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 اقتصاد ةهاي دروس رشت سازي سرفصل نوين

  *اسفنديارياصغر  علي

  **منش آرش جمال

  چكيده
همـايش گـروه اقتصـاد در     انساني و دومين پـيش  در راستاي دومين كنگرة ملي علوم

هـاي دروس رشـتة اقتصـاد در دورة كارشناسـي و مـĤالً       سازي سرفصـل  تبيين نوين
  .شد خواهد كارشناسي ارشد، موارد ذيل در اين نقدنامه ارائه

هـا و   محتـوايي و عنـواني، نخسـت سرفصـل    سـازي   براي نيل به اهداف نـوين 
بندي جهاني زيـر   كه رتبه 1هاي بزرگ دنيا هاي دروس رشتة اقتصاد از دانشگاه عنوان

هـاي مصـوب اوليـة شـوراي عـالي       را دارند، اخذ گرديده و با مقايسة سرفصـل  50
هـاي بـزرگ    هاي برخي از دانشـگاه  انقالب فرهنگي در سي سال گذشته و سرفصل

هاي اخير با اختيارات هيئت مميزه تغييراتي در آن داده شده و اجرا  سال كشور كه در
همايش قبلي مقايسه شـده و بـه رشـتة     هاي همكاران گرانقدر پيش گردد، ديدگاه مي

كند كه عناوين دروس رشتة اقتصاد  نتيجة اين مقاله مشخص مي. است تحرير درآمده
  . ياز دارداز لحاظ تركيب و محتوا به يك بازنگري اساسي ن

  .سازي عنواني سازي محتوايي، نوين سرفصل دروس، رشتة اقتصاد، نوين :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 موارديدر  دانشجويان اقتصاد در ايران،شود تا  به مباحث جديد اقتصاد باعث مي يتوجه بي

هـا و   يك مدل جديد اقتصـادي و توضـيح رفتـار عامـل     ةتسلط و مهارت كافي براي توسع
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 استانداردتكرار الگوهاي باعث  خود باشند و اين موجود را نداشته هاي تعادل و عدم ها تعادل
  .گردد ميايران  يتحقيقات اقتصاددر 

يكي از مسائل مهم در آموزش علم اقتصاد، ارتباط با محققـان و دسترسـي بـه منـابع و     
تحقيقات جديد اين رشته در ساير كشورهاسـت كـه بنـا بـه داليلـي ايـن پيوسـتگي ميـان         

هـاي   ژورنـال  ميزان انتشـار مقالـه در   ،همچنين. دانشجويان اين رشته در ايران ضعيف است
دانشـجويان دكتـراي    عاتي خـارجي بـراي اسـاتيد و   هاي مطال خارجي و حضور در فرصت

 ايـن مسـائل در مجمـوع موجـب    . اسـت  بـاالتر از رشـتة اقتصـاد    مراتببه  ي فنيها هرشت
را تحقيقـات   ةهاي ديگر محققان شده و تمايل به ادام فعاليت از اطالعي و نيز بي گيانگيز بي
 .دهد كاهش مي اقتصاددانان كشوردر 

تدريس و محتواي دروس و استراتژي تحقيق  ةاز شيو وبردارياگر بخواهيم از طريق الگ
در ايـران   هخارجي به مقايسه و اصالح وضـعيت موجـود يـك رشـت     هاي معتبر در دانشگاه
مناسبي براي بررسي تفاوت بين شيوه در ايران و خارج  ةرشتة اقتصاد گزين احتماالً ،بپردازيم

دنيا تـا   ساختار تدريس اقتصاد درشايد، علت اين موضوع آن باشد كه . از كشور خواهدبود
هـاي   اكثريت دانشگاه ي استاندارد شده است و محتواي دروس و منابع درسي دربسيارحد 

هـاي نسـبتاً زيـادي را در     اساتيد علم اقتصاد در ايران كتاب. معتبر دنيا تا حدي مشابه است
هـا   بسـياري از ايـن كتـاب   . انـد   فارسي ترجمـه كـرده   هاي گوناگون علوم اقتصادي به زمينه

تدريس اين . آيند شمارمي هاي معتبر جهان به هاي ارزشمندي از متون درسي دانشگاه ترجمه
كتب كه برخي براي دورة كارشناسي و برخي ديگر براي كارشناسي ارشـد مناسـب اسـت،    

. هاي معتبر جهـان باشـد   تواند متضمن حفظ معيارهاي آموزشي و حداقل سطح دانشگاه مي
هـاي غيـر    روزآمد نبودن اين منابع، گاهي ترجمه اما، متأسفانه در اين زمينه مشكالتي چون 

