موضوعات محوری اولویت دار فصلنامه برنامهریزی و بودجه
محورهای اصلی

مقولههای اصلی
مدلهای جمعی عمومی
(General Aggregative
Models

مصرف ،پسانداز ،تولید و
سرمایهگذاری
اقتصاد کالن
)(Macroeconomics

(Consumption, Saving,
Production and
)Investment

نوسانات و ادوار تجاری
پول و سیاستگذاری پولی

عرضه و تقاضای پول ،نرخ بهره ،رژیمهای پولی ،ضرایب پولی،
بانکهای مرکزی ،اهداف و سیاستهای پولی

)(Macroeconomic Policy

اقتصاد خانوار
)(Household Economics

تولید
)(Production

تعادل عمومی
)(General Equilibrium

رفاه اجتماعی
)(Social Welfare

اقتصاد اطالعات و نااطمینانی
(Information Economics
)and Uncertainty

اقتصاد مقداری
(Quantitative
)Economics

مصرف ،پسانداز و ثروت
سرمایهگذاری ،سرمایه و ظرفیت تولید
توزیع درآمد تجمیعی عوامل
اقتصاد غیر رسمی و زیرزمینی

(Business Fluctuations,
)and Cycles

سیاستهای اقتصاد کالن

)(Microeconomics

مدلهای کینزی ،پساکینزی و نئوکالسیک ،ماتریس حسابداری
اجتماعی ،مدلهای پیشبینی و شبیهسازی

سطح قیمت ها ،تورم ،نوسانات اقتصادی ،ادوار تجاری

(Money and Monetary
)Policy

اقتصاد خرد

مقولههای فرعی

سیاستهای مالی ) ،(fiscalطراحی و سازگاری سیاستهای
پولی و مالی ،سیاستهای قیمتی و درآمدی
نظریه مصرف کننده ،تولید و پسانداز خانوار ،ترجیحات بین
زمانی خانوار
نظریه رفتار بنگاه ،تکنولوژی ،عوامل تولید ،سرمایهگذاری و تأمین
مالی بنگاه ،ظرفیت تولید ،انتخاب بین زمانی بنگاه ،هزینههای
مبادله
اقتصادهای تولید و مبادله ،بازارهای ناکامل ،جداول داده-ستانده،
مدلهای تعادل عمومی
کاراییهای اقتصادی ،اثرات خارجی ،عدالت و نابرابری ،انتخاب
اجتماعی ،فرآیندهای اقتصاد سیاسی
اطالعات نامتقارن ،اقتصاد قراردادها ،طراحی مکانیزمها ،ریسک و
نااطمینانی

نقش و اثر عوامل روانیف هیجانی ،اجتماعی و شناختی بر
اقتصاد رفتاری
تصمیمات آحاد اقتصادی
)(Behavioral Economics
آزمون فرضیات ،روشهای شبیهسازی آماری ،مدلهای پارامتری،
اقتصاد سنجی
نیمهپارامتری و ناپارامتری
)(Econometrics
مدلهای مقطعی ،سری زمانی ،فضایی ،تابلویی ،سانسور شده و
مدلهای تکمعادلهای
) (Single Equation Modelsپویا ،رگرسیون گسسته و برآورد متغیرهای ابزاری
مدلهای چند معادلهای  /همزمان مدلهای مقطعی ،سری زمانی ،فضایی ،تابلویی ،سانسور شده و
 (Multiple or Simultaneousپویا ،رگرسیون گسسته و برآورد متغیرهای ابزاری ،مدلهای
)Equation Models
طبقهبندی ،مدلهای عوامل و اجزای اصلی
تحیلیل زمانی ،استراتژیهای بهینه زمانبندی ،کنترل بهینه،
مدلهای آماری
نظریه تصمیم آماری ،توزیعهای آماری و شبکههای عصبی
)(Statistical Models

مدلسازی اقتصادسنجی
)(Econometric Modeling

تجارت بینالملل
)(International Trade

اقتصاد بینالملل
(International
)Economics

مالیه بینالملل
)(International Finance

جابجایی عوامل تولید
(International Factor
)Movement

اقتصاد کالن بینالملل
(International
)Macroeconomics

بازارهای مالی
)(Financial Markets

اقتصاد مالی
(Financial
)Economics

نهادهای مالی
)(Financial Institutions

مالیه شرکتی و حکمرانی
(Corporate Finance and
)Governance

توسعه اقتصادی
(Economic
)Development

اقتصاد بخش عمومی
)(Public Economics

)(Game Theory

سرمایهگذاری بینالملل ،حرکت سرمایه بینکشورها ،بنگاهها و
کسب و کارهای چند ملیتی
ادورا تجاری بینالملل ،همکاریهای سیاستی بینالمللی ،رشد
اقتصادی در اقتصاد باز ،تعارضات و توافقات بینالمللی
تصمیمهای سرمایهگذاری ،قیمتگذاری دارایی ،قیمت گذاری
آتی و مشروط ،اطالعات و کارایی بازار ،بازارهای بینالمللی مالی،
مقررات و سیاستهای دولت
بانکها و نهادهای سپرده پذیر ،سایر موسسات مالی ،بیمه
سیاستهای تأمین مالی ،ریسک مالی و مدیریت ریسک ،تجدید
ساختار ،ادغام ،الحاق و حاکمیت شرکتی

