بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابعطبیعی و محیطزیست
نام درس :اقتصاد ایران

رشته :اقتصاد انرژی

تعداد واحد نظری3 :

نام مدرس :دکتر مصطفی پناهی

گرایش :ندارد
تعداد واحد عملی... :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز :ندارد

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

شناخت وضعیت ،مشکالت و امکانات رشد و سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی درکل و دربخش های مختلف کشور
رئوس مطالب
هفته اول

مقدمه :آشنائی با ویژگیها و مهمترین مسائل ساختاری اقتصاد ایران

هفته دوم

تاریخچۀ اقتصاد ایران از گذشته های دور تا انقالب مشروطیت

هفته سوم

سرزمین ،جمعیت والگوهای سکونتی :شرائط آب و هوائی؛ قابلیت ها و منابع طبیعی

هفته چهارم

جمعیت :ترکیب سنی و جنسی ،روند رشد و تحوالت آن ،اقوام

هفته پنجم

الگوهای زیستی (جوامع روستائی ،شهری و عشایری) و نقش آنها در اقتصاد ملی

هفته ششم

سازماندهی فعالیت های اقتصادی :مبانی قانونی (قانون اساسی ،برنامه وبودجه ،قانون محاسبات ،کار و بیمههای اجتماعی ،شوراها و )...

هفته هفتم

بخشهای اساسی تولیدی :کشاورزی ،صنایع و معادن ،نفت و گاز

هفته هشتم

نقش و جایگاه دولت در اقتصاد و نظام برنامهریزی و بودجه

هفته نهم

تشکیالت اداری و اجرائی و نظام اجرائی طرح های عمرانی

هفته دهم

نظام پولی و بانکی

هفته یازدهم

نظام مالیاتی

هفته دوازدهم

چهارچوب فعالیتهای بخش خصوصی

هفته سیزدهم

ارتباطات اقتصادی بینالمللی و رابطۀ ایران با اقتصاد جهانی

هفته چهاردهم

تعهدات و قراردادهای بین المللی اقتصادی کشور

هفته پانزدهم

بازرگانی خارجی :واردات و صادرات

هفته شانزدهم

انتقال تکنولوژی و جمع بندی

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

 شرکت در بحثهای کالسی انجام کارکالسی (تهیۀ مقالۀ مروری) -ارزشیابی پایانی

منابع مطالعاتی:

 مقدمهای بر اقتصاد ایران ،دکتر عباس شاکری ،انتشارات رافع1395 ، آشنائی با اقتصاد ایران ،دکتر ابراهیم رزاقی نشر نی1390 ، اقتصاد ایران ،عبدالرضا رکن الدین افتخاری ،علی دینی ترکمانی ،مؤسسۀ پژوهش های بازرگانی مدارهای توسعه نیافتکی در اقتصاد ،ایران ،دکتر حسین عظیمی آرانی ،نشرنی.1389 ، الگوئی برای توسعه اقتصادی ایران ،دکتر ابراهیم رزاقی ،نشر توسعه -مقاالت موردی.

