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کرده بودیم تا نخبگان دانشگاهی در یک بستر علمی آشنا با حوزه عمل آموزش ببینند سپس خود وارد 
کار شوند و در کنار آشنایی نزدیک با امور اجرایی به تربیت دانشجو نیز مشغول باشند. تحقق چنین 
هدفی مس��تلزم این بود که س��ازمان هم مثل ما فکر کند اما سازمان با اصل کار مخالف شده بود. ما 
دانشجویان برتر را در رشته های مختلف و از دانشگاه های معتبر جذب و تالش کردیم در قالب تلفیق 
نظر و عمل آنان را آموزش دهیم. به هر حال مهم بود وقتی دانشجویی راهکاری برای یک مساله مطرح 
می کند متوجه شود که در عمل با چه تنگناهایی روبه رو است، چگونه مدیر دولتی، نماینده مجلس و 
دیگر ارکان تصمیم گیری راهکار او را به چالش می کشند، دغدغه های اجرایی چیست و ... در همین راستا 
هم حرکت کردیم تا عرضه ای متناسب با نیاز کشور داشته باشیم. اما طرف تقاضا وقتی موضع دارد و آن 
را پس می زند طبیعی است که این عرضه به جایی دیگر می رود. این مشکل در کل کشور مطرح است 
که نخبه را نمی خواهند و محدود به موسسه و سازمان برنامه نیست. بنابراین ایراد به نخبه باز نمی گردد 
اگر به خارج رفته یا جذب نهادهای غیر دولتی ش��ده اس��ت. باید بررسی کرد که چرا نخبگان به جای 
آنکه در کادر اجرایی قرار گیرند به جای دیگر رفته اند. شاید یک دلیل آن این باشد که مسووالن دولتی 
می خواهند با فرمان و حکم کار خود را پیش برند اما نخبه زیر بار حکم و فرمان نمی رود. طبیعی است 
در چنین مختصات اداری فرد نخبه تحمل نشود یا رغبتی برای جذب او نباشد. باید برای نخبگان میدان 
اندیشه را باز کرد زیرا آنها در میدان بسته بازی نمی کنند. اگر چنین کاری نکنیم خب آنها جای دیگر 
می روند. برای تحصیلکرد گان در موسسه نیز چنین اتفاقی افتاد. دستگاه اصلی از آنها کمک نخواست و 

رغبتی به این موضوع نشان نداد.
Á  نت آخری که برای موسسه نواخته شد شاید تکرار آن برای سازمان برنامه بود. این موسسه از نهاد  

مادر جدا شد و زیر نظر نهاد ریاست جمهوری رفت. آیا می توان آن را به منزله ارتقای جایگاه دانست؟
اخیراً شنیده ام. به اعتقاد من کار اشتباهی بود.

Á چرا ارتقای جایگاه محسوب نمی شود؟  
نه نمی توان صرف رفتن زیر نهاد باالتر آن را ارتقای جایگاه دانست. موسسه در کنار سازمان برنامه 
تعریف شده بود.  موسسه باید برای موفقیت از مراکز سیاسی دور شود؛ چون تحت تاثیر تالطم سیاسی 
آسیب می بیند. باید در یک محیط پایدار فعالیت داشته باشد. نهاد ریاست جمهوری در رفت و آمدهای 
سیاسی تغییر زیادی دارد. این رفت و آمدها مناسب یک نهاد علمی نیست. اگر موسسه ذیل یک نهاد 

کارشناسی مانند سازمان برنامه تعریف شود با حاشیه های کمتری روبه رو است.
Á دالیل این تغییر و تحوالت برای موسسه را در دوره های مختلف چه می بینید؟  

تغییرات یک قاعده رفتاری شده است. با یک پدیده جدید ابتدا همه مخالفت می کنند، پس از آنکه به 
بار نشست یا ضرورتش درک شد همه به دنبال تصاحب آن هستند. موسسه در مسائل توسعه و اقتصاد 
با وجود حجم کوچک، کارهای بزرگی انجام داد و پیرامون خود را تحت تاثیر قرار داد. بنابراین عده ای 
به فکر تصرف آن افتادند. وقتی تصرف می شود به واسطه تحلیل بخشی از نیروی انسانی طبیعتاً نسبت 
به قبل ضعیف تر می شود. در هر دوره هر کس می خواست آن را در اختیار خود بگیرد تا در مسیری که 
خود می خواهد از آن استفاده کند. در حالی که یک موسسه به ساختمان و تابلو زنده نیست بلکه این 
نیروی انسانی است که آن را زنده نگه می دارد. کیفیت آموزشی یک موسسه را می سازد. وقتی عناصر 
ایجاد کننده یا حذف می شوند یا از دایره کاری کنار گذاشته می شوند نمی توان توقع داشت موسسه نقش 
و جایگاه اصلی خود را ایفا کند. مثالً در دوره ای دانشجو نگرفتند و گفتند دانشگاه زیاد است، نیازی نیست 
دانشجو بگیریم، خیلی از کارها را تعطیل کردند بعد به این نتیجه رسیدند که باید دوباره این کار انجام 
شود. پذیرش دانشجو از سر گرفته شد، مجدداً برخی کارهای پژوهشی را به موسسه واگذار کردند و ... به 
خیال اینکه می توان از آن مانند گذشته بهره برد.توجه نداشتند وقتی توان انسانی تحلیل می رود کیفیت 
پایین می آید. من فکر می کنم وقتی رویه ها و فرآیند های کارشناسی گذاشته می شود مسائل جاری در 
اولویت قرار می گیرد. بر این اس��اس هر کس می خواهد از یک نهاد کارآمد در جهت اهداف خود بازی 
بگیرد غافل از آنکه هر حرکت موفقی با توجه به اهداف و برنامه ریزی های اولیه صورت گرفته است. برای 
مثال دانشگاه در کشور زیاد است اما چرا هر دانشگاهی »شریف« نشده است. دانشگاه شریف به این دلیل 
شریف شد که بر اساس سنت های علمی و روش های به روز تر در مقایسه با دیگر دانشگاه ها حرکت کرد. 
به همین دلیل هم توانسته جایگاه بهتری کسب کند. در خصوص موسسه نیز همین موضوع صادق است، 
اگر اجازه می دادند موسسه بر اساس اهداف اولیه حرکت کند و سنت های علمی در آن رعایت و نیروهای 
کیفی جذب می شد موسسه می توانست منشاء اثر بیشتری باشد. اما از یک دوره ای به بعد هر کس که 
آمد تالش کرد مطابق ذهنیت خود موسسه را شکل دهد طبیعی است که وقتی سلیقه بر اصول حاکم 
شود نتیجه تغییر می کند. مدیریت موسسه نباید سیاسی باشد و نباید از جریان سیاسی انتخاب شود. 
وقتی مدیر سیاسی برای یک نهاد علمی انتخاب شود یقین بدانید کار به نتیجه نخواهد رسید. موسسه 
و دیگر مراکز علمی باید از جریان های سیاسی و چهره های سیاسی دور نگه داشته شود.مدیران سیاسی 

