
 ریزی و بودجهموضوعات محوری اولویت دار فصلنامه برنامه

 های فرعیمقوله های اصلیمقوله محورهای اصلی

 اقتصاد کالن
(Macroeconomics) 

 های جمعی عمومیمدل
(General Aggregative 

Models 

های کینزی، پساکینزی و نئوکالسیک، ماتریس حسابداری مدل
 سازیشبیهبینی و های پیشاجتماعی، مدل

انداز، تولید و مصرف، پس
 گذاریسرمایه

(Consumption, Saving, 
Production and 

Investment) 

 انداز و ثروتمصرف، پس
 گذاری، سرمایه و ظرفیت تولیدسرمایه

 توزیع درآمد تجمیعی عوامل
 اقتصاد غیر رسمی و زیرزمینی

 نوسانات و ادوار تجاری
(Business Fluctuations, 

and Cycles) 

 سطح قیمت ها، تورم، نوسانات اقتصادی، ادوار تجاری

 پول و سیاستگذاری پولی
(Money and Monetary 

Policy) 

های پولی، ضرایب پولی، عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره، رژیم
 های پولیهای مرکزی، اهداف و سیاستبانک

 های اقتصاد کالنسیاست
(Macroeconomic Policy) 

های ، طراحی و سازگاری سیاست(fiscal)های مالی سیاست
 های قیمتی و درآمدیپولی و مالی، سیاست

 اقتصاد خرد
(Microeconomics) 

 اقتصاد خانوار
(Household Economics) 

انداز خانوار، ترجیحات بین نظریه مصرف کننده، تولید و پس
 زمانی خانوار

 تولید
(Production) 

و تأمین  گذاریبنگاه، تکنولوژی، عوامل تولید، سرمایهنظریه رفتار 
های مالی بنگاه، ظرفیت تولید، انتخاب بین زمانی بنگاه، هزینه

 مبادله

 تعادل عمومی
(General Equilibrium) 

، ستانده-اقتصادهای تولید و مبادله، بازارهای ناکامل، جداول داده
 های تعادل عمومیمدل

 رفاه اجتماعی
(Social Welfare) 

های اقتصادی، اثرات خارجی، عدالت و نابرابری، انتخاب کارایی
 اجتماعی، فرآیندهای اقتصاد سیاسی

 اقتصاد اطالعات و نااطمینانی
(Information Economics 

and Uncertainty) 

ها، ریسک و اطالعات نامتقارن، اقتصاد قراردادها، طراحی مکانیزم
 نااطمینانی

 رفتاری اقتصاد
(Behavioral Economics) 

نقش و اثر عوامل روانیف هیجانی، اجتماعی و شناختی بر 
 تصمیمات آحاد اقتصادی

 اقتصاد مقداری
(Quantitative 

Economics) 

 اقتصاد سنجی
(Econometrics) 

های پارامتری، سازی آماری، مدلهای شبیهآزمون فرضیات، روش
 پارامتری و ناپارامترینیمه

 ایمعادلههای تکمدل
(Single Equation Models) 

های مقطعی، سری زمانی، فضایی، تابلویی، سانسور شده و مدل
 پویا، رگرسیون گسسته و برآورد متغیرهای ابزاری

 ای / همزمانهای چند معادلهمدل
(Multiple or Simultaneous 

Equation Models) 

تابلویی، سانسور شده و های مقطعی، سری زمانی، فضایی، مدل
های پویا، رگرسیون گسسته و برآورد متغیرهای ابزاری، مدل

 های عوامل و اجزای اصلیبندی، مدلطبقه

 های آماریمدل
(Statistical Models) 

 بندی، کنترل بهینه،های بهینه زمانتحیلیل زمانی، استراتژی
 بیهای عصهای آماری و شبکهنظریه تصمیم آماری، توزیع



 سازی اقتصادسنجیمدل
(Econometric Modeling) 

