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دوره آموزشی فهم اقتصاد

این دوره آموزشی به چهار فصل تقسیم شده است و موضوعات متنوع و گسترده
اقتصادی در قالب این چهار فصل طبقهبندی شدهاند.

آموزشهای گامبهگام برنامهریزیشده به همراه کلیپهای آموزشی ،مثالها ،تصاویر
و اینفوگرافیکهای مختلف به شما کمک میکند تا بعد از گذراندن این دوره آموزشی
دیدی جامع نسبت به مباحث اقتصادی پیدا کنید و این توانایی را کسب خواهید کرد که
بهسادگی خبرها و گزارشهای اقتصادی را بخوانید و از آنها سر در بیاورید.

در ادامه میتوانید سرفصل موضوعات آموزشی دوره فهم اقتصاد را مشاهده کنید.
این دوره آموزشی مناسب افرادی است که با این مباحث و سرفصلهای آشنایی ندارند و
عالقهمندند پاسخ علمی و دقیق این پرسشهای مهم را بیابند.
درصورتیکه پاسخ این سؤاالت برای شما واضح و روشن است ،بنابراین احتما ًال
این دوره آموزشی برای شما تهیه نشده است .پیشنهاد میکنیم در دورههای آموزشی
پیشرفتهتر مدیرمالی ثبتنام و سرمایهگذاری کنید.
برای عضویت در خبرنامه شماره موبایل یا ایمیلتان
را به تلگرام ما ارسال کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت مدیرمالی است و انتشار رایگان آن بدون تغییر و اصالح محتوا مجاز است.

رشد سرمایه خود را
چند برابر کنید!
عالقهمند به سرمایه گذاری در بورس هستید و
هنوز عضو سایت مدیرمالی نیستید؟!

ما در وبسایت مدیر مالی به شما کمک می کنیم تا مسایل مالی زندگی خود را بهتر

مدیریت کنید و در بورس با چشمانی باز و گامهایی محکم سرمایه گذاری کنید.

شما میتوانید با عضویت رایگان در وبسایت  modiremali.comاز مجموعه ارزشمندی

از مقاالت آموزشی در زمینه سرمایه گذاری و حسابداری شخصی ،ویدیو و انیمیشنهای آموزشی،
دانشنامه مالی و سرمایه گذاری و آموزشهای متعدد دیگر بهره مند شوید .کافیست وارد سایت

شوید و در باالترین قسمت سایت (سمت چپ) روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.

شما با ثبت نام در وب سایت مدیرمالی می توانید از موارد زیر به صورت رایگان استفاده کنید:
.1

.2
.3

		
		

امکان دانلود فایلهای صوتی ،ویدیویی و کتابهای الکترونیکی ویژه اعضا

دریافت هفتگی خبرنامه مدیرمالی ،شامل خبرها و مقاالت بورسی و دوره ها و 		
محصوالت آموزشی

دریافت اخبار و اطالعات بر روی گوشی تلفن همراه از طریق نرم افزارهای پیام		
رسان نظیر تلگرام

ثبت نام در مدیرمالی
برای عضویت در خبرنامه شماره موبایل یا ایمیلتان
را به تلگرام ما ارسال کنید