لفظي و عدم استفادة كامل از كتابي خـاص بـه عنـوان منـابع درسـي، ايـن       لا سليس و تحت
  :ددگر در رابطه با مسائل باال موارد زير طرح مي. رو كرده است موضوع را با چالش روبه

  
  سازي محتوايي و عنواني نقد محورهاي مورد بررسي نوين. 2

سازي محتوايي و عنواني در دروس و در مقاطع متفـاوت بـه    محورهاي مورد بررسي نوين
  :شود مي اين نحو ارائه

ن، آمار سازي محتوايي و عنواني در دروس اقتصاد، رياضيات، اقتصادسنجي، زبا نوين. 1
  و روش تحقيق مطرح هستند؛
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  ).هاي جديد دروس يا دوره(ها در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد  سازي عنوان نوين. 2
  . گردد مي ترتيب بررسي  موارد باال به

  
  سازي محتوايي و عنواني نوين 1,2

  رياضيات 1,1,2
اي طوالني داشته و در  ورود رياضيات به حوزة اقتصاد و كاربرد وسيع در اين رشته، سابقه

 در رياضيات كاربرد براي )Cournot( كورنو تالش. است اي داشته اخير رشد فزايندههاي  سال
 را رياضي اقتصاد ةاولي ادبيات از بخشي و شود ين حركت در اين زمينه تلقي مينخست اقتصاد،

 را اقتصادي بنگاه يك رفتار ،آن تا با بود رياضي الگوي طراحي به دنبال كورنو. دكر ارائه وي
 .دهد نشان

 مارشال ،)Neumann Von( ، فون نيومن)Pareto( پارتو ،)Walras( والراس كورنو، از پس
)Marshall( ــورث ــل ،)Edgeworth(، اج ــر ،)Cassel( كس ــين)Fisher( فيش ــرگن  ، ت ب
)Tinbergen(هيكس ، )Hicks(آليس ، )Allais(،  ساموئلسون)Samuelson(، ناش )Nash (و 

ه رشـت  ايـن  تحـوالت  و اقتصـاد  در رياضـيات  كاربرد در نقش بسزايي )Koopmans( كوپمنز
  ).27 -  3: 1382دادگر، ( داشتند

اقتصاددانان تالش دارند تا با استفاده از مفاهيم رياضي، گفتار خود را هرچـه بيشـتر بـه    
شـدن مباحـث اقتصـادي و     با توجه به كمي. دقت و قاطعيت گفتار رياضيدانان نزديك كنند

ويژه در مقاطع پاياني كارشناسي  رياضيات پيشرفته در اقتصاد و بهافزايش روزافزون دروس 
هاي ستاد انقالب فرهنگي گنجانيده  و كارشناسي ارشد، رياضياتي كه در قالب اولية سرفصل

نخست، اينكه تسلط : اين امر به چند دليل حادث شده است. شده است، بسيار ابتدايي است
يابي پويا، توپولوژي، مسيرهاي بهينه، جبـر   يابي، بهينه نههاي بهي ويژه در زمينه بر رياضيات به

افزارهـاي متفـاوت كـامپيوتري     ها و موارد مشابه با كـاربرد نـرم   خطي پيشرفته، تئوري بازي
و  1گردد؛ دوم، رياضيات  آميخته گردد و محتواهاي جديد و كتب جديد متناسب با آن ارائه

عمـدتاً مبتنـي بـه حسـاب      2لفرد و چيانگجيم وبر به صورت محض يا اقتصاد رياضي آ 2
محدود بوده و حداكثر فقط براي درك مفاهيم نظـري  ) مشتق، ديفرانسيل، و انتگرال(فاضله 

اي پيشـتر نخواهـد    يابي ايستا و يا ايستايي مقايسـه  نسبتاً پيچيده كاربرد دارد و از سطح بهينه
 اقتصـادي  جديـد  هـاي  نظريـه  و توسعة در تبيين نقش بسزايي رياضيات آنكه وجود با. رفت
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 ايـن  بـا  آشنايي چنـداني  كشور، در رشتة اقتصاد تحصيالت تكميلي دانشجويان است، داشته

  ).106 -  79: 1387درويشي و ديگران، (اند  نبرده پي نيز ضرورت آن به ندارند و مباحث
هاي معتبر نشان از اهميت قابـل مالحظـة رياضـيات     بررسي دروس يادشده در دانشگاه

ي در جهـت بهينـه     سازي هاي اقتصادي و دوم در مدل اوالً در تحليل يـابي پويـا و    هـاي كمـ
مسـتلزم  سازي بومي در دروس اقتصاد اسـالمي   هاست؛ حتي، مدل مسيرهاي بهينة شاخص

