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الگَّبی ًَیي 

 :تذسیس
 الگَی سیستن سفتبسیپشداصش اؼالػبت  ، الگَی فشدی  ٍ  الگَ اجتوبػی ، الگَی  تلفیمی اص

  یهطبسوت َُیض  ٍ ی،     پشسص ٍپبسخ ،    سخٌشاً   یثبسش فىشتلفیمی اص سٍش ّبی  سٍش تذسیس:

سسبًِ ّبی 

 :آهَصضی
 پبٍسپَیٌت cdـ وتبة ـ دفتشوالس ـ تختِ ـ هبطیه ـ سایبًِ 

 صهبى داًص آهَصاى ٍ ّبی هؼلن فؼبلیت فؼبلیت ّب

ّبی  فؼبلیت(1

لجل اص تذسیس) 

ّبی  هْبست

 استجبؼی(

 

 ـ ضشٍع ثبًبم خذا

 آهَصاىٍتَجِ ثِ ٍظغ جسوی ٍسٍاًی داًص  ـ سالم ٍاحَال پشسی

 خشهبٍگشدٍ)ثِ تؼذاد ّست ،اگش ظشف خبلی ضذ پس ّوِ حعَسداسًذ(ـ حعَسٍغیبة ّوشاُ ثبتغزیِ 

 روش هٌبسجت سٍص ) سٍصهجبّلِ پیبهجشاوشم ٍضىست حصشآثبداى دسػولیبت(ـ 

 ّست تىلیفی اصلجل ًذاسًذ وِ ثشسسی ضَد. وتبة ـ ثشای ایي دسس وِ اٍلیي دسس

ـ تجبست(ٍسپس ًطستي ی تَسؼِ ـ ثَدجِ ثب ًبم دلخَاُ خَدضبى ٍهشتجػ ثب وتبة )هثال گشٍُ ّب گشٍُ ثٌذیـ 

 uگشٍُ ّب ثِ ضىل 

10 
ثِ خبؼش 

گشٍُ 

ثٌذی ٍلت 

ثیطتشی 

 ضذصشف 

اسصضیبثی (2

 تطخیصی 

 (:سفتبس ٍسٍدی)

 

 

 

 

 )ضفبّی پشسیذُ هی ضَد( دسس اصجبیی آغبص هی ضَد وِ پبسخ داًص آهَص هٌفی ٍیبًبلص است()

 ساثیبى وٌذ. )+( ـ هأهَسیت اًسبى ثِ ػٌَاى جبًطیي خذاسٍی صهیي1

 ـ هٌظَساصهٌبثغ ٍاهىبًبت ؼجیؼی ساتَظیح دّذ. )+(2

 ـ سِ ًوًَِ اصًیبصّبی اًسبى ساًبم ثجشد. )+(3

 (-ـ ًمص اًتخبة سادسهسبئل التصبدی ثِ ؼَسخالصِ تَظیح دّذ. )4

 (-ـ هحذٍدیت هٌبثغ ساتَظیح دّذ. )5

 

 دلیمِ 4

 

 

 

 

 

هؼشفی (3

 دسس جذیذ ٍ

 ایجبد اًگیضُ:

 ثبصهیٌِ صیجب ًوبیص دادُ هی ضَد سؤال ثب پبٍس پَیٌتیه ثشای جلت تَجِ 

 ثِ ًبم التصبد ثشای ضوب تألیف ضذ؟ چشاوتبثیثِ ًظش ضوب  -1

 .هَظَع دسس هؼشفی هی ضَد یفىشثِ ضیَُ ثبسش  گشٍُ ّبپبسخ گَیی ثؼذ اص

3 
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فشآیٌذ یبد  (4

 دّی

یبد گیشی ٍ  -

اسائِ دسس 

 جذیذ:

 )سٍش تذسیس ثبسش فىشی(پشسیذُ هی ضَد ٍاطُ التصبد یلغَ یهؼٌ اصآًْب دسایي هشحلِ

 ٍتَسػ داًص آهَصی پبسخ ّب سٍی ثشد ًَضتِ هی ضَد

ًوَدًطبى پبسخ ثِ آًْب  بیپَ یدٌّذ لزا ثشا یًو حیپبسخ صح ایي سؤالداًص آهَصاى ثِ  الجتِ ؼجك تجشثِ وِ

 )سٍش وبٍش(ثِ والس اسائِ دٌّذ. ٌذُیٍدسجلسِ آ وٌٌذ كیتحمضَد  یضَدثلىِ اصآًبى خَاستِ ه یدادُ ًو

 سپس اداهِ دسس  ثِ ضیَُ سخٌشاًی ، پشسص ٍپبسخ ٍهطبسوتی اسائِ هی ضَد. 