ساخت و برآورد مدل، ارزیابی، اعتبار سنجی و انتخاب مدل، 
ها، سازی مقداری سیاستسازی، مدلبینی و شبیههای پیشروش

های بزرگ،  سازی و تحلیل مجموعه دادهاقتصادسنجی مالی، مدل
 های تعادل عمومی محاسبه پذیرمدل

 المللبیناقتصاد 
(International 

Economics) 

 المللبین تجارت
(International Trade) 

 های مقیاس،الملل با رقابت ناکامل و صرفههای تجارت بینمدل
المللی تجارت، تجارت و های بینهای تجاری، سازمانسیاست

 المللمحیط زیست، ادغام اقتصادی بین

 المللمالیه بین
(International Finance) 

مبادله خارجی، حرکت کوتاه مدت سرمایه، تعدیل حساب جاری، 
لل، المالملل، قرض دهی و قرض گیری بینتوافقات پولی بین

 های اقتصادیهای مالی ادغامجنبه

 جابجایی عوامل تولید
(International Factor 

Movement) 

ها و بنگاهکشورها، الملل، حرکت سرمایه بینگذاری بینسرمایه
 کسب و کارهای چند ملیتی

 المللاقتصاد کالن بین
(International 

Macroeconomics) 

 المللی، رشدهای سیاستی بینالملل، همکاریادورا تجاری بین
 المللیاقتصادی در اقتصاد باز، تعارضات و توافقات بین

 اقتصاد مالی
(Financial 

Economics) 

 بازارهای مالی
(Financial Markets) 

گذاری دارایی، قیمت گذاری گذاری، قیمتهای سرمایهتصمیم
، المللی مالیآتی و مشروط، اطالعات و کارایی بازار، بازارهای بین

 های دولتمقررات و سیاست

 نهادهای مالی
(Financial Institutions) 

 ها و نهادهای سپرده پذیر، سایر موسسات مالی، بیمهبانک

 مالیه شرکتی و حکمرانی
(Corporate Finance and 

Governance) 

های تأمین مالی، ریسک مالی و مدیریت ریسک، تجدید سیاست
 ساختار، ادغام، الحاق و حاکمیت شرکتی

 توسعه اقتصادی
(Economic 

Development) 

 ریزی توسعهبرنامه
(Development Planning) 

توسعه، صنعتی سازی، منابع های اقتصاد خرد و کالن تحلیل
ریزی، های برنامهای، مدلانسانی، توزیع درآمد، اقتصاد سایه

 های اقتصادی توسعه، تحوالت فناوریسیاست

 رشد اقتصادی
(Economic Growth) 

های رشد پولی، نهادها و رشد، های رشد چند بخشی، مدلمدل
 رشد و محیط زیست

 اقتصاد بخش عمومی
(Public Economics) 

 مالیات و یارانه
(Tax and Subsidies) 

ها، فرار مالیاتی، آثار بازتوزیع الیات و یارانه اشخاص و شرکتم
 مالیات

 تأمین عمومی کاالها
(Publicly Provided Goods) 

کاالهای عمومی، تأمین عمومی کاالهای خصوصی، ارزیابی 
 پروژها

 مخارج عمومی دولت
(Public Government 

Expenditure) 

خارج دولت در بخش بهداشت و سالمت، مخارج دولت در م
 ها، امنیت، تأمین اجتماعی بخش آموزش، زیرساخت

 نظریه بازی
(Game Theory) 

 های همکارانه و غیرهمکارانهبازی
(Cooperative and 

Noncooperative Games) 

های بازی، نظریه های استراتژیک، تعادلهای تعاونی، بازیبازی
 های متوالی، پویا، تصادفی و تکاملی، نظریه انطباقزنی، بازیچانه

 هاطراحی آزمایش
(Design of Experiments) 

ها، طراحی های آزمایشگاهی رفتار افراد و گروهطراحی آزمایش
 های میدانیآزمایش



 اقتصاد صنعتی
(Industrial 

Organization) 

