزش

 از يكـي  همـواره  داخلي وضعيت و ها الزام با آن سازي متناسب هدف با وارداتي هاي نظريه در تعديل

   .است بوده ايران اقتصاد در عمل و نظر كاركرد برانگيز چالش هاي عرصه

 معظـم  مقـام  فرمايشـات  پـي  هاي نظام آموزش در حوزه علـوم انسـاني و در   با توجه به كاستي   

 در لـزوم بـازنگري   و انسـاني  علـوم  ارتقـاء  و تحـول  برنامه اجراي و تدوين بر ضرورت مبني رهبري

دوره  بازنگري برنامه كشور، هاي دانشگاه انساني علوم هاي رشته دروس محتواي و ها فصل سر اهداف،

 برنامـه  نـويس  پيش و گرفت قرار تحول شوراي اقتصاد كارگروه اولويت در اقتصاد رشته كارشناسي

 .گرديد تدوين 1391 سال اوايل در زير محورهاي براساس اقتصادي علوم كارشناسي دوره جديد

 اسالمي اقتصاد دروس تقويت  .1

 سنجي اقتصاد و كالن اقتصاد خرد، اقتصاد همچون كليدي دروس تقويت .2

 ايران اقتصاد با مرتبط دروس تقويت .3

 حقـوق  همچون دهد افزايش را دانشجو تحليلي قدرت كه اي رشته بين دروس معرفي .4

 اقتصاد براي فلسفه و اخالق اقتصاد، سياست براي اقتصاد، براي

 كند تقويت را داري سرمايه نظام نقد توان كه دروسي معرفي  .5

 جهاني اقتصاد در جاري تحوالت از دانشجو آگاهي تقويت .6

سـازي   ضرورت تحول در سيستم آموزش اقتصـاد و بـومي   نخست، بخش در كوشد مي مقاله اين

هايي در حوزه تحول در دروس اقتصاد بـه   دوم، با استخراج شاخص بخش در و كند بررسي اقتصاد را
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 علـوم  ارتقـاء  و تحـول  هـاي پيشـنهادي شـوراي    سرفصـل (بررسي دو برنامه آموزشي فعلي و جديد 

  .بپردازد  )انساني

  

 سازي اقتصاد ضرورت تحول در سيستم آموزش اقتصاد و بومي -1

 سـاختارهاي  با منطبق معرفتي و علمي نظام پيشبرد جهت را الزم كارآمدي ايران، در انساني علوم

 نـداده  رخ اي توسـعه  اجتمـاعي  علـوم  جمله از ها شاخه برخي در .ندارد بومي را هاي ويژگي ديني و

  عنـوان  بـه  آن از آنچـه امـروزه   لذا است؛ نگرفته صورت مطلوب ي توسعه ديگر هاي شاخه در و است

 از يكـي  مهـم،  ايـن  پيگيـري  و بـوده  ناپذير اجتناب ضرورتي شود، مي ياد» انساني علوم در تحول«

اغلـب كشـورهاي پيشـرفته     .هاسـت  عرصـه  سـاير  در پيشرفت آن دنبال به علمي و پيشرفت الزامات

هاي مـرتبط بـه    ريزي آموزشي و رشته هاي برنامه ترين متخصصان رشته اي از برجسته همواره كميته

پيوسته و منظم به مطالعه فرازها و فرودهاي نظام آموزشي پرداخته، كنند كه بشكلي  آن را مامور مي

زيرا آنها به اين بـاور  . ارسال دارندگذاري آموزشي  هاي اصلي خود را براي شوراي عالي سياست طرح

گـال،  (اند كه اصالح نظام آموزشي پشتوانه شـكوفايي علمـي و حـل مشـكالت عملـي اسـت        رسيده

اش اصولي باشد، مسائل مربوط به ثـروت و اقتصـادش نيـز حـل      آموزشياي كه نظام  جامعه). 1382

). 1991، 1گالبرايـت (ا دارا هسـتند  سوادي باالترين پيوند علي و معلـولي ر  خواهد شد، زيرا فقر و بي

هاي آموزش و پژوهش علمي مورد تاكيـد متخصصـان    ها، متون و نگرش ارزيابي و كنترل مفاد، روش

به عبارت ديگر يكي از لوازم كارآمدي و موفقيت برنامه آموزشـي ارزيـابي   . ريزي آموزشي است برنامه

بررسـي وضـعيت اوليـه نظـام آموزشـي، كنتـرل يـك دوره        . باشـد  هاي معين مـي  علمي آن در دوره

و تحليـل آثـار و   ) هـاي فرصـتي   هـاي صـريح و هزينـه    هزينـه (هـاي كلـي    آزمايشي، محاسبه هزينه

، 2ولـف (آينـد   ر ارزشيابي علمي يك برنامه آموزشي به حساب مـي هاي مربوط به آن از عناص واكنش

1984(.  

اساس مطالعات، آموزش استاندارد و كارآمد در اقتصاد و در بسـياري از ديگـر علـوم انسـاني و     بر

ها، محقق نخواهـد   هاي يك فلسفه بخصوصي استوار است كه بدون توجه به آن پايه اجتماعي بر پايه

معرفي ماهيـت يـك زنـدگي مطلـوب اسـت كـه غـرض از         ، يكي درك وها پايهترين اين  از مهم .شد

دوم درك و معرفي خود انسان است، زيرا كه آموزش بـراي انسـان و در   . آموزش رسيدن به آن است

باشد، زيرا آموزش و پرورش يك فرايند اجتمـاعي   سوم، شناخت ماهيت جامعه مي. مورد انسان است

و سرانجام درك و شناخت واقعيت نهـايي،  . داردع اجتماعي به همراه است و آثار و بازخوردهاي وسي

                                                                                                               
1 -Galbraith 

2 -Wolf 
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يا علت و العلل هستي، زيرا هدف غايي همه ابزارهاي شناخت و همه مكاتب آموزش و پرورش نفـوذ  

گيري  به عبارت ديگر آموزش كارساز اقتصاد محدود به شكل). 1380نلر، (باشد  و درك قلمرو آن مي

ديده، بلكـه در وراي آن پيونـدهاي جـدا نشـدني     علمي محض تحويل نگر اي فني، تجربي و مجموعه

هايي در فرايند و كاركرد برنامـه   ها منجر به بروز نارساييمتافيزيكي مطرح است كه عدم توجه به آن

  . مربوطه خواهد شد

نظريـات اقتصـادي و در    سـازي  بوميهمچنين نظريات در حوزه آموزش اقتصاد تاكيد فراواني بر 

 و ورود در تـأخير . نظر گرفتن مقتضيات بومي دارد كه در آموزش اقتصاد در ايـران جايگـاهي نـدارد   

 تحـت  را اقتصـاد  پردازي نظريه و گيري شكل تكامل، روند تنها نه ايران، در اقتصاد دانش سازي بومي

 بـه  كه طوري به ساخت؛ كند را مرتبط هاي گرايش خلق و اي خوشه رشد جريان بلكه داد، قرار تأثير

 خلـق  و ايجـاد  صـنعتي،  كشـورهاي  گونـاگون  هـاي  دانشگاه در متنوع هاي گرايش بروز و ظهور رغم

 بـه  و بـود  تـأخير  بـا  تـوأم  و كنـد  بسـيار  ايران در اقتصاد رسمي آموزش نظام در جديد هاي گرايش

 هـاي  گـرايش  كارشناسـي،  مقطـع  در بازرگـاني  و نظـري  گرايش مانند مطرح گرايش چند استثناي

 و جديـد  هاي گرايش خلق روند دكتري، و كارشناسي مقاطع در بانك و پول منابع الملل، بين تجارت

 ويـژه  بـه  هـا  گـرايش  برخـي  تـا  شـد  سـبب  امر اين و نگرفت قرار كار دستور در آنها به بخشي تنوع

 اقتصـاد  اقتصـادي،  تحـوالت  تـاريخ  مانند دارند، ارتباط اجتماعي اقتصادي مسائل با كه هايي گرايش

 اقتصـاد  نظير هستند، ارزشي و وصفي مقوالت از اي آميزه كه اقتصاد دانش از هايي گرايش و سياسي

 كمـي،  هـاي  روش كـاربرد  بـه  عـام  طـور  به كه كالسيك اقتصاد هاي آموزه سيطره دليل به( اسالمي

 دانشـگاهي  مراكـز  ويژه به غرب هاي دانشگاه آموختگان دانش وسيله به و دارد تمايل رياضي و آماري

ــه ،)شــود مــي تــرويج و توصــيه آمريكــا    گيــرد قــرار حاشــيه در و مهــري بــي مــورد جــدي طــور ب

 در گسـترده  هـاي  دگرگـوني  رغـم  به دهه از انقالب سه به نزديك گذشت با امروز ).1389احمدي، (

 سـنتي  سـاختار  مبنـاي  بـر  كماكـان  جامعه، اقتصادي نظام سياسي، و اجتماعي فرهنگي، هاي عرصه

 بانكـداري،  زمينـه  در اقتصـادي  نظام كالن رويكردهاي و اقتصادي هاي سياست و كند مي عمل خود

 راهبردهـا،  تـدوين  و اسـت  متعـارف  اقتصـاد  هاي نظريه و مباني مبناي بر... و مالكيت تجارت، بيمه،

 شـكل  متعـارف  اقتصـاد  كم دست يا ليبراليسم اقتصاد مباني و اصول مبناي بر ها برنامه و ها سياست

 تحـت  باشند، متأثر اسالمي اقتصاد اصول و مباني از كه اين از پيش اقتصادي رويكردهاي و گيرد مي

و نيـاز بـه    .دارد قـرار  متعارف اقتصاد هاي آموزه و ليبراليستي اقتصاد شده تعديل هاي مشخصه تأثير

  .رسد بررسي اين علم و تغيير نظام آموزشي امري حياتي به نظر مي
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   هاي بررسي برنامه آموزشي جديد و فعلي شاخص -2

هاي علـم اقتصـاد در حـوزه روش و همچنـين      با بررسي مشكالت در حوزه آموزش اقتصاد و كاستي

هـايي در دو   در ايـن مقالـه شـاخص    هاي كشور ايران، بررسي تناسبات آموزش علم اقتصاد با واقعيت

 و اقتصـاد  علـم  آمـوزش  ميـان  تناسـب  اقتصـاد و  آمـوزش  حوزه در تئوريك مباحث به بخش، توجه

اقتصادي استخراج شد و بر اساس آن به برنامـه آموزشـي فعلـي و جديـد امتيـاز داده و       هاي واقعيت

اسـب بـا واقعيـات    هاي مـورد نظـر در دو بخـش بسـندگي تئوريـك و تن      شاخص. تحليل شده است

  . شودكه در ادامه به آنها پرداخته مي. اقتصادي قابل تقسيم است

  اقتصاد آموزش حوزه در تئوريك مباحث به توجه .1.2

كه . ها مربوط به كامل بودن و بسندگي تئوريك اقتصاد در فرايند آموزش آن استدسته اول شاخص

  .شودهاي آن بررسي ميدر ادامه شاخص

مكاتبي به غيراز مكتب نئوكالسـك و جريـان   (توجه عام به مكاتب اقتصادي  -1شاخص 

  )اصلي

ي ارتـدكس  ژهاي رسمي اقتصاد متعـارف، بـه سـيطره متـدلو     هاي متدلوژيك آموزه يكي از دشواري

در برنامـه آموزشـي اقتصـاد    ) دترمينيسـم (نئوكالسيك مربوط است كه سايه نوعي انديشـه يقينـي   

اين در حالي است كه اين رويكرد در اقتصاد كه به جريان ارتـدكس  ). 1384دادگر،(گسترانيده است 

اقتصاد اين مكاتب به جريان هترودوكس در (معروف است از طرف بسياري ديگر از مكاتب اقتصادي 

ايـن مكاتـب سـيطره اقتصـاد نئوكالسـيك در      . هاي جدي واقع شده است مورد نقد) معروف هستند

تـوان از مكتـب    اند از جمله اين مكاتـب مـي   رو كرده هاي جدي روبه هاي اقتصاد را با چالش دانشكده