ثِ اًسبى ووه هی وٌذ وِ ثشای سفغ ًیبصّب،اصهٌبثغ ٍاهىبًبت ثِ ًحَ صحیح ٍثْیٌِ : فبیذُ داًص التصبد

 استفبدُ،ٍثْتشیي ّبسااًتخبة وٌذ.

 ًیبصّبی هبدی   الف ـ            ًیبصّبی اًسبى                 

 ًیبصّبی غیش هبدیة ـ                                                     

 اص داًص آهَصاى خَاستِ هی ضَد اص ًیبص ّبی هبدی ٍغیش هبدی هثبل ثضًٌذ.

ثلىِ ًیبصّبی بصّبیص  احسبس ثی ًیبصی ًوی وٌذ : اًسبى هَجَدی ووبل جَست لزا ثب اسظبی ثؼعی اصًی ًىتِ

ٍؼجیؼی ثپشداصدٍهشاتت ًیبصّب سا ثِ گیشد.اگش اًسبى صشفب ثِ سفغ ًیبصّبی هبدی ٍحیَاًی تبصُ ای دساٍضىل هی 

ّشگض سیش ًخَاّذضذ ٍٍثِ خلك ًیبصّبی وبرة هی پشداصد .چٌبًچِ هتَلف ضَد  یه هشتجٍِدس خَثی ؼی ًىٌذ

 بدی صیبدُ سٍی وٌذ هَجت اًحؽبغ اٍ هی ضَد.دس صهیٌِ ًیبصّبی ه

 :ٍجَد داسددًٍىتِ اسبسی دسثبسُ هٌبثغ ٍاهىبًبت وِ ثِ صَست اهبًت دسدست اًسبى ّستٌذ 

 ـ هٌبثغ ٍاهىبًبت دسدستشس اًسبى هحذٍد است الف           

 اسدـ اًسبى دسثْشُ ثشداسی اصهٌبثغ هحذٍدیت د ة          

 : تَظیح الف

  ثِ ػٌَاى هثبل هوىي است صهیي ّبی وطبٍسصی  ًسجتب صیبدی دساختیبسجبهؼِ ثبضذ ٍلی صهیي ّبی

هشغَثی وِ ثبصدّی خَثی داسًذٍیب صهیي ّبیی وِ ًضدیه ثِ هحل صًذگی ٍتجوغ اًسبى ّب لشاس داسًذ 

 .هحذٍد است 

  ثسیبسی اصایي رخبیش ًٍیض هحذٍد  ثَدىًبضٌبختِ رخبیش هؼذًی ثبٍجَد فشٍاًی دسوشُ صهیي ثِ دلیل

 ثَدى داًص فٌی ثطش هحذٍداست.

  دسلشى گزضتِ ،هحذٍدیت ّبی ثیطتشی ساثشای ثطش فشاّن وشد. استفبدُ ثی سٍیِ اصهٌبثغػالٍُ ثشایي 

 )تصبٍیشی هشثَغ ثِ هجحث الف دسپبٍس گٌجبًذُ ضذُ است (

داسد ٍّن ثبسٍش ّبی گًَبگَى هی تَاى  هتؼذدلبثلیت هصبسف هٌبثغ ٍاهىبًبت ثشای اًسبى ّن  :تَظیح ة

 يیلؽؼِ صه هیخبًَادُ ضوب  ذیضَد :وِ فشض وٌ یداًص آهَصاى صدُ ه یهثبل ثشا ٌجبیدسا اصآًْباستفبدُ ًوَد

 ضیً یبسیوطت ٍآث یّب ذ،سٍشیثىبس ذگٌذمیتَاً یٍّن ه ذیپٌجِ وطت وٌ ذیتَاً یّن ه بسداسدیدساخت یوطبٍسص

هسئلِ ایي است وِ اًسبى  ثِ دلیل هحذٍدیت ّبیص ،ًوی تَاًذّوِ آًچِ سا هی خَاّذ ثبّن  گًَبگَى است

 . دسًتیجِ ثبیذ اًتخبة وٌذداضتِ ثبضذ

  

 

 

 اػعبی گشٍُ ّبپبسخ دادُ ٍثب ّن ثحث هی وٌٌذ.،  1ـ2فؼبلیت ضوبسُ دسصهیٌِ 

  است اًتخبةهَظَع ٍهسئلِ اصلی ػلن التصبد. 