هـاي   محاسبة قيمت كاالهاي عمومي نيازمند كاربرد مـدل . يادگيري رياضيات پيشرفته است
رديـابي  . هاي رياضـيات خـاص خـود اسـت     با پيچيدگي )Ramsy -Clark( رمزيـ   كالرك

 ةمحاسـب  ،در دروس اقتصـاد كـالن   Micro Foundation پيشـرفت، ديـدگاه   ةمسيرهاي بهين
و  مواردي از صدها مورد كاربرد رياضيات پيشرفته و نوين در علم اقتصـاد  رهاي ساي قيمت

  . گيري است ويژه در يادگيري و تصميم به
فلوريدا براي دورة كارشناسي، حداقل شـش درس رياضـي بـه صـور     مثالً، در دانشگاه 
ي   دانان، روش هاي محاسباتي براي اقتصاد گوناگون نظير روش هـاي   و روش 2و  1هاي كمـ

هـا و   تئوري بـازي . شود سازي رياضي براي اقتصاددانان ارائه مي پيشرفته و مدل 2و  1كمي 
سطحي بسيار پيشرفته در دانشگاه استانفورد  كاربردهاي اقتصادي آن در دورة كارشناسي در

هـاي   هـاي اجتمـاعي، عنـوان    گيري دسـتوري و انتخـاب   ارائه شده است و يا درس تصميم
گيـري چنـدوجهي يـا     هـاي تصـميم   ها، اقتصاد اطالعـات و نظريـه   پيشرفته در تئوري بازي

در ايـن  از جملـه دروس رياضـيات اسـت كـه      )Multi person Decision theory(چندنفره 
هاي رياضي قوي نياز دارد،  درس كه به پايه 5در دانشگاه منچستر، . شود دانشگاه عرضه مي

و دو درس پژوهش  2و  1گردد كه دو درس رياضيات  مي براي دورة كارشناسي ارشد ارائه
گيري و يك درس رياضيات مالي است، كه فراتـر از حسـاب فاضـله و     عملياتي در تصميم

موارد يادشده جداي از رياضياتي  3.ك كارشناسي ارشد رشتة اقتصاد استهاي رياضي ي پايه
اي و پويا و مسيرهاي بهينـه بـراي صـنايعي     يابي ايستاي مقايسه است كه معموالً براي بهينه

مـدل  (هـاي صـنعتي    هاي صنعتي، جنگلداري صنعتي، دامـداري  پرورش ماهي 4چون نفت،
گيري و رياضيات پيشرفته مورد نياز  تصميمهاي  در تئوري) برش پشم، مدل عرضة گوشت

هاي صنعتي متفـاوت مسـتلزم تسـلط بـه      تنيدگي فعاليت امروزه پاسخگويي به درهم. است
  .هاي صنعتي است گيري در فعاليت هاي رياضي قوي در تصميم مدل

مثالً، بازارهاي با تعديل تأخيري نظير بـازار علوفـه، دامـداري و صـنايع لبنـي مسـتلزم       
موارد فـوق بخـش كـوچكي از    . رياضي با معادالت ديفرانسيل مرحلة سوم است هاي مدل
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سـازي اقتصـاد مناسـب بـا      براي بومي. سازي ابزار رياضي در علم اقتصاد امروز است نوين
هاي صنعتي  بسا ساختار فعاليت هاي رياضي قوي هستيم؛ چه هنجارهاي جامعه، نيازمند مدل

هاي رايج جهاني را الزم داشته باشد، امـا يـادگيري    مدلهايي جدا از  فوق در كشور ما، مدل
  . گيرد ها از يك سرچشمة رياضيات قوي نشأت مي اصول آن

بضاعت ما در اين مقوله چگونه است؟ تقريباً تنها كتاب رياضيات پيشرفته، كتاب چيانك 
يابي  نهبهيست و مكمل آن كتابي تحت عنوان يابي پويا اصول بهينهترجمة اهرابي تحت عنوان 

ها ترجمه و حداقل مربوط بـه   نشر دانشگاه عالمه طباطبايي است كه هر دوي اين كتاب پويا
در . اي دارد مالحظـه  و با رياضـيات علـم اقتصـاد جديـد فاصـلة قابـل       5سال پيش است 15
وجود آمده اسـت   كارگيري رياضيات در اقتصاد به هاي بسياري در به هاي اخير، پيشرفت دهه
 منطـق  ،)تفاضـلي (ديفرانسـيلي   هاي بازي آشوب، هاي ها، نظريه بازي تئوري توپولوژي،: نظير

). 106 -  79: 1387درويشـي و ديگـران،   (عـددي   محاسـبات  عصـبي و  هـاي  شـبكه  فـازي، 
سازي ابزارهاي علم اقتصاد، چه بـومي و چـه پـارادايم     گيري كلي اينكه، به منظور نوين نتيجه