. م بـرد اقتصاد اتريشي، اقتصاد نهادي، اقتصاد ماركسيستي، اقتصاد فمنيسـتي و اقتصـاد اسـالمي نـا    

توجه به مكاتب ديگر بـه جـز مكتـب نئوكالسـيك يكـي از شـرايط الزم جهـت بسـندگي تئوريـك          

  . هاي آموزشي علم اقتصاد استسرفصل

عدم سيطره كميت بر كيفيت در روش، عدم اسـتفاده  (توجه به مباحث كيفي  -2شاخص 

  )رويه رياضيات در علم اقتصاد و عدم تبديل رياضيات به هدف بي

. تر است هاي علوم اجتماعي بسيار برجسته اضيات در رشته اقتصاد نسبت به ساير رشتهكاربرد ري

كنـد، در   تر اقتصاد، كمك شاياني به اين علـم مـي   با وجودي كه ابزار رياضي براي درك بهتر و سريع

عين حال، عدم توجه به مالحظاتي پيرامون جايگاه اين ابزار و ورود به محـدوده افـراط و تفـريط در    

  جهـان  در اقتصـاد  هـاي  ه دانشـكد  اكثـر  اكنـون  هـم  .دشـو  مورد آن موجب كاسـتن اعتبـار آن مـي   

 كـه  كنند مي چاپ را صرفا مقاالتي مجالت اكثر و شده متمركز سنجي و رياضي هاي سازي ل برمد 

كلمه  كه است رفته پيش حد بدان تا ياضياتر ي سيطره. باشند شده بندي صورت رياضيات قالب در
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 اغلب در مقاله براي چاپ: گويد مي »ليپسي ريچارد«. است رياضي شده سازي مدل معادل، »نظريه«

 صورتي در حتي نماييد، اضافه رياضي مدل يك بايستي اقتصاد، در باال رتبه داراي اقتصادي مجالت

 ام داشته حضور سمينارهايي دهد، درليپسي ادامه مي. باشد نيافزوده زباني تحليل به چيزي هيچ كه

 نيـازي  كه است داده پاسخ سخنران وقتي چيست؟ شما مدل: است شده پرسيده از ارائه دهنده كه

 وي بـه  تلويحي و ضمني پاسخ نمايم، طراحي مسأله اين براي مدلي ام نتوانسته يا و ام نداشته آن به

 اقتصـاد  علـم  اول درجه مجالت در منتشره مقاالت بعد به 70ي دهه از .پايين بفرماييد كه بود اين

 يـك  مهارت ي نشانه رياضي، سازي مدل هاي تكنيك از استفاده توانايي و شده رياضي پيش از بيش

  ).112،2010بكهاوس، (شود  اقتصاددان دانشگاهي تلقي مي

 رياضـي  اسـتدالت  كه است اين برشمرد رياضيات براي توان مي كه ذاتي هاي محدوديت جمله از

. ديگـري  گزينه نه و پ نه شود مي نتيجه ب الف، بودن مفروض با: است استدالل انواع ترين جبري از

 و مختلـف  هـاي  محـيط  در كـه  هسـتند  آزادي هاي انسان اقتصادي عوامل كه است اين واقعيت ولي

 تـوان  نمـي  و دهنـد  مـي  بروز خود از متفاوتي هاي واكنش خويش جامعه به مربوط نهادهاي به بسته

 .بست رياضيات جبري و سخت زنجيرهاي به را اقتصادي گران كنش رفتار

 نئوكالسـيك  اقتصـاد  رياضـيات  بـر  مبتني شناسي روش و شناسي درمعرفت كه ديگر محدوديت

 آن بلكـه  كنـد نمـي  بيان را اقتصادي هاي واقعيت همه رياضي روش كه است اين است مانده مغفول

 .هستند كمي روابط يك بر مبتني كه كند مي بيان را هايي واقعيت از دسته

. نيسـت  الزامـي  اجتمـاعي  درك بـراي  مطمئنـا  رياضـي  سـازي  مـدل  كه نمايد مي تاكيد الوسن

 بصـيرت  تبييني لحاظ به اجتماعي هاي تحليل از ناتوان جاري رياضي فرماليستي صوري رويكردهاي

اين استفاده بي رويه از رياضيات در علم اقتصاد باعث تبديل شدن ).  2003 الوسن،(باشد  مي بخش

 .رياضيات به هدف گرديده است كه نياز است اين امر در تدوين برنامه آموزشي مطلوب لحـاظ شـود  

البته قابل ذكر است كه صرف استفاده از رياضيات به عنوان ابزار مناسب است، مشكل زمـاني اسـت   

  .شودكه رياضيات تبديل به هدف مي

اقتصـاد آزمايشـگاهي،    ماننـد (هاي جديد و تجربي در اقتصاد  توجه به روش -3شاخص 

  ...) ها و  هاي بازي تئوري

هاي الگوي اقتصاد متعارف در حوزه روش نظريـات جديـد اقتصـادي سـعي در      با توجه به محدوديت

  هـاي اقتصـادي مبتنـي     عمـده ايـن نظريـات بـه روش    . انـد  بهبود روش براي جبران اين نقصان بوده

  ها در نظريات اقتصـاددانان اقتصـاد تجربـي، اقتصـاد مبتنـي       از جمله اين روش. تجربه تاكيد دارندبر

  .عصب شناسي، اقتصاد شناختي و اقتصاد آزمايشگاهي ارائه شده استبر
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 ارزيـابي  بـه  شده كنترل هاي آزمايش از استفاده با كه است اقتصاد علم از اي شاخه تجربي اقتصاد

 قـرار  آزمـون  مورد را آن سازي پياده و ها سياست خوبي به و پردازد مي رفتاري فرضيات و ها نظريه

ـ  تـا  كنـد  مـي  تالش تجربي اقتصاد شناسي روش .دهد مي  در را اقتصـادي  رفتارهـاي  و هـا  دهپدي

 تجربيـات  شـامل  شـده  كنترل هاي مجموعه اين .دده قرار بررسي مورد شده كنترل هاي مجموعه

 سيستم رويداد بر نظارت و اخالل شامل ميداني هاي آزمايش .است يآزمايشگاه تجربيات و ميداني

  .كند مي پياده طبيعي محيط در را آزمايش يك طرح محقق روش اين در .باشد مي واقعي اقتصاد

 بـه  خـاص  توجـه  بـا  ترجيحـات  و انتظارات گيري شكل نحوه گيري، تصميم شناختي الگوي در

 )انسـان  مغـز  و ذهـن  در دانـش  و اطالعات كاربست و پردازش كسب، نحوه يعني( شناختي فرآيند

 فرآينـد  و فرآينـد شـناختي   بـر  نيـز  دولـت  و نهادهـا  محـيط،  تاثير حال، عين در. شود مي واكاوي

 ها، قيمت و منابع، امكانات بر عالوه ترتيب، اين به .گيرد مي قرار دقت نظر و توجه مورد گيري تصميم

 را هـا  گيـري  تصـميم  شـدت  به كه واقعي سازماني -نهادي  هاي محيط در ذهن و مغز كاركرد نحوه

 دو به عنوان هر ذهني و عيني هاي يعني مقوله آيد؛ مي حساب به ها تحليل جزء نيز، سازند مي متاثر

اقتصاد مبتني بر عصب شناسي نيز از  .شوند مي گرفته نظر در ها رفتار و تصميم تعيين كننده عوامل

تعامـل علـوم عصـب شناســي، اقتصـاد و روان شناسـي بـه وجــود آمـده اسـت و روش جديــدي در         

  .باشد گر، مي هاي اقتصادي به ويژه درك رفتار انسان به عنوان فردي انتخاب تحليل

ـ  نظريـه . باشـد  هاي جديد در حوزه اقتصاد مـي  ها نيز از روش همچنين نظريه بازي  مطالعـه  ازيب

 تصـميم  منطقـي  و هوشـمندانه  انتخـاب  و گيـري  تصـميم  روش در همكار و درگير رياضي هاي مدل

كه در نظريـات اخيـر    است كاربردي رياضيات از اي شاخه بازي، نظريه .است بازي يك در گيرندگان

  .گيرد مي قرار استفاده بسيار مورد اقتصادي

  پوشش مباحث اقتصاد اسالمي -4شاخص 

محصـول  هاي ايران را تدوين كردنـد،   اول اقتصاددانان كه برنامه آموزشي رشته اقتصاد دانشگاهنسل 

ثير رويكردهـاي كمـي قـرار گرفتنـد و بـه      اهاي غربي بودند، به شدت تحت تـ  نظام آموزشي دانشگاه

هاي تحليلي وصفي تمايل چنداني نداشتند و گرايش عمده آنها به طور عام معطوف به كـاربرد   روش

هـاي كمـي،    كيد افراطي بر روشاميلي نظام حاكم و ت بي. روش كمي، آماري و رياضي در اقتصاد بود

باعث شد تا اين نسل از دانش آموختگان اقتصاد، از توجه بـه مبـاني فلسـفي و روش شـناختي علـم      

هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي نظام اقتصادي غافـل شـوند و ماحصـل     اقتصاد و پرداختن به زمينه

كه در اين مقطع مباحث اقتصاد اسالمي در محافـل   سيطره چنين رويكردي سبب شد تا به رغم اين

هاي غربي از مباحث اصـلي و كليـدي بـه شـمار      آكادميك كشورهاي مسلمان و حتي برخي دانشگاه

گيري از مبـاني اقتصـاد اسـالمي در نظـام آمـوزش       ريزي و اقدامي در جهت بهره آمد، هيچ برنامه مي
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هم تا دوره اخير نيـز ادامـه   و عدم توجه به اين م) 1389احمدي،( اقتصاد كشور به عمل نيايد رسمي

 و آكادميـك  محافـل  در اسـالمي  اقتصـاد  اجـراي  در ناكـامي  براي متعددي علل گرچه. استداشته 

 نظـام  ماموريـت  و رسـالت  اما كاويد؛ گوناگون زواياي از را ناكامي دليل توان مي اند كرده ذكر اجرايي

 بـا  متعـارف  دانش سازگاري براي تالش و جديد هاي عرصه در دانش توليد در اقتصاد آموزش رسمي

 مسـاله  تبيـين  در اي كننـده  تعيين نقش تواند مي كه است عناصري جمله از نو هاي الزام و ها ضرورت

 .باشد داشته موردنظر

  هاي كمي هاي جديد رياضيات و ديگر روش توجه به پيشرفت -5شاخص 

اي افزايش يافته و ديگر يك ابزار نيسـت و   كه استفاده از رياضيات در اقتصاد به نحو افراط گونه با اين

هاي خيالي و دور شدن نظريـات اقتصـادي از واقعيـت     هاي اقتصادي در جهان باعث گم شدن نظريه

رياضيات اتفـاق  هاي رياضي و آماري جديد كه در حوزه علم  شده اما با اين حال اقتصاددانان از روش

 ايـن  امـا  گذراننـد،  را مـي  زيـادي  رياضـيات  واحدهاي اقتصاد دانشجويان خبرند و اگرچه افتد بي مي

اين سبب ضعيف شدن  .دهند مي ارائه )دان غير رياضي( اقتصاددانان ساير معموال را درسي واحدهاي

  .شود دانشجويان در فهم رياضيات جديد مي

 جبر ماتريسي سنجي، اقتصاد رياضي، آمار،(اقتصاددانان دسترس در مرسوم و كمي هاي تكنيك   

. كننـد  كمك كردن شرايط محسوس و عيني به كه گيرند قرار استفاده مورد حدي تا بايد تنها ...)و 

 هاي روش بيني، پيش هاي مدل در عمليات، تحقيق(هاي كمي  تكنيك اين مطالعه است الزم بنابراين

و . باشـد  اجتمـاعي  و سياسـي  موضـوعات  براساس فعلي و مناسب سواالت با ارتباط در) سازي شبيه

