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در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  92آبانماه  9مورخ  دویست و هفدهمین جلسه گروه اقتصاد
  .برگزار شد

 :طبق دستور جلسه موارد زیر پیگیري شددر ابتداي جلسه 

 گروه اقتصاد يشنهادیپ يپرسش در مورد طرح ها - 1

 طرح ترجمه دکترخداپرست: الف

 طرح ترجمه دکتر  زراء نژاد  سه مورد: ب

 اقتصاد خانواده   ياریدکتر اسفند نیطرح تدو: ج

 !!شد  که مرجوع یتفضل دونیطرح دکتر فر:  د

 رانیاقتصاد ا:  نیتدو يگروه برا شنهادیپ:  ه

 -  یعرب –درخشان –صدر –یرجائ –یدکتر عزت( مقاالت و عدم حضور  یو بررس یمقاالت جهان يریگیپ - 2
 ) يشاکر

 از منظر علم اقتصاد  یعلوم انسان یستیچ - 3

 )   یتجارت خارج –اقتصاد مسکن  – یمل دیتول( با عنوان  یتخصص ينشستها يریگیپ - 4

 طرح دکتر واعظ - 5

 یشناس بیآس ینظرخواه يپرکردن فرم ها - 6

 اصالح نقدنامه - 7

 در هر حوزه و مصاحبه با اعضاء یسواالت تخصص يگردآور - 8

 و بلوچستان به عنوان عضو گروه ستانیاز دانشگاه س یپهلوان بیدعوت از دکتر مص - 9

را هم که وعده  یاز دوستان فرصت مطالعه متن را نداشته که به بعد موکول شد و مقاالت يارینقدنامه ، بس درمورد
 .نداشته باشد يوکسر یداده بودند ، خواهند آورد ، که نقدنامه کم



 ياز نواقص پرونده ها ياریبس رخانهیمسئول محترم دب سهیمق يگروه اطالع داد که جناب آقا رینقدنامه ،دب درمورد
کار  نیدر ا گرینقص د. خواهد شد ییکار نها شانیا يها يریگیوم و موجود را رفع نموده اند و با پمفقود و معد

 . است ینقص باق نیکه همچنان ا دادیگروه ارائه م دیفقدان چند مقاله بوده است که با

 .   ندینما لیمیا ندهیاز منظر علم اقتصاد ، بحث شد و مقرر شد دکتر زراءنژاد هفته آ یعلوم انسان یستیچ: بحث

درمورد اخالق آدام  يدکتر زراءنژاد مقاله ا. مطرح شد یو دکتر شعبان ریدب شنهاداتیپ یمقاالت جهان درمورد
 .دهندیگروه قرار م اریکرده اند که دراخت هیته تیاسم

 