هـاي   هـا و توليـد كتـاب    هاي آن محتواي دروس رياضيات، عنوان رايج، نيازمند تغيير كلي در
  . تواند حايز اهميت باشد در اين راستا، تعامل بين رياضيدانان و اقتصاددانان مي. روزآمد است

  اقتصادسنجي 2,1,2
هاي جدي ورود اقتصادسنجي را به علم اقتصاد، به انتشار نخستين  شايد بتوان نخستين جرقه

هرچنـد كـه در   . منسوب كـرد  1722روش حداقل مربعات معمولي در سال  مقاله در زمينة
تـرين رياضـيدانان، ابـداع ايـن      گاوس، يكي از معـروف  1806لژاندر و در سال  1805سال 

يكي ديگر از ابزارهاي مهم براي ). 1006: 1389درخشان، (روش را به خود منتسب كردند 
ايـن ابـزار بـا كاربردهـاي     . تصادسنجي استهاي اقتصادي، اق اثبات تجربي مفاهيم و نظريه

هـا   اقتصادسنجي در اين دانشگاه. شود هاي بزرگ دنيا ارائه و تدريس مي متفاوت در دانشگاه
. شـود  مـي  گرفتـه  كـار  با كاربردهاي متفاوت مالي، تجاري، توسعه و ارزيابي محيط زيست به

هـاي پيشـرفته در    مسائل اقتصادسـنجي كـاربردي، تجزيـه و تحليـل اقتصادسـنجي بحـث      
شـده در دانشـكدة مطالعـات     هاي اقتصادسنجي، از جمله دروس ارائـه  اقتصادسنجي و مدل

آسيايي و آفريقايي و مدرسة اقتصادي لندن براي دورة كارشناسي و كارشناسي ارشد اسـت  
در . و اقتصادسـنجي پيشـرفته اسـت    2و  1كه خود سواي سه درس اقتصادسنجي مقدماتي 

: گـردد  هـاي كارشناسـي، دروس اقتصادسـنجي ذيـل ارائـه مـي       رد در دورهدانشگاه استانفو
هـاي پيشـرفته در اقتصادسـنجي،     اي بر اقتصادسنجي، اقتصادسنجي كاربردي، عنـوان  مقدمه
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و  1(اقتصادسنجي كاربردي در اقتصاد كالن، مسائل مالي و هفت درس اقتصادسنجي ميانـه  
هـاي زمـاني و متغيرهـاي وابسـتة      و سري )2و  1(، دو درس اقتصادسنجي پيشرفته )3و  2

  .شود محدود در دورة كارشناسي ارشد تدريس مي
هـاي مقطعـي را بـه صـورت درسـي مجـزا و        در دانشگاه منچستر، اقتصادسـنجي داده 

دهنـد و عـالوه بـر درس فـوق،      هـاي زمـاني را جـدا از آن ارائـه مـي      اقتصادسنجي سـري 
در ايـران، كتـب   . شـود  دانشـگاه ديـده مـي   اقتصادسنجي پيشرفته نيـز در بـين دروس ايـن    

هاي كارشناسي ترجمه شده است  هاي متفاوت براي دوره اقتصادسنجي متعددي در دانشگاه
فيلـد   ، پنديك و رابن)Kamenta(، كمنتا )Gujarati(هاي گجراتي  كه عمدتاً برگرفته از كتاب

)Pindick and Rabenfield(  و دو كتاب جديد اندرز)Enderse( است.  
تـري گنجانـده شـده     شك موضوعات پيشـرفته  هايي، بي هاي جديد چنين كتاب در نسخه

  :مباحث محتوايي ذيل قابل ذكر استوار عنوان كنيم،  است كه اگر بخواهيم مطالب را خالصه

  
از جملـه مباحـث جديـد در      Melatو (GMM)يافته  بحث مربوط به گشتاورهاي تعميم

شود، گرچه ارائة كامـل و فراگيـر از مباحـث پيشـرفتة ايـن درس،       اقتصادسنجي قلمداد مي
هر استاد  )Homepage(مستلزم مطالعات بيشتر در كتب جديد و كنكاش در صفحة شخصي 

هاي موجود در كشـور عمـدتاً در حـد     كتاب. هاي بزرگ است و عنوان مربوطه در دانشگاه
هاي مربوط بـه   درس و آزمون اي بر اقتصادسنجي و مĤالً نقض فروض كالسيك اين مقدمه

تـر و ترجمـه يـا     سازي اين درس مستلزم تحقيقات بيشتر و مطالعات عميـق  نوين. آن است
  .هايي در اين زمينه توسط انديشمندان متخصص است تأليف كتاب

