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 12دفتر 

 behavioral اقتصاد رفتاري  1
economics 

 هاي روانشناختی رفتارهاي اقتصادي افراد و نهادها مطالعۀ جنبه

 development اقتصاد توسعه  2
economics 

 بـه  اي از علم اقتصاد که موضوع آن بهبـود وضـعیت اقتصـادي کشـورهاي رو     شاخه
 توسعه است 

اقتصــــــاد    3

 محیطی زیست

environmental 
economics 

محیطی را بـر   هاي زیست مشی هاي مختلف تأثیر خط اي از علم اقتصاد که جنبه حوزه
 کند اقتصاد مطالعه می

 industrial اقتصاد صنعتی  4
economics 

 و دالیل توفیق یا شکست آنها همهاي صنعتی با  هاي رقابت بنگاه مطالعۀ روش

 institutional اقتصاد نهادگرا  5
economics 

اقتصادي که در آن توجه اصلی معطوف به شناخت نقش فراینـدهاي تکـاملی و نیـز    
 دهی به رفتار اقتصادي است نهادها در شکل

اقتصــــــاد    6

 الملل بین

international 
economics 

 پردازد اقتصادي که به کنش متقابل عامالن در کشورهاي مختلف جهان می

 عنوان یکی از عوامل اثرگذار در فرایند تولید کار به مطالعۀ نیروي labor economics اقتصاد کار  7

اقتصــــــاد    8

 کالسیک نو

new classical 
economics 

اي از تفکرات اقتصاد کالن که بر عقالنیت کارگزاران اقتصـادي و انتظـارات    مجموعه
 عقالنی و تسویۀ بازار تکیه دارد

 normative روش هنجاري  9
economics 

گیرد؛  هاي بنیادي را در نظر می هاي خود قضاوت اي از علم اقتصاد که در تحلیل جنبه
 نه به وضعیتی که هست ،که باید باشدپردازد  میبه عبارت دیگر به وضعیتی 

 دکن طرفانه و عاري از قضاوت فردي تکیه می اي از علم اقتصاد که بر تحلیل بی جنبه positive economics اقتصاد اثباتی  10

اقتصاد هزینـۀ    11

 مبادله

transaction cost 
economics 

عنـوان   هاي اقتصادي، مبادله باید بـه  تفکري در علم اقتصاد که به استناد آن در سازمان
 اقتصادي مطرح شود و هزینۀ مبادله مبناي ارزیابی مطلوبیت مبادله قرار گیرد يرفتار

اقتصاد که بر تخصـیص بهینـۀ منـابع و کاالهـا و اثـر آنهـا بـر رفـاه         اي از علم  شاخه welfare economics اقتصاد رفاه  12
 اجتماعی تمرکز دارد

ــادهاي   13 اقتصـ

 پیشرفته

advanced 
economies 

کـار   یافتـه بـه   المللی پول براي توصیف کشـورهاي توسـعه   اصطالحی که صندوق بین
ایـن  آنکه براي سطح محصول ناخالص ملی سرانه یا میزان صـنعتی شـدن    برد، بی می

 کشورها عدد ثابتی در نظر گرفته شده باشد
ــادهاي   14 اقتصـ

 توسعه درحال

developing 
economies 

بانک جهانی و سازمان ملل تعاریف متفاوتی از اقتصـاد کشـورهاي در حـال توسـعه     
معیار اصلی بانک جهانی درآمد سرانه است ولی براساس نظـر سـازمان   . اند ارائه داده

 شدة فراگیري وجود ندارد ملل هیچ تعریف پذیرفته
 کند اي از اقتصاد نظري که رفتار اقتصاد را در سطح کالن مطالعه می شاخه macroeconomics اقتصاد کالن  15

اي از اقتصاد نظري که رفتار اقتصادي کـارگزاران از جملـه خـانوار و بنگـاه را      شاخه microeconomics اقتصاد خرد  16
 کند مطالعه می

به دلیل تقاضا ) products factors(تقاضا براي یک کاال یا خدمت یا عوامل تولید  derived demand تقاضاي مشتق  17
 براي محصول نهایی برخواسته از آن
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شکاف مثبت بین عرضه و تقاضا براي کاال یا خدمت بـه ازاي یـک سـطح مشـخص      excess demand تقاضاي مازاد  18
 قیمت

منحنـــــــی   19

تقاضــــــاي 

 افزود هم

aggregate demand 
curve 

ازاي سـطوح مختلـف    منحنی نمایش مقدار تقاضا براي کاال و خدمات در اقتصـاد بـه  
 قیمت