  .هاي رياضي و آماري صورت گيرد همچنين با آگاهي از به روزترين روش

 حقوقي  روانشناسي و سياسي،، هاي تاريخي، اجتماعي، فلسفي توجه به جنبه - 6اخص ش

هـاي آموزشـي    است بر برنامـه هاي كمي و مقداري  حاكميت متدولوژي تكنيك محور كه اسير روش

اقتصاد نئوكالسيك سبب جدايي امور ارزشي، اخالقي، فلسـفي، حقـوقي و سياسـي از علـم اقتصـاد      

 اجتماعي، وجود توضيح ماهيت به توجه عدم ي به واسطه معاصر اقتصاد همچنين علم. گرديده است

در ابتـدا يـك علـم    اين در حالي است كـه علـم اقتصـاد    . دارد شناسي هستي به نسبت جدي غفلت

 درآمـد؛  اخالقـي  علوم از يكي صورت به سرانجام و كرد رشد1اخالق  فلسفه دامن اجتماعي بوده و در

 اخالقيـات  خـود  از آن پي در و اخالقي علوم از اقتصاد علم غالب جريان خاص، تاريخي مقطع در اما

پـارادايم بـر متـون درسـي،     در نظام آموزشي ايـران نيـز، يـك نسـخه ضـعيف از ايـن       . شود مي جدا

ها حاكم گرديده است كه نياز است در برنامه جديد اصالح شود و بـه مبـاحثي    ها و درسنامه سرفصل

                                                                                                               
1 -moral philosophy 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             8 / 38

http://mieaoi.ir/article-1-457-fa.html


  151                                             1396 بهار، هجدهمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

 

نظريـات اقتصـادي   نظير تحليل تاريخي، اجتماعي، سياسي و حقوقي و مباني فلسفي و روانشناسـي  

 .پرداخته شود

  اقتصادي هاي واقعيت و اقتصاد علم آموزش ميان تناسب .2.2

  . دومين معيار مهم جهت كاربردي بودن آموزش علم اقتصاد تناسب آن با واقعيات اقتصادي است

 جامعـه  و سياسـي  فرهنگـي،  لحاظ اقتضـائات (ايران  اقتصاد با دروني ارتباط -1شاخص 

 )ايران شناختي

كه متوليان نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران بودند، در مقطعي از حيـات سياسـي و    ياقتصاددانان

اقتصادي كشور ظهور يافتند كه فرصت الزم براي انديشه در مبـاني علـم اقتصـاد، تعمـق در تـاريخ      

تـر   عقايد اقتصادي و توجه به مقوالت وصفي اقتصاد را يافتند و به مسـائل اقتصـاد رويكـردي علمـي    

اين نسل با وجود شناخت و توانايي در مسـائل اقتصـاد ايـران، بيشـتر در عرصـه آمـوزش و       . داشتند

يعنـي در  . گذاري و مديريت كالن اقتصادي ايفا نكرد پرورش حضور يافت و نقش چنداني در سياست

هـاي آموزشـي كنـوني در حـوزه اقتصـاد       برنامـه . هاي اقتصادي ايران وارد نشـدند  هاي واقعيت حوزه

هاي جامعه ايران ندارد اين در حالي است كـه،   كشور نيز هيچ ارتباط معناداري با واقعيت متعارف در

 بـه سـمت   اقتصـاد  در رويكـرد غالـب   زيـرا  است؛ ناپذير اجتناب ضرورتي اقتصاد با رئال ي مواجهه

 بـراي  اقتصـادي  نظريـات  و روابط فرماليستي تاييد .شده است متمايل گرايانه غير واقع هاي تحليل

 توانـد  آن مـي  نتـايج  حتـي  و فـروض  كـه  آن حال است، كافي اقتصادي ي علمي بودن گزاره تاييد

 گـرفتن  نظر هاي اقتصادي ايران با در پس توجه به واقعيت .باشد داشته فاصله واقعيت با ها فرسنگ

ايـران مسـئله مهمـي اسـت كـه در آمـوزش متعـارف         شناختي جامعه و سياسي فرهنگي، اقتضائات

  .مورد غفلت واقع شده و نياز بررسي بيشتر در برنامه آموزشي جديد دارداقتصاد 

  اسالمي اقتصاد با مسائل جاري دروني ارتباط -2شاخص 

بـه بعـد و ظهـور و انقـالب      1970هاي اقتصادي اسالم به ويژه از دهـه   با توجه به طرح جدي آموزه

گـذاران برنامـه آموزشـي كشـور بـه       سياسـت رفـت كـه    ، انتظار مـي 1980دهه اسالمي در ايران در 

هـاي   هـاي كميتـه   امـا حاصـل تـالش   . اي علمي و استراتژيك در اين زمينه مبـادرت نماينـد   مطالعه

واحـد   3واحد اقتصاد اسالمي در مقطع كارشناسي و  5آموزشي وزارت علوم در اين رابطه گنجاندن 

حـالي اسـت كـه گروهـي از ديگـر      ايـن در  . ارشد محدود گرديده اسـت  درسي در مقطع كارشناسي

بـه عنـوان نمونـه    . انـد  كشورهاي مسلمان اقدامات نسبي قابل توجهي در ايـن عرصـه بـه كـار بـرده     

ها پيش اقـدام بـه بازگشـايي اقتصـاد      كشورهاي عربستان سعودي، پاكستان، اندونزي و مصر از مدت

كسـتان و مـالزي، رشـته يـا     ين، سـودان، پا كشورهاي عراق، بحر. اند اسالمي در مقطع دكتري نموده

ليسانس و كشورهاي اندونزي، مصر، كويـت و سـوريه رشـته     گرايش اقتصاد اسالمي را در مقطع فوق
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اكثـر  ). 1382تـدريس اقتصـاد اسـالمي،    (انـد   آموزشي ياد شده را در سطح ليسانس تاسيس نمـوده 

. باشـد  ن كشـورها مـي  ها مربوط به واقعيات و مسائل جـاري آ  هاي تعريف شده در اين دانشگاه درس

، بيمـه اسـالمي، مسـائل    )در سـطح پيشـرفته  (مسائل جاري اقتصاد اسالمي مانند بانكداري اسالمي 

هـاي آمـوزش اقتصـاد ايـران جايگـاه خاصـي ندارنـد و         در سرفصل... اقتصادي كشورهاي مسلمان و 

كه اقتصاد اسـالمي از  از آنجا . شوند دانشجويان با مسائل كاربردي و تجربي اقتصاد اسالمي آشنا نمي

دهـد و از   نظر اسالم در عرصه اقتصاد را مورد تاكيـد قـرار مـي    هاي مورد يك طرف هنجارها و ارزش

، لذا هرچه آموزش رسمي )1985صدر، (به هدايت امور واقعي اقتصادي جامعه نظر دارد  سوي ديگر

زمينه طرح تئوري اقتصـادي  هاي جوامع اسالمي نزديك شوند، در واقع  اقتصاد به هنجارها و واقعيت

  .اند اسالم را بيشتر فراهم كرده

  توجه به مباحث كاربردي -3شاخص 

با پيشرفت جوامع و پيچيده شدن روابط اجتماعي و بوجود آمدن مسائل جديد، نياز بـه پاسـخگويي   

در كشورهاي پيشرفته اصالح آموزش اقتصـاد بـا   . به اين مسائل در حوزه اقتصاد بسيار ضروري است

گيرد اين اصالح با مالحظه جوانـب هنجـاري، ارزشـي،     توجه به مشكالت و مسائل جديد صورت مي

به طور مثال چند درس . گيرد ها صورت مي فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و جغرافيايي خاص آن كشور

اقتصـاد ورزش، اقتصـاد خـانواده،    : هاي معتبر جهان به ايـن شـرح اسـت    جديد ارائه شده در دانشگاه

پس ضروري است برنامه آموزشي كشور ايران نيز متناسـب بـا   . ها، اقتصاد شرق آسيا اقتصاد اقيانوس

  . مسائل كاربردي و جديد كشور ايران باشد

  دنيا در اقتصادي جديد تحوالت حوزه در مباحث به توجه -4شاخص 

شرايط خاص كشور ايران در جهان و مشكالتي كه اقتصاد جهاني به رهبري آمريكا بـراي  با توجه به 

دنيا بسـيار   در اقتصادي جديد تحوالت حوزه در مباحث به كشور ايران بوجود آورده است لزوم توجه

 كه است اقتصادي جنگ نوع يك ايران، اسالمي جمهوري عليه شده اعمال هاي تحريم. بااهميت است

در جنگ اقتصـادي نيـاز بـه شـناخت اوضـاع اقتصـادي       . است شده آن درگير كشور است سال چند

پس نظـام آموزشـي مطلـوب و كـاربردي در     . هاي مقابله با جنگ اقتصادي ضروري است جهان و راه

هاي جهاني و جهـاني   ايران بايد مباني نظري قوي را در حوزه جنگ اقتصادي، دفاع اقتصادي، بحران

  .يان رشته اقتصاد فراهم كندشدن براي دانشجو

  جهان با ارتباط و گرايي برون -5شاخص 

در دنياي كنوني تصور كردن يك كشـور بـدون ارتبـاط بـا ديگـر كشـورها محـال اسـت در عرصـه          

المللي اقتصاد تمام كشورها به هم مرتبط است و كشورها مجبورند كه با يكديگر روابط اقتصادي  بين

الملـل و   المللي، تجارت بـين  مهم نيازمند شناخت روابط اقتصادي بين و تجاري داشته باشند كه اين
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يك برنامه آموزشي مطلوب بايد شامل دروسي در حوزه تجارت . روابط پولي و ارزي بين كشورهاست

  .الملل باشد الملل و ماليه بين بين

  كشور  در اقتصادي مهم هاي بخش توجه به -6شاخص 

تصاد كشور با توجه به موقعيـت مهمـي كـه در تعـامالت اقتصـادي      هاي مهم و تاثيرگذار در اق بخش

بـراي مثـال در سـال    . هاي آموزشي اقتصـاد داشـته باشـند    كشور دارند بايد جايگاه مهمي در برنامه

هزار ميليارد تومان بوده در حالي كـه بودجـه شـهرداري     10كل بودجه عمراني كشور حدود  1395

ليارد تومان يعني نزديك به دو برابر كل بودجه عمرانـي كشـور   هزار مي 18تهران در اين سال حدود 

ها در اقتصاد ايران و نياز به توجه بـه  اين نكته بيانگر اهميت اقتصاد شهري و بودجه شهرداري. است

هاي مهم اقتصاد ايران از جملـه اقتصـاد   بنابراين توجه به بخش. آن در آموزش اقتصاد در ايران است

اي، اقتصاد صنعتي، اقتصاد كشاورزي، اقتصاد حمـل ونقـل و اقتصـاد انـرژي و      شهري، اقتصاد منطقه

  .نفت و نيرو در برنامه آموزشي اقتصاد كشور اهميت اساسي دارد

  توجه به نقش دولت در اقتصاد -7شاخص 

اي  كنند تا آنجا كه عده ها نقش ويژه و مهمي را در اقتصاد ايفا مي هاي اخير اقتصادي دولت در نظريه

نقـش دولـت در   . داننـد  مـي  كشـورها  مانـدگي  عقب و ركود يا توسعه و رشد نهايي مسئول ولت راد

ابتدا مباحث مربوط به شكست بازار و لـزوم  . رسد اقتصاد از چند منظر مهم و قابل بررسي به نظر مي

ت هاي دولت از طرفي منابع درآمدي دولت و اثـرا و ضرورت وجود و دخالت دولت در اقتصاد و هزينه

همچنين نقش دولت در ارتباط با جهان و اقتصاد سياسي نقش دولت در اقتصاد نيـز  . آنها در اقتصاد

موضوعات مهمي هستند كه در تدوين يك برنامه آموزشي براي رشـته اقتصـاد بايـد مـد نظـر قـرار       

  . به طور خالصه ارائه كرد) 2(و ) 1(هاي توان در جدولهاي بيان شده در باال را ميشاخص.بگيرد