  زبان تخصصي 3,1,2
هاي مناسب فارسي براي اصطالحات علمي، يكي از دشوارترين مراحل تـدوين   يافتن واژه

اين مسئله عالقة وافر به ترجمـة آخـرين دسـتاوردهاي علمـي     . و ترجمة كتب علمي است



 7   منش اسفندياري و آرش جمال اصغر علي

 

هاي ترجمه و عدم كـاربرد   اين موضوع به ناهماهنگي. است ساخته جهان را با مشكل مواجه
واژگـان نامتناسـب و درنهايـت، عـدم انتقـال       واژگان مناسب و يكسان و گاهي اسـتفاده از 

هاي علمـي در زمينـة    اثربودن كوشش شايد يكي از داليل كم. گردد مي صحيح مفاهيم منجر
اقتصاد، درك ضعيف برخي از دانشجويان از زبان خارجي و در نتيجه عـدم قـدرت تفهـيم    

، رويـه و  در زمينة متـون خـارجي يـا زبـان تخصصـي     . مضامين اين رشته به ديگران است
اسلوب مشخصي براي تدريس وجود نداشته و هر استادي بـر اسـاس سـليقه، مـواردي را     

گيري الزم در پي ندارد و در نهايت دانشجو اين درس را  چنان بهره عنوان كرده كه بعضاً آن
با وجود انتشار كتاب انگليسي براي دانشـجويان اقتصـاد در نشـر سـمت،     . گيرد جدي نمي

عنوان يك كتاب درسي توصيه شده است، ضعف زبان در بين دانشجويان گرچه همواره به 
هاي ديگر دنيا بـراي ايـن درس،    دانشگاه. كند كارشناسي و كارشناسي ارشد را برطرف نمي

اند و براي ما كه يك مسئلة بومي است، اين  هاي متفاوت را اجباري كرده حد نصاب آزمون
كارشناسي ارشد و دكترا چه بسا حد نصـاب نمـره    ويژه براي امر بايد جدي گرفته شود؛ به

شـايد بتـوان گفـت كـه مـا در كنكـور بـه        . براي درس زبان در كارشناسي ارشد الزم باشد
ضـريب درس زبـان انگليسـي تخصصـي در آزمـون      . دهـيم  دانشجويان عالمت اشتباه مـي 

اد خـرد  ورودي كارشناسي ارشد يك است و وزن بسيار كمي در مقابل دروسي مانند اقتصـ 
دهنـد، امـا    و كالن دارد؛ در نتيجه، بسياري از دانشجويان به اين درس در آزمون پاسخ نمي

شود كه مـدرك   پس از آن، به يكباره در آزمون ورودي دكترا، از اين دانشجويان خواسته مي
  .دهند تافل و يا آيلتس خود را ارائه

  آمار 4,1,2
هـاي   هـاي آمـاري، نـوآوري و دگرگـوني     در چند دهة گذشته، كاربرد و گسترش تكنيـك 

اكنون، ديگر تأكيد آمار بر ارائـة اطالعـات در   . است آورده وجود بسياري در زمينة اقتصاد به
هـا،   هـا نيسـت، بلكـه در حـال حاضـر بيشـتر برداشـت        قالب ارقام و نمـودار و شـاخص  

يط نااطميناني بايد در شرا ها و اتخاذ تصميماتي مورد نظر است كه مي ها، قضاوت بيني پيش
). 9: 1382نوفرسـتي،  (و پيچيدة جديد اقتصادي بر اساس اطالعات موجود اتخاذ گردنـد  

كـات   هـاي جلـد اول و دوم وان   هـاي آمـاري در حـد كتـاب     در درس آمار، عالوه بر پايه
)Wonnacott(هايي چون موضوعات انتخابي در آمار احتمالي، موضوعات انتخـابي   ، عنوان

بـراي  ) فراتـر از حسـاب فاضـله   (هاي آمـاري   اي بر روش ، درس مقدمهدر آمار اقتصادي
دانشجويان علوم اجتماعي، آمار پيشرفته و آمار براي اقتصـاددانان و آمـار كـاربردي بـراي     
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هاي نـوين   شود، و روش اقتصاددانان، كه دو درس اخير در دانشگاه منچستر بيشتر ارائه مي
هاي اخير رواج بيشتري  تأكيد دارد، در سال )Reliability(آماري كه بيشتر بر اعتمادپذيري 

كه بحثي جديد دربارة آمار و اقتصـاد   ،Coupulaپذير و  بحث بردارهاي تجزيه. يافته است
هاي متفاوت اقتصادي است، همكاري متقابل اقتصـاددانان و اسـاتيد    براي مقايسة شاخص