حتی اگر تالش کنند شرایط را به قبل بازگردانند به دلیل ماهیتی که دارند نتیجه مطلوبی نمی گیرند. 

محمدرضا میر حسینی
استادیار اقتصاد در دانشگاه ایلینویز شمالی

در حال حاضر اس��تادیار اقتصاد در دانش��گاه ایلینویز شمالی اس��ت، پس از آن که مدرک 
لیسانس خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه امیرکبیر دریافت کرد، برای ادامه تحصیل، 
رشته مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی را برگزید و وارد موسسه عالی پژوهش در 
برنامه ریزی و توسعه شد. موضوع پایان نامه آقای میرحسینی »بررسی تابع تقاضا برای پول 
در ایران با تاکید بر انتظارات و شرایط عدم اطمینان« بود. او پس از موفقیت در این موسسه 
برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در دانش��گاه ایلینویز ش��مالی پذیرش گرفت و پس از 
اتمام دوره، به عنوان استادیار در همین دانشگاه مشغول به کار شد. زمینه تخصصی فعالیت 

دکترمیرحسینی، اقتصاد خرد و اقتصاد عمومی است.

دوره لیسانس مهندسی برق را در دانشگاه شریف گذراند و پس از آن برای دریافت مدرک 
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی وارد موسسه عالی پژوهش در 
برنامه ریزی و توسعه شد و برای اخذ مدرک کارشناسی ارشدش از این موسسه، پایان نامه ای 
تحت عنوان »تجدیدنظر در فرضیه برنامه ریز مرکزی در الگوی رشد نئوکالسیک« را برگزید 
و به دفاع از آن پرداخت. در ادامه این مس��یر، او به دانش��گاه بریتیش کلمبیا رفت و موفق 
شد یک بار دیگر مدرک کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد از این دانشگاه دریافت کند. آقای 
نجف زاده پس از اتمام این دوره، دکترای اقتصاد بهداشت و سالمت را در همین دانشگاه و 
همچنین فوق تخصص آن را در دانشگاه هاروارد خواند. تحقیقات او بر استفاده از روش های 

مدل سازی ریاضی، تجزیه و تحلیل آماری و اقتصاد سالمت متمرکز است.

در حال حاضر دانشیار ارشد تحقیقات در موسسه اشنایدر و استاد اقتصاد سالمت در دانشگاه 
براندیس است، یکی دیگر از دانشجویان موسسه نیاوران بوده است که دوره لیسانس را در 
دانشگاه خواجه نصیر گذرانده و پس از اتمام آن راهی موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی 
و توس��عه ش��ده اس��ت. موضوع پایان نامه آقای رضوی »مطالعه تحرک اقتصادی در ایران 
طی س��ال 1371 تا 1373« بود که در س��ال 1375 از آن دفاع کرد. او مدتی بعد مدرک 
کارشناسی ارشد دیگر خود را به همراه دکترا از دانشگاه براندیس دریافت کرد. دکتر رضوی 
در حال حاضر مدیر پروژه روش شناس��ی ارزش الگوهای بیمه، بهداشت و درمان و محقق 

ارشد پروژه های تحقیقات سیاست سالمت است.

مهدی نجف زاده 
پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه هاروارد

سید معاون رضوی
استاد اقتصاد سالمت در دانشگاه براندیس

مشایخ که تحلیلگری در مطبوعات را هم تجربه کرده، مدرک لیسانس مهندسی برق خود 
را از دانشگاه شریف دریافت کرده است. او هم یکی از افرادی بوده که در میانه های دهه 70 
برای ادامه تحصیل به موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وارد شده است. آقای 
مشایخ آهنگرانی در ادامه مسیر تحصیل خود، دوره فوق لیسانس ریاضیات مالی و دکترای 
اقتصاد را در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. در کارنامه او، تدریس سری زمانی مالی و 
اقتصاد، آمار پیشرفته و احتماالت، اقتصاد و بازارهای مالی دیده می شود. او در حال حاضر 
به عنوان تحلیلگر ارشد موسسه مودیز � یک موسسه اعتبارسنجی که در زمینه رتبه بندی 

اعتبار شهرت دارد �  فعالیت می کند. 

پویان مشایخ آهنگرانی
 تحلیلگر ارشد در موسسه مودیز

برخی از دانش آموختگان موسسه که تا مقطع دکترا ادامه تحصیل دادند.
تهیه و تنظیم: علی طهماسبیـ  احسان برین
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حجت قندی
استاد اقتصاد در دانشگاه واشنگتن اند لی

شبنم موسوی
استادیار در دانشگاه ایالتی جورجیا

دکتر قندی که در حال حاضر استاد اقتصاد در دانشگاه واشنگتن اند لی است، به واسطه 
تحلیلگری در مطبوعات، چهره ای ناش��ناس نیست. او پس از دریافت مدرک کارشناسی 
مهندسی برق از دانشگاه امیرکبیر، با توجه به عالقه به رشته اقتصاد به تحصیل در این 
رشته پرداخت و مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد را از موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی 
و توسعه با دفاع از پایان نامه ای تحت عنوان »نقش دولت در اجرای قراردادها و اثر آن بر 
عملکرد اقتصادی« دریافت کرد. او پس از آن برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شد و دکترای 
اقتصاد خود را در دانشگاه ویرجینیاتک به پایان رساند. دکتر قندی هم اکنون استاد اقتصاد 

دانشگاه واشنگتن اند لی است.

دکتر موسوی را هم که در حال حاضر استادیار مالی در دانشگاه جورجیا است، باید در زمره 
دانش آموختگان موفق موسس��ه نیاوران - موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه- 
دانس��ت. او دو مدرک دکترای اقتصاد و آمار را در س��ال های 2002 و 2006 به ترتیب از 
دانشگاه ویرجینیا تک و دانشگاه ایالتی جورجیا دریافت کرده است. در ادامه موفق به دریافت 
فوق تخصص مالی شده است. تخصص دکتر موسوی در زمینه فرآیند های تصمیم گیری 
است. از او چندین مقاله در مجالت مختلف از جمله مجله مدیریت ریسک در موسسات مالی 
و مجله روش اقتصادی به چاپ رس��یده است. زمینه های مورد عالقه تحقیقاتی اش شامل 
تئوری تصمیم گیری رفتاری، مفاهیم راه حل های جایگزین و کنترل فرآیندهای آماری است.

او هم چون خانم دکتر شبنم موسوی در حال حاضر استادیار دانشگاه جورجیا است. او پس 
از دریافت مدرک لیسانس مهندسی برق از دانشگاه شریف، راهی موسسه عالی پژوهش در 
برنامه ریزی و توسعه شد و دوره کارشناسی ارشد مهندسی نظام های اقتصادی- اجتماعی را 
گذراند. عنوان پایان نامه آقای ماهانی »کاربرد مدل های تصمیم گیری گسسته در بازار کار 
خصوصی و دولتی« بود که در سال 1375 دفاع شد. آقای ماهانی در ادامه از دانشگاه ایلینویز 
دکترای اقتصاد گرفت و از س��ال 2005 تاکنون در دانشگاه جورجیا استادیار است. عالیق 
تحقیقاتی دکتر ماهانی، اقتصاد سنجی کاربردی و اقتصاد مالی شامل قیمت گذاری دارایی ها، 

ساختار بازار و مالی رفتاری است.

پس از آنکه دوره کارشناس��ی اش را به اتمام رساند، ابتدا برای تحصیل در رشته مهندسی 
سیس��تم های اقتصادی-اجتماعی وارد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه شد 
و پس از آنکه از این موسس��ه فارغ التحصیل شد، برای تحصیل در رشته مدیریت ریسک 
مالی، دانشگاه سایمون فریزر را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کرد و در نتیجه رهسپار 
کانادا شد. امیر خاکبان همچنین به مدت 9 سال عضو هیات علمی موسسه عالی پژوهش 
در برنامه ریزی و توسعه بود. اکنون نیز به عنوان اقتصاددان سالمت و بهداشت در یکی از 
گروه های تحقیقاتی دانشگاه بریتیش کلمبیا به سر می برد. موضوع اصلی پروژه های او شامل 

ارزیابی اقتصادی، تحلیل سیاست های عمومی، تجزیه و تحلیل آماری و مدل سازی است.

او پس از اتمام تحصیالتش در مقطع متوسطه، برای ادامه تحصیالتش در دانشگاه، رشته 
مهندس��ی برق را برگزید و در نتیجه رهسپار دانشگاه صنعتی شریف شد. این دانشجوی 
ایرانی، پس از اتمام دوره کارشناسی اش در رشته مهندسی برق، برای مقطع کارشناسی ارشد، 
راهی موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه شد و به تحصیل در رشته مهندسی 
سیستم های اقتصادی- اجتماعی پرداخت. سپس برای تکمیل فرآیند تحصیل خود، عازم 
آمریکا شد و در ادامه، فوق لیسانس و دکترای اقتصاد و مهندسی برق را از دانشگاه ویرجینیا 
تک کسب کرد. عالیق پژوهشی او شامل نظریه اقتصاد خرد، اقتصاد خانگی، اقتصاد توسعه، 

فقر و اقتصادسنجی است.