تحلیلهای اقتصاد خرد و کالن توسعه ،صنعتی سازی ،منابع
برنامهریزی توسعه
انسانی ،توزیع درآمد ،اقتصاد سایهای ،مدلهای برنامهریزی،
)(Development Planning
سیاستهای اقتصادی توسعه ،تحوالت فناوری
مدلهای رشد چند بخشی ،مدلهای رشد پولی ،نهادها و رشد،
رشد اقتصادی
رشد و محیط زیست
)(Economic Growth
مالیات و یارانه اشخاص و شرکتها ،فرار مالیاتی ،آثار بازتوزیع
مالیات و یارانه
مالیات
)(Tax and Subsidies
کاالهای عمومی ،تأمین عمومی کاالهای خصوصی ،ارزیابی
تأمین عمومی کاالها
) (Publicly Provided Goodsپروژها
مخارج عمومی دولت
مخارج دولت در بخش بهداشت و سالمت ،مخارج دولت در
(Public Government
)Expenditure

نظریه بازی

ساخت و برآورد مدل ،ارزیابی ،اعتبار سنجی و انتخاب مدل،
روشهای پیشبینی و شبیهسازی ،مدلسازی مقداری سیاستها،
اقتصادسنجی مالی ،مدلسازی و تحلیل مجموعه دادههای بزرگ،
مدلهای تعادل عمومی محاسبه پذیر
مدلهای تجارت بینالملل با رقابت ناکامل و صرفههای مقیاس،
سیاستهای تجاری ،سازمانهای بینالمللی تجارت ،تجارت و
محیط زیست ،ادغام اقتصادی بینالملل
مبادله خارجی ،حرکت کوتاه مدت سرمایه ،تعدیل حساب جاری،
توافقات پولی بینالملل ،قرض دهی و قرض گیری بینالملل،
جنبههای مالی ادغامهای اقتصادی

بخش آموزش ،زیرساختها ،امنیت ،تأمین اجتماعی

بازیهای همکارانه و غیرهمکارانه

بازیهای تعاونی ،بازیهای استراتژیک ،تعادلهای بازی ،نظریه
چانهزنی ،بازیهای متوالی ،پویا ،تصادفی و تکاملی ،نظریه انطباق

طراحی آزمایشها

طراحی آزمایشهای آزمایشگاهی رفتار افراد و گروهها ،طراحی
آزمایشهای میدانی

(Cooperative and
)Noncooperative Games
)(Design of Experiments

ساختار بازار
اقتصاد صنعتی
(Industrial
)Organization

)(Market Structure

اهداف بنگاه
)(Firm Objectives

حقوق و اقتصاد
)(Law and Economics

اقتصاد کشاورزی
)(Agricultural Economics

اقتصاد منابع طبیعی و
محیط زیست
(Natural Resources
and Environmental
)Economics

اقتصاد منابع
)(Resource Economics

اقتصاد انرژی
)(Energy Economics

اقتصاد محیط زیست
(Environmental
)Economics

اقتصاد نیروی کار و جمعیت نیروی کار
(Labor and
Demographic
)Economics

روششناسی و تاریخ
اندیشههای اقتصادی
(Methodology and

)(Labor

جمعیت
)(Demographic

تاریخ عقاید اقتصادی
(History of Economic
)Thought

 History of Economicروششناسی اقتصادی
)Thought

)(Economic Methodology

اقتصاد مسکن

اقتصاد مسکن حمل و نقل

)(Real Estate Economic

(Real Estate and
Transportation
)Economics

اقتصاد حمل و نقل
Transportation
)Economics

مدلهای برنامهریزی
)(Programming Models

برنامهریزی و بودجه
(Planning and
)Budgeting

بودجه کشور
)(National Budget

برنامهریزی منطقهای و کشوری

بازارهای انحصاری و چند جانبه ،مسائل بازارهای نا کامل ،ادغام
و الحاق
سازماندهی بنگاه ،تمرکز صنعت ،تبعیض قیمتی ،نوآوری ،تحقیق
و توسعه ،مالکیت معنوی ،کارآفرینی
مقرارت و قوانین اقتصادی ،قوانین ضد رقابتی
عرضه و تقاضای کل محصوالت کشاورزی ،بازارهای کشاورزی،
تجارت محصوالت کشاورزی ،کارایی تولید ،بهرهوری زمین و
منابع اب
منابع پایانپذیر و تجدیدپذیر ،عرضه و تقاضای منابع،
سیاستگذاری بین نسلی ،تحوالت جهانی قیمت منابع
عرضه و تقاضای انرژی ،انرژی های جایگزین ،پیشبینی انرژی
تبعات زیست محیطی فعالیتهای اقتصادی ،آلودگی،
تکنولوژیهای جدید ،تغییرات اقلیمی
عرضه و تقاضای نیروی کار ،سرمایه انسانی ،سارختار دستمزد و
تمایزات دستمزدی ،مهاجرت نیروی کار
روندهای جمعیتی ،اثرات اقتصاد کالن ،اقتصاد جنسیت و
گروههای سنی
تاریخ اندیشههای اقتصادی در خصوص بازارها ،تجارت و مالی
بینالملل ،اقتصاد خرد و کالن ،نهادها و اقتصاد مالی
روششناسی تاریخی ،نهادی ،تکاملی ،اتریشی ،جامعهگرا و ...
عرضه و تقاضای مسکن ،تحلیلهای قیمتی ،سیاستهای دولتی
برنامهریزی حمل و نقل ،زیرساختهای حمل و نقل و
استراتژیهای سرمایهگذاری ،عرضه و تقاضای بخشهای حمل و
نقل
تکنیکهای بهینهیابی ،مدلهای ریاضی برنامهریزی ،تحلیل پویا،
وجود و شرایط پایداری تعادل مدل ،روشهای محاسبه و
شبیهسازی ،مدلهای داده-ستانده
سیستمهای بودجه ،منابع و مصارف بودجه ،کسری بودجه ،پیش
بینی بودجه و کسری بودجه ،بدهی دولت و مدیرت آن
درآمدها ،مالیات و یارانههای منطقهای و کشوری ،بودجه و
مخارج منطقهای و کشوری

