
 

 1اقتصاد ایران 

 هدف:

 اقتصادي وضعيت بر اقتصاد دانشجویان تسلط هدف باکارشناسی با هدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان مقطع 

 اقتصادي بخشهاي و متغيرها مهمترین روند شناخت همچنين و( اقتصادي تاریخ و کليات« ):  اخير سدههاي در کشور

 بستر و چارچوب در آنها بررسی اقتصادي، مسائل بررسی در رویکردها مهمترین از یکی. است شده طراحی کشور

 خواهد پرداخته کشور تاریخ از متأخر دورههایی در ایران اقتصاد کلی شرایط به اینکه ضمن درس این در. است تاریخی

 و بررسی مورد نيز کشور اقتصادي بخشهاي و متغيرها تفکيك به اخير هاي دهه طی ایران اقتصاد کلی وضعيت شد،

 پيشين، ادوار طی کشور اقتصاد بر حاکم شرایط از درکی یافتن بر عالوه بررسی این خروجی. گرفت خواهد قرار ارزیابی

 هدف لذا. بود خواهد کشور اقتصاد کنونی مسائل در تأمل براي بررسی این از حاصل دستاوردهاي و تجارب از استفاده

 کشور اقتصاد آیندۀ براي آن دستاوردهاي از استفاده امروز، به تا ایران اقتصاد روند از تصویري ارائه بر عالوه درس

 .است

 ابراهيم مرادي مدرس:

 تعداد واحددرسی و ساعات تدریس:

 برگزار خواهد شد.در هفته ساعته  2جلسه  یكشود و کالسها در  واحد درسی ارائه می دواین درس در قالب 

 موضوع جلسه درس

 صفوي عصر از پيش تا آغاز از ایران اقتصاد تکوینی سير 1

 قاجاریه ظهور از پيش تا صفوي عصر از ایران اقتصاد 2

 قاجاریه دورۀ در ایران اقتصاد 3

 و دوم اول پهلوي دورۀ در ایران اقتصاد 4

 اخير قرون طی جهان اقتصاد روند بر مروري 5

 منطقه و جهان در ایران اقتصاد جایگاه 6

 اقتصادي رشد و ملی توليد روند 7

 کشاورزي -)اقتصادي بخشهاي( ایران اقتصاد در ملی توليد منابع 8

 آب و برق و گاز -ساختمان 9



 نفت و خدمات 10

 صادرات و واردات 11

 بخش مالی در اقتصاد ایران 13

 نرخ ارز ، تورم  و درآمد و هزینه خانوار 14

 جمعيت و نيروي انسانی 15

 منابع و مصارف بانکی 16
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