با اتمام تحصیالتش در دوره متوس��طه، برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناس��ی، رشته 
مهندس��ی برق، گرایش مخابرات را در دانش��گاه تهران برگزید و پس از اتمام آن، رهسپار 
آمریکا شد و فوق لیسانس اقتصاد را از ویرجینیا تک و دانشگاه برون کسب کرد. او که ظاهراً 
به اقتصاد عالقه مند شده بود، در ادامه نیز با ادامه تحصیل در همین رشته، موفق به دریافت 
مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه برون شد. از جمله افتخارات محمد ارزاقی این است که 
در گزارش paper in economics research در بین 100 اقتصاددان جوان، رتبه 54 
را به دست آورد. زمینه مورد عالقه او برای پژوهش شامل اقتصاد شهری، مهاجرت و اقتصاد 

تبلیغات و بازاریابی است.

رضا شهید زاده ماهانی
استادیار مالی در دانشگاه ایالتی جورجیا

امیر خاکبان
اقتصاددان سالمت و بهداشت در دانشگاه بریتیش کلمبیا

رضا خیر اندیش
دانشیار اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیتون

محمد ارزاقی
استادیار دانشگاه آمریکایی شارجه

او پس از اتمام دروس دوره متوس��طه خود، برای شروع تحصیالت دانشگاهی اش، رهسپار 
استان خراسان و دانشگاه فردوسی شهر مشهد شد. پس از آنکه لیسانس خود را از دانشگاه 
فردوس��ی دریافت کرد، برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، تصمیم به عزیمت 
به موسس��ه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توس��عه گرف��ت. او در ادامه برای تحصیل در 
مقطع دکترا عازم آمریکا ش��د. بنابراین در ادامه وارد دانشگاه ایلینویز اوربانا شمپین شد و 
دوره دکترای خود را در آن دانش��گاه گذراند. عالیق پژوهشی حسین عباسی، که استادیار 
دانشگاه بلومزبرگ پنسیلوانیا است، شامل موضوعاتی در حقوق، اقتصاد و اقتصاد کار است. 

او هم اکنون در مقام استادیار اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ پنسیلوانیا مشغول فعالیت است.

لیسانس مهندسی برق از دانشگاه شریف دارد؛ و در ادامه کارشناسی ارشد مهندسی نظام های 
اقتصادی-اجتماعی را از موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه به دست آورد. عنوان 
پایان نامه ای که او برای اخذ مدرک کارشناسی ارش��دش از این موسس��ه از آن دفاع کرد، 
»تخمین نرخ ارز واقعی تعادلی:بررسی تعادل و نامیزانی در نرخ ارز« بود. در سال 2003 نیز 
فوق لیسانس اقتصاد را از دانشگاه ایلینویز اوربانا شمپین کسب کرد. او در سال 2008 دکترای 
اقتصاد خود را از دانشگاه مینه سوتا گرفت. وی هم چنین از سال 2005 تا 2007 تحلیلگر 
تحقیقات در بانک فدرال رزرو مینیاپولیس بوده است. او هم اکنون در مقام استادیار دانشکده 

بازرگانی دانشگاه ایالتی آریزونا مشغول فعالیت است.

حسین عباسی
استادیار اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ پنسیلوانیا

روزبه حسینی
استادیار اقتصاد دانشگاه ایالتی آریزونا
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منصوره جیحانی
استادیار دانشگاه مورگان

سهیل سیبدری 
دانشیار مدیریت عملیات در کالج چارلتون ماساچوست

او پس از گذراندن دوره متوسطه، برای ادامه تحصیالتش در دانشگاه، رشته علوم کامپیوتر 
را در دانش��گاه ش��هید بهش��تی برگزید. پس از آنکه موفق به اتمام این رش��ته شد، برای 
کارشناسی ارشد، مسیر خود را تغییر داد و تصمیم به تحصیل در رشته مهندسی سیستم های 
اقتصادی- اجتماعی در موسس��ه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توس��عه گرفت. او با اتمام 
تحصیالتش در این موسسه، مجدداً برای تحصیل در مقطع فوق لیسانس، رشته اقتصاد را در 
دانشگاه ویرجینیا تک برگزید و با اتمام این دوره، تغییری دیگر در رشته خود داد؛ تصمیم 
به تحصیل در مقطع دکترای رشته مهندسی عمران در همان دانشگاه ویرجینیا تک گرفت. 

او قبل از استادیاری، تحلیلگر ارشد مدل سازی در انجمن کالیفرنیای جنوبی بوده است.

این جوان ایرانی، برای شروع تحصیالت دانشگاهی اش، دانشگاه شهید بهشتی و رشته علوم 
کامپیوتر را برگزید. او پس از آنکه موفق به دریافت مدرک کارشناسی از این دانشگاه شد، 
سپس در سال 2001 میالدی تصمیم به عزیمت به دانشگاه ویرجینیاتک گرفت. در نتیجه 
کارشناسی ارش��د اقتصاد را در این دانشگاه ش��روع کرد و پس از اتمام آن، در سال 2005 
میالدی نیز دکترای تحقیق در عملیات را انتخاب کرد و در نتیجه سه مدرک گوناگون در 
سه مقطع گوناگون را در کارنامه خود ثبت کرد. او هم اکنون آمار و مدیریت عملیات را در 
کالج چارلتون تدریس می کند. او عالقه فراوانی به تجزیه و تحلیل و مدل سازی سیستم های 

لجستیک دارد.

