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 .Error! Bookmark not defined ...................... یآموزش یابيبازار: اول فصل

 .Error! Bookmark not defined ....................... یآموزش یابيبازار مفهوم-2

 !Error(است معروف یپ پنج به یابيبازار در)یآموزش یابي بازار در یاساس اصل پنج -1

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .... یعال آموزش در یابيبازار و شدن یجهان-9

 .Error! Bookmark not definedیآموزش یابيبازار يبرا یاصل يریگ جهت پنج-8

 .Error! Bookmark not defined ..................... یآموزش یابيبازار يمدلها-6
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 .Error! Bookmark not defined ............ یهماهنگ و یسازمانده چارچوب-1

 .Error! Bookmark not defined ............. يمشتر با ارتباط باره در قیتحق-9

 .Error! Bookmark not defined ........................... یدرس برنامه توسعه -8

 Error! Bookmark notياقتصاد رشد و آموزش در يگذار هیسرما: دوم فصل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined . ياقتصاد رشد و آموزش در يگذار هيسرما-2

 .Error! Bookmark not defined .. آن ياقتصاد اثرات و العمر مادام يادگیري-1

 .Error! Bookmark not defined .......... العمر مادام يریادگي منفعت نهيهز-9

 .Error! Bookmark not defined .. و اسیمق اقتصاد نه،یهز توابع: سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ........................... طهیح اي وسعت اقتصاد

 .Error! Bookmark not defined ...................................... نهيهز توابع-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................... کل نهيهز-1

 Error! Bookmark not:یعال آموزش در( اسیمق از یناش يیصرفهجو) اسیمق اقتصاد-9

defined. 

 .Error! Bookmark not defined یعال آموزش در وسعت از یناش يیصرفهجو-9

 .Error! Bookmark not defined .............  یجهان وسعت از یناش يیصرفهجو



 .Error! Bookmark not defined ..... آموزش یمال منابع نیتام: چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined ........................................... مقدمه -2

 Error! Bookmark notآموزشی هاي نظام در مالی منابع تخصیص و تأمین فرآيند

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ... یعال آموزش یمال منابع کنندگان نیتأم-1

 .Error! Bookmark not defined ....... آموزش به منابع اختصاص يضرورتها-9

 .Error! Bookmark not defined ............................... یآت منافع و آموزش

 Error! Bookmark notآن کننده نییتع عوامل و آموزش یمال منابع مطلوب زانیم-8

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .... یمال يازهاین کننده نییتع عوامل و عناصر

 .Error! Bookmark not defined ............ یآموزش يازهاین یابيارز يروشها-6

 .Error! Bookmark not defined ............................... جامعه یمال توان-6

 .Error! Bookmark not definedآن یبخش تنوع و یعال آموزش یمال نیتأم منابع-6

 .Error! Bookmark not defined ... رانيا در یعال آموزش به مربوط مطالعات-6

 .Error! Bookmark not definedیمال منابع انواع از كي هر سهم و یمال نیتأم منابع-9

 Error! Bookmark notیعال آموزش در نهيهز تيريمد اي یمال منابع مصرف یچگونگ-28

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ... یآموزش يها نهیهز و دیتول: پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined .............................. آموزش تولید تابع-2

 .Error! Bookmark not defined .............. آموزش در آن تیاهم و نهيهز -1

 .Error! Bookmark not defined ..................... یآموزش يها نهيهز انواع -8

 .Error! Bookmark not defined .. آموزش در آن کاربردهاي و نهيهز لیتحل-6

 .Error! Bookmark not defined .......... آموزش در آن وابعاد نهيهز لیتحل -6

 .Error! Bookmark not definedیآموزش واحدهاي در نهيهز لیتحل يها ضرورت -6

 .Error! Bookmark not defined ............ نهيهز لیتحل یعلم یمبان و ابزار -6

 .Error! Bookmark not defined ........ یآموزش اي سرمايه و جاري مخارج -9

 .Error! Bookmark not defined .................................. سرانه نهيهز -28

 .Error! Bookmark not defined ................. نهيهز لیتحل و يزير برنامه-22

 .Error! Bookmark not definedیلیتحص شرفتیپ بر آموزشی هزينه راتیتاث-21



 ای آموزان دانش عملکرد و شناخت بر یمال يها ابزار و سمهایمکان ریتاث: ششم فصل

 .Error! Bookmark not defined .................................... انیجو دانش

 .Error! Bookmark not defined .......... یمال يها سمیمکان اي یمال يابزارها-2

 .Error! Bookmark not defined ..................................شناخت يتئور-1

 .Error! Bookmark not defined .................. عملکرد و یمال يسازوکارها-8

 .Error! Bookmark not definedپرورش و آموزش در یمال تخلفات: هفتم فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................................ مقدمه-2