   ثْتشیي استفبدُ اص هٌبثغ ٍاهىبًبت  ایي است وِ ثباستفبدُ اصهٌبثغ ثتَاى ثیطتشیي هیضاى هٌبفغ

 )هبًٌذ تَلیذ( ساثِ دست آٍسد ٍسؽح ثبال تشی اسفبُ ساثشای اًسبى فشاّن وشد.
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ٍظؼیتی ایجبد هی وٌذ وِ )هحذٍدثَدى هٌبثغ ٍهحذٍدیت اًسبى دسثْشُ ثشداسی (ایي دٍهحذٍیت  

 .هی گَیٌذ وویبثیصبدداًبى ثِ آى تال
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سا وِ فشصتی ّست ثشای فىشوشدى دسثبسُ خَد خَاستِ هی ضَد اًفشادی اًجبم دٌّذ 1ـ3فؼبلیت ضوبسُ 

 ،خبًَادگی،التصبدی ٍاجتوبػی فْشستی اسائِ دٌّذ. ٍدسثبسُ سٍش اًتخبة خَددسػشصِ صًذگی فشدی

 فبیذُ ّضیٌِ

 ـ1

 ـ2

. 

. 

 

 ـ1

 ـ2

 ـ3

. 

. 

  سپس اصّشگشٍُ یه ًفش اًتخبة ٍفْشستص ساگضاسش هی دّذ.

 

: تَظیح دادُ هی ضَد ذُیـ فب ٌِیّضسٍش اًتخبة دساداهِ جذٍلی سٍی تختِ سسن وشدُ ٍ

  داًص آهَصاى ػضیض

دسایي سٍش ّن هٌبفغ ٍهضایب ی یه اًتخبة ٍّن ّضیٌِ ٍظشس ّبی آى اًتخبة سالیست 

)هی تَاًیذاصچٌیي جذٍلی استفبدُ ًوبییذالجتِ هی تَاًیذ رٌّی ایي وبسسا اًجبم هی وٌین 

دّیذ گبّی هوىي است وبغزی دساختیبس ًذاضتِ ثبضیذ ٍلی اگش سٍی وبغز افىبستبى 

ًتیجِ دلیك تش حبصل هی ضَدهخصَصب ثشای تصویوبت هْن ساپیبدُ وٌیذ اثش آى ثیطتش ٍ

اگش تؼذاد هٌبفغ ثیطتشاصظشسّبی آى ثبضذاًتخبة هی وٌین ٍدسغیش ایي صَست صًذگی(

 .اصآى صشف ًظش هی وٌین 

وِ هب ّش لحظِ دساهَسات دسحبل اًتخبة ٍتصوین )سٍش سخٌشاًی(ثشای داًص آهَصاى تَظیح دادُ هی ضَد 

ًْب آ)الجتِ ثِ دًجبل ثیطتشیي هٌبفغ ٍووتشیي ظشس ّستین .فؽشت ٍسشضت خَد ثِ  ستین ٍثِ  حىنگیشی ّ

ًذاضتي هْبست دساًتخبة ٍتصوین گیشی دچبس اضتجبُ دساثش ًبآگبّی ٍ اًسبى وِ هوىي استگَضضد هی ضَد 

ٌذ وِ هی داً ٍاّذاف وَتبُ هذت سادسهٌبفغ هبدی ٍحیَاًیضَدهثال ثؼعی ثِ دلیل ػمالًیت هحذٍدصشفب هٌبفغ 

) ضبیذ ًیبص ثبضذ گبّی دستصوین گیشی ّبیوبى اصوسبًی وِ اؼالػبت  (پیبهذّبی سؤیی هوىي است داضتِ ثبضذ

 صحیح ٍوبفی داسًذ ووه ثگیشین.(

ّن اًذیطی وشدُ ٍیه ًفشاصّشگشٍُ ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ  پبسخ هی ثِ ضیَُ هطبسوتی سا گشٍُ ّب  1ـ4فؼبلیت 

