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 11دفتر 

اي از علوم اجتماعی که موضوع آن تحلیل و شناخت چگـونگی   شاخه economics علم اقتصاد  1
ایجاد، انباشت و توزیع ) 2تولید، توزیع و مصرف کاال و خدمات، ) 1

 .متــ  استفاده از منابع نادر براي مصارف مختلف اسـت،  ) 3ثروت، و 
 اقتصاد

 علم اقتصاد ←  اقتصاد  2

یـابی و رونـد رشـد      هاي ناظر بر مکـان  مطالعۀ کاربري زمین و تصمیم urban economics اقتصاد شهري  3
هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی     شهرها و تمام ابعاد فعالیت شهرها و کالن

 مرتبط با آنها
مطالعۀ مسائل اقتصادي مربـوط بـه آمـوزش، از جملـه تقاضـا بـراي        economics of education اقتصاد آموزش  4

 تامین مالی و فراهم آوردن تمهیدات الزم براي آموزشآموزش و 
ها و تحول فضاهاي اقتصاد انسانی در طول زمـان و   کنش مطالعۀ برهم ecological economics شناختی اقتصاد بوم  5

گنجند؛ این علم پیوندها و  ها در آنها می هایی که این فعالیت بوم زیست
کنـد و   هـا را آشـکار مـی    بـوم  بازخوردهاي بین اقتصاد انسان و زیست

 دهد دست می ها و اقتصاد به  بوم تصویري یکپارچه از زیست
اي در علم اقتصـاد کـه نـاظر بـر تـأثیر پـول و رفتـار نهادهـاي          حوزه monetary economics اقتصاد پولی  6

 ،تولیـد  ،تغیرهاي اقتصادي، از جمله اشـتغال گذاري پولی بر م سیاست
 بــارهقیمــت محصــوالت و مصــرف و اتخــاذ تصــمیم در ،نــرخ بهــره

 هاي مختلف است گذاري در حوزه سرمایه
هاي اقتصادي در چارچوب تولید و مصـرف   اي از فعالیت مجموعه) economy 1 اقتصاد  7

که بـه اسـتناد آن نحـوة تخصـیص منـابع در یـک ناحیـۀ جغرافیـایی         
 .شود مشخص می

به ویژه آنهایی که برحسب  منابع و ثروت یک کشور یا یک منطقه،) 2
 .اند تولید و مصرف قابل تعریف

 ,acceleration principle اصل شتاب  8
accelerator principle 

گـذاري را بیـان    مبحثی در اقتصاد که پیونـد بـین محصـول و سـرمایه    
کند و بر اساس آن اگر تقاضا براي محصول افزایش یا کاهش یابد،  می

هـاي   گـذاري  آالت و سـایر سـرمایه   ماشیندرصد تغییر در تقاضا براي 
مراتـب بیشـتري     الزم براي ساخت آن محصول افزایش یا کـاهش بـه  

 خواهد داشت
9   accelerator principle → 

acceleration principle 
 

نرخ بیکاري تورم   10

 شتاب بی

non accelerating 
inflation rate of 
unemployment, NAIRU 

کاهش یابد، تورم در جامعه افزایش خواهد سطحی از بیکاري که اگر 
 یافت

11   NAIRU → non 
accelerating inflation 
rate of unemployment 
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-adverse selection, anti کژگزینی  12
selection, negative 
selection 

اقتصـاد و مـدیریت خطـر، فراینـدي کـه در آن وقتـی        ،آمار ،در بیمه
بـروز  » بـد «خریداران و فروشندگان اطالعـات نـابرابر دارنـد، نتـایج     

تـر اسـت کـه محصـوالت یـا       در چنین وضعیتی محتملیعنی کند؛  می
 انتخاب شوند» بد«مشتریان 

13   anti-selection → 
adverse selection 

 

14   negative selection → 
adverse selection 

 

نشده که اثر مثبـت یـا منفـی بـر اقتصـاد       بینی رویدادي ناگهانی و پیش shock ضربه  15
 شوك .متـ گذارد 

 ضربه ←  شوك  16
مقدار کاال و خدمات موجود براي پاسخگویی به تقاضا یا فـروش بـه    supply عرضه  17

 قیمت مشخص
شـود   یک قیمت مفروض که سـبب مـی   ازاي تغییر در مقدار عرضه به supply shift جایی عرضه جابه  18

 منحنی عرضه تغییر کند
 شده و قیمت آن رابطۀ میان مقدار یک کاال یا خدمات عرضه supply function تابع عرضه  19
هـا در هـر صـنعت     دهندة مقدار کاال یا خدماتی که بنگـاه  منحنی نشان supply curve منحنی عرضه  20

 آن دارندازاي هر قیمت مفروض، تمایل به عرضۀ  به
تعادل عرضه و   21

 تقاضا

supply demand 
equilibrium 

ها و مقـادیر   شوند تا قیمت وضعیتی که در آن عرضه و تقاضا برابر می
 به تعادل برسند

تسهیالت اعتباري   22

 کننده عرضه

suppliers's credit      تمهیداتی براي تأمین مالی کـه در آن صـادرکنندگان بـراي خریـداران
تسـهیالت   .متــ   کنند خود منابع اعتباري فراهم میمحصول صادراتی 