  توجه به مباحث تئوريك در حوزه آموزش اقتصاد): 1(جدول 

  رديف  معيار

 1 )مكاتبي به غيراز مكتب نئوكالسيك و جريان اصلي(توجه عام به مكاتب اقتصادي 

و عدم  اقتصاد علم در رياضيات رويه و عدم استفاده بي) عدم سيطره كميت بر كيفيت در روش(توجه به مباحث كيفي 

 هدف به رياضيات تبديل
2 

 3 ...)ها و  هاي بازي مانند اقتصاد آزمايشگاهي، تئوري(هاي جديد و تجربي در اقتصاد  توجه به روش

 4 پوشش مباحث اقتصاد اسالمي

 5 هاي كمي هاي جديد رياضيات و ديگر روش توجه به پيشرفت

 6  هاي اقتصادي اجتماعي،تاريخي، در تئوريهاي  توجه به جنبه

  7  هاي اقتصادي هاي فلسفي و روانشناسي در تئوري توجه به جنبه

  8  هاي اقتصادي هاي حقوقي و سياسي در تئوري توجه به جنبه
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  اقتصادي هاي واقعيت و اقتصاد علم آموزش ميان تناسب): 2(جدول 

  رديف  معيار

 1 )در نظر گرفتن اقتضائات فرهنگي، سياسي و جامعه شناختي ايران(اقتصاد ايران ميزان ارتباط دروني با 

 2 ميزان ارتباط دروني با اقتصاد اسالمي

 الف 3 )مسائل مالي و تامين مالي(توجه به مباحث كاربردي 

  ب 3  )اقتصاد خانوار و جامعه(توجه به مباحث كاربردي 

 4 اقتصادي در دنياتوجه به مباحث در حوزه تحوالت جديد 

 5 گرايي و ارتباط با جهان برون

 6 ...)اي، صنعتي و  مباحث در حوزه اقتصاد شهري و منطقه(هاي مهم اقتصادي در كشور  توجه به بخش

 7 توجه به نقش دولت در اقتصاد

  

  هامالك امتيازدهي شاخص -3

فعلي، برنامـه پيشـنهادي شـوراي    در اين تحقيق عناوين و سرفصل دروس مربوط به برنامه آموزشي 

هاي معتبر جهان مورد بررسي  تحول و ارتقا علوم انساني براي رشته اقتصاد و برنامه آموزشي دانشگاه

سـپس دروس مـرتبط   . ارائه شده است) 1(اند كه ليست كل دروس در پيوست  و مقايسه قرار گرفته

هـاي بيـان شـده در ايـن     صسازي و امتيازدهي شـاخ جهت كمي. با هر شاخص مشخص شده است

طبقه خيلي  5هاي مربوط به هر شاخص، معيار امتيازدهي به شاخص در قسمت پس از تعيين درس

  .زياد و خيلي زياد ارائه شده استكم، كم، متوسط، 

  :اقتصاد آموزش حوزه در تئوريك هاي مباحث اشباعشاخص .1.3

 جريـان  و نئوكالسـيك  مكتـب  غيـراز  به مكاتبي( اقتصادي مكاتب به عام توجهشاخص 

 )اصلي

هاي جديد و فعلـي،   هاي معتبر و سرفصل با بررسي دروس اقتصادي دانشگاهدر رابطه با اين شاخص 

  . واحد درسي استخراج شده و مالك سنجش قرار داده شده است 21درس به ارزش  7

  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  3  اقتصاد نهادي  1

  3  اقتصاد اتريشي  2

  3  اقتصاد ماركسيستي  3

  3  مكتب تاريخي  4

  3  تاريخ عقايد اقتصادي  5

  3  هاي اقتصادي نظام  6

  3 1مباني اقتصاد دگرانديشانه  7

                                                                                                               
1- Hetrodox Economic  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            12 / 38

http://mieaoi.ir/article-1-457-fa.html


  155                                             1396 بهار، هجدهمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

 

  .باشد ها بر اساس جدول زير مي امتيازدهي اين درس

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  3  6  15  18  21  واحد

 اسـتفاده  عـدم  و) روش در كيفيـت  بر كميت سيطره عدم( كيفي مباحث به توجهشاخص

 هدف به رياضيات تبديل عدم و اقتصاد علم در رياضيات رويه بي

هـاي بـا محتـواي     هاي مربوط به اين پرسش اينگونه در نظر گرفته شده كه، تعداد درس شاخص

. هاي جديد و قديم شمارش شده و بر اساس تعداد، درصدگيري شده است كيفي و كمي در سرفصل

انـد و دروسـي كـه     هايشان مورد بررسي قرار گرفته ها در دو برنامه آموزشي با توجه به سرفصل درس

اند كه روش رياضي غالب باشد بر محتواي آنهـا   اي نبوده هاي كمي نبوده و يا به گونه مبنايشان روش

  .اند شمارش شده و امتياز بندي شده

  .باشد امتيازدهي بر اساس جدول زير مي

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  30-20  50-30  70-50  70باالتر از   درصد
كمتر از 

20  

  اقتصاد در تجربي و جديد هاي روش به شاخص توجه

هاي تجربي اقتصاد و تعـداد   هاي معتبر، دروس اصلي در حوزه روش با بررسي دروس اقتصاد دانشگاه

واحـد درسـي در    21درس به ارزش  7. شده استواحدها استخراج شده و مالك سنجش قرار داده 

  :باشد ها و تعداد واحدها به شرح زير مي نظر گرفته شده است اين درس

  عنوان درس  رديف
تعداد 

  واحد

  3  اقتصاد آزمايشگاهي  1

  3  هاي كيفي تحليل  2

  3  ها تئوري بازي  3

  3  )و علوم شناختي شناسي  ژنتيك، اقتصاد مبتني بر عصب الگوريتم(هاي جديد در اقتصاد  روش  4

  3  شناسي اقتصادي روش  5

  3  اقتصاد شناختي  7
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هـاي قـديم و    در ادامه، تعداد واحدهاي درسي در حوزه مباحث آورده شده در جدول باال در سرفصل

  :اند بندي زير امتياز دهي شده جديد شمارش شده و با توجه به دسته

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  6  9  12  18  21  واحد

 اسالمي اقتصاد مباحث شاخص پوشش

هاي اسالمي معتبر، دروس اصلي اقتصـاد اسـالمي و تعـداد     با بررسي دروس اقتصاد اسالمي دانشگاه

واحـد درسـي در    15درس به ارزش  5. واحدها استخراج شده و مالك سنجش قرار داده شده است

  :باشد واحدها به شرح زير ميها و تعداد  نظر گرفته شده است اين درس

  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  3  اصول اقتصاد اسالمي  1

  3  ماليه عمومي در اسالم  2

  3  نظام اقتصادي اسالم  3

  3  فقه االقتصاد  4

  3  بازرگاني در اسالم  5

هـاي   در ادامه، تعداد واحدهاي درسي در حوزه مباحث آورده شـده در جـدول بـاال در سرفصـل    

  :اند بندي زير امتياز دهي شده جديد شمارش شده و با توجه به دستهقديم و 

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  3-0  6-4  9-7  12-9  15  واحد

 كمي هاي روش ديگر و رياضيات جديد هاي پيشرفت به شاخص توجه

 سـه  به رياضي اقتصاد مباحث كارگيري به ي تاريخچه اينتليگتور، و ارو تاريخي بندي طبقه اساس بر

و  اقتصـاد  در رياضـي  مختلـف  مباحـث  كـاربرد  اوج اساس بر حاضر، تحقيق در. شود تقسيم مي  دوره

 اقتصـاد  ي بـا رشـته   مـرتبط  درسـي  هـاي  كتـاب  و پژوهشـي علمي،  مقاالت در آنها ي گسترده نمود

  جزئـي   تغييـر  يـك  ،)1990 هـاي  از سال بعد ي دوره در شده چاپ خارجي مقاالت و كتب خصوصا(

 بـه ايـن  . اسـت  شـده  ايجـاد  شـده  ذكـر  بندي تقسيم در )1387(اساس مقاله درويشي و همكاران بر

 مجزا ي دوره دو به ي سوم دوره و شده ذكر بندي تقسيم اساس بر را دوم و اول ي دوره دو كه صورت

 شـده  گرفتـه  نظـر  در چهـارم  ي دوره به عنوان بعد به 1990 ي دوره حقيقت، در. است شده تقسيم

رياضي كه معيار بررسي اين شاخص قـرار گرفتـه    تحول مباحث و تكوين سير خالصه، طور به. است

  .است زير جدول شرح به تحقيق اين در است،
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  اقتصادي هاي تئوري در رفته كار به رياضي هاي تكنيك مهمترين  رديف

  انتگرال و ديفرانسيل حساب  1

  توپولوژي و ها مجموعه ي نظريه ستاده، - داده جدول غيرخطي، و خطي ريزي برنامه  2

3  
  پويا، ريزي برنامه و كنترل ي نظريه جزئي، مشتقات با ديفرانسيل معادالت ديفرانسيل، معادالت

  ها بازي تئوري توپولوژي،

4  
 محاسبات عصبي، هاي شبكه فازي، منطق ،)تفاضلي( ديفرانسيلي هاي بازي آشوب، هاي نظريه

  عددي

  )1387(درويشي و همكاران  :منبع       

  :باشد امتيازدهي به معيارهاي باال بر طبق جدول زير مي

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  معيار
دارا بودن مباحـث تمـام   

  هادوره

ــودن  دارا بـــــ

-مباحـــث دوره

هاي يـك و دو  

  و سه

دارا بودن مباحث 

هاي يـك و  دوره

دو و بخشــــي از 

  سه

 دارا بـــــــودن

ــث دوره -مباح

  هاي يك و دو

دارا بــــودن 

مباحــــــث 

  دوره يك

 اقتصادي هاي تئوري در اجتماعي،تاريخي، هاي جنبه به شاخص توجه

هاي جديد و فعلـي،   هاي معتبر و سرفصل با بررسي دروس اقتصادي دانشگاهدر رابطه با اين شاخص 

  . واحد درسي استخراج شده و مالك سنجش قرار داده شده است 10درس به ارزش  5

  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  2  اقتصاد اجتماعي  1

  2  اقتصاد سرمايه اجتماعي  2

  2  مباني اقتصاد فرهنگ  3

  2  مباني جامعه شناسي  4

  2  تحليل تاريخي اقتصاد  5

  .باشد بر اساس جدول زير ميها  امتيازدهي اين درس

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  2  4  6  8  10  واحد
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 اقتصادي هاي تئوري در روانشناسي و فلسفي هاي جنبه به شاخص توجه

هاي جديد و فعلـي،   هاي معتبر و سرفصل با بررسي دروس اقتصادي دانشگاهدر رابطه با اين شاخص 

  . واحد درسي استخراج شده و مالك سنجش قرار داده شده است 10درس به ارزش  5

  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  2  اخالق و اقتصاد  1

  2  مباني فلسفي اقتصاد  2

  2  فلسفه اقتصاد تطبيقي  3

  2  نظريه عدالت در اقتصاد  4

  2  )نظريات روانشناسي در اقتصاد(اقتصاد رفتاري   5

  .باشد ها بر اساس جدول زير مي امتيازدهي اين درس

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  2  4  6  8  10  واحد

  اقتصادي هاي تئوري در سياسي و حقوقي هاي جنبه به شاخص توجه

هاي جديد و فعلـي،   هاي معتبر و سرفصل با بررسي دروس اقتصادي دانشگاهدر رابطه با اين شاخص 

  . واحد درسي استخراج شده و مالك سنجش قرار داده شده است 10درس به ارزش  5

  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  2  حقوق و اقتصاد  1

  2  حقوق تجارت  2

  2  اقتصاد سياسي  3

  2  اقتصاد جرم  4

  2  حقوق مالكيت و اقتصاد حقوق  5

  .باشد ميها بر اساس جدول زير  امتيازدهي اين درس

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  2  4  6  8  10  واحد
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  :اقتصادي هاي واقعيت و اقتصاد علم آموزش ميان هاي تناسب شاخص .2.3

 و سياسي فرهنگي، اقتضائات گرفتن نظر در( ايران اقتصاد با دروني ارتباط ميزانشاخص 

 )ايران شناختي جامعه

واحـد درسـي    15درس بـه ارزش   5با در نظر گرفتن شرايط اقتصاد ايـران،  در رابطه با اين شاخص 