شروع تحصیالت دانشگاهی اش با رشته مهندسی عمران بود. پس از آنکه دوره کارشناسی 
خ��ود را در دانش��گاه صنعتی ش��ریف به اتمام رس��اند، ب��رای ادامه تحصی��ل، در مقطع 
کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع و مالی را در دانشگاه صنعتی شریف برگزید. پس از آن، 
وارد دانش��گاه بریتیش کلمبیا شد و کارشناسی ارشد دیگری را از این دانشگاه اخذ کرد. او 
پس از اتمام تحصیالتش در دانشگاه بریتیش کلمبیا، مقصد بعدی اش را کشور آمریکا قرار 
داد و برای تحصیل در مقطع دکترا، وارد دانشگاه ایلینویز اوربانا شمپین شد. این دانشجوی 
ایرانی االصل، هم اکنون نیز دانش��جوی همین دانشگاه است. تحقیقات او بیشتر در زمینه 
Capital structure pre- مالی شرکتی، اقتصاد و آمار کاربردی است. آخرین مقاله وی

balancing: evidence from convertible bonds بوده است.

تحصیالت دانش��گاهی اش را در ایران شروع کرد و در آغاز برای رشته مهندسی حمل و نقل 
وارد دانش��گاه علم و صنعت شد. پس از اتمام دوره کارشناسی، برای کسب کارشناسی ارشد، 
به اقتصاد گرایش پیدا کرد و مهندس��ی سیستم های اقتصادی-اجتماعی را در موسسه عالی 
پژوهش در برنامه ریزی و توسعه برگزید. سپس برای گذراندن دکترای مالی وارد مدرسه اقتصاد 
استکهلم شد و به ادامه تحصیل در آنجا پرداخت. عالیق پژوهشی حمید بوستانی شامل قانون 
و امور مالی، بانکداری و مالی شرکتی است. او همچنین در کارنامه خود سابقه تدریس دروسی 
چون ارزش گذاری و بودجه بندی سرمایه ای و مدیریت مالی بین المللی را در مدرسه اقتصادی 
استکهلم دارد. او سابقه ارائه مقاالت در کنفرانس ملی اقتصاد سوئد، کنفرانس حقوق و اقتصاد 

انجمن اروپایی و کنفرانس بین المللی اقتصاد و بازرگانی در استانبول در سال 2012 را دارد.

او تحصیالت غیر دانشگاهی اش را در دبیرستان مفید به اتمام رساند و سپس برای ادامه آن، 
به دانشگاه صنعتی شریف و رشته مهندسی برق رفت. پس از اتمام دوره کارشناسی اش در 
این رشته، برای مقطع کارشناسی ارشد، مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی را برگزید 
و از موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه فارغ التحصیل شد. او برای ادامه کار خود 
دانشگاه ویرجینیاتک را برگزید و در نتیجه یک بار دیگر در مقطع فوق لیسانس اقتصاد از آن 
 UWM دانشگاه پذیرش گرفت. او دکترای خود را نیز از دانشگاه ویسکانسین میلواکی آمریکا
و در رش��ته اقتصاد گذراند. حاال به عنوان عضو هیات علمی در دانشکده بازرگانی دانشگاه 
ایالتی کالیتون تدریس می کند. عالیق پژوهشی او شامل سازمان های صنعتی، بازارهای چند 

ملیتی، اقتصاد کار و اقتصاد خاورمیانه است. 

او سال 1368 در دومین دوره المپیاد فیزیک ایران برگزیده شد و دوره ای هفت ماهه را جهت آمادگی 
مس��ابقات در دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی گذراند. در س��ال 1369 موفق به اخذ دیپلم 
ریاضی-فیزیک از دبیرستان کمال تهران شد و سپس برای تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر در 
مقطع کارشناسی، به دانشگاه صنعتی شریف رفت. او برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد، موسسه 
عالی پژوهش در برنامه ریزی و توس��عه را برگزید و در نهایت در سال 1377 زیر نظر اساتیدی چون 
دکتر حسین پورزاهدی و دکتر یوسف شفاهی از پایان نامه خود دفاع کرد. او همچنین در کارنامه خود، 
عالوه بر سوابق پژوهشی گوناگون، سابقه تدریس دروس ریاضی و فیزیک را دارد. سوابق اجرایی اش نیز 
شامل موارد متعددی از جمله ریاست گروه هماهنگی گروه های پژوهشی، دفتر برنامه ریزی و هماهنگی 
امور پژوهشی و معاونت پژوهشی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بوده است.

مهدی راستاد
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه ایلینویز اوربانا شمپین

حمید بوستانی فر
دانشجوی دکترای مالی در مدرسه اقتصاد استکهلم

علی دادپی
استادیار اقتصاد دانشگاه کالیتون

مهرداد علیمرادی
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

او با اتمام تحصیالتش در دوره متوسطه، برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی، رشته مهندسی 
صنایع را در دانش��گاه صنعتی ش��ریف برگزید. سید مهدی برکچیان برای ادامه تحصیل در مقطع 
کارشناسی ارشد، تصمیم به مطالعه در زمینه اقتصاد گرفت و رشته مهندسی سیستم های اقتصادی- 
اجتماعی را در موسس��ه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توس��عه برگزید. عنوان پایان نامه ای که از 
آن دفاع کرد »بررس��ی رابطه نابرابری و توزیع درآمد« بود. س��پس برای تحصیل مجدد در مقطع 
کارشناسی ارش��د، در دانشگاه کمبریج پذیرفته شد و در نتیجه رهسپار انگلستان شد. پس از اخذ 
کارشناسی ارش��د اقتصاد از دانشگاه کمبریج، برای تحصیل در مقطع دکترا نیز در همان دانشگاه 

کمبریج ماند و در سال 2010 میالدی، موفق به اخذ مدرک دکترا شد. 