 ساختار بازار
(Market Structure) 

بازارهای انحصاری و چند جانبه، مسائل بازارهای نا کامل، ادغام 
 و الحاق

 اهداف بنگاه
(Firm Objectives) 

سازماندهی بنگاه، تمرکز صنعت، تبعیض قیمتی، نوآوری، تحقیق 
 و توسعه، مالکیت معنوی، کارآفرینی

 حقوق و اقتصاد
(Law and Economics) 

 قوانین اقتصادی، قوانین ضد رقابتیمقرارت و 

اقتصاد منابع طبیعی و 
 محیط زیست

(Natural Resources 
and Environmental 

Economics) 

 اقتصاد کشاورزی
(Agricultural Economics) 

عرضه و تقاضای کل محصوالت کشاورزی، بازارهای کشاورزی، 
و وری زمین تجارت محصوالت کشاورزی، کارایی تولید، بهره

 منابع اب

 اقتصاد منابع
(Resource Economics) 

پذیر و تجدیدپذیر، عرضه و تقاضای منابع، منابع پایان
 سیاستگذاری بین نسلی، تحوالت جهانی قیمت منابع

 اقتصاد انرژی
(Energy Economics) 

 بینی انرژیعرضه و تقاضای انرژی، انرژی های جایگزین، پیش

 اقتصاد محیط زیست
(Environmental 

Economics) 

های اقتصادی، آلودگی، تبعات زیست محیطی فعالیت
 های جدید، تغییرات اقلیمیتکنولوژی

 اقتصاد نیروی کار و جمعیت
(Labor and 

Demographic 
Economics) 

 نیروی کار
(Labor) 

عرضه و تقاضای نیروی کار، سرمایه انسانی، سارختار دستمزد و 
 مهاجرت نیروی کار تمایزات دستمزدی،

 جمعیت
(Demographic) 

اقتصاد جنسیت و  روندهای جمعیتی، اثرات اقتصاد کالن،
 های سنیگروه

شناسی و تاریخ روش
 های اقتصادیاندیشه

(Methodology and 
History of Economic 

Thought) 

 تاریخ عقاید اقتصادی
(History of Economic 

Thought) 

اقتصادی در خصوص بازارها، تجارت و مالی های تاریخ اندیشه
 الملل، اقتصاد خرد و کالن، نهادها و اقتصاد مالیبین

 شناسی اقتصادیروش
(Economic Methodology) 

 گرا و ...شناسی تاریخی، نهادی، تکاملی، اتریشی، جامعهروش

 اقتصاد مسکن حمل و نقل
(Real Estate and 
Transportation 

Economics) 

 اقتصاد مسکن
(Real Estate Economic) 

 تیهای دولهای قیمتی، سیاستعرضه و تقاضای مسکن، تحلیل

 اقتصاد حمل و نقل
Transportation 

Economics) 

های حمل و نقل و ریزی حمل و نقل، زیرساختبرنامه
های حمل و گذاری، عرضه و تقاضای بخشهای سرمایهاستراتژی

 نقل

 بودجهریزی و برنامه
(Planning and 

Budgeting) 

 ریزیهای برنامهمدل
(Programming Models) 

پویا،  ریزی، تحلیلهای ریاضی برنامهیابی، مدلهای بهینهتکنیک
های محاسبه و وجود و شرایط پایداری تعادل مدل، روش

 ستانده-های دادهسازی، مدلشبیه

 بودجه کشور
(National Budget) 

بودجه، منابع و مصارف بودجه، کسری بودجه، پیش های سیستم
 بینی بودجه و کسری بودجه، بدهی دولت و مدیرت آن

 ای و کشوریریزی منطقهبرنامه
ای و کشوری، بودجه و های منطقهدرآمدها، مالیات و یارانه

 ای و کشوریمخارج منطقه

 


