
دکتر ایزدخواستیاصول علم اقتصاد



اصول علم اقتصاد: نام درس

کارشناسی: مقطع

3: تعداد واحد

98-99نیمسال دوم سال تحصیلی 

Email: h_izadkhasti@sbu.ac.irدکتر حجت ایزدخواستی                                                             : نام استاد

Facultymembers.sbu.ac.ir/izadkhastiتارنمای شخصی                                                                           

چهارشنبه: روزهای تشکیل کالس

9-12:  ساعت  تشکیل کالس

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی: مکان

14-16شنبه  : رفع اشکال

دکتر ایزدخواستیاصول علم اقتصاد



:         برنامه کاری در طول ترم

اجباری                                          :                                  حضور در کالس 

0/15:                    مشارکت در کالس و پروژه

تاریخ 0/35:                                     امتحان میان ترم

تاریخ0/50:                                     امتحان پایان ترم

دکتر ایزدخواستیاصول علم اقتصاد



:  منابع اصلی
می اصول علم اقتصاد، ترجمه مرتضی محمد خانی، شرکت انتشارات عل(. 1384)پل آنتونی ساموئلسن و ویلیام نورد هاوس 

.و فرهنگی

یداله دادگر، مبانی و اصول علم اقتصاد، انتشارات بوستان کتاب

سایر منابع
اصول ومبانی علم اقتصاد، همدان، انتشارات نورعلم( 138)میثم موسایی 

دکتر ایزدخواستیاصول علم اقتصاد



فهرست مطالب

تاریخچه مختصری از شکل گیری علم اقتصاد و مکاتب اقتصادی: فصل اول
روش و ابزار تحلیل اقتصادی: فصل دوم
تقاضا و عرضه: فصل سوم

تئوری تولید: فصل چهارم
تئوری هزینه: فصل پنجم
مقدمه ای بر اقتصادکالن: فصل ششم
اندازه گیری درآمد ملی: فصل هفتم
مشکالت کالن اقتصادی:  فصل هشتم

الگوی تعیین درآمد ملی: فصل نهم
مقدمه ای بر پول و بانک: فصل دهم

توسعه اقتصادی:فصل یازدهم

اصول علم اقتصاد



فصل اول

اصول علم اقتصاد



در این فصل خواهیم خواند

مکتب مرکانتیلیسم-

مکتب فیزیوکراتها-2

مکتب کالسیک-3
مکتب تاریخی-4

مکتب سوسیالیسم-5

مکتب نئوکالسیک-6

مکتب کینزینها-7

مکتب کینزینهای جدید-8
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اصول علم اقتصاد



مقدمه

اصول علم اقتصاد



اصول علم اقتصاد



اصول علم اقتصاد



آدام اسمیت : بنیان گذار مکتب 
(1776)ماهیت و علل ثروت ملل : نام کتاب 

ایجادرااداقتصعمومیتعادلبودخواهدقادرقیمتهاعملکردوبازاربرحاکمنظام
نماید

تأکید بر نفع شخصی و عدم دخالت دولت در اقتصاد
ژان باتیست سی: سایر نظریه پردازان کالسیک
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کوتاهادیاقتصبحرانهایوباثباتذاتیطوربهآزادبازاراقتصاد-
.استگذرزودومدت

بلقاوموجوداطالعاتتمامازاقتصادیوقایعبابرخورددرمردم-
.شودمییخنثدولتسیاستهایاینبنابر.کنندمیاستفادهدسترس

.نداردأثیریتاقتصادواقعیمتغیرهایبرواستمبادلهوسیلهتنهاپول-
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