  . استخراج شده و مالك سنجش قرار داده شده است

  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  3  ايراني پيشرفت و اقتصاد مقاومتي-الگوي اسالمي  1

  3  كليات و تاريخ اقتصادي): 1(اقتصاد ايران  2

  3  هاي اقتصادي چالشها و  سياست: اقتصاد ايران  3

  3  ريزي و بودجه برنامه): 3(اقتصاد ايران  4

  3  جغرافياي اقتصادي ايران  5

  .باشد ها بر اساس جدول زير مي امتيازدهي اين درس

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  3  6  9  12  15  واحد

 اسالمي اقتصاد با دروني ارتباط شاخص ميزان

واحـد درسـي مـالك    12درس بـه ارزش   4، "اسالمي اقتصاد با دروني ارتباط"براي بررسي شاخص 

  :باشد اين دروس به شرح زير مي. امتيازدهي قرار گرفته است

  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  3  مسائل جاري در اقتصاد اسالمي  1

  3  اقتصاد كشورهاي مسلمان  2

  3  بانكداري اسالمي  3

  3  حسابداري بانكداري اسالمي  4

  :باشد جدول امتيازدهي به شكل زير مي

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  0  3  6  9  12  واحد
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  كاربردي مباحث به شاخص توجه

  مسائل كاربردي اقتصاد در دو حوزه 

  مسائل مالي و تامين مالي . الف

شـيوه امتيـازدهي بـه    هاي در نظر گرفتـه شـده و    درس. شود اقتصاد خانوار و جامعه بررسي مي . ب

  جدول دروس مربوط به مسائل مالي وتامين مالي :باشد شرح زير مي

  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  2  بورس و اوراق بهادر و تامين مالي  1

  2  تامين مالي و قراردادهاي انرژي  2

  2  هاي اقتصادي ارزيابي طرح  3

  2  اصول و مباني بيمه و تامين اجتماعي  4

  2  خرد تامين مالي  5

  :باشد جدول امتيازدهي اين حوزه به شكل زير مي

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  2  4  6  8  10  واحد

  جدول دروس مربوط به اقتصاد خانوار و جامعه

  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  2  اقتصاد خانواده  1

  2  اقتصاد رفاه  2

  2  اقتصاد سالمت  3

  2  اقتصاد تعاون  4

  2  اقتصاد ورزش  5

  2  اقتصاد آموزش  6

  2  انساني اقتصاد كار و نيروي  7

  2  دستي و ميراث فرهنگي اقتصاد رسانه، هنر، صنايع  8

  :باشد جدول امتيازدهي اين حوزه به شكل زير مي

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  2  4  6  12  16  واحد
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 دنيا در اقتصادي جديد تحوالت حوزه در مباحث به شاخص توجه

، معيارهـاي زيـر   "دنيـا  در اقتصـادي  جديد تحوالت حوزه در مباحث به توجه"براي بررسي شاخص 

ها فعلي، جديد و جهـاني   استخراج شده است و با توجه به پوشش هر يك از اين مباحث در سرفصل

  .ها امتياز داده شده است به اين سرفصل

  واحد  عنوان درس  رديف

  3  هاي اقتصادي و دفاع اقتصادي تحريمجنگ اقتصادي،   1

  3  جهاني شدن  2

  3  المللي اقتصاد سياسي داخلي و بين  3

  3  هاي اقتصادي مالي و اقتصاد جهاني بحران  4

  :باشد امتيازدهي به معيارهاي باال بر طبق جدول زير مي

  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه
ــي  خيل

  كم

  0  3  6  9  12  واحد

 جهان با ارتباط و گرايي شاخص برون

  :ها معيارهاي زير در نظر گرفته شده است گرايي و ارتباط با جهان در سرفصل براي بررسي برون

  واحد  عنوان درس  رديف

  3  الملل تجارت بين  1

  3  الملل ماليه بين  2

  2  )گردشگري خارجي منظور است و نه گردشگري و توريسم داخلي(گردشگري   3

  3  ها بازارها و سياستهاي فسيلي  انرژي  4

  2  ريزي متمركز اقتصاد كشورهاي با برنامه  5

  2  مسائل اقتصادي كشورهاي جهان سوم  6

  :باشد امتيازدهي به معيارهاي باال بر طبق جدول زير مي

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  3  6  9  12  15  واحد

 و شـهري  اقتصـاد  حـوزه  در مباحث( كشور در اقتصادي مهم هاي بخش به شاخص توجه

 ...) و صنعتي اي، منطقه

هاي جديـد و فعلـي    هاي معتبر، سرفصل شاخص با بررسي دروس اقتصادي دانشگاهبراي بررسي اين 

هاي اصلي اقتصاد را در غالب جدول زير شناسايي كـرده و تعـداد واحـدهاي اسـتخراج شـده،       بخش
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واحد درسي در نظر گرفته شده است ايـن   21درس به ارزش  7. مالك سنجش قرار داده شده است

  :باشد ها و تعداد واحدها به شرح زير مي درس

  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  2  اقتصاد شهري  1

  2  اي اقتصاد منطقه  2

  3  اقتصاد صنعتي  3

  2  اقتصاد كشاورزي  4

  2  اقتصاد حمل ونقل  5

  3  اقتصاد انرژي و نفت و نيرو  6

  3  ومنابعزيست  اقتصاد محيط  7

هاي قـديم و   در ادامه، تعداد واحدهاي درسي در حوزه  مباحث آورده شده در جدول باال در سرفصل

  :اند بندي زير امتيازدهي شده جديد شمارش شده و با توجه به دسته

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  3  6  9  12  17-15  واحد

  اقتصاد در دولت نقش به شاخص توجه

بخش براي بررسي نقش دولت در اقتصاد چهار معيار در نظر گرفته شده اسـت و بـر اسـاس     در اين

  : اند از ها امتياز داده شده است، اين چهار معيار عبارت اين چهار معيار به سرفصل

  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  3  )ها هزينه(اقتصاد بخش عمومي   1

  3  )درآمدها(اقتصاد بخش عمومي   2

  3  بندي دولت بودجه  3

  3  اقتصاد سياسي نقش دولت در اقتصاد  4

  :امتيازدهي به اين معيارها به اين شكل خواهد بود

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  گزينه

  0  3  6  9  12  واحد

  

  ها فعلي و جديدتحليل امتياز سرفصل -5

جـدول امتيازبنـدي بـه    هاي مد نظر در اين مقالـه،   هاي مرتبط با شاخص با بررسي و شمارش درس

بندي مورد بررسـي و مقايسـه قـرار     هاي مورد نظر در چهار دسته سرفصل. شكل زير ارائه شده است

سرفصل فعلـي  ) 2(سرفصل فعلي بدون دروس اختياري، ) 1: (اند اين چهار دسته عبارت. گرفته است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            20 / 38

http://mieaoi.ir/article-1-457-fa.html


  163                                             1396 بهار، هجدهمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

 

بـا دروس  سرفصـل جديـد   ) 4(سرفصـل جديـد بـدون دروس اختيـاري و     ) 3(با دروس اختيـاري،  

بندي به اين دليل است كه دروس اختياري سهم كمي را در آمـوزش اقتصـاد در    اين دسته. اختياري

جدول امتيازدهي . توانند معيار مناسبي براي مقايسه دو برنامه آموزشي باشند و نمي ها دارند دانشگاه

  :باشد برنامه فعلي و جديد به شرح زير مي

 امتيازدهي برنامه آموزشي فعلي

 سرفصل فعلي بدون لحاظ دروس اختياري)1( سرفصل فعلي با لحاظ دروس اختياري)2(

 رديف معيار

 زياد خيلي زياد متوسط كم كم خيلي زياد خيلي زياد متوسط كم كم خيلي

          

توجه عام به 

مكاتب اقتصادي 

مكاتبي به غير (

از مكتب 

نئوكالسيك و 

 )جريان اصلي

1 -1 

          

توجه به مباحث 

عدم (كيفي 

سيطره كميت 

بر كيفيت در 

و عدم ) روش

 رويه استفاده بي

 علم در رياضيات

 وعدم اقتصاد

 رياضيات تبديل

 هدف به

1 -2 

          

توجه به 

جديد هاي  روش

و تجربي در 

مانند (اقتصاد 

اقتصاد 

آزمايشگاهي، 

هاي  تئوري

 ...)ها و  بازي

1 -3 

          

پوشش مباحث 

 اقتصاد اسالمي
1 -4 

          

توجه به 

هاي  پيشرفت

جديد رياضيات و 

هاي  ديگر روش

  كمي

1 -5 

          

توجه به 

هاي  جنبه

اجتماعي،تاريخي 

هاي  در تئوري

  اقتصادي

1 -6  

توجه به            1 -7  
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 سرفصل فعلي بدون لحاظ دروس اختياري)1( سرفصل فعلي با لحاظ دروس اختياري)2(

 رديف معيار

 زياد خيلي زياد متوسط كم كم خيلي زياد خيلي زياد متوسط كم كم خيلي

هاي،فلسفي  جنبه

و روانشناسي در 

هاي  تئوري

  اقتصادي

          

توجه به 

هاي  جنبه

حقوقي و 

سياسي در 

هاي  تئوري

  اقتصادي

1 -8  

          

ميزا ن ارتباط 

دروني با اقتصاد 

در نظر (ايران 

گرفتن اقتضائات 

فرهنگي، سياسي 

و جامعه 

  )شناختي ايران

2 -1  

          

ميزان ارتباط 

دروني با اقتصاد 

  اسالمي

2 -2  

          

توجه به مباحث 

مسائل (كاربردي 

مالي و تامين 

  )مالي

2 -3 

  الف

          

توجه به مباحث 

اقتصاد (كاربردي 

  )خانوار و جامعه

2 -3  

  ب

          

 مباحث به توجه

 تحوالت حوزه در

 اقتصادي جديد

  دنيا در

2 -4  

          

گرايي و  برون

 ارتباط با جهان
2 -5  

          

توجه به 

هاي مهم  بخش

اقتصادي در 

مباحث (كشور 

در حوزه اقتصاد 

شهري و 

اي،  منطقه

  ...)صنعتي و 

2 -6  

          

توجه به نقش 

  دولت در اقتصاد
2 -7  
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  امتيازدهي برنامه آموزشي جديد

 لحاظ دروس اختياري سرفصل جديد بدون)3( سرفصل جديد با لحاظ دروس اختياري)4(

 رديف معيار

 زياد خيلي زياد متوسط كم كم خيلي زياد خيلي زياد متوسط كم كم خيلي

      

 

 

 

   

توجه عام به 

مكاتب اقتصادي 

مكاتبي به غير (

از مكتب 

نئوكالسيك و 

 )جريان اصلي

1 -1 

          

توجه به مباحث 

عدم (كيفي 

سيطره كميت 

بر كيفيت در 

و عدم ) روش

 رويه استفاده بي

 علم در رياضيات

 وعدم اقتصاد

 رياضيات تبديل

 هدف به

1 -2 

          

توجه به 

هاي جديد  روش

و تجربي در 

مانند (اقتصاد 

اقتصاد 

آزمايشگاهي، 

هاي  تئوري

 ...)ها و  بازي

1 -3 

          

پوشش مباحث 

 اقتصاد اسالمي
1 -4 

          

توجه به 

هاي  پيشرفت

جديد رياضيات 

و ديگر 

  هاي كمي روش

1 -5 

          

توجه به 

هاي  جنبه

اجتماعي،تاريخي 

هاي  در تئوري

  اقتصادي

1 -6  

          

توجه به 

هاي  جنبه

فلسفي و 

روانشناسي در 

1 -7  
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 لحاظ دروس اختياري سرفصل جديد بدون)3( سرفصل جديد با لحاظ دروس اختياري)4(

 رديف معيار

 زياد خيلي زياد متوسط كم كم خيلي زياد خيلي زياد متوسط كم كم خيلي

هاي  تئوري

  اقتصادي

          

