بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زیست

رشته :اقتصاد انرژی

گرایش :انرژی

نام درس :اقتصاد توسعه

تعداد واحد نظری3 :

تعداد واحد عملی... :

نام مدرس :دکتر زهرا عابدی

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز.................. :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :بررسی مفاهیم و اصطالحات اقتصادی مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی با تکیه بر خصوصیات زیرساختهای مختلف
کشورها.
رئوس مطالب
هفته اول

بررسی مفهوم رشد اقتصادی و شاخص های مرتبط به آن

هفته دوم

بررسی مفهوم توسعه اقتصادی و شاخص های مرتبط به آن

هفته سوم

بررسی مفهوم توسعه پایدار و شاخص های مرتبط به آن

هفته چهارم

بررسی سیر تحول نظریه های اقتصادی از رشد تا توسعه پایدار

هفته پنجم

خصوصیات زیر ساخت های مختلف اقتصادی-اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

هفته ششم

بررسی تئوری ها و مدل های رشد و توسعه اقتصادی ،نظریه های (کالسیک ،نئوکالسیک ،کینزین ها و ،)...مناسبت کاربرد این مدل ها
در کشورهای در حال توسعه.

هفته هفتم

نظریه های دایره فقر ،دوگانگی ،توزیع درآمد ،مهاجرت ،جمعیت.

هفته هشتم

نظریه های سیکل های اقتصادی ،نوآوری ،رشد متعادل ،رشد نامتعادل.

هفته نهم

تئوری های مرحله ای رشد اقتصادی ،مدل های رشد کالسیک (هارود و دومار) و نئوکالسیک (سولو و سوآن).

هفته دهم

تئوری های مرتبط به توسعه تکنولوژی ،انتقال تکنولوژی ،تکنولوژی مناسب

هفته یازدهم

بررسی بخش های اقتصادی در روند رشد و توسعه اقتصادی (کشاورزی ،صنعت و خدمات)

هفته دوازدهم

تئوری ها و مدل های تجارت خارجی ،سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی

هفته سیزدهم

برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

هفته چهاردهم

بخش دولتی و خصوصی در روند رشد و توسعه اقتصادی

هفته پانزدهم

بررسