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 آموزش علم اقتصاد در ايران اسالميجايگاه 

 و تحليل آموزش اين علم در پايه ريزي و سازماندهي اقتصاد مقاومتي

  نستوه ديناروند

  

 چكيده

امر زه يموزش   توسعه دانش به عنوا  يكي از مهم ترين عناصر پيشرفت در كشور  اي توسعه يافته به شمار مي ر د؛   يا به نوع 

داشتن سطح كمي   كيفي يموزش باال ، خود عاملي مهم در رشد   توسعه يافتگي در كشور اي پيشرفته : ديگري مي توا  رفت 

متاسفانه .  اقتااد نيز به عنوا  يك علم مدر  امر زي ، مي بايست از يموزشي نوين   قابل قبول در كشور ما برخوردار باشد. است

اخير ، ريشه در يموزش ناقص   ناكافي اين علم در نظام يموزشي ما  عامل بسياري از تنش  اي اقتاادي كشورما  در سال  اي

مي توا  داليل ناقص بود  يموزش اين علم در كشور را ، ريشه در مواردي چو  نبود زير ساخت  اي الزم براي يموزش اين .دارد 

شور   فرا م نيا رد  شرايط الزم براي علم در كشور ، نا كافي بود  توجه مسو ال  مربوطه به يموزش اصولي   كلي اين علم در ك

توسعه اين علم در كشور ،  يشنايي كم با اين علم در كشور ، نبود انگيزش  اي الزم براي جذب دا طلبا   ر د به دانشگاه براي 

بدنه اقتااد كشور به   در كل مي توا  رفت امر زه در ايرا  بيش ترين نياز براي ترميم   تكميل . را نام برد...  ر د به اين رشته   

  در يك نگاه كلي مي توا  رفت باال برد  سطح . طور مستقيم  ابسته به يموزش كمي   كيفي باالي اين علم در كشور دارد

يموزش علم اقتااد در ايرا  ، قطعا نقش زيادي در تشكيل   سازماند ي اقتااد مقا متي دارد    ما  رونه كه ذكر شد مي توا  

  اين مقاله مي كوشد تا با تحليل . اقتااد را در ايرا  اسالمي ، تحقق الگوي پيشرفت ايراني اسالمي دانست رشد يموزش علم

جايگاه يموزش علم اقتااد در كشور   ارايه را كار  اي يموزشي اين علم در كشور ،  به خودي خود بتواند ، نقشي در شكوفايي 

 .  رذاري مكتبي اقتااد مقا متي   توسعه علوم اسالمي انساني داشته باشداقتااد ايرا  اسالمي   در نتيجه كمك به بنيا

 اقتصاد مقاومتي ، اقتصاد اسالمي ، آموزش علم اقتصاد ، پيشرفت اقتصادي: كليدي واژگان
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