توجه به 

هاي  جنبه

حقوقي و 

سياسي در 

هاي  تئوري

  اقتصادي

1 -8  

          

ميزا ن ارتباط 

دروني با اقتصاد 

در نظر (ايران 

گرفتن اقتضائات 

فرهنگي، 

سياسي و جامعه 

  )شناختي ايران

2 -1  

          

ميزان ارتباط 

دروني با اقتصاد 

  اسالمي

2 -2  

          

توجه به مباحث 

مسائل (كاربردي 

مالي و تامين 

  )مالي

2 -3 

  الف

          

توجه به مباحث 

اقتصاد (كاربردي 

  )خانوار و جامعه

2 -3  

  ب

          

 مباحث به توجه

 حوزه در

 جديد تحوالت

  دنيا در اقتصادي

2 -4  

          

گرايي و  برون

 ارتباط با جهان
2 -5  

          

لحاظ نقش 

نهادهاي مهم 

اقتصادي در 

  كشور

2 -6  

          

لحاظ كردن 

نقش دولت در 

  اقتصاد

2 -7  
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هاي مرتبط بـا   ها و دروس در دو برنامه آموزشي فعلي و جديد، درس با بررسي سرفصل :1.1شاخص 

  اقتصادي و تاريخ عقايد اقتصـادي در بخـش  هاي  دو درس نظام: اين شاخص در سرفصل فعلي شامل

بنابراين اين شاخص در جدول . واحد است و در بخش اختياري درسي وجود ندارد 6اصلي به ارزش 

  .گيرد را مي كمامتياز ) 2(و ) 1(بندي  باال در دسته

هـاي   دروس سـير انديشـه  : هاي مرتبط با اين شـاخص در برنامـه آموزشـي جديـد شـامل      درس

. هاي اقتصادي در بخـش اصـلي و درس اقتصـاد نهـادي در بخـش اختيـاري اسـت         نظاماقتصادي و 

  .گيرد را مي كمامتياز ) 4(و ) 3(بندي  بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته

با بررسي دروس ارائه شده براي اين دو برنامه آموزشي، دروس كيفي در بخـش اصـلي   : 1.2شاخص 

اصول سازمان و مديريت، حقوق تجارت، مباني جامعه شناسي، (س در 9برنامه آموزشي فعلي شامل 

هـاي اقتصـادي، اقتصـاد ايـران، اقتصـاد       مباني فقهي اقتصاد اسالم، نظام اقتصادي صدر اسالم، نظـام 

باشـد، همچنـين در بخـش     درصد دروس ارائه شده مي 27است كه ) توسعه و تاريخ عقايد اقتصادي

بـا  ) عمومي، جغرافياي اقتصـادي ايـران و بانكـداري اسـالمي     شناسي جمعيت(درس  3اختياري نيز 

 12، )درس اصـلي و اختيـاري   60(پس به طور كلـي در مجمـوع دروس   . محتواي كيفي وجود دارد

بنابراين اين شـاخص در جـدول بـاال در    . درصد دروس داراي محتواي كيفي هستند 20درس يعني 

  .گيرد را مي كمامتياز خيلي) 2(بندي  و در دسته كمامتياز ) 1(بندي  دسته

حقـوق و اقتصـاد، اخـالق و    (درس 15دروس كيفي در بخش اصلي برنامه آموزشي جديد شامل 

متفكـران  : هـاي اقتصـادي   هـاي اقتصـادي، سـير انديشـه     اقتصاد، مباني فلسفي اقتصاد، سير انديشـه 

هـا و   سياسـت :صـاد ايـران  كليات و تاريخ اقتصـادي، اقت : اسالمي، آشنايي با فقه اسالمي، اقتصاد ايران

ايراني پيشـرفت و اقتصـاد    -ريزي و بودجه، الگوي اسالمي  برنامه: هاي اقتصادي، اقتصاد ايران چالش

 -هاي اقتصـادي   ، بانكداري اسالمي، بازار سرمايه اسالمي، بحران)1(مقاومتي، اقتصاد بخش عمومي 

باشـد، همچنـين    روس ارائه شده ميدرصد د 42است كه ) هاي اقتصادي مالي و اقتصاد جهاني، نظام

هـاي توسـعه بـا     هاي عدالت در اقتصاد، نظريه اقتصاد و دفاع، نظريه(درس  19در بخش اختياري نيز 

رويكرد اسالمي، اقتصاد اجتماعي، اقتصاد نهادي، اقتصاد و سرمايه اجتماعي، اقتصاد خانواده، اقتصـاد  

اي، اصـول و   هاي اتكـايي و صـكوك بيمـه    ، بيمهدستي، اصول بيمه، بيمه اموال، بيمه اشخاص صنايع

هاي توسـعه كشـاورزي،    مباني بيمه و تامين اجتماعي، توسعه اقتصادي روستايي و عشايري، سياست

بـا محتـواي كيفـي    ) ، روش شناسي اقتصـاد )2(و ) 1(مباني اقتصاد فرهنگ، فلسفه اقتصاد تطبيقي 

 43درس يعنـي   34، )اصـلي و اختيـاري   درس 79(پس به طور كلي در مجموع دروس . وجود دارد

و ) 3(بندي  بنابراين، اين شاخص در جدول باال در دسته. درصد دروس داراي محتواي كيفي هستند

  .گيرد را مي متوسطامتياز ) 4(
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ها و دروس در دو برنامه آموزشي فعلي و جديد، در سرفصـل فعلـي    با بررسي سرفصل :1.3شاخص 

بنابراين اين شاخص در . در بخش تخصصي و اختياري وجود ندارد هيچ درسي مرتبط با اين شاخص

  .گيرد را مي كم خيليامتياز ) 2(و ) 1(بندي  جدول باال در دسته

ها و كـاربرد   نظريه بازي"درس : هاي مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشي جديد شامل درس

در بخـش   ")2(رد آن در اقتصـاد  هـا و كـارب   نظريه بازي"در بخش اصلي و درس  ")1(آن در اقتصاد 

را  كـم  خيلـي امتيـاز  ) 4(و ) 3(بنـدي   بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته. اختياري است

  .گيرد مي

هـاي مـرتبط    ها و دروس در دو برنامه آموزشي فعلي و جديـد، درس  با بررسي سرفصل :1.4شاخص 

تصاد اسـالم و نظـام اقتصـادي صـدر     دو درس مباني فقهي اق: با اين شاخص در سرفصل فعلي شامل

بنـابراين ايـن   . واحد است و در بخش اختياري درسي وجود نـدارد  5اصلي به ارزش   اسالم در بخش

  .گيرد را مي كمامتياز ) 2(و ) 1(بندي  شاخص در جدول باال در دسته

د دروس اصـول و مبـاني اقتصـا   : هاي مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشي جديد شامل درس 

متفكران اسالمي، آشنايي با فقه اسالمي و بازار سـرمايه اسـالمي   : هاي اقتصادي اسالمي، سير انديشه

بنـابراين ايـن   . هاي توسعه با رويكرد اسالمي در بخش اختياري اسـت  در بخش اصلي و درس نظريه

  .گيرد را مي متوسطامتياز ) 4(و ) 3(بندي  شاخص در جدول باال در دسته

بررسي سرفصل دروس رياضي در دو برنامه آموزشي فعلي و جديد، برنامه آموزشـي  با  :5.1شاخص 

و ) 1(بنـدي   قديم با توجه به ضعف در ارائه مباحث جديد در حوزه رياضيات در جدول باال در دسته

  .گيرد را مي كمامتياز ) 2(

يـابي   و بهينـه  ها و نظريـه كنتـرل   هايي مانند نظريه بازي برنامه آموزشي فعلي با داشتن سرفصل

  .گيرد را مي متوسطامتياز ) 4(و ) 3(بندي  پويا در جدول باال در دسته

هـاي مـرتبط    ها و دروس در دو برنامه آموزشي فعلي و جديـد، درس  با بررسي سرفصل :6.1شاخص 

واحـد   3اصلي به ارزش   درس مباني جامعه شناسي در بخش: با اين شاخص در سرفصل فعلي شامل

) 1(بنـدي   بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته. اختياري درسي وجود ندارد است و در بخش

  .گيرد را مي كم خيليامتياز ) 2(و 

هاي مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشي جديد به اين شكل است كه در بخش اصـلي   درس

جتماعي و مبـاني  درسي وجود ندارد و در بخش اختياري دروس اقتصاد اجتماعي، اقتصاد و سرمايه ا

و در  كـم  خيلـي امتياز ) 3(بندي  بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته. اقتصاد فرهنگ است

  .گيرد را مي متوسطامتياز ) 4(بندي  دسته
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هاي مرتبط با  ها و دروس در دو برنامه آموزشي فعلي و جديد، درس با بررسي سرفصل :7.1شاخص 

بنـابراين ايـن شـاخص در جـدول بـاال در      . وجـود نـدارد   اين شاخص در سرفصل فعلي هيچ درسي

  .گيرد را مي كم خيليامتياز ) 2(و ) 1(بندي  دسته

دروس اخالق و اقتصـاد، مبـاني   : هاي مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشي جديد شامل درس

قـي در  هاي عدالت در اقتصاد و فلسفه اقتصاد تطبي هاي نظريه فلسفي اقتصاد، در بخش اصلي و درس

و در كـم  امتيـاز  ) 3(بنـدي   بنـابراين ايـن شـاخص در جـدول بـاال در دسـته      . بخش اختياري است

  .گيرد را مي زيادامتياز ) 4(بندي  دسته

هاي مرتبط با  ها و دروس در دو برنامه آموزشي فعلي و جديد، درس با بررسي سرفصل :8.1شاخص 

اصـلي اسـت و در بخـش      در بخـش درس حقـوق و تجـارت   : اين شاخص در سرفصل فعلـي شـامل  

امتيـاز  ) 2(و ) 1(بنـدي   بنابراين اين شاخص در جـدول بـاال در دسـته   . اختياري درسي وجود ندارد

  .گيرد را مي كم خيلي

درس حقوق و اقتصاد در بخش : هاي مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشي جديد شامل درس

بنابراين اين شاخص در جـدول بـاال در   . رداصلي است و در بخش اختياري درس مرتبطي وجود ندا

  .گيرد را مي كم خيليامتياز ) 4(و ) 3(بندي  دسته

هـاي مـرتبط    ها و دروس در دو برنامه آموزشي فعلي و جديـد، درس  با بررسي سرفصل :1.2شاخص 

  واحـد و درس  3اصلي به ارزش   درس اقتصاد ايران در بخش: با اين شاخص در سرفصل فعلي شامل

بندي  بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته. ياي اقتصادي ايران در بخش اختياري استجغراف

  .گيرد را مي كمامتياز ) 2(بندي  و در دسته كم خيليامتياز ) 1(

ايرانـي   –الگوي اسالمي دروس : هاي مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشي جديد شامل درس

هـا و   سياسـت : اقتصاد ايـران ، كليات و تاريخ اقتصادي): 1(يران اقتصاد ا، پيشرفت و اقتصاد مقاومتي

در بخـش اصـلي اسـت و در بخـش      ريـزي و بودجـه   برنامـه ): 3(اقتصاد ايران و  هاي اقتصادي چالش

) 4(و ) 3(بنـدي   بنابراين اين شاخص در جدول بـاال در دسـته  . اختياري درس مرتبطي وجود ندارد

  .گيرد را مي زيادامتياز 

مرتبطـي بـا     ها و دروس در دو برنامه آموزشي فعلي و جديـد، درس  با بررسي سرفصل :2.2شاخص 

بانكـداري    اصلي وجود ندارد و بخش اختياري شامل درس  اين شاخص در سرفصل فعلي و در بخش

و در  كـم  خيلـي امتيـاز  ) 1(بنـدي   بنابراين ايـن شـاخص در جـدول بـاال در دسـته     . اسالمي است

  .گيرد را مي كماز امتي) 2(بندي  دسته

در  بانكـداري اسـالمي  درس : هاي مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشـي جديـد شـامل    درس

