
علوم اقتصادي



در هر ي شک بنباشد؟ ميوه فروشي يا آرايشگاه , فروشيخواروبار , نانواييکه در آن مي شناسيد را آيا خياباني 
مان سازهيچ که حالي اما چرا در . مي خوردبه چشم خدماتي ديگر شده و دهها واحد خدماتي ياد مراکز خياباني 
سي دسترفوق واحدهاي به خياباني ما در هر نيست مختلف خيابان هاي مراکز در ايجاد اين مسؤول يا نهادي 

از حلبي سازي و چيني بندزني , دوزيمثل لحاف  پيش سال ۵0واحدهاي خدماتي از بسياري چرا داريم؟راستي 
ده است؟شتصويري ايجاد و صوتي لوازم فروشگاه هاي و مغازه هاي تزئينات ساختماني رفته اند و در مقابل بين 
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تعریف
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دانشجويرو این از ميزند  اول را محاسبه حرف در اقتصاد 
قت و دمحاسبات توانمندي که در اقتصادي ميبایست علوم 

.باشدداشته باالیي 

توانايي
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دروس تخصصي

آمار و 
روش هاي 

آماري

علوم 
اقتصادي

اصول 
حسابداري

اصول سازماني 
و مدیریت

حقوق تجارت

ریاضيات

مباني جامعه 
شناسي
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تصاد اقشاخه هاي کاربردي از بازرگاني یکي اقتصاد 
و جنبه هاي توصيفي است که در آن دانشجو با 

ومدیریت بازاریابي ، تحليلي مدیریت توليد
، ایراندر ماليات و مقررات قوانين آن، کاربردهاي 

.دمي شوآشنا حسابداري و اصول حسابرسي انواع 
اد اقتصاقتصادي گرایش در رشته علوم همچنين 

 هاي یک سري مدلدانشجو با استفاده از بازرگاني، 
مطلوب مشيخط متدهاي کمي، تعيين و تصميم گيري 

را ، فمي شودبا آن مواجه یک مدیر که مسائلي را در 
.مي گيرد

فته گنيز که به آن اقتصاد محض این گرایش در 
مي ته به علم اقتصاد پرداخاصيل شود، به طور مي 
روي تئوري هاي بر تاکيد این گرایش . شود

ته رشسایر گرایش هاي بر خالف . استاقتصادي 
پيدا خاص تخصص یک زمينه اقتصاد که در 

ید این گرایش یک د، دانش آموختگان مي کنند
يدا پنسبت به علم اقتصاد نظري و کامال کلي 

ورود مناسب جهتاین ترتيب زمينه و به مي کنند 
مورد عالقه خود را کسب خواهندتخصص هاي به 

.کرد

بازرگاني اقتصاد 
نظري

گرايش ها
(کارشناسي )
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امروزه اقتصاد پول و بانکداري از جمله 
با .مهمترین موضوعات اقتصادي در دنيا است
هاي پولي شدن اقتصادها اهميت و نقش سياست

ن پولي، ارزي و بانکداري در کشورها روز افزو
تي که گردیده است، سياست پولي به دليل اثرا

تصاد بر حجم پول و تقاضاي کل و در نتيجه در اق
دارد، بازارهاي مالي و واسطه هاي مالي به 

جهت نقشي که در هدایت نقدینگي و خلق 
.  نداعتبار در جامعه دارند، حائز اهميت مي باش

ئز مطالعه پول و بانک در اقتصاد از دو جهت حا
.استاهميت 

ها از علوم و روشاي به مجموعه کشاورزي اقتصاد 
ر موثر در امواقتصادي شود که عوامل مي اطالق 

عواملبين موجود اقتصادي روابط کشاورزي، 
ر را داقتصادي و کاربرد اصول توليد کشاورزي 

قرار بررسيمورد بحث و کشاورزي و توسعه توليد 
. دهدمي 

پول و 
بانکداري

کشاورزي

گرايش ها
(کارشناسي )
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آشنا نمودنتاسيس چنين گرایشي هدف از 
ي ویژگيهاي اقتصادو مفاهيم با دانشجویان 

سنتي وحمل و نقل روشهاي و نقل ، حمل 
خدمات حمل ووسيله ارزیابي مدرن ، انتخاب 

هاي طرحها و پروژه ارزشيابي نقل ، 
ي بررسنوع و این از مواردي دیگر و نقل و حمل 

زمينه گوناگون ارائه شده در نظریه هاي 
. ت اساقتصادي حمل و نقل و توسعه ارتباطي 

در ویژه اي نکات این گرایش همچنين در 
، هوایي، دریایي ، زميني خصوص حمل و نقل 

ي مقرار بررسي مورد هاي نفتي خطوط و لوله 
.گيرد

وجه به اقتصاد صنعتي مسائل بخش صنعت را با ت
تئوري ها و نظریه هایي که وجود دارد، توضيح

مي دهد و با کاربرد اقتصاد خرد در فعاليت هاي
همچنين ساختار بازار. صنعتي سرو کار دارد

این و عملکرد آن را و( رقابتي یا انحصاري بودن)
یا که آیا بازار محصوالت صنعتي رقابتي است

.انحصاري، تبيين مي نماید

حمل و نقل صنعتي

گرايش ها
(کارشناسي )
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مقاطع باالتر

.دهند تحصيل توانند ادامه مي رشته تا مقطع دکترا دانشجويان اين 

–بانک داري –انرژي –توسعه اقتصادي –محيط زیست : گرایش هاي مقطع ارشد شامل 
هنر –نفت و گاز 
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تيجه نبايد ندر مي کنند را مطالعه پايه و اوليه اطالعات بيشتر اقتصاد کارشناسي دوره دانشجويان 
مگر يند کاربردي فعاليت نماو تخصصي به طور فارغ التحصيلي انتظار داشته باشند که پس از 

به کار ,  کنندميرا که مطالعه تئوري هايي داشته و فعاليت بيشتري که خودشان مطالعه و دانشجوياني 
هادهاي تازه اي پيشنکرده و تحليل و تجزيه , نوشتهيعني مي توانند مدلهاي اقتصادي . نيز مي گيرند

که در نيست به آن معنااين البته .مختلف ارائه دهندسازمان هاي مؤسسه و اقتصادي رفع مشكالت براي 
وزارت مختلفبخش هاي در مي توانند رشته بازار کار ندارند بلكه فارغ التحصيالن اين حال حاضر 

فعاليت و مرکز آمارمرکزي بانک , سازمان برنامه و بودجه, صنايعوزارت , مالياتاقتصاد مثل بخش 
به , يت کنندفعالخود تخصصي اقتصاد در رشته فارغ  التحصيالن اگر اينكه حتي کنند و مهمتر از همه 

ارشناسانه اي کنگاه , اقتصاديبا مسائل و مباحث آشنايي صحيح و تحليل گر باز و ذهني داشتن دليل 
.  موفق و کارآمد باشندشغلي در هر مي توانند خود دارند و پيرامون نسبت به جامعه و 

موقعيت شغلي




