
ان
دگ

زی
رگ

ر ب
ه اث

ید
چک

 و 
مه

ی نا
دگ

زن

رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال

تحصیالت: دكتری

عنوان اثر: مقدمه ای بر اقتصاد ایران

عباس شاکری حسین آباد

ABBAS SHAKERI HOSEIN ABAD
Rank: 1st Rank in the Adult 
Section
Degree: PhD
Research Title: Introduction 
to Iran's Economy

وی  شـد.  متولـد  یـزد  در   1337 سـال  حسـین آباد  شـاكری  عبـاس 

تحصیالت دانشـگاهی خود را در مقطع كارشناسـی، كارشناسی ارشـد 

و دكتـری رشـته اقتصـاد بـه ترتیـب در دانشـگاه های عالمـه طباطبایی، 

تربیـت مـدرس و شـهید بهشـتی گذرانـد و در سـال 1379 از رسـاله 

دكتـری خـود بـا عنوان »بررسـی ماهیـت تـورم در اقتصاد ایـران« دفاع 

كـرد. وی هم اكنـون اسـتاد تمـام دانشـگاه عالمـه طباطبایـی اسـت.

 او از جملـه اقتصاددانانـی نهادگراسـت كـه آثـار علمـی و پژوهشـی 

علمـی  مقالـه  كتـاب،  ترجمـه  كتـاب،  تألیـف  قالـب  در  متعـددی 

منتشـر  كشـور  اقتصـادی  وضعیـت  دربـاره  وی  از   ... و  پژوهشـی   -

شـده اسـت. انجـام پژوهش هـای مختلـف در حـوزه اقتصـاد ایـران و 

راهنمایـی ده هـا پایان نامـه كارشناسی ارشـد و دكتـری نیـز در كارنامـه 

علمـی او مشـاهده می شـود. دكتـر شـاكری دو دوره رئیـس دانشـکده 

اقتصـاد دانشـگاه عالمـه طباطبایـی بـوده اسـت.

درباره پژوهشگر

ایـن كتـاب در هجـده فصـل و بـا تکیـه بـر نظریه هـای پایـه ای اقتصـاد خـرد، اقتصـاد كالن، مالیـه بین الملـل و 

بـا  ابعـاد متعـدد و پیچیـده موضوعـات و همـراه  بـه  پنهـان و توجـه  اقتصـادی و واقعیت هـای آشـکار و  توسـعه 

دغدغـه و نگرانـی نسـبت بـه سرنوشـت اقتصـاد كشـور نـگارش یافتـه اسـت. ایـن دغدغـه و نگرانـی )و در عیـن 

كیـد و تکیـه بـر نظریـات اقتصـادی در سـطوح متعـدد تحلیلـی در تمـام صفحات و سـطور  حـال امیـدواری( و تأ

آن مشـهود و آشـکار اسـت. كتـاب در عیـن حـال كـه بـه نقـد و بررسـی دیدگاه هـا و نگاه هـای متضـاد و متفـاوت 

پرداختـه اسـت، در پـی پرداختـن بـه مناقشـات و مجـادالت بی فایـده نبـوده و تنهـا بـر منطـق اسـتداللی مشـترک 

نظـری و علمـی در جای جـای  قواعـد  بـه  كـرده اسـت. تمسـک  كیـد  تأ میـان همـه دیدگاه هـا 

بـی گـواه این  كتـاب و پرهیـز از تلقیـات كلیشـه ای و سـطحی در مواجهـه بـا موضوعـات بـه خو

مدعاسـت. اسـتفاده از حقایـق آمـاری، جـداول و نمودارهـای فـراوان بـه عنـوان شـاهد تجربی 

تحلیل هـا و اسـتدالل ها از امتیـازات ایـن كتـاب اسـت.
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