بنابراين ايـن  . در بخش اختياري است  حسابداري بانكداري اسالميبخش اصلي است و وشامل درس 
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را  كـم امتيـاز  ) 4(بنـدي   و در دسـته  كـم  خيلـي امتيـاز  ) 3(بندي  شاخص در جدول باال در دسته

  .گيرد مي

هـاي   ها و دروس در دو برنامه آموزشـي فعلـي و جديـد، درس    با بررسي سرفصل :الف 2.3شاخص 

اصـلي و    هاي اقتصـادي در بخـش   درس ارزيابي طرح: مرتبط با اين شاخص در سرفصل فعلي شامل

بنـابراين ايــن شـاخص در جـدول بــاال در    . شـامل درس مـديريت مـالي در بخــش اختيـاري اسـت     

  .گيرد را مي كمامتياز ) 2(بندي  و در دسته كم خيليامتياز ) 1(بندي  دسته

ارزيـابي طـرح هـاي    درس : هاي مرتبط با اين شاخص در برنامـه آموزشـي جديـد شـامل     درس

  هاي بورس و اوراق بهادر و تامين مـالي،  و مديريت مالي در بخش اصلي است وشامل درس اقتصادي

در بخـش   اصول ومباني بيمه و تامين اجتماعي و تامين مالي خرد تامين مالي و قراردادهاي انرژي، 

) 4(بندي  و در دسته كمامتياز ) 3(بندي  بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته. اختياري است

  .گيرد را مي زياد خيليامتياز 

ها و دروس در دو برنامه آموزشـي فعلـي و جديـد، در سرفصـل      با بررسي سرفصل :ب 3.2شاخص 

اقتصـاد كـار و     اصلي درس مرتبطي وجود نـدارد و بخـش اختيـاري شـامل دروس      فعلي و در بخش

بنـدي   بنابراين اين شاخص در جدول بـاال در دسـته  . است اقتصاد تعاون اقتصاد رفاه و انساني، نيروي

  .گيرد را مي متوسطامتياز ) 2(بندي  و در دسته كم خيليامتياز ) 1(

هاي مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشي جديد به اين شكل است كه در بخش اصـلي   درس

اقتصـاد سـالمت،   اقتصـاد خـانواده،   : هـاي  درسي وجود ندارد ودروس بخـش اختيـاري شـامل درس   

. شـود  مـي  دسـتي و ميـراث فرهنگـي    انساني و اقتصاد هنر، صنايع اقتصادآموزش، اقتصاد كار و نيروي

امتيـاز  ) 4(بنـدي   و در دسته كم خيليامتياز ) 3(بندي  شاخص در جدول باال در دستهبنابراين اين 

  .گيرد را مي زياد

هاي مرتبط با  ها و دروس در دو برنامه آموزشي فعلي و جديد، درس با بررسي سرفصل :4.2شاخص 

بنـابراين ايـن شـاخص در جـدول بـاال در      . اين شاخص در سرفصل فعلي هيچ درسي وجـود نـدارد  

  .گيرد را مي كم خيليامتياز ) 2(و ) 1(بندي  دسته

هاي اقتصادي مالي  درس بحران: هاي مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشي جديد شامل درس

بنابراين ايـن شـاخص   . و اقتصاد جهاني در بخش اصلي و درس اقتصاد دفاع در بخش اختياري است

  .گيرد را مي كمامتياز ) 4(و ) 3(بندي  در جدول باال در دسته

هاي مرتبط با  ها و دروس در دو برنامه آموزشي فعلي و جديد، درس با بررسي سرفصل :5.2شاخص 

اصـلي و    الملـل در بخـش   الملل و ماليه بـين  دروس تجارت بين: اين شاخص در سرفصل فعلي شامل

در بخـش  ريزي متمركز و مسائل اقتصادي كشورهاي جهـان سـوم    دروس اقتصاد كشورهاي با برنامه
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) 2(بندي  و در دسته كمامتياز ) 1(بندي  بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته. اختياري است

  .گيرد را مي متوسطامتياز 

الملـل،   هاي تجـارت بـين   درس: هاي مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشي جديد شامل درس

هـاي فسـيلي بازارهـا و     درس انرژيالملل و اقتصاد گردشگري در بخش اصلي است وشامل  ماليه بين

 كمامتياز ) 3(بندي  بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته. ها در بخش اختياري است سياست

  .گيرد را مي متوسطامتياز ) 4(بندي  و در دسته

هاي مرتبط با  ها و دروس در دو برنامه آموزشي فعلي و جديد، درس با بررسي سرفصل :6.2شاخص 

در  زيسـت ومنـابع   اقتصـاد محـيط   و اقتصـاد كشـاورزي  دروس : ر سرفصل فعلي شاملاين شاخص د

اي، اقتصاد نفت و نيرو، اقتصاد صـنعتي و اقتصـاد    بخش اصلي و دروس اقتصاد شهري، اقتصاد منطقه

 كمامتياز ) 1(بندي  بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته. نقل در بخش اختياري است و حمل

  .گيرد را مي زياد خيليامتياز ) 2(بندي  و در دسته

اقتصاد انرژي و نفـت   هاي درس: هاي مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشي جديد شامل درس

در بخـش اصـلي و دروس اقتصـاد شـهري، اقتصـاد صـنعتي و        زيست ومنـابع  و نيرو و اقتصاد محيط

) 3(بنـدي   جدول بـاال در دسـته   بنابراين اين شاخص در. نقل در بخش اختياري است و اقتصاد حمل

  .گيرد را مي زيادامتياز ) 4(بندي  و در دسته كمامتياز 

هاي مرتبط با  ها و دروس در دو برنامه آموزشي فعلي و جديد، درس با بررسي سرفصل :7.2شاخص 

و اقتصـاد بخـش   ) هـا  هزينـه (اقتصـاد بخـش عمـومي   دروس : اين شاخص در سرفصل فعلـي شـامل  

بنـابراين ايـن   . بندي دولت در بخش اختياري اسـت  ر بخش اصلي و درس بودجهد) درآمدها(عمومي

را  زيـاد امتيـاز  ) 2(بنـدي   و در دسـته متوسـط  امتيـاز  ) 1(بنـدي   شاخص در جدول باال در دسته

  .گيرد مي

اقتصــاد بخــش دروس : هـاي مــرتبط بــا ايــن شــاخص در برنامــه آموزشــي جديــد شــامل  درس

در بخش اصلي است و در بخش اختيـاري درس  ) درآمدها(و اقتصاد بخش عمومي) ها هزينه(عمومي

را  متوسطامتيـاز  ) 4(و ) 3(بندي  بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته. مرتبطي وجود ندارد

  .گيرد مي

  

  گيري نتيجه

بود كه اين كـار  تالش اصلي در اين نوشتار، مقايسه دو برنامه فعلي و جديد آموزش اقتصاد در ايران 

هـا در دو برنامـه    هايي در حوزه آمـوزش اقتصـاد و امتيـازدهي بـه ايـن شـاخص       با استخراج شاخص

  .آموزشي صورت گرفت
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ها برنامه آموزشي جديد نسبت بـه برنامـه آمـوزش فعلـي      طبق نتايج به دست آمده در اكثر شاخص

نتيجـه ايـن مقالـه نشـان     . ي داردهايي را داشته است اما نسبت به نقطه مطلوب فاصله زياد پيشرفت

سازي و بررسي مسائل اقتصاد ايران، لحاظ نقـش   هاي پيشنهادي در حوزهاي بومي دهد كه درس مي

هاي خـوبي   پيشرفت كاربردي مباحث به جهان، توجه با ارتباط و گرايي نهادهاي مهم اقتصادي، برون

 جديـد  هـاي  پيشـرفت  بـه  توجـه  هاي جديد تجربي، داشته اما در حوزه صوري شدن، توجه به روش

تـاريخي،  اسالمي و توجه به مباني فلسفي،  كمي، توجه به مباحث اقتصاد هاي روش ديگر و رياضيات

 بـه  اقتصـاد، توجـه   در دولـت  نقـش  كردن هاي اقتصادي، لحاظ شناختي و روانشناختي نطريه جامعه

  .قابل قبولي نداشته استدنيا، پيشرفت چشمگير و  در اقتصادي جديد تحوالت حوزه در مباحث

  :شود جهت بهبود برنامه آموزشي اقتصاد پيشنهادات زير در اين مقاله ارائه مي

 در متدولوژي و علمي انتولوژي جايگاه كردن مشخص(ايران  اقتصاد علم فلسفه در بازنگري  -1

  ) پيشرفت ايرانياسالمي،  الگوي اسالمي؛ اقتصاد فلسفه پردازي؛ تئوري

   رياضيات صحيح كاربرد كالن، و خرد واحدهاي مقدماتي در بازبيني  -2

  روش حوزه در بيشتر تكثرگرايي  -3

 استفاده بيشتر از دستاوردهاي ساير مكاتب هترودوكس   -4

  ) ... و رفتاري تجربي، غيرفرماليستي، هاي روش(جديد  آموزشي هاي روش معرفي  -5

با مطرح شدن اقتصاد مقاومتي، الزم است در جهت گفتمان سازي اقتصـاد مقـاومتي سـهم      -6

  .بيشتري از برنامه آموزشي به اقتصاد مقاومتي و الزامات آن پرداخته شود

  جنگ اقتصادي و دفاع اقتصادي دو مفهومي هستند كه بـا توجـه بـه شـرايط تحـريم وارده        -7

  .آن داشتاي به  كشور نياز است توجه ويژهبر

 نظـام  كـارايي  عدم عمده علل جمله از پژوهشي و آموزشي نظام بين ساختاري پيوند فقدان  -8

 شـدت  بـه  را اقتصـاد،  آموزشي نظام كل امر اين كه است ايران اقتصاد رسمي آموزش نظام در توليد

  .و نياز به تقويت دروس كاربردي در حوزه اقتصاد است .دهد مي قرار تاثير تحت

شود در برنامه آموزشي دروس كاربردي اقتصاد اسالمي بيشـتر مـورد   همچنين پيشنهاد مي  -9

  .توجه قرار گيرد
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فعلي، جديد، هر دو، (و وضعيت نسبت به سرفصل ليست كل دروس ): 1(پيوست 

  )هيچكدام
وضعيت نسبت به 

  سرفصل

  رديف  درس واحد  شاخص

 1  اسالمي بانكداري 3  2- 2  هر دو

  (2):اقتصادي هاي انديشه سير 2  4- 1  جديد

 2 اسالمي تفكرانم

 3 اقتصادي فقه با آشنايي 3  4- 1  هر دو

پيشرفت و  الگوي اسالمي ايراني 2  1- 2  جديد

 4 اقتصاد مقاومتي

 5 بازار سرمايه اسالمي 2  2- 2  جديد

 6 اسالمي حسابداري بانكداري 2  2- 2  جديد

 7 اسالمي رويكرد توسعه با هاي نظريه 2  4- 1  جديد

 8 اسالمي اقتصاد اصول و مباني 2  4- 1  جديد

 تاريخ و كليات )1( ايران اقتصاد 3  1- 2  جديد

 9  اقتصادي

 و ها سياست )2( ايران اقتصاد 3  1- 2  جديد

 10 اقتصادي هاي چالش

 و ريزي برنامه )3( ايران اقتصاد 2  1- 2  جديد

 11 بودجه

 12 منابع و زيست محيط اقتصاد 3  3- 2  هر دو

 13 انرژي اقتصاد 3  6- 2  هر دو

 14 مالي تامين و بهادار اوراق بورس 2  3- 2  جديد

 15 دستي صنايع اقتصاد 2  3- 2  جديد

 16 فرهنگي ميراث اقتصادا 2  3- 2  جديد

 17  گردشگري اقتصاد 2  5- 2  جديد

 18  كشاورزي اقتصاد 2  6- 2  هر دو

 و روستايي اقتصادي توسعه 2  2- 1  جديد

 19  عشايري

 20  اقتصاد و حقوق 2  8- 1  جديد

 21 اقتصاد و اخالق 2  7- 1  جديد

 22 اقتصاد فلسفي مباني 2  7- 1  جديد

 23 اجتماعي اقتصاد 2  6- 1  جديد

 24 دفاع و اقتصاد 2  4- 2  جديد

 25 اقتصاد در عدالت هاي نظريه 2  7- 1  جديد

 26 نهادي اقتصاد 2  1- 1  جديد

 27 اجتماعي سرمايه و اقتصاد 2  6- 1  جديد

 28  فرهنگ اقتصاد مباني 2  6- 1  جديد

 29  رسانه اقتصاد 2  3- 2  جديد

 30  1تطبيقي  اقتصاد فلسفه 2  7- 1  جديد
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وضعيت نسبت به 

