
  
  

  

  

  
  

 

 

اقتصاد چيست؟: فصل اول

هاي اقتصادي آشنايي با شاخص: فصل دوم

  منابع و امكانات

؟دنك مي ي چه موضوعاتي بحث علم اقتصاد درباره

  اقتصاد علم است؟آيا

  اهميت اقتصاد

  )كاال و خدمات(چند مفهوم اوليه

 نيازهاي انسان

  )انتخاب(اقتصادييطرح مسئله

  ي اقتصادبازيگران و فعاالن در عرصه

 تعريف علم اقتصاد

  علم اقتصاد و تعاليم اسالمي

 گيري آن ي و اندازهتوليد ملّ

 توليد ناخالص ملي

 هاي سرانهي و شاخصدرآمد ملّ

 ثابت مفهوم محاسبه به قيمت جاري و قيمت

 يحسابداري ملّ

 مفهوم استهالك

 داخليناخالص توليد 

 اي روش هزينه  ي توليد كل جامعه محاسبه

 روش درآمدي

 )توليد(روش ارزش افزوده 

 درخت دانش
  مقدمات:بخش اول

  .تست از اين مبحث مطرح شده است 0يا  1 سال اخير 3هاي  در كنكور

ايم،  تست آورده 217 بخش اولدر 
يعني براي هر تست كنكور در 

تست را تمرين خواهيد  72حدود 
  .كرد

گراي اسكاتلندي در دوران  فيلسوف اخالق) 1790ژوئيه  17ـ  1723 ژوئن 5(آدام اسميت 
گام در اقتصاد سياسي و پدر علم اقتصاد مدرن  روشنگري اسكاتلندي است كه از او به عنوان پيش

اسميت . رود شمار مي داري مدرن به پردازان اصلي نظام سرمايه چنين از نظريه وي هم. شود ياد مي
 .به تفصيل شرح داده است» ثروت ملل«ي اقتصاد در كتاب  ينهدر زمرا هاي خود  ايده

  .ز اين مبحث مطرح شده استتست ا3يا2سال اخير3هايدر كنكور

م به گام با درخت دانش، گا
 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط: سبز
  .نيستم به اين قسمت مسلط: قرمز
اگر گام اولتان قرمز  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
. تمرين، پيشرفت خواهيد كرد

هاي سبز يا آبي را رنگ  سپس خانه
  .كنيد

 قرمز            سبز              آبي    

 قرمز            سبز              آبي    



  
  

  

  
 

 

  

 

 هزينه، درآمد و سود

 ي توليدكنندگانن و انگيزهتوليدكنندگا

 عوامل توليد

 منابع طبيعي

 سرمايه

 نيروي انساني

 توليد: فصل اول

 بررسي رفتار اقتصادي توليدكنندگان

 كنندگانمصرفبررسي رفتار اقتصادي

 تعادل و قيمت تعادلي

 بازار چيست؟

 رقابت و انحصار

 بازار: فصل دوم

  توليد و بازار:بخش دوم
  .مطرح شده استتست از اين مبحث 1يا2سال اخير3هايدر كنكور درخت دانش

 قرمز            سبز              آبي    

تست  146در اين قسمت 
ايم، يعني براي هر  آورده

 73تست كنكور در حدود 
  .تست را تمرين خواهيد كرد

با درخت دانش، گام به گام 
 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .با رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: قرمز
اگر گام اولتان قرمز  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
. تمرين، پيشرفت خواهيد كرد

هاي سبز يا آبي را رنگ  سپس خانه
  .كنيد

 قرمز            سبز              آبي    

  .تست از اين مبحث مطرح شده است0يا1سال اخير3هايدر كنكور

در دوران جواني به رموز . در شهر لندن بدنيا آمد 1772آوريل  18، در »ديويد ريكاردو«
و از آن پس به داللي در بورس شهر لندن پرداخت و از  بازرگاني آشنايي پيدا كرد

