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 330کالس شماره  مکان برگزاری کالس:

 کلیات
های اقتصادی زندگی اجتماعی و البته تحلیل زندگی فردی، مختلفای و البته مهم نسبت به ابعاد رشتهاین درس با موضوعات بین

سروکار دارد. طبیعی است که هر گونه اقدامی نسبت به شیوه برخورد با منابع طبیعی، شیوه توزیع درآمد در جامعه یا به طور کلی شیوۀ 

 چیستی عمل/ انتخاب/سیاست عادالنه است.ای در باب های نامحدود نیازمند برخورداری از ایدهتخصیص منابع محدود به خواسته

نظرها در میان های اقتصادی، علل برخی اختالفدر این درس سعی بر آن است که با آشکار نمودن جایگاه عدالت در تحلیل

 تر این دوره به شرح زیر قابل فهرست کردن است:اقتصاددانان و حتی فالسفه روشن گردد. از این رو اهداف جزئی

 اقتصادی مکاتب یا نظریاتموجود در  اخالقی با برخی مبانی یانشجوآشنایی دان 

  ط با حوزه عدالت اقتصادی و در نتیجه ارتقای حساسیت نسبت به انتخاب های و مفاهیم مرتببندیبرخی تقسیمآشنایی با

 های اقتصادیسیاست

 دفاع از موضع مختار خویشدر نقد برخی پیشنهادات سیاستی در حوزه اقتصاد و امکان  یانتوانایی دانشجو 

  اقتصاد اسالمی»ایدۀ و « فقه»، «عدالت»، «علم اقتصاد»از نسبت  خویشدر مسیر تصریح تلقی دانشجویان گام برداشتن» 

 «عدالت اقتصادی»و در نهایت 

 دوره برنامه آموزشی و منابع مطالعاتی
 برنامۀ آموزشی کالس است. بیانگر چارچوباشاره شده در این بخش،  موضوعات

ای بودن این مطالب، معرفی یک منبع که انطباق کاملی با اهداف دوره داشته باشد، میسر نیست. طبیعی است رشتهبا توجه به بین

توان کتاب زیر را برداری قرار خواهند گرفت. با این وجود میمورد بهره مختلفی برای تدریسکه به فراخور موضوعات مشخص شده، منابع 

سعی بر آن است که معرفی نمود. شایان ذکر است که این کتاب، به دور از مطالب تخصصی و پیچیده بوده و منبع اصلی دوره، به عنوان 

 د:نکنارتباط برقرار با آن  مخاطبان عمومی

o  آشیانتهران: پور، محمدرضا فرهادیترجمۀ ، ر درست برای انجام دادن چیست؟عدالت: کا، (1393مایکل )، سندل. 

و برای   به موضوعات اقتصادی پرداخته استتر به نحو تفصیلیافزون بر منبع فوق، کتاب زیر نیز از آثار مرتبط با این دوره است که 

 :عالقمندان به پیگیری مباحث مفید خواهد بود

o Hausman, Daniel, Michael McPherson, and Debra Satz. Economic analysis, moral philosophy, and 

public policy. Cambridge University Press, 2016. 
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 چند نکته
 رو با توجه به ماهیت این دوره، حضور در کالس و نیز حضور مداوم در طول برگزاري جلسه از اهمیت فراواني برخوردار است؛ ازاین

 .براي دیگر دانشجویان شود مشکلتواند موجب ایجاد خروج از کالس پسندیده نبوده چراکه به دلیل تکرار بیان برخي نکات، می

 ش مشارکت داشته و البته با حوصله کافي، اجازه مشارکت دیگر اعضاي کالس را فراهم آورد. با توجه به دانشجو باید در فرایند آموز

ها به یک اندازه از اطالعات مورد نیاز برخوردار نباشند، این مسئله اهمیت بیشتري اینکه احتمال دارد همه دانشجویان در همه زمینه

 خواهد یافت.

 زا همچون گوشي تلفن همراه مجاز نیست.شتن با ابزارهاي اختاللدر طول برگزاري کالس سروکار دا 

 .هرگونه تغییر در این طرح درسی به اطالع نماینده گروه درسی خواهد رسید 