 ًوبیذ. دٌّذٍدسصَست لضٍم دثیش وبهل هی

 ّضیٌـــــِ فشصـــــت

)سٍش تذسیس پشسص ؟ ّضیٌِ فشصت یؼٌی چِ پشسیذُ هی ضَد، دلت  ٍتَجِاثتذا اصداًص آهَصاى ثشای 

ایي هفَْم ثشایطبى تَظیح دادُ  دسهمبثل،آًْب هوىي است پبسخ دسست ًذٌّذ ٍیب پبسخ سؽحی ثذٌّذٍپبسخ(

 هی ضَد:   

ثذُ ـ دسٍالغ یه  یگشی استیباًتخبة ّبی د ست دادى اًتخبة ثِ ایي صَست وِ ّش اًتخبثی هستلضم اصد

صَست هی گیشد ثِ ػٌَاى هثبل هجذدا ثشای دسن ثْتش، اص خبًَادُ خَدضبى هثبل هؽشح هی ضَد: وِ  ثستبًی

فشض وٌٌذ خبًَادُ وطبٍسصی داسًذ یب هثبل ّبی دیگش غیش اص وتبة گفتِ هی ضَد ثِ ؼَس ًوًَِ ضوب صهبى 

دساختیبس داسیذدٍست داسیذ دٍ تب اصضْش ّبی ایشاى سا دیذى وٌیذحبل آًىِ ضْشّبی  هسبفشتهحذٍدی ثشای 

 هَسدًظشضوب  یىی دسضشق ٍ یىی دسغشة است دسایي حبلت ضوب هججَسیذ اصیىی هٌصشف ضَیذ ٍهثال ثِ غشة 

یب هثبل دُ ایذ  .ثشٍیذ ،خَة ًشفتي ثِ ضشق ّضیٌِ  سفتي ثِ غشة است ٍ ضوب هٌبفغ سفتي ثِ ضشق سا اصدست دا

 صیلی، اًتخبة دسخشیذثبهمذاسی پَل.اًتخبة سضتِ تح

 التصبدداًبى ثِ ایي ّضیٌِ  وِ تَظیح دادُ ضذ ّضیٌِ فشصت هی داًٌذ.

 

 ش خبلی پیطٌْبداتی ساهؽشح هی ًوبیٌذ.فىش هی وٌي ٍثشای تصَیهطبسوتی ًیض سا 1ـ5فؼبلیت 

              **************************************************** 
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  : تعریف علم اقتصاد

ػلوی است وِ اًتخبة ّبی ثطشساثِ صَست ساثؽِ ی ثیي هٌبثغ ٍػَاهل تَلیذ وویبة وِ هَاسد استفبدُ گًَبگَى 

بی فشدی ٍجوؼی اًسبى ساهذیشیت  ٍثباسائِ ثْتشیي اًتخبة ّب، سفتبسّداسًذًٍیبصّبی هبدی ًب هحذٍداٍ هؽبلؼِ 

                                                                        وٌذ.

                                                                                                                                                                             
 

 

 : هدف علم اقتصاد
ساٌّوبیی اًسبى ثشای ثْتشیي اًتخبة ٍثِ وبسگیشی ثْتشیي سٍش ثِ هٌظَساستفبدُ اصهٌبثغ ٍاهىبًبت خَیص  

 است.

                       ******************************************* 
 

 موضوعات مورد بحث درعلم اقتصاد
التصبدی هَظَػبت التصبدی هختلفی هبًٌذ تَلیذ،هصشف ،تَصیغ ،تجبست،لیوت،  داًطوٌذاى ػلَم

 سضذٍپیطشفت، فمش ، هبلیبت ٍ...  سا ثِ سٍش ّبی ػلوی هَسدهؽبلؼِ لشاسهی دٌّذ.