كرد شهرت  ليف ميأهايي كه ت هاي تجارتي خود ثروت بسيار زياد و از كتاب فعاليت
 .به نمايندگي مجلس عوام انگلستان انتخاب شد 1819ريكاردو در . دست آورد هنظيري ب كم
   .در لندن درگذشت 1923سپتامبر سال  11 در وي

شده  گذاري مكتب كالسيك بنيان ي اقتصادي خود به توسعه ي ديويد ريكاردو در انديشه
ورزيد، ريكاردو  كيد ميأت» توليد« ي لهأدرحاليكه اسميت روي مس. توسط اسميت پرداخت

» كارآيي«بر ) ن ويشاگردا(ها  متمركز گرديد و بعداً نئوكالسيك» توزيع درآمد«بر مبحث 
  .است» مزيت نسبي«و » قانون بازده نزولي«معروف او،  ي دو نظريه. متمركز شدند



  
      

    

  

  
 

 

   

   

 جايگاه مسائل اقتصادي در قانون اساسي كشور ما

 استقالل اقتصادي و رهايي از وابستگي

 كن كردن فقر تالش براي ريشه

 توجه به شأن و منزلت انسان

 اندوزي حرام ا ثروتمشروع بودن مالكيت در عين مبارزه ب

 ها ايجاد شكوفايي اقتصادي در تمام مناطق و رفع تبعيض بين آن

اقتصاد و : فصل دوم
قانون اساسي جمهوري 

 اسالمي ايران

 رشد پايدار و حفظ محيط زيست

 هاي جاري يا عادي هزينه

 اي يا عمراني ي سرمايهها هزينه

 درآمدهاي دولت

 ها ماليات

 بهاي خدمات

 هاي دولتي گذاري سود حاصل از برخي سرمايه

 استقراض

 نشر اسكناس

 خزانه

  بودجه از آغاز تا انجام

 ي كل كشوراهميت بودجه

 بودجه

هاي مالياتي و انواع نرخ ها ماليات بندي طبقه

 انواع ماليات

 دولت ي بودجه: فصل سوم

 اشتغال كامل

 ها ثبات قيمت

 ي اقتصادي رشد و توسعه

 نقش اقتصادي دولت  

 گذاري در اقتصاد وضع قوانين و سياست

نقش دولت در اقتصاد  ي دانان دربارههاي اقتصاد ديدگاه 

 مقدمه

 بهبود وضع توزيع درآمد

 ي كاالها و خدمات  عرضه

 ي دولت در اقتصاد ديدگاه طرفداران مداخله

 ي اقتصادهاي دولت در عرصهفعاليت

 ديدگاه طرفداران اقتصاد آزاد

  هاي دولت هزينه

 درخت دانش

  مديريت كالن اقتصادي:بخش سوم
  .تست از اين مبحث مطرح شده است 0يا1سال اخير3هايدر كنكور

 قرمز            سبز              آبي    

با درخت دانش، گام به گام 
 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

 قرمز            سبز              آبي    

 قرمز            سبز              آبي    

  .تست از اين مبحث مطرح شده است 0يا1سال اخير3هايدر كنكور

  .ستتست از اين مبحث مطرح شده ا3يا2سال اخير3هايدر كنكور

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .با رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط: سبز
  .اين قسمت مسلط نيستم به: قرمز
اگر گام اولتان قرمز  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
سپس . تمرين، پيشرفت خواهيد كرد

  .هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد خانه

استاد ) 1834دسامبر  29 - 1766فوريه  14(   (Thomas Robert Malthus)توماس رابرت مالتوس
مالتوس به  است گذاشته اقتصاد سياسي شناسي و ثير بسيار زيادي روي جمعيتأانگليسي بود كه ت دانشگاه

نگاشته است و  »اصل جمعيت« البته كتاب مشهوري نيز به نام. مشهور است رانت ي نظريه گذاري خاطر پايه
 .حلي براي پيشرفت نيست است كه افزايش جمعيت راه ع اشاره كردهاولين بار به اين موضو

تست  203در بخش سوم 
ايم، يعني براي هر  آورده

 68تست كنكور در حدود 
  .تست را تمرين خواهيد كرد

 دولت و اقتصاد: فصل اول



  
  

  

  

    
   

