
 

 2اقتصاد ایران 

 هدف:

  «، حوزۀ در دولت عمل نحوۀ از دانشجویان ساختن آگاهبا کارشناسی هدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان مقطع 

 جنبههاي و ابعاد بررسی همينطور و امروز به تا گذشته دوران در اقتصادي سياستگذاري، اقتصادي چالشهاي و سياستها

 اقتصاد فرصتهاي با توأم کشور اقتصادي چالشهاي و سياستها بررسی. است کشور اقتصادي مسائل و چالشها مهمترین

 رو این از.کرد خواهد ارائه آنها عالج جهت سياستگذاران رفتار نحوۀ و کشور اقتصادي مسائل از مناسب درکی ایران،

 مناسب تحليلی چارچوب و صحيح دید زاویه یك به اقتصاد دانشجویان مجهزکردن بر بهسزا تأثيري ميتواند درس این

 در کشور اقتصاد بالقوه ظرفيتهاي گردد موجب نهایت در و شود کشور اقتصاد واقعيتهاي و مسائل تحليل و درك جهت

 .رود کار به مسائل رفع و شدن بالفعل مسير

 ابراهيم مرادي مدرس:

 تعداد واحددرسی و ساعات تدریس:

 برگزار خواهد شد.در هفته ساعته  5/1شود و کالسها در دو جلسه  این درس در قالب سه واحد درسی ارائه می
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