 ثشخی اصسؤاالت ٍدغذغِ ّبیی وِ التصبدداًبى ثِ آًْب هی پشداصًذ، ػجبستٌذاص: 
  چگًَگی تصوین گیشی هشدم دسهَسد خشیذى یبًخشیذى وبال 

 چگًَگی تصوین گیشی تَلیذ وٌٌذگبى دسثبسُ تَلیذ یب هیضاى تَلیذ وبال 

 دالیل افضایص لیوت ، ثبثت هبًذى ،وبّص لیوت ثؼط وبالّبٍػلت تَسم 

 ظشسٍصیبى ثؼعی هؤسسبت تَلیذی دالیل 

 ٍػلت ثجبت ٍثی ثجبتی سضذ دسآًْب دالیل ون ثَدى ٍصیبدثَدى تَلیذ دسثؼعی وطَسّبی 

 آثبسٍپیبهذّبی اًتخبة ًسل فؼلی ثشاًتخبة ّب ٍسفبُ ًسل ثؼذی 

 تأثیش اًتخبة ّبی هلت ّب ٍوطَسّبثشصًذگی آًِ ٍفشصًذاًطبى 

 ٍهسبئل دیگش 

الجتِ ّوِ ایي هسبئل ٍهَظَػبت ، اثؼبد اجتوبػی ،فشٌّگی ، تبسیخی ، سٍاًطٌبختی ، حمَلی ٍسیبسی ٍ... 

دٍصشفب التصبدی ًیست .التصبدداًبى ثبّوىبسی داًطوٌذاى  سضتِ ّبی دیگش تالش هی وٌٌذ تبثشای ّوذاس

 ّشیه اصایي پشسص ّب ، پبسخ هٌبست ٍهٌؽمی اسائِ دٌّذ.

 

 جوغ ثٌذی ٍ(5

 ًتیجِ گیشی:
اصگشٍُ ّب خَاستِ جوغ ثٌذی ثِ داًص آهَصاى سپشدُ هی ضَد،اثتذا هجحث ثِ سِ لسوت تمسین ضذُ ٍسپس 

وِ اصّشگشٍُ یه ًفش ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ خالصِ دسس ساثیبى وٌذ ٍهؼلن ًیض دسصَست ًیبص وبهل هی هیطَد 

 وٌذٍدسآخش ًتیجِ گیشی هی ضَدّن اصؼشف داًص آهَص ٍّن اصؼشف هؼلن.
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اسصضیبثی (6

 تىَیٌی

 :(پبیبًی دسس )

 اسصضیبثی ،ضفبّی صَست هی گیشد.

 اصًیبصّبی هبدی ٍغیش هبدی اًسبى دٍهَسد ًبم ثجشد.ـ اصّشوذام 1

 ـ وویبثی سادسدٍسؽش تَظیح دّیذ.2

 ـ سٍش اًتخبة ّضیٌِ ـ فبیذُ سا تَظیح دّیذ.3

 ّضیٌِ فشصت ساتحلیل وٌیذ ـ 4

 ـ ّذف ػلن التصبد چیست؟5

 چْبس هَسداصهَظَػبت ػلن التصبد ساثیبى ًوبییذ.ـ 6

5 

تؼییي (8

تىلیف ٍ 

 اختتبهیِ:

 خاللیتی –ـ تىلیف فشدی 1

ٌّگبم خشیذ خَدضبى تصوین گیشی ّبی خَدسا دساهَسالتصبدی خبًَادُ ،اًتخبة دس اصهصذاق ٍالؼییه ًوًَِ 

سٍش ّضیٌِ ـ فبیذُ ثشای تصوین گیشی وسی ًَضتِ ٍ   یوَتبّ داستبى ؼَسفشظی ثٍِیب حتی اهَس تحصیلی ٍ

)ثِ دلخَاُ یه ثِ والس اسائِ دٌّذهٌبست یبًبهٌبست ساسپس پیبهذّبی اًتخبة دسجذٍلی تذٍیي ًوَدُ ٍسا

 (هَسد 

 ـ تىلیف گشٍّی ـ ثسؽی2

 خؽشاتی وِ هٌبثغ ؼجیؼی ساتْذیذ هی وٌذ ثِ صَست گشٍّی سٍصًبهِ دیَاسی یب ثشٍضَسی تْیِ وٌٌذ. دسصهیٌِ

 ) دٍّفتِ فشصت داسًذ(

  ـ تىلیف ػوَهی ـ آهبدُ سبصی ثشای دسس ثؼذی3

 )گشٍّی یب اًفشادی( تَاًٌذ ثشای دسس ثؼذی وٌفشاًس دٌّذیب پبٍس پَیٌت تْیِ وٌٌذدسصَست ػاللِ هی 

 

  یىی اصداًص آهَصاىتَسػ  دػبی پبیبًی ٍدسًْبیت  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلیمِ 3

 خدایا ماراآن ده که آن به              