 

        

   

مفاهيم و معيارهاي توسعه: فصل اول

  يهجري شمس 1300قبل از سال 

 )سال پيروزي انقالب اسالمي( 1357تا  1300از سال

 تاكنون 1357بعد از سال 

 ديدگاه طرفداران اقتصاد آزاد

 ي دولتمداخلهديدگاه طرفداران

 دولت و توسعه در ايران

 دولت و توسعه: سومفصل 

 نيافتگيي توسعهفاصله

 گيري رشد و توسعهاندازه

 رشد و توسعه

توزيع درآمد و معيار سنجش آن

 فقر مطلق و فقر نسبي

 مقدمه

 توزيع درآمد و فقر  :فصل دوم

 سياست كاهش فقر و نابرابري

 درخت دانش
  .تست از اين مبحث مطرح شده است 1يا 2سال اخير3هايدر كنكور

  ي اقتصادي توسعه:بخش چهارم

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .با رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: قرمز
اگر گام اولتان قرمز  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
سپس . دتمرين، پيشرفت خواهيد كر

  .هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد خانه

با درخت دانش، گام به گام 
 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

تست  160در اين قسمت 
ايم، يعني براي هر  آورده

 80تست كنكور در حدود 
  .تست را تمرين خواهيد كرد

  .تست از اين مبحث مطرح شده است 0يا 1سال اخير3هايدر كنكور

  .تست از اين مبحث مطرح شده است 0يا 1اخيرسال3هايدر كنكور

متوسط  ي خانواده وي از طبقه. متولد شد انگلستان در 1883 ژوئن 5 ينز دركجان مينارد 
وي پس از . كينز فرزند نوبل كينز اقتصاددان مشهور است. شدند جامعه محسوب مي

كالج  به 1902راه يافت و از آنجا در سال  ايتون اتمام تحصيالت متوسطه به دانشگاه
 را نظريه عمومي اشتغال بهره و پول كتاب 1936 كينز در سال. رفت سلطنتي كمبريج

 .شود هاي اقتصادي قرن بيستم محسوب مي منتشر نمود كه يكي از تأثيرگذارترين كتاب

در خانه  1946 آوريل 21 به بيماري قلبي مبتال شده بود، در 1937كينز كه از سال 
او پس از مرگ سوزانده شد و . در گذشت تيلتون ساسكس، روستايي خود در

 .هاي منطقه به باد سپرده شد خاكسترش در بلندي

قرمز            سبز              آبي    

قرمز            سبز              آبي    

مزقر            سبز              آبي    



  
 

  

 

    
   

   

   

   

   