دروه های آموزشی
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.4

دسترسی آزاد به مقاالت ویژه اعضای سایت

برای عضویت در خبرنامه شماره موبایل یا ایمیل خود را به تلگرام ما ارسال کنید

دوره آموزشی فهم اقتصاد
مباحث فصل اول  -مقدمات اقتصاد

در فصل اول با مقدمات دنیای اقتصاد آشنا میشوید و مهمترین مفاهیم و اصطالحاتی را که هرروز بارها
در رادیو و تلویزیون میشنوید یا در روزنامههای میخوانید ،با زبانی ساده و شیرین خواهید آموخت .پس از
گذراندن این فصل شما پاسخ این سؤاالت را خواهید یافت:
علم اقتصاد به چه موضوعاتی میپردازد؟
•
علم اقتصاد چگونه به هنگام انتخاب گزینههای مختلف به ما کمک میکند؟
•
چرا مطالعه علم اقتصاد و فهم اقتصاد برای همه ما مهم است؟
•
استاندارهای زندگی در گذشته و حال چه تفاوتهایی با هم دارند؟
•
اقتصاد خرد و اقتصاد کالن هریک به چه موضوعاتی میپردازند؟
•
آدام اسمیت کیست؟
•
چه چیزی زیربنای علم اقتصاد را تشکیل میدهد؟
•
چرا نمیتوانید هر چه را که دوست دارید ،داشته باشید؟
•
ما هنگامیکه در انتخابهای خود با محدودیت مواجه میشویم ،چگونه تصمیم میگیریم؟
•
هدف اقتصاد چیست؟
•
چرا قیمتها باال و پایین میروند؟
•
افزایش و کاهش قیمتها به چه معنی است؟
•
چرا قیمت برخی کاالها مدام تغییر میکند ،درصورتیکه قیمت برخی کاالهای دیگر کمتر
•
افزایش مییابد؟
		
آیا تغییر قیمت یک محصول بر میزان خریدوفروش آن مؤثر است؟
•
مردم در دوران رکود یا رونق چه کاالهایی را مصرف میکنند؟
•
افزایش یا کاهش نرخ سپردههای بانکی چه تأثیری بر بازار بورس میگذارد؟
•
افزایش بیکاری و شاخص بازار بورس چه رابطهای با هم دارند؟
•
در این فصل مفصل در مورد مسائل باال با هم گفتگو میکنیم و با توضیحات ،مثالها ،شکلها و
اینفوگرافیکهای مختلف موضوع را کام ً
ال برای شما روشن میکنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت مدیرمالی است و انتشار رایگان آن بدون تغییر و اصالح محتوا مجاز است.

modiremali.com

صفحه 3

برای عضویت در خبرنامه شماره موبایل یا ایمیل خود را به تلگرام ما ارسال کنید

دوره آموزشی فهم اقتصاد
مباحث فصل دوم  -تورم چیست؟

در فصل دوم با موضوع تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها آشنا خواهید شد .در این فصل در مورد
این موضوع صحبت میکنیم چرا دوران امروز ما با دوران پدربزرگان ما این همه تفاوت دارد؟ و چرا در آن
دوران با یک  5قرانی میشد یک پرس کباب خوشمزه خورد ولی حاال دیگر نمیشود؟ در ادامه به سؤاالت
مهم زیر نیز پاسخ میدهیم:
تورم چیست و چرا به وجود میآید؟
•
دولت چگونه به افزایش تورم در جامعه دامن میزند؟
•
تورم چه تأثیری بر زندگی ما دارد؟
•
چگونه میتوان تورم را محاسبه کرد؟
•
آیا تورم میتوانید مردم یک جامعه را میلیاردر کند؟
•
چه راههایی برای کنترل تورم وجود دارد؟
•
چرا افزایش عرضه پول موجب افزایش تورم در جامعه میشود؟
•
اقتصاد به چه میزان نقدینگی نیاز دارد؟
•
آیا تورم بهغیراز گرانی فایده دیگری هم دارد؟
•
در مواقعی که نرخ تورم باالست ،چهکاری از دست شما برمیآید؟
•
در این فصل آموزشی با مثالها و ویدیوهای
آموزشی موضوعات بهتفصیل شرح داده میشوند و
با بیان نتایج مطالعات اقتصادی پیشنهادهایی برای
جلوگیری از افت ارزش سرمایه و پسانداز شما
ارائه میگردد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت مدیرمالی است و انتشار رایگان آن بدون تغییر و اصالح محتوا مجاز است.
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صفحه 4

