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 باسمه تعالی

 

 مرکز مطالعات اقتصادی 

 بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت

 

 اهداف، فعالیت ها و رویکردها

95اردیبهشت   

 تاسیس و هدف

 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد 90مرکز مطالعات اقتصادی در سال ■

 

 :با سه هدف■
 طرح مسائل اقتصادی در سطح دانشگاه–
 جذب و جهت دهی دانشجویان دغدغه مند و عالقه مند به اقتصاد–

 مطالبه گری از مسئول در حوزه مسائل اقتصادی و اثرگذاری در تصمیمات کالن کشور–
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 عمده فعالیت ها طی پنج سال اخیر

 تیم اجرایی دو همایش ملی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت■

 عمده فعالیت ها طی پنج سال اخیر

 انتشار ویژه نامه دومین همایش اقتصاد مقاومتی ■

 موضوع نفت و انرژیبا                                                



4/25/2016 

3 

 عمده فعالیت ها طی پنج سال اخیر

 تشکیل گروه های بحث و هم اندیشی دانشجویی■

 عمده فعالیت ها طی پنج سال اخیر

 برگزاری کارگاه های تخصصی حول مسائل اقتصادی و برگزاری جلسات هم اندیشی ماهانه■
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 عمده فعالیت ها طی پنج سال اخیر

 دانشگاهدر سطح  "ساختار پویا"اقتصادی تحلیلی ماهنامه انتشار ■

91آرشیو ماهنامه ساختار پویا در سال تحصیلی   –  92  

    

 عمده فعالیت ها طی پنج سال اخیر

در  "حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی"تحت عنوان  "ساختار پویا"انتشار ویژه نامه ماهنامه ■
 و ارسال آن به دانشگاه های سطح کشور 92سال 
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 عمده فعالیت ها طی پنج سال اخیر

انتشار بیانیه های تحلیل و نامه های کارشناسی خطاب به مسئولین و موضع گیری نسبت به  ■
 مسائل اقتصادی کشور

 

 95 - 94عمده فعالیت ها در سال 

 انتشار چندین گزارش کارشناسی با موضوعات مختلف اقتصادی■
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 95 - 94عمده فعالیت ها در سال 

 پیگیری و به ثمر رساندن ساماندهی منابع و مصارف قرض الحسنه در زمینه وام ازدواج■

و ارسال گزارش به  "ساماندهی منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی با محوریت وام ازدواج"انتشار گزارش کارشناسی با موضوع –
 93نماینده های مجلس و مسئولین دولت در سال 

 و ارائه مستقیم به نمایندگان مجلس93ارائه گزارش قرض الحسنه در صحن کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در سال –

   1394تیرماه : ارسال پیامک به نمایندگان و پیگیری مسئله گزارش وام ازدواج مرکز–

   1394تیرماه : تهیه محتوای نامه در خصوص بحث وام ازدواج جهت ارسال توسط نمایندگان به رئیس جمهور–
نامه آقای مصباحی مقدم نماینده مجلس به دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی به جهت درخواست پاسخگویی از ایشان در خصوص  –

   1394مردادماه : گزارش کارشناسی مرکز مطالعات

   1394مردادماه : تدوین طرح افزایش وام ازدواج و اصالح نظام بانکی جهت رفع موانع اقتصادی ازدواج در مجلس–

   1394شهریورماه : نامه به بانک مرکزی در خصوص شفاف سازی منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی–

   1394مهرماه : پاسخ بانک مرکزی به نامه مرکز مطالعات در خصوص شفاف سازی منابع و مصارف قرض الحسنه–

   1394آبان ماه : پاسخ مجدد مرکز به نامه بانک مرکزی در خصوص شفاف سازی منابع و مصارف قرض الحسنه–

 به نمایندگان و تصویب آن 95ارائه طرح پیشنهادی افزایش وام ازدواج از مسیر سپرده های قرض الحسنه در بودجه –
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 95 - 94عمده فعالیت ها در سال 

   1394فروردین : برگزاری کارگاه آشنایی با مسائل اقتصاد ایران در ده جلسه■

 

 95 - 94عمده فعالیت ها در سال 

   1394خردادماه : به نمایندگان مجلس "شش پیشنهاد به مجلس برای طرح اصالح نظام بانکی"نامه ■

   1394آبان ماه : به سلطان فر رئیس سازمان گردشگری در خصوص عوارض خروج از کشور و ارائه پیشنهاداتی در این زمینهنامه ■

   1394آذرماه : به تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص بحث بلوکه کردن وام و مطالبه گری از ایشان جهت بهبود وضعیتنامه ■
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 95 - 94عمده فعالیت ها در سال 

جلسه عمومی مباحثه اقتصادی با حضور آقایان دکتر فاطمی عضو هیات علمی دانشگاه شریف و دکتر پورابراهیمی ■
  1394دی ماه : نماینده مجلس با موضوع نقد و بررسی سیاست های اقتصادی دولت در آمفی تئاتر شهید شهبازی

 

 95 - 94عمده فعالیت ها در سال 

 94برگزاری کارگاه یک روزه بررسی مسائل اقتصاد ایران در اسفند ■
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 95 - 94عمده فعالیت ها در سال 

 برگزاری جلسات متعدد هفتگی با اساتید و کارشناسان■

 

 اقتصاد مقاومتی

 تکانه که کند رشد و بگیرد شکل ای گونه به ما اقتصاد که معناست این به مقاومتی اقتصاد■
 سیاسی فشارهای و کشورها دیگر در اقتصادی تغییرات المللی، بین نوسانات) المللی بین های

 .نگذارد منفی تاثیر آن حرکت مسیر روی (تحریم مثل گر سلطه کشورهای

 نیست اقتصاد جدید علم مقاومتی اقتصاد■

  .شود می مقاومتی ما اقتصاد شود، محقق اگر که است اهداف از ای مجموعه مقاومتی اقتصاد■
 (بنیان دانش مردمی، محور، عدالت برونگرا، درونزا،)

 .است جامعه در سیاست شکل به آن شدن جاری نحوه در مقاومتی اقتصاد مشکل■

 مقاومتی اقتصاد اهداف علمی تبیین با :باشد اثرگذار خیلی مسیر این در تواند می دانشکده■

 