   
 اوراق بهادار

 بازار بورس

كنندگان ومحل ارتباط عرضه
 تقاضاكنندگان سرمايه

 بورس: فصل سوم

 شركت سهامي

 ر اقتصاد جامعهبتأثير بورس

 سياست بازار باز

 افزايش نرخ تنزيل مجدد

 هاي قانونيافزايش نرخ سپرده

كاهش حجم پول در
سياست (گردش 

 )انقباضي پول

خريد اوراق مشاركت در دست مردم

 نرخ تنزيل مجددپايين آوردن

افزايش حجم پول در پايين آوردن نسبت ذخاير قانوني
سياست (گردش 

 )انبساطي پول

 لقدرت خريد پو

 اهميت پول

 نقدينگي

 تورم

 پول ثبتي يا تحريري

 پول كاغذي

 پول فلزي

 ودندبكاالهايي كه در هر منطقه مورد توجه 

 پاياپاييمبادله

 ي پولخچهيتار

 هاي آتي ي پرداختوسيله

 انداز و حفظ ارزش ي پسوسيله

 ي سنجش ارزشوسيله

 ي پرداخت در مبادالتوسيله

 پول: فصل اول وظايف پول

 هاي پوليسياست

 هاهاي مختلف بانكفعاليت

 اسناد اعتباري

 پيدايش بانك

 بانك  :فصل دوم

 نظام بانكي بدون ربا

 بانك مركزي

 درخت دانش
  .تست از اين مبحث مطرح شده است 1يا  2سال اخير3هايدر كنكور

  نهادها و بازارهاي مالي:بخش پنجم

  .تست از اين مبحث مطرح شده است 1يا  2سال اخير3هايدر كنكور

  .تتست از اين مبحث مطرح شده اس 1سال اخير3هايدر كنكور

 قرمز            سبز              آبي    

 قرمز            سبز              آبي    

 قرمز            سبز              آبي    

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .مشخص كنيد با رنگ
  خيلي خوب :آبي
  متوسط: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: قرمز
اگر گام اولتان قرمز  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
سپس . تمرين، پيشرفت خواهيد كرد

  .هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد خانه

با درخت دانش، گام به گام 
 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

تست  205در اين قسمت 
ايم، يعني براي هر  آورده

 68تست كنكور در حدود 
  .تست را تمرين خواهيد كرد

، آماردان، اقتصاددان يك )1947آوريل  29 – 1867 ◌ٔ فوريه 27(؛  (Irving Fisher ) ايروينگ فيشر
 اواو يكي از اولين اقتصاددانان نئوكالسيك آمريكا بود، . مخترع، و مبارز اجتماعي مترقي آمريكايي بود

مكتب  ،مقداري پول ي تحقيق او در نظريه. مطلوبيت و تعادل عمومي كرد ي هاي مهمي به نظريه كمك
 . فيشر پيشگام اقتصاد سنجي بود.كردافتتاحرا»پول گرايان«به عنوانايهفكري اقتصاد كالن شناخته شد



  
  

      

      

    
   

    

    

   

 

   

 بانك جهاني

 (I.M.F)المللي پولصندوق بين

)يدويون(ي صنعتي سازمان ملل متحد سازمان توسعه

 )فائو(سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد 

 (W.T.O)سازمان تجارت جهاني

 (E.C.O) اكو

 سازمان كنفرانس اسالمي

 مقدمه

آشنايي با: فصل دوم
برخي نهادها و مؤسسات 
 مؤثر در اقتصاد جهان

  ها موانع قانوني، ناامني و ضعف دولت

 هاي تجارت هزينه

 آورند؟ها به تجارت روي ميچرا ملت

 المللتاجر و تجارت بين

 الملل در اقتصاد كشورهانقش تجارت بين

 الملل داراي منافع است؟آيا تجارت بين

 چيست؟مزيت نسبي

 الملليتخصص و تقسيم كار بين

 هاي تجاريسياست

 المللي در بازارهاي كار و سرمايهمبادالت بين

 هاي اقتصادياتحاديه

 لالمل تجارت بين: فصل اول

 الملل در گذشتهموانع گسترش تجارت بين

 درخت دانش
  اقتصاد جهان:بخش ششم

  .تست از اين مبحث مطرح شده است1سال اخير3هايدر كنكور

  .تست از اين مبحث مطرح شده است1يا2طور ميانگينبهسال اخير3هايدر كنكور

با درخت دانش، گام به گام 
 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

ميزان تسلط خود را  :گام اول
  .با رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: قرمز
اگر گام اولتان قرمز  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
. تمرين، پيشرفت خواهيد كرد

هاي سبز يا آبي را رنگ  سپس خانه
  .كنيد

تست  104در اين قسمت 
ايم، يعني براي هر  آورده

 52تست كنكور در حدود 
  .تست را تمرين خواهيد كرد

، آماردان و اقتصاددان )2006 ،نوامبر 16 - 1912 ،ژوئيه 31( (Milton Friedman) ميلتون فريدمن
كارهايش در . كرد مي بود كه به مدت بيش از سه دهه در دانشگاه شيكاگو تدريس آمريكايي ◌ٔ نويسنده
را به دليل  نوبل اقتصاد 1976در سال . است آمار اقتصاد و تاريخ ،اقتصاد خرد ،اقتصاد كالن هاي زمينه

 .پولي و پيچيدگي سياست پايدارسازي از آن خود كرديپژوهش بر تحليل مصرف، نظريه و تاريخچه

قرمز            سبز              آبي    

قرمز            سبز              آبي    
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