  . كند آمار را طلب مي
  روش تحقيق 5,1,2

هاي منطقي و تجربـي، بـا توجـه بـه      عالوه بر قياس و استقراء و استداللدر روش تحقيق، 
در ايـن  را سـازي جـامعي    افزارهاي متعدد، تجديد نظر و نوين و نرم ITگسترش اينترنت و 

سـازي   سـازي در محتـواي ايـن درس مسـتلزم فـراهم      اتخاذ سياست نـوين . طلبد زمينه مي
  .افزارهاي جديد در اين رشته است نرم

توانـد تمـامي منـابع     است كه در يـك لحظـه مـي    شده افزارهاي جديدي فراهم ، نرممثالً
بنـدي كنـد و در    متداول طبقه )Format(رفته را در يك مقاله يا رساله بر حسب شكل  كار به

تـوان   وجوگرهـاي مناسـب مـي    با تحقيقـي سـاده بـا جسـت     6.پايان كتاب يا مقاله قراردهد
. خـوبي تشـخيص داد   هـا را بـه   نامه پايان )Plagiarism(بودن مقاالت و سرقت ادبي  تكراري

وجـوگر   توانـد پـاراگراف هـر مقالـه را بـا جسـت       افزارهايي وجـوددارد كـه مـي    حتي، نرم
  . برداري نشان دهد بودن و يا كپي تكراري

  
  ها در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد سازي عنوان نوين. 3

عنوان درسي جديد براي سـه سـال    80هاي بزرگ دنيا متجاوز از  اخير، دانشگاهدر ده سال 
هاي  اين امر در دانشگاه. كردند تحصيلي در دورة كارشناسي و دو سال كارشناسي ارشد ارائه

سـازي،   در ادامـة نـوين  . شـود  استراليا، اروپا، امريكا و كانادا مشاهده مـي  ،)ژاپن(معتبر آسيا 
هـاي طـراز اول    وجوهاي مداوم و تجارب دانشـگاه  به مطالعات و جست عناوين را با توجه

  .كنيم جهان، در موارد ذيل خالصه مي
  
  هاي جديد عنوان 1,3

هاي اقتصاد سالمت، اقتصاد انرژي، اقتصاد محـيط زيسـت، تـاريخ اقتصـاد، چگونـه       عنوان
هاي نوين در كشـورهاي   كنند، اقتصاد غذا و دنيا، تاريخ اقتصاد و پيشرفت ها تغيير مي نظريه
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، اقتصاد خـانواده،  )ارائة دو درس در دورة كارشناسي دانشگاه استانفورد(مسلمان خاورميانه 
، سـازمان  )3و  2و  1(خيز عضو اوپك، اقتصاد كـار در سـه عنـوان     اقتصاد كشورهاي نفت

و  1(، علوم، تكنولوژي و رشد اقتصادي، اقتصاد رفتاري و تجربي )4و  3و  2و  1(صنعتي 
، اقتصاد دفاع، اقتصاد كارآفريني، اقتصـاد آمـوزش و پـرورش، اقتصـاد حقـوق، اقتصـاد       )2

، اقتصاد كالبدي، اقتصـاد آمـايش، اقتصـاد خـرد و     ITجهانگردي، اقتصاد ارتباطات، اقتصاد 
ها، موضوعات انتخابي در نظريـه و كـاربرد اقتصـاد، اقتصـاد      چرخة تجاري، اقتصاد شركت

ات، اقتصاد بيمه، اقتصاد منطقة خاورميانه، اقتصاد اينترنت، اقتصاد سالمت نااطميناني و اطالع
  .هاي معتبر دنيا هستند هاي جديد در دانشگاه و مواظبت پزشكي از عنوان

  
  شده در داخل و خارج مقايسة دروس ارئه 2,3

 شـدة ايـن   يكي از نقدهاي اساسي به نظام آموزش اقتصاد در ايران، عدم تطابق دروس ارائه
هـاي اقتصـاد در    گـرايش . رشته با نيازهاي بـازار و گسـترة پـژوهش در ايـن رشـته اسـت      

. هاي جديـد در آن وارد نشـده اسـت    كارشناسي و كارشناسي ارشد محدود بوده و گرايش
هاي جديد نبوده و بيشتر محض و نـه   شده در دورة كارشناسي، مطابق پيشرفت دروس ارائه

گردد؛ به عنـوان مثـال، در كارشناسـي رشـتة اقتصـاد نظـري        يلزوماً مرتبط با اقتصاد ارائه م
خـوبي ارتبـاط    دهندة اين موضوع است؛ اين دروس بـه  نشان 2و  1و آمار  2و  1رياضيات 

  .كند ذهني بين اقتصاد و رياضي و آمار را براي دانشجويان فراهم نمي
  بزرگ جهان با ايرانهاي  مقايسة دروس اقتصادسنجي، رياضي و آمار در دانشگاه. 1جدول 