برای عضویت در خبرنامه شماره موبایل یا ایمیل خود را به تلگرام ما ارسال کنید

دوره آموزشی فهم اقتصاد
مباحث فصل سوم  -شاخص های اقتصادی

در فصل سوم با مبحث شاخصهای اقتصادی آشنا میشوید .اینکه چرا از آمریکا یا چین بهعنوان بزرگترین
اقتصادهای جهان نام برده میشود؟ در این فصل به شما آموزش داده خواهد شد که چطور میتوان عملکرد یک
اقتصاد را نسبت به عملکرد یک اقتصاد دیگر سنجید؟ همچنین در این فصل مباحث زیر را نیز خواهید آموخت:
•
•
•
•
•
•
•
•

چرا نمیتوان اقتصاد کشور را بهطور کامل اندازهگیری کرد؟
شاخصهای اقتصادی چه کاربردی دارند؟
معروفترین شاخص اقتصادی چیست؟
تولید ناخالص داخلی چه چیزی را نشان میدهد؟
عملکرد بازار بورس در اقتصاد چگونه است؟
شاخص مسکن چگونه نشان میدهد که اقتصاد در وضعیت خوبی به سر میبرد؟
شاخصهای مصرف مهم کدماند و چگونه میتوان آنها را تحلیل کرد؟
ترس و عدم اطمینان چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟

همچنین در درس شاخص اعتماد مصرفکننده دستورالعملی ارائه میشود که از طریق پاسخ به
آن میتوانید وضعیت پیش روی اقتصاد کشور را از دیدگاه خود مورد بررسی و تحلیل قرار دهید.
در گام عملی این فصل به شما یاد میدهیم که چطور با تشکیل
سبد محصوالت مصرفی خود؛ تورم را در زندگی شخصیتان
محاسبه کنید و برنامهریزی دقیقتری برای آینده شغلی
و مالی خود داشته باشید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت مدیرمالی است و انتشار رایگان آن بدون تغییر و اصالح محتوا مجاز است.
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صفحه 5

برای عضویت در خبرنامه شماره موبایل یا ایمیل خود را به تلگرام ما ارسال کنید

دوره آموزشی ورود به بازار سهام
مباحث فصل چهارم  -نرخ بهره بانکی
این فصل از دوره آموزشی فهم اقتصاد به موضوع نرخ بهره وامها و سپردههای بانکی و تبیین اهمیت
آن در اقتصاد و تأثیراتش بر بازار بورس و نوسانات قیمت سهام میپردازد .سؤاالتی که در این فصل پاسخ داده
خواهد شد عبارتاند از:
نرخ بهره یا سپرده بانکی چیست؟
•
بانک مرکزی چه نقشی را در اقتصاد کشور ایفا میکند؟
•
افزایش یا کاهش نرخ سپردههای بانکی چه تأثیر بر اقتصاد
•
دارد؟
		
آیا رشد اقتصادی سریع همیشه خوب است؟
•
چرا مصرفگرایی میتواند موجب افزایش تورم شود؟
•
بانک مرکزی چگونه میتواند موجب کند شدن سرعت
•
رشد اقتصاد شود؟
		
نرخ سود سپردههای بانکی چه تأثیری بر بازار بورس دارد؟
•
در شرایط رکود سرمایهگذاری در چه سهامی مناسبتر
•
است؟
		
در دوره رونق و رشد اقتصادی بهتر است در چه سهامی
•
سرمایهگذاری کنید؟
		
نرخ سود سپردههای بانکی چه تأثیری بر بازار مسکن
•
میگذارد؟
		
در این فصل نیز توضیحات الزم در مورد مسائل باال داده میشود
و با مثالها و شکلهای مختلف موضوع را کام ً
ال برای شما روشن میکنیم.

ثبت نام در این دوره آموزشی
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت مدیرمالی است و انتشار رایگان آن بدون تغییر و اصالح محتوا مجاز است.
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صفحه 6

شما می توانید با مراجعه به وب سایت مدیرمالی
از سایر آموزش های ما نیز استفاده کنید
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