 .Error! Bookmark not defined ............... بودجه نیتأم منابع یچندگانگ-1

 .Error! Bookmark not defined .................................. ها بودجه عيتوز-8

 .Error! Bookmark not defined ............................ها بودجه از استفاده -6

 .Error! Bookmark not defined ....................... یمال يتخلفها ي گستره-6

 .Error! Bookmark not defined ............................... مناسب يها وهیش-6

 .Error! Bookmark not defined ..... يبند فرمول از سهامداران واضح درك -2

 .Error! Bookmark not defined .................. آنها یبررس و اطالعات دقت-1

 .Error! Bookmark not defined ................ مدارس سطح در یمال کنترل-9

 .Error! Bookmark not defined ...................... مدرسه يحسابها يزیمم-8

 .Error! Bookmark not defined .................... تخلفها و تخلفات يیشناسا-6

 .Error! Bookmark not defined .......... مدارس به ها بودجه میمستق انتقال-6

 .Error! Bookmark not defined ................ معلمان يسو از یمال تخلفات-9

 .Error! Bookmark not defined .... نیمعلم امور تيريمد در تخلف اشکال-28

 .Error! Bookmark not defined .... رانيمد و استگذارانیس يبرا يیامهایپ-22

 .Error! Bookmark not defined ........................................ یفارس منابع

 .Error! Bookmark not defined ..................................... یسیانگل منابع

 

  



  



 

         تقدیم به

  ،                 جستارت وااتتتن    ،                    لذت و غرور دانستتن   ،                                        مهربان فرشتگانی که لحظات ناب باور داشتن

                                           یکتا و زیبای زندگیم مدیان حضار تبز آنهاتت.    های                          عظمت رتیدن و تمام تجربه

                                                      مهربانم.آنانکه گرمای وجادشان در این روزگاران بهتترین                          پدر و مادر عزیزم و همسر 

             پشتیبان اتت.

 

 
  



  



 پیشگفتار
 

                          اقتصاد آموزش مورد بررسری               بازاريابی و                                             در اين کتاب سعی شده است برخی مباحث جديد حوزه 

                                                                                      قرار گیرد.کتاب حاضر از هفت فصل تشکیل شده است. فصل اول به مباحرث بازاريرابی آموزشری    

                       دهرد. فصرل دوم نیرز          مری                                                              ابعاد و مدلهاي موجود در اين زمینه را مرورد واکراوي قررار             پرداخته و 

                            اثررات اقتصرادي يرادگیري       ل                     پردازد. در ايرن فصر      می                                     سرمايه گذاري در آموزش و رشد اقتصادي

                            اقتصراد مقیراس و اقتصراد      ،                                                         عمر نیز مورد بحث قرار گرفته است. فصل سوم توابرع هزينره   ل       مادام ا

                                                                        مورد بحث و بررسی قرار داده و فصل چهارم نیز تامین منابع مالی و رويکردهاي               وسعت يا حیطه

      هراي                                           گیرد. در فصل پنجم نیز تولیرد و هزينره      می                                         مختلف در اين حیطه مورد بحث و بررسی قرار

     يرا           آمروزان        دانش                        مالی بر شناخت و عملکرد    هاي                                              آموزشی و در فصل ششم تاثیر مکانیسمها و ابزار

                 و عوامرل برروز        هرا                                        گیرد. در فصل اخر يعنی فصل هفتم زمینه    می               د واکاوي قرار              دانش جويان مور

                  شرود. بره طرور        می                                                                    فسادهاي مالی در آموزش بررسی شده و برخی پیشنهادات در اين حوزه ارائه

                                                                                    خالصه در اين کتاب بیشتر به مباحثی پرداخته شده است که پیش از اين در مسرتندات مربروط   

                                                                       پرداختره شرده اسرت. منظرور از مباحرث عنروان شرده بازاريرابی در                                  اقتصاد آموزش کمتر به آن

        باشد.      می                                                          مالی در آموزش و تاثیر مکانیسمهاي مالی بر شناخت يا عملکرد  تخلفات  ،      آموزش
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