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 انجــمن علمـــــی دانشجویــی معــارف اسالمـــــی و اقتــــــــصاد 
  صـــــادق )ع( دانشگــــــاه امـــام 

مجموعه فعالیت ها

 

 ه جلسات جهش تولید لبرگزاری سلس.1

که محتوای این دوره پس از  در این جلسات از نخبگان و صاحب نظران اقتصادی پیرامون موضوعات مربوط به تولید دعوت به عمل آمد  
 اتمام جلسات به شکل مجموعه گفتارها منتشر خواهد شد. 

 م یتا بدان م یبخوان  ی. مسابقه کتابخوان2

  ی ها  تیفعال   زانیکرونا از م  روسیو  وعیش امیا  یدر ابتدا  نکه یبه ا  باتوجه
حضور  انیدانشجو  یمطالعات آموزش  وقفه  واسطه  ما   یبه  شد،  کاسته 

را به سمت   انیدانشجو  یزه یکه انگ  میگرفت  یابرنامه   یبر برگزار  میتصم
سو از  دهد.  سوق  آمارگ  گری د  یمطالعه  دانشجو  یر یبا  مشورت    انیاز  و 

تا به   انیدرصد از دانشجو  70از    شیکه ب  میمهم شد  نی متوجه ا  دیتاسا
مطالعه زم  یاحال  مل  نهیدر  توسعه  تاحدودنداشته  یاسناد  و  ا  یاند    نیبا 

مسابقه   نیا  یمطالعه اسناد توسعه مل  نهیمباحث ناآشنا هستند. لذا در زم
  دند طرح ثبت نام کر  نیدر ا  انینفر از دانشجو  40که حدود    دیبرگزار گرد

. دیمسابقه ارسال گرد  رخانهیطرح به دب  21آثار    لیکه تا هنگام مهلت تحو
 . دیطرح حائز رتبه اول و دوم گرد  2  یلیآثار تحو  انیاز م  تاینها

 

 Excel یمدلساز  ی. دوره آموزش3

دانشگاه   انیشرکت کننده از دانشجو  27دوره با حدود    نیا
همچن ها  ری سا  نیو  گرد  ی دانشگاه  برگزار  .  دیکشور 
به ارائه    ییمال  یتق  دیدکتر سع  یدوره جناب آقا  نیمدرس ا

  ی ، امکانات کاربرد Excelبا توابع مهم    ییآشنا  یسرفصل ها
، مدل  solverوکار با    دیمق  یساز  نهیبه  ت،یحساس  لیدر تحل

( و چند سرفصل  CapM)یا ه یسرما یها ییدارا یگذار  متیق
 پرداختند.   گریمهم د

 . سلسله جلسات راهنما 4

ا آشنا  نیدر  جهت  آخر    انیدانشجو  یی جلسات  سال 
  دی مختلف رشته اقتصاد از اسات  یها   شیبا گرا  یکارشناس

مورد    یبه شکل تخصص  شیدعوت به عمل آمد تا هر گرا
 مرتفع گردد.   انیو ابهامات دانشجو  ردیقرار گ  یبررس

 ه جلسات اقتصاد پس از کرونا ل. سلس5

کرونا    یپاندم   وعیماه از ش 3جلسات با گذشت    نیا
اهم و  جهان  ها  افتنی  تیدر    ی اقتصاد  یچالش 

چالش ها و    یجهت بررس  یجلسات  ط،ی متاثر از شرا
 . دیراهکارها برگزار گرد

 

 

 

 

 

 

 
 

 نامه  ان یبا نگارش مقاله، پروپوزال و پا یی آشنا ناریوب-

 

 )ره(ی اهلل مهدو تی آ یاقتصاد یهاشه یاند ش یهما-

 
 در خارج ازکشور  ل یو مشکالت ادامه تحص ایمزا ی بررس ناریوب-

 

 ی دکتر شاهرود د یاستاد فق داشت یگرام ش یهما-

 

  ی انجمن علم   ی فقه االقتصاد با همکار  ش یهما  نیهمچن  و
دانشکده    ی و ارشاد و معاونت پژوهش  اتیاله  یی دانشجو

 .دی برگزار گرد اتیاله

تک جلسه با موضوعات مختلف    ن یچند  نیهمچن
 از جمله:  دی برگزار گرد

 

 

 

 

 

 
 

 استاد مشاور انجمن 

 

 قای دکتر محمد نعمتی آجناب 

 انجمن   یشورا  یاعضا

 

 

 

 

 محسن شرافتی نیا 

 علی مرادی

 محمد طاووسی 

 )دبیر انجمن(   

 

 علی موظف رستمی

 متین فخیمی 
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