  سرفصل

  رديف  درس واحد  شاخص

 31  2تطبيقي  اقتصاد فلسفه 2  7- 1  جديد

 32  اقتصاد شناسي روش 2  7- 1  جديد

 فرهنگي - اجتماعي  ارزيابي 2  3- 2  جديد

 33  اقتصادي هاي طرح

 اقتصاد و مالي اقتصادي هاي بحران 2  4- 2  جديد

 34  جهاني

 كشاورزي توسعه هاي سياست 2  2- 1  جديد

35 

 و بازارها: فسيلي هاي انرژي 2  5- 2  جديد

 36 ها سياست

 37  )1(رياضي  اقتصاد 2  5- 1  هردو

 38 عملياتي پژوهش 2  5- 1  هر دو

 و بازارها: فسيلي هاي انرژي 2  5- 2  جديد

 39 ها سياست

 و بازارها: پذير تجديد هاي انرژي 2  5- 2  جديد

 40 ها سياست

 41 انرژي در قراردادها و مالي تأمين 2  3- 2  جديد

اقتصاد  در آن كاربرد و بازي نظريه 2  6- 1  جديد

)1( 42 

اقتصاد  در آن كاربرد و بازي نظريه 2  6- 1  جديد

)2( 43 

 44  اقتصاد خانواده  3  3- 2  جديد

 45  عمومي بخش حسابداري 2  7- 2  جديد

 46  اقتصاد هنر  3  3- 2  هيج

 47  نقل و حمل اقتصاد 2  6- 2  هر دو

 48  سالمت اقتصاد 2  3- 2  جديد

 49  آموزش اقتصاد 2  3- 2  جديد

 50  اي بيمه صكوك و اتكايي هاي بيمه 2  2- 1  جديد

 تامين و بيمه مباني و اصول 2  2- 1  هردو

 51  اجتماعي

 52  خرد مالي تامين 2  3- 2  جديد

 53 اصول سازمان و مديريت 3  2- 1  فعلي

 54 حقوق تجارت 3  8- 1  فعلي

 55 مباني جامعه شناسي 3  6- 1  فعلي

 56 1رياضيات  4  5- 1  هردو

 57  2رياضيات   4  5- 1  هردو

 58  1آمار   4  5- 1  هردو

 59  2آمار   4  5- 1  هر دو

 60  تحقيقروش   3  2- 1  فعلي
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وضعيت نسبت به 

  سرفصل

  رديف  درس واحد  شاخص

 61  اقتصاد خاورميانه  3  2- 2  هيج

 62  اقتصاد كشورهاي مسلمان  3  2- 2  هيج

 63  مسائل جاري در اقتصاد اسالمي  3  2- 2  هيج

 64  بازرگاني در اسالم  3  4- 1  هيج

 65  پول و بانكداري  3  2- 1  هر دو

 66  )1(اقتصاد بخش عمومي   3  7- 2  هر دو

 67  نظام اقتصادي صدر اسالم  2  4- 1  هر دو

 68  هاي اقتصادي نظام  3  1- 1  هردو

 69  الملل تجارت بين  3  5- 2  هر دو

 70  الملل ماليه بين  3  5- 2  هر دو

 71  اقتصاد توسعه  3  2- 1  هر دو

 72  المللاقتصاد سياسي داخلي و بين  3  4- 2  هيج

 73 )2(اقتصاد بخش عمومي  3  7- 2  هر دو

 74  تاريخ عقايد اقتصادي 3  1- 1  فعلي

 75  ريزي اقتصادي برنامه 3  2- 1  فعلي

 76  اقتصاد نفت و نيرو 3  6- 2  فعلي

 77 بودجه 3  7- 2  فعلي

 78  اقتصاد شهري 2  6- 2  هر دو

 79  اي اقتصاد منطقه 2  6- 2  فعلي

 80  انساني اقتصاد كار و نيروي 3  2- 3  فعلي

 81  ماليه عمومي در اسالم  3  4- 1  هيج

 82  اقتصاد تعاون 2  3- 2  فعلي

اقتصاد كشورهاي با برنامه ريزي  2  5- 2  فعلي

 83  متمركز

مسائل اقتصادي كشورهاي جهان  3  5- 2  فعلي

 84  سوم

 85  جنگ و دفاع اقتصادي  3  4- 2  هيج

 86  احتمال و استنباط آماري 3  5- 1  هردو

 87  )3(رياضي  3  5- 1  هر دو

 88  جهاني شدن  3  4- 2  هيج

 89  اقتصاد صنعتي 3  6- 2  فعلي

 90  سنجي كاربردياقتصاد  3  5- 1  هر دو

 91  جغرافياي اقتصادي ايران 2  1- 2  فعلي

 92  اقتصاد ورزش  3  3- 2  هيج
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  ليست دروس سرفصل جديد و فعلي): 2(پيوست 

 :هاي جديد سرفصل -1

 اختياري و تخصصي دروس در اسالمي اقتصاد مسائل با مرتبط جديد دروس: الف

  رديف  درس واحد

  1  اسالمي بانكداري 3

  2 اسالمي تفكرانم  (2):اقتصادي هاي انديشه سير 2

  3 اقتصادي فقه با آشنايي 3

  4 پيشرفت و اقتصاد مقاومتي الگوي اسالمي ايراني 2

  5 بازار اسالمي سرمايه 2

  6 اسالمي حسابداري بانكداري 2

  7 اسالمي رويكرد توسعه با هاي نظريه 2

  8 اسالمي اقتصاد اصول و مباني 2

 اختياري و تخصصي دروس در ايران اقتصاد بر كيدات و سازي بومي رويكرد با جديد دروس: ب

  رديف  درس واحد

  1  اقتصادي تاريخ و كليات )1( ايران اقتصاد 3

  2 اقتصادي هاي چالش و ها سياست )2( ايران اقتصاد 3

  3 بودجه و ريزي برنامه )3( ايران اقتصاد 2

  4 منابع و زيست محيط اقتصاد 3

  5 انرژي اقتصاد 3

  6 مالي تامين و بهادار اوراق بورس 2

  7 دستي صنايع اقتصاد 2

  8 فرهنگي ميراث اقتصادا 2

  9  گردشگري اقتصاد 2

  10  كشاورزي اقتصاد 2

  11  عشايري و روستايي اقتصادي توسعه 2

 اختياري و تخصصي دروس در بين رشته اي دروس: پ

  رديف  درس واحد

  1  اقتصاد و حقوق 2

  2 اقتصاد و اخالق 2

  3 اقتصاد فلسفي مباني 2

  4 اجتماعي اقتصاد 2

  5 دفاع و اقتصاد 2

  6 اقتصاد در عدالت هاي نظريه 2

  7 نهادي اقتصاد 2

  8 اجتماعي سرمايه و اقتصاد 2

  9  فرهنگ اقتصاد مباني 2

  10  رسانه اقتصاد 2

  11  1تطبيقي  اقتصاد فلسفه 2
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  12  2تطبيقي  اقتصاد فلسفه 2

  13  اقتصاد شناسي روش 2

  14  اقتصادي هايطرح فرهنگي -اجتماعي ارزيابي 2

 اختياري و تخصصي دروس در جهاني اقتصاد مطالعات حوزه در جديد دروس: ت

  رديف  درس واحد

  1  جهاني اقتصاد و مالي اقتصادي هايبحران 2

  2 كشاورزي توسعه هايسياست 2

  3 هاسياست و بازارها : فسيلي انرژي هاي 2

 در اختياري و تخصصي دروس عنوان به دانشجويان علمي توان تقويت براي كه دروسي ساير: ث

 .است شده اضافه برنامه جديد

  رديف  درس واحد

  1  )1(رياضي  اقتصاد 2

  2 عملياتي پژوهش 2

  3 سياستها و بازارها :فسيلي هاي انرژي 2

  4 سياستها و بازارها :پذير تجديد هاي انرژي 2

  5 انرژي در قراردادها و مالي تأمين 2

  6 )1(اقتصاد  در آن كاربرد و بازي نظريه 2

  7 )2(اقتصاد  در آن كاربرد و بازي نظريه 2

  8 ريسك مديريت و مالي اقتصاد 2

  9  عمومي بخش حسابداري 2

  10  شده تمام بهاي حسابداري 2

  11  نقل و حمل اقتصاد 2

  12  سالمت اقتصاد 2

  13  آموزش اقتصاد 2

  14  بيمه اي صكوك و اتكايي هاي بيمه 2

  15  اجتماعي تأمين و بيمه مباني و اصول 2

  16  خرد مالي تأمين 2

 :هاي فعلي سرفصل -2

 :دروس اصلي: الف

  رديف  درس واحد

  1  زبان خارجي 2

  2 اصول سازمان و مديريت 3

  3 حقوق تجارت 3

  4 مباني جامعه شناسي 3

  5 1رياضيات  4

  6  2رياضيات   4

  7  1آمار   4

  8  2آمار   4
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  9  روش تحقيق  3

  10  )1(اصول حسابداري   3

  11  )2(اصول حسابداري   3

  12  )1(اقتصاد خرد   4

  13 )2(اقتصاد خرد   4

  14 )1(اقتصاد كالن   4

  15 )2(اقتصاد كالن   4

  16  پول و بانكداري  3

  17  مباني فقهي اقتصاد اسالم  3

  18  )1(اقتصاد بخش عمومي   3

  19  نظام اقتصادي صدر اسالم  2

  20  هاي اقتصادي نظام  3

  21  الملل تجارت بين  3

  22  الملل ماليه بين  3

  23  اقتصاد توسعه  3

  24  اقتصاد ايران  3

 دروس اختصاصي: ب

  رديف  درس واحد

  1  اقتصاد كشاورزي 3

  2 اقتصاد مديريت 3

  3 )2(اقتصاد بخش عمومي  3

  4  اقتصاد رياضي 3

  5  اقتصاد سنجي 4

  6  تاريخ عقايد اقتصادي 3

  7  هاي اقتصادي ارزيابي طرح 3

  8  برنامه ريزي اقتصادي 3

  9  اقتصاد منابع 3

 دروس اختصاصي اختياري: ج

  رديف  درس واحد

  1  اقتصاد نفت و نيرو 3

  2 آشنايي با برنامه نويسي و بسته هاي كامپيوتري 3

  3 بودجه 3

  4  اقتصاد شهري 2

  5  اي اقتصاد منطقه 2

  6  پژوهش عملياتي 3

  7  حسابداري شركت ها 3

  8  انساني اقتصاد كار و نيروي 3

  9  اقتصاد رفاه 3

  10  اقتصاد تعاون 2

  11  اقتصاد كشورهاي با برنامه ريزي متمركز 2
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  12  مسائل اقتصادي كشورهاي جهان سوم 3

  13  حسابداري ملي 2

  14  استنباط آمارياحتمال و  3

  15  )3(رياضي  3

  16  )1(مديريت مالي  3

  17  اقتصاد صنعتي 3

  18  )1(نقل  و اقتصاد حمل 3

  19  اصول بيمه 3

  20  بانكداري اسالمي 2

  21  جمعيت شناسي عمومي 3

  22  اقتصاد سنجي كاربردي 3

  23  )1(موضوعات انتخابي در اقتصاد  3- 1

  24 )2(اقتصاد موضوعات انتخابي در  3- 1

  25 )3(موضوعات انتخابي در اقتصاد  3- 1

  26  )3(زبان خارجي  3

  27  جغرافياي اقتصادي ايران 2
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