جـــــــدول   20

تقاضــــــاي 

 افزود هم

aggregate demand 
schedule 

 دهد افزود را نشان می ازاي هر سطح درآمد ملی، سطح کلی تقاضاي هم جدولی که به

تقاضــــــاي   21

ــروط  مشــــ

 عوامل

conditional factor 
demands 

هـا را بـر حسـب     براي داده) کنندة هزینه کمینه(اي از توابع که تقاضاي بهینه  مجموعه
 کند بیان می) input(ها  انتظاري از آنها و قیمت آن داده) output(ستاندة 

ــۀ   22 مجموعـــ

 تقاضا

demand set تواند خریداري کند اي از کاالها با باالترین اولویت که کارگزار می مجموعه 

نحنـــــــی م  23

تقاضــــــاي 

 مکانی

spatial demand 
curve 

هـاي   کنندگان مستقر در حـوزه  افزود که تقاضاهاي انفرادي مصرف منحنی تقاضاي هم
 دهد مکانی مختلف را در ارتباط با نقطۀ تمرکز عرضه نشان می

تابع تقاضـاي    24

 هیکسی

Hicksian demand 
function 

ثـابتی از مطلوبیـت، هزینـۀ     کنندگان با هـدف کسـب سـطح    تابع تقاضایی که مصرف
 کنند مصرف خود را کمینه می

تابع تقاضـاي    25

 مارشالی

Marshallian 
demand function 

هـاي   نظر گرفتن ثروت خود و قیمـت  کنندگان با در نوعی از تقاضا که در آن مصرف
ــت خــو   ــردن مطلوبی ــینه ک ــدف بیش ــا ه ــازار، ب  ,utility maximization( دب

maximizing utility( ،کنند کاالها و خدمات را خریداري می 
تقاضــــــاي   26

 اي دوره

cyclical demand  طـور مـنظم    به) فصول مختلف سال(تقاضایی که برحسب وضعیت اقتصادي یا زمان
 کند تغییر می

تقاضا براي یک رده یا گروه کاال که در تقابل با تقاضا براي یک محصول خاص قرار  primary demand تقاضاي اولیه  27
 گیرد می

اقتصــــــاد    28

 مارکسیستی

Marxist economics آید هاي کارل مارکس به اقتصاد به وجود می اقتصاد مارکسیستی از کاربرد پنداره 

اقتصــــــاد    29

 مارکسی

Marxian 
economics 

اقتصاد مارکسی بر نقش نیـروي کـار   . مکتبی اقتصادي متکی بر کارهاي کارل مارکس
هـاي   متکی بر نظریـه  يها نسبت به رویکرد کالسیکدر توسعۀ اقتصادي تکیه دارد و 

اسـاس اقتصـاد    بـر . وري، نگاهی منتقدانـه دارد  دستمزدها و بهره بارهآدام اسمیت، در
عامـل افـت دسـتمزدها     ،مارکسی توام شدن تخصص نیروي کار با افزایش جمعیـت 

 دهد درستی هزینۀ نیروي کار را نشان نمی شود و ارزش کاالها و خدمات به می
ــۀ   30 عرضـــــ

 افزود هم

aggregate supply شده در اقتصاد، با هر سـطح قیمـت و در هـر     کل مقدار عرضۀ کاال و خدمات تولید
 زمان مشخص
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ــکل   31 مشـــــ

 افزودي هم

aggregation 
problem 

افزود در  هایی که از دیدگاه نظري یا کاربردي، براي استفاده از یک معیار هم پیچیدگی
 کند بروز می تر، افزود پایین سطح یک هم

ــار    32 ــورم فش ت

 هزینه

cost push inflation هـاي تولیـد بـه     ها به دلیـل انتقـال افـزایش هزینـه     افزایش پایدار سطح عمومی قیمت
 کنندگان کاال و خدمات مصرف

ــازي  روت  33 سـ

 دارایی

asset-stripping براي هاي آنها  ارزش با هدف فروش اقالم مختلف دارایی هاي بی فرایند خرید شرکت
 کسب سود

 ناتوانی در تأمین معیشت در حد کفایت poverty فقر  34

 شود مبلغی که بابت خرید یک دارایی پرداخت می asset price قیمت دارایی  35

 مطالعه سازوکارهاي اقتصادي در چارچوب یک بینش سیاسی political economy اقتصاد سیاسی  36

ها در طول زمان در جریان فرایندي متکی  گذاري ارزش دارایی مالی و سرمایهافزایش  asset accumulation انباشت دارایی  37
 انداز و کسب بازده بر پس

ــی  38 ــاي  دارای ه

 منقول

movable assets هایی که بـه   بر نیست یا دارایی هایی که جدا کردن آنها از اموال غیرمنقول هزینه دارایی
آنها بدون هزینۀ جدي تعمیـر   ساختمان متصل نیستند و اگر هستند، جدا کردن دائمی

 پذیر است ساختمان، امکان
ــی  39 ــاي  دارای ه

 زودنقد

liquid assets  رودفروش  ،نقدشدنی باشد و با سرعتنوعی دارایی که با کمترین کاهش قیمت 

ــی  40 ــاي  دارای ه

 دیرنقد

illiquid assets      جـدي  هر نوع دارایی یا سند بهادار که فروش و نقـد کـردن آن بـدون پـایین آوردن
 قیمت ناممکن باشد

ــی  41 ــاي  دارای ه

 ملموس

tangible assets نوعی دارایی که وجود عینی و مشهود دارد 

ــی  42 ــاي  دارای ه

 ناملموس

intangible assets نوعی از دارایی که ماهیتاً عینی و مشهود نیست 

ــی  43 ــاي  دارای ه

 جاري

current assets در جریان فعالیت بنگاه در زمـانی بـه    رود هاي ترازنامه که انتظار می اقالمی از دارایی
 نسبت کوتاه، نقد شوند

ــی  44 ــاي  دارای ه

 نقد

cash assets شوند هایی که به سادگی نقد می دارایی 

ــی  45 ــاي  دارای ه

 اي سرمایه

capital assets شوند و به دلیـل تـأثیر آنهـا     هایی که در جریان عادي کسب و کار فروخته نمی دارایی
 شوند نگاه داشته میدر فعالیت اقتصادي، 

ــی  46 ــاي  دارای ه

 غیرپولی

nonmonetary 
assets 

 هایی که نتوان از آنها دریافت مبلغ مشخصی از پول را انتظار داشت دارایی

 اقتصادي که با کشورهاي دیگر ارتباط اقتصادي نداشته باشد closed economy اقتصاد بسته  47

مبادالت تجاري بین اقتصاد داخل و دنیاي خارج به نسـبت زیـاد   اقتصادي که در آن  open economy اقتصاد باز  48
 است
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اقتصــــــاد    49

 دستوري

command 
economy 

کند و در مـورد نـوع و مقـدار کاالهـا و      نظامی که در آن دولت نقش بازار را ایفا می
 کند گیري می خدماتی که باید تولید و عرضه شود، تصمیم

نظام اقتصادي که در آن تصمیمات اقتصادي و تعیین قیمت کاالهـا و خـدمات   نوعی  market economy اقتصاد بازار  50
شود و دولت بـه صـورت دسـتوري در     افزود شهروندان معین می بر اساس تعامل هم

 کند نمی ها مداخله  این تصمیم
اقتصــــــاد    51

 زیرزمینی

underground 
economy 

بـودن    مالیاتی، نامشخصهاي اقتصادي که به هر دلیل از جمله فرار  بخشی از فعالیت
) black(بودن یا سـیاه  ) bruiseکمبود (قانونی  هاي اداري، شبه فعالیت براي دستگاه

شده در  شده و ارزشیابی هاي ثبت ي فعالیت بودن، در مجموعه) illegal(و غیرقانونی 
 شوند اقتصاد ثبت نمی

جــویی  صــرفه  52

ناشــــــی از 

 مقیاس

economies of scale که سبب کاهش هزینۀ هـر   طوري شدن مقیاس تولید محصول به  زرگمزیتی ناشی از ب
 شود واحد از محصول 

جــویی  صــرفه  53

ناشی از دامنۀ 

 فعالیت

economies of 
scope 

 هاي مرتبط منافع حاصل از انجام فعالیت

 portfolio مدیریت بدره  54
management 

خطـر و   بـین ها و ایجاد موازنـه   ها و دارایی گذاري ترکیب سرمایه بارهگیري در تصمیم
 بازده

 کردن بازده بیشینهها در بدره با هدف  اي براي انتخاب روش گزینش دارایی نظریه portfolio theory نظریۀ بدره  55

اقتصــــــاد    56

 کشاورزي

agricultural 
economics, 
agroeconomics 

برداري از منابعی که در جریـان تولیـد محصـول در     بهرهمطالعۀ تخصیص و توزیع و 
 روند بخش کشاورزي، به کار می

57   agroeconomics → 
agricultural 
economics 

 

اقتصــــــاد    58

 کاربردي

applied economics بینی  ها و اصول علم اقتصاد در وضعیت دنیاي واقعی با هدف پیش به کار بستن نظریه
 پیامدهاي بالقوه

 