 کننده عرضه
تسهیالت   23

 کننده عرضه

 کننده تسهیالت اعتباري عرضه ← 

کشش تابع عرضه، معموالٌ با توجه به قیمت و با فـرض ثابـت بـودن     supply elasticity کشش عرضه  24
 دیگر عوامل را گویند

هایی تاکید دارد که به حذف  مکاتب اقتصادي که بر اهمیت سیاست از supply side economics سو اقتصاد عرضه  25
براي افزایش تولیـد و اشـتغال در اقتصـاد    ) عوامل تولید(موانع عرضه 

 شوند منجر می
 توالی فرایندهاي دخیل در تولید و توزیع یک کاال supply chain زنجیرة عرضه  26

شدة متنـاظر بـا آن قیمـت را نشـان      مقادیر عرضهجدولی که قیمت و  supply schedule جدول عرضه  27
 دهد می

 شود قیمتی که در آن مقدار معینی کاال یا خدمات عرضه می supply price قیمت عرضه  28

ضربۀ نامساعد   29

 عرضه

adverse supply shock     هر رویداد ناگهانی که موجب کاهش قابل توجه امـا غالبـاً موقـت در
 شوك نامساعد عرضه .متـ عرضۀ یک یا چند کاال و خدمات شود 
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شوك نامساعد   30

 عرضه

 ضربۀ نامساعد عرضه ← 

همراه با توانـایی پرداخـت     تمایل به تملک کاال یا استفاده از خدمات، demand تقاضا  31
 آنهاي  هزینه

 کل تقاضاي افراد براي هر کاال در هر بازار و به قیمتی معین market demand بازار تقاضاي  32

نموداري که رابطۀ مقدار تقاضا براي یک کاال یا خدمات را بـا قیمـت    demand curve منحنی تقاضا  33
 دهد آن نشان می

هـاي   و قیمـت جدول حاوي مقدار کاالي تولیدشدة یـک تولیدکننـده    demand schedule جدول تقاضا  34
 مختلف آن

 نسبت شاخص قیمت صادرات به شاخص قیمت واردات یک کشور terms of trade مبادله  رابطۀ  35

مبادلۀ  رابطۀ   36

 نامساعد

adverse terms of trade    نوعی رابطۀ مبادله که با توجه به یک مبناي مشخص یا در مقایسـه بـا
 اي در گذشته، نامناسب پنداشته شود تجربه

 اثر یک تعرفه بر رابطۀ مبادله terms of trade effect رابطۀ مبادلهاثر   37
 کمیت تجمیعی متشکل از اجزاي جداگانه aggregation افزود هم  38

شاخصی که کل عرضه یـا تقاضـا بـراي کاالهـا یـا خـدمات در یـک         aggregate افزوده هم  39
 دهد اقتصاد، در زمان مشخص را نشان می

تغییرات متناسب یک متغیر به تغییرات متناسب در متغیر دیگـر  نسبت  elasticity کشش  40
 که عددي بدون یکا است

کشش درآمدي   41

 تقاضا

income elasticity of 
demand 

نسبت درصد تغییرات مقدار تقاضا به درصد تغییرات درآمد، با فرض 
 ثابت بودن دیگر عوامل

کشش مسافتی   42

 تقاضا

distance elasticity of 
demand 

تغییرات مقادیر تقاضاشده به تغییرات فاصلۀ مکـان تقاضـا نسـبت بـه     
 مکانی که کاال در آنجا تولید یا مبادله شده است

 price elasticity of کشش قیمتی تقاضا  43
demand 

 نسبت درصد تغییرات مقدار تقاضا به درصد تغییرات قیمت

 دهد پذیري را نشان می مشاهدهعدد یا مقداري که ارزش یا عملکرد  measure سنجه  44

 مجموع ارزش واقعی یا مالی هر چیز تحت تملک assets ها دارایی  45

گذاري  نظریه قیمت  46

 دارایی

asset pricing theory هـاي مـالی در دنیـایی نـامطمئن      اي که به تبیـین قیمـت دارایـی    نظریه
 پردازد می

 بر اثر افزودن مداوم یا مکررویژه  فزونی یا رشد سرمایه به  accumulation انباشت  47

 انباشت ← accumulation of capital انباشت سرمایه  48

 باالترین قیمت پیشنهادشده براي دریافت کاال یا خدمات bid قیمت پیشنهادي  49
 پیشنهاد وجه یا خدمت در مقابل یک تعهد. tender 1 مناقصه  50

خدمات با هزینـه  پیشنهادي کتبی براي عقد قرارداد در مورد کاال یا . 2
 یا نرخ مشخص

 مبادلۀ کاال یا خدمات با پول sale1 فروش  51
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 یافته فروش ویژة کاال یا خدمات با قیمت کاهش sale2 حراج  52
 تهاتر .متـ مبادلۀ کاال یا خدمات بدون مبادله پول  barter معاملۀ پایاپاي  53
 معاملۀ پایاپاي ←  تهاتر  54

 هاي مختلف که یک فرد یا بنگاه در تملک دارد داراییاي از  مجموعه portfolio بدره  55
 