او پس از اتمام تحصیالتش در دوره متوسطه، برای ادامه تحصیالت در مقطع کارشناسی، 
رشته مهندسی برق )الکترونیک( را در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزید. پس از اتمام دوره 
کارشناسی اش، با تصمیم به مطالعه پیرامون مباحث اجتماعی- اقتصادی، وارد موسسه عالی 
پژوهش در برنامه ریزی و توس��عه ش��د و خواندن رشته مهندسی سیستم های اجتماعی- 
اقتصادی را ش��روع کرد. سپس برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا، از دانشگاه کالج لندن 
پذیرش گرفت. بنابراین عازم انگلس��تان شد و در س��ال 1388، دکترای اقتصاد خود را از 
دانش��گاه مورد اشاره کسب کرد. او هم اکنون استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 

صنعتی شریف است.

سید مهدی برکچیان
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

سید فرشاد فاطمی اردستانی
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
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مورد هنگ کنگ، چین و آمریکا هم صادق است. اصوالً تکیه بر معلومات آکادمیک 
بیشتر در نظام های برنامه ریزی متمرکز معمول است! عالوه بر این، راه آکادمیک 
برای فهم مسائل سیاسی و اقتصادی راهی طوالنی و پر اشتباه است، مصادیق این 
را می توان در جماعت دانشگاهیان دید که نه تنها فهم بنیادی از مسائل اقتصادی 
و سیاسی ندارند، بلکه پیشگامان رویکردهای ایدئولوژیک و رادیکال بوده اند. اصوالً 
قریب به اتفاق تحصیل کردگان ایرانی با وجود یک دولت گس��ترده و مداخله گر 
مشکلی ندارند تا آنجا که دولت سالیق آنها را جلو برد. شخصاً عقیده دارم که فهم 
یک شاغل بازار از امور عملی و واقع بینانه سیاسی و نقش دولت معموالً صحیح تر 
و اصولی تر از غالب فارغ التحصیالن کارشناس��ی ارشد دانشگاهی است ولو آنکه 
قدرت بیان و لغت پردازی وی محدودتر است.  بنابراین توجیه وجودی موسسه 
اغراق ش��ده و خام بود. مس��اله دیگری که وجود داشت ضعف و یا بهتر بگوییم 
تناقض نظری موسسه بود. گروه موسسه عمدتاً به شعار اقتصاد آزاد پایبند بود. 
بنیانگذاران موسسه طرفدار سیاست های تعدیل اقتصادی و مخالف سوبسیدها و 
قیمت گذاری دولتی بودند. موسسه و فارغ التحصیالن آن به طرفداری از اقتصاد باز 
شهرت یافتند. مشکل آنجا بود که درکشور نفت زده ایران با سابقه ممتد تسلط نگاه 
چپ گرایانه فهم فلسفه اقتصاد باز ناقص و سطحی و پرتناقض است. سیاست های 
تعدیل اقتصادی شامل خصوصی سازی و رهاسازی قیمت ها بود، اما سیاست های 
انبساطی عمده ای را هم در برداشت که به دخالت گسترده دولت در بسیاری از 
حوزه ها از جمله سرمایه گذاری های کم بازده صنعتی و ... انجامید. در موسسه هم 
عدم انسجام بانیان موسسه و تاثیر تفکر »برنامه ریزی« به راحتی مشهود بود )از 
  Utilitarianism جمله در اسم موسسه!(. به طرز واضحی بانیان موسسه از نگرش
)اعتقاد به وجود و اصالت مطلوبیت اجتماعی و اینکه چنین مطلوبیت فرضی و 
خیالی تنها مالک ارزش اخالقی است( که نسبت برادرخواندگی با سوسیالیسم 
دارد، در امان نبودند. البته Utilitarianism در عصر حاضر بر فضای ذهنی ایرانیان 
تسلط دارد و لذا در این مورد نمی توان موسسه را به تنهایی سرزنش کرد. مورد 
دیگری که تزلزل موسسه را بین »برنامه ریزی مرکزی«، تفکر utilitarian و اقتصاد 
آزاد »نش��ان می دهد، زمین غصبی موسسه بود. عمده زمین موسسه از امالک 
مصادره ای بعد از انقالب بود. چگونه می توان از اقتصاد آزاد و حقوق مالکیت دم زد 
و در زمین غصبی کار کرد؟ معنای این حرف یا عدم فهم موضوع است و یا عدم 
الت��زام عملی و اخالقی. من غصبی بودن فضای موسس��ه را عاملی می دانم که 
موجب فضای مسموم و پر تنش و نهایتاً شکست موسسه شد )البته این عقیده 
شخصی و متافیزیکی بنده است(.« اما آشکارترین و مضرترین شاخص تناقض های 
ذهنیت موسسه و ضعف نظری آن عنوان مدرکی بود که ارائه می شد؛ »مهندسی 
سیستم های اقتصادی اجتماعی«!. این عنوان صددرصد چپگرایانه بوده و ریشه در 
تندروترین اندیش��ه های کمونیستی دارد. این کمونیست ها هستند که قائل به 
مهندسی جامعه و برنامه ریزی از جانب دولت برای ساختن شرایطی که ایده آل 
تلقی می کنند هستند. اصوالً مهندسی جامعه در نزد سنت گرایان و مخالفان دولت 
به شدت منفی و ترسناک تلقی می شود. به گمانم بانیان موسسه بار ایدئولوژیکی 
»مهندسی سیس��تم های اقتصادی اجتماعی« و ضعف اعتبار آکادمیک چنین 
عنوانی را نادیده گرفتند، چرا که با وجود کلمه »مهندس��ی« در عنوان رش��ته، 
بازاریابی آن در میان مهندسان آسان تر بود. اما آخر مهندسی کجا و اقتصاد کجا؟ 
کدام متفکر اقتصادی، سیاسی و یا کدام عالم اجتماعی را دیده اید که برای طرز 
تفکر و آموزش مهندسی کوچک ترین اعتبار اجتماعی قائل باشد!؟ در میان تمام 
حرف اقتصادی، مهندسی کمترین زمینه را برای فهم مسائل تاریخی و سیاسی و 
اجتماع��ی و کمترین ظرفیت را ب��رای هدایت اجتماعی دارد. طراحی رش��ته 
مهندسی سیستم ها نیز مغشوش بود و شامل مخلوطی از دروس اقتصاد، آمار، 