  نام دروس  7مقطع تحصيلي  نام دانشگاه

  هاروارد

  كارشناسي
  اي بر اقتصادسنجي كاربردي مقدمه  اي بر اقتصادسنجي مقدمه

  آمار كاربردي  رياضيات براي اقتصاد

  كارشناسي ارشد
  متدهاي اقتصادسنجي

اقتصادسنجي 
  كاربردي

  تحقيق در اقتصادسنجي

  موضوعاتي در اقتصادسنجي كاربردي  كارگاه اقتصادسنجي

MIT  كارشناسي  
  مباني اقتصادسنجي  2اقتصادسنجي   1اقتصادسنجي 

  ها تئوري بازي
اقتصادسنجي 
  كاربردي

هاي جديد  روش
  اقتصادسنجي
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  8كارشناسي ارشد

موضوعاتي در تئوري
  ها بازي

  اقتصادسنجي  رياضي براي اقتصاد

  اقتصادسنجي پيشرفته  اقتصاد و آمار اقتصادسنجي كاربردي
هاي آماري درروش

  اقتصاد
هاي  تحليل سري
  زماني

تحليل اقتصادسنجي 
  غيرخطي

  موضوعات پيشرفته / موضوعاتي در اقتصادسنجي كاربردي
  در اقتصادسنجي كاربردي

  آكسفورد
  اقتصاد رياضي  اقتصادسنجي  اقتصاد مقداري  كارشناسي

  كارشناسي ارشد
  2اقتصادسنجي مالي   1اقتصادسنجي مالي   اقتصادسنجي

  رياضيات در اقتصاد  هاي مقداري روش  اقتصادسنجي پيشرفته

 ةمدرس
اقتصادي 
  لندن

  مسائل اقتصادسنجي  تئوري اقتصادسنجي  اصول اقتصادسنجي  كارشناسي

  كارشناسي ارشد
  موضوعاتي در اقتصادسنجي پيشرفته  اقتصادسنجي

  تحليل اقتصادسنجي  اقتصاد مقداري  مقدمات رياضي و آمار
  هاي مقداري و تحليل حساسيت روش  متدهاي اقتصادسنجي

دانشگاه ملي 
  مالزي

  كارشناسي

  اقتصادسنجي پيش
هاي  تحليل داده
  اقتصادي

  تحقيق در عمليات

  احتمال و آمار  مباني اقتصادسنجي
موضوعات انتخابي در 

  اقتصادسنجي
اقتصادـ تحليل آماري

  اجتماعي
  آمار كاربردي

هاي  تحليل سري
  زماني

  كارشناسي ارشد
  گيري يابي پويا و تئوري تصميم  بهينه  متدهاي اقتصادسنجي

  اقتصادسنجي پيشرفته
هاي زماني  سري

  اقتصاد
  اقتصادسنجي كاربردي

 9هاي دانشگاه
  ايران

  10كارشناسي
  1آمار   2رياضيات   1رياضيات 

  اقتصادسنجي  رياضياقتصاد   2آمار 

  11كارشناسي ارشد

اقتصادسنجي كاربردي
  )اختياري(

  اقتصادسنجي پيش
رياضيات براي اقتصاد 

  پيش

  اقتصادسنجي
اقتصاد رياضي 

  )اختياري(
  

  وجوي محققان جست: منبع
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دا. رسد مي
اقتصادسنج
بيشترين تأ
نظر تعداد،

تع. 2نمودار 

اق
ريا

اقتص

رياض
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كه در دانشگاه هاروارد بيشترين تأكيد در دورة كارشناسي ارشـد   دهد مي نشان 2نمودار 
شده، رياضـي و   بر اقتصادسنجي و در مؤسسة تكنولوژي ماساچوست بيشترين دروس ارائه

مدرسة اقتصادي لندن از يك حالت ميانـه در  . اقتصادسنجي در دورة كارشناسي ارشد است
  .ارائة دروس يادشده برخوردار است

  
  يگير نتيجه. 4

با توجه به موارد يادشده، عناوين درسي رشتة اقتصاد در ايـران، چـه بـه لحـاظ تركيـب و      
هـاي ايـن    هاي اقتصاد و چه از نظر محتـوا و سرفصـل   شده در دانشكده آرايش دروس ارائه

  .دروس، به يك بازبيني و نوسازي نياز دارد
 بيـانگر  خـوبي  بـه  دانشـجويان  هـاي  رسـاله  و شده چاپ اقتصادي مقاالت مطالعة كتب و

 وجـود  با .است كشور در جديد اقتصادي با ابزارهاي دانش از استفادة محدود يا استفاده عدم