تحقیق در عملیات و برخی دروس من درآوردی بود. اگر بخواهیم مهربان باشیم 
شاید بتوانیم دوره مذکور را »اقتصاد و مدیریت دولتی« نام گذاریم، صرف  نظر از 
آنکه نفس تربیت »برنامه ریز دولتی« برای تبلیغ »اقتصاد باز« به راحتی توجیه پذیر 
نیست. دانشجویان و فارغ التحصیالن موسسه از این ضعف تئوریک و همچنین از 
عنوان بی مسمای مدرک خود لطمه فراوان خوردند. شاید بزرگ ترین لطمه ای که 
وارد شد، مدت زمان طوالنی ای بود که دانشجویان الزم داشتند تا بفهمند دارند 
چه کار می کنند تا ذهنیات و انتظارات خود را منطبق با الزامات رشته جدید کنند. 
دقت کنید که اسامی و عناوین بسیار مهم هستند. وقتی یک دانشجو آگاهانه وارد 
رش��ته »اقتصاد« می ش��ود، به طور طبیعی و ش��هودی درک��ی از جایگاه یک 
اقتصاددان دارد و ذهنیات و مطالعات خود را به مسائل اجتماعی، تاریخی و فلسفی 
بس��ط می دهد. اما وقتی مهندسی هستید که به رشته »مهندسی« )مهندسی 
سیستم های کذا( وارد شده، انتظار دارید که با همان روش های شهودی و ریاضی 
و عملی مهندس��ی بیایید و طبیعتاً درصدد برنمی آیید که افت و عقب افتادگی 
فاحش تئوریک خود را جبران کنید. بسیاری از دانشجویان موسسه می توانستند 
دانشمندان و یا معلمان موفقی در زمینه های فیزیک و ریاضی باشند ولی هیچ 
عالقه راستینی به علوم اجتماعی و مسائل انسانی )سوای درگیری های معمول 
سیاسی هر آکادمیک و دانشجو( نداشتند و لذا در همان حصار جبر و آنالیز باقی 
ماندند. عنوان »مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی« مانند یک لعنت ابدی 
ذهن و روان و رزومه اکثر دانش��جویان را دنبال کرد. قصد ندارم دس��تاوردهای 
فارغ التحصیالن )اخذ مدارک دکترا( را نادیده بگیرم ولی عقیده دارم آنها با وجود 
اس��تعداد و س��عی و تالش فراوان و سختی هایی که کشیده اند لیاقت بالندگی 
بیشتری داشتند. البته اغلب فارغ التحصیالن نهایتاً و با تالش شخصی خود موفق 
شدند به رشته های فنی تر مانند فاینانس کوچ کنند. مشکالت فارغ التحصیالن به 
عنوان مدرک تحصیلی و ضعف ذهنیت آموزش��ی IRPD محدود نبود، ولی در 
شرایط فعلی ذکر بقیه داستان بی فایده به نظر می رسد. برای آنکه رعایت انصاف 
شده باش��د، به برخی خصوصیات مثبت موسسه نیز اشاره می کنم. باید توجه 
داش��ت که در فضای ایران و با وجود ضعف علمی  ش��دید و گرایش های چپی 
بسیاری از آموزشکده های اقتصاد ایران، موسسه جزیره ای شد برای فعالیت های 
نسبتاً علمی تر و عقالنی تر. عالوه بر این نقاط ضعف موسسه را باید در کنار نقاط 
ضعف متعدد نظام آموزش عالی ایران دید و به بانیان آن کمی  تخفیف داد. انتقاد 
اساس��ی بانیان موسسه به آموزش عالی ایران کامالً بجا بود. آموزش عالی ایران 
دانشجویان برتر کشور را عمدتاً روانه رشته های پزشکی و مهندسی می کند بدون 
آنکه شرایط بازار کار و اقتصاد ایران نیازی به این میزان تحصیالت عالیه مهندسی 
داش��ته باشد. رشته هایی که ظرفیت راهبری اجتماعی ایجاد می کنند )حقوق، 
اقتصاد، تاریخ، علوم مدنی و سیاست( در نظام آموزش عالی ایران رشته های دست 
دوم و سوم حساب می شوند. نتیجه آن بوده که نظام آموزش عالی ایران از ارائه 
ظرفیت های رهبری و سیاس��ی ناتوان بوده است و بیشتر به تربیت نیروی کار 
مهاجر برای کش��ورهای صنعتی پرداخته اس��ت. در ایران مهندس��ان در حالی 
نقش های رهبری و اداری و سیاسی را برعهده گرفته اند که کامالً فاقد آموزش ها، 
تجربه و زمینه های الزم برای ایفای چنین مناصبی هستند. رویکرد مطلق گرایی، 
برنامه ریزی، مدیریت گرایی و غفلت از امور کالن تا حدی نتیجه چنین سیستم 
آموزشی و مدیریت مهندسین است. IRPD در چنین فضایی شکل گرفت و برای 
تعدادی از فارغ التحصیالن خود امکان فرار از دانشگاه های مهندسی و فرصتی برای 
اندیش��یدن در زمینه ه��ای اقتصادی و اجتماعی فراه��م آورد، هرچند می توان 
استدالل کرد که اعتقادات اساسی و شخصی در زمینه سیاست و اجتماع بیشتر 
با تجربه زندگی و مش��اهده و مطالعات آزاد ش��کل می گی��رد نه با تحصیالت 
دانش��گاهی. امید اس��ت که همگان به کندوکاو خود در باب مسائل اقتصادی و 
اجتماعی و انسانی ادامه دهیم و امیدوارم همه به بلوغی برسیم که بتوانیم یکدیگر 

را بدون آنکه به حساب توهین گذاشته شود نقد کنیم.
*از دوست گرامی آقای علیرضا ابراهیمی که زحمت زیادی در آماده سازی این 

مطلب داشتند تشکر می کنم.
* فارغ التحصیل موسسه

  سید حسن دیباج*

در این نوش��ته قصد دارم ب��ه اختصار تجربه 
IRPD )موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و 

توسعه سابق( را بازگو و ارزیابی کنم. به عنوان 
یک فارغ التحصیل و ش��اغل سابق می خواهم 
ذهنیت آموزشی موسس��ه را به صورت کلی 
وارس��ی کنم و همچنین از تاثی��ر IRPD در 
زندگی فارغ التحصیالن بگویم. فارغ التحصیالن 
موسسه پیشگامان یک تجربه آموزشی جدید 
بودند و غالباً راجع به تجربه خود مورد سوال 
 IRPD ق��رار می گیرند. عالوه ب��ر این هر چند
تجربه ای خاص، دراماتیک و گذرا بود، تفکرات 
و ذهنیات حاکم بر موسسه نمونه ای از بعضی 
تفک��رات غال��ب در ایران بود که در اش��کال 
مختلف کماکان وج��ود دارد و به ندرت مورد 
نقد جدی قرار می گیرد. در این مقاله به صورت 
مختصر به مشکالت موسسه مذکور پرداخته و 
س��پس چالش های تغییر رشته از رشته های 
مهندس��ی به اقتصاد را بیان کرده و در آخر، 
نقدی ب��ر بیش از حد ب��رآورد کردن مدارک 
دانشگاهی در ایران را مطرح می کنیم. موسسه 
را گروهی از بزرگان سازمان برنامه و بودجه بنا 
نهادند، براین اس��اس که برای »برنامه ریزی« 
کشور، باید دانشجویان برتر را از دانشگاه های 
کش��ور، به ویژه مهندس��ی جذب کرد و وارد 
رشته های »برنامه ریزی«، »مدیریت« و اقتصاد 
کرد تا اداره کشور بهتر شود. بدون آنکه لزومی 
ب��ه تفصی��ل ای��ن دی��دگاه باش��د، می توان 
پیش فرض ه��ای آن را بررس��ی ک��رد. اولین 
پیش فرض این ذهنیت rationalistic آن است 
ک��ه ریش��ه مس��ائل را در ام��ور آکادمی��ک 
جس��ت وجو می کند. ب��ه گم��ان پایه گذاران 
موسسه ریشه مشکالت کش��ور آن است که 
تصمیم گیرن��دگان ب��ه اندازه کاف��ی دروس 
مدیریت و برنامه ریزی و اقتصاد نخوانده اند. این 
س��وال پی��ش می آید ک��ه در ک��دام یک از 
کشورهایی که سیاست های سازنده اقتصادی 
اتخاذ کرده اند تصمیم گیرندگان به تحصیالت 
تئوریک دانش��گاهی اتکا کرده اند؟ بنده حتی 
یک مورد نیز نمی شناس��م ک��ه تئوری های 
آکادمیک تاثیر قابل توجه و مثبت بر تصمیمات 
کالن سیاس��ی اقتصادی داش��ته باشد. فرار 
کشورهای حاشیه خلیج فارس از سوسیالیسم 
را در نظر بگیرید. آیا تحصیالت دانش��گاهی 
شیوخ عرب نقش��ی داشت؟ همین مساله در 

درنقدموسسهنیاوران
چرا باید ماهیت، اهداف و کارکرد موسسه را نقد کرد؟