 اسـت،  داشـته  اقتصـادي  جديـد  هـاي  نظريه توسعة و تبيين در بسزايي اين ابزارها نقش آنكه

 نيـز  آن بـه ضـرورت   و نداشـته  مباحـث  اين با چنداني آشنايي كشور، در اقتصاد دانشجويان

اقتصـاد رياضـي و آمـار و     جديـد  ابزارهـاي  بـا  دانشـجويان  تسـلط  و ناآشـنايي  .اند نبرده پي
 و هـا  شـدة رسـاله   كارگرفته به هاي تكنيك بعد كيفيت از موجب تضعيف تنها نه اقتصادسنجي

 در شده مطرح جديد تئوريك ادبيات فهم و مطالعه بلكه شود، مي آنها شده توسط ارائه مقاالت

 دانشجويان براي غيره را و ها بازي نظرية كتب پيشرفته، كالن و خرد مثالً كتب كتب اقتصادي

  :گردد در پايان براي دستيابي به اين مهم، موارد زير پيشنهاد مي .سازد مي دشوار
 هاي رشتة اقتصاد؛ انجام يك طرح تحقيقاتي مفصل در زمينة نوسازي سرفصل. 1
هاي مطرح جهان ماننـد هـاروارد و مدرسـة     گاههاي ايران و دانش مقايسه بين دانشگاه. 2

هاي مطالعـاتي بـراي    اقتصادي لندن براي بررسي وضعيت آموزش اقتصاد در قالب فرصت
 چند تن از اساتيد رشتة اقتصاد؛ 

سنجي ارائة دروس متفاوت متناسب با نيازهـاي بـومي مطـابق مشـي      مطالعه و امكان. 3
 هاي وزارت علوم؛ دريس سرفصلهاي متفاوت كشور و نه لزوماً ت دانشگاه

 تكميلي تحصيالت هاي دوره رياضي اقتصاد درس سرفصل در مباحث ذكرشده در متن،. 4

  گردد؛ مباحث ارائه اين دادن پوشش براي جديدي رياضي دروس حتي يا و گنجانده شود
تر از كار تحقيقاتي گروهي و فردي بـراي آمـوزش بهتـر اقتصـاد بـه       استفادة گسترده. 5

 .دانشجويان
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  نوشت پي
دانشگاه ملبورن، استانفورد، منچستر، كاولوس اسپانيا، فلوريـدا، بيرمنگـام، سـيدني، مدرسـة     . 1

  .اقتصاد لندن
تـوكلي و نفـر در    اقتصـاد رياضـي  ترجمـة پوركـاظمي و    2و  1رياضيات رجوع كنيد به كتاب  .2

  .دانشگاه اصفهان و كوپاهي در دانشكدة اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران
هاي دانشگاه، بسـيار حـايز اهميـت اسـت كـه دانشـجويان        در ايران، با توجه به ساختار ورودي. 3

  .رياضي براي رشتة اقتصاد انتخاب شوند كه حداقل جوابگوي نيازهاي فوق باشد
كه امروزه بسيار اصالح شـده  ) JPE )1931لينگ در مورد استخراج نفت رجوع شود به مدل هت. 4

هاي اقتصاد منـابع و انـرژي در ايـران     با وجود اين، در كتاب. شود است و تقريباً كهنه تلقي مي
  .شود ذكر مي

  .گيرد ها به صورت جزوه در اختيار دانشجويان دكترا قرارمي نيز در برخي دانشگاه Dixitكتاب  .5
  .نام دارد Endnoteافزارها  از اين نرم يكي. 6
  .است Graduateو كارشناسي ارشد  Undergraduateمنظور از كارشناسي همان . 7
دروس ذكرشده به اين معني نيست كه يك فرد تمام ايـن دروس را در دورة كارشناسـي ارشـد    . 8

ايـن مقطـع تحصـيلي    ها براي  گذراند، بلكه به اين معني است كه اين دروس در اين دانشكده مي
  .هاي مختلف تحصيلي داشته باشند گردد و افراد ممكن است گرايش مي ارائه

هاي مصوب وزارت علوم در مقاطع كارشناسـي و كارشناسـي    هاي ايران، سرفصل براي دانشگاه. 9
  .است شده گرفته نظر ارشد در

است كه بيشـترين حجـم    دهش براي دورة كارشناسي در ايران، گرايش اقتصاد نظري درنظرگرفته. 10
  .هاي مختلف دارد رياضي و آمار را در بين گرايش

نياز و اختيـاري   جز درس اقتصادسنجي در دورة كارشناسي ارشد در ايران، ساير دروس پيش به .11
  .ها نيازي نداشته باشد هستند كه فرد ممكن است به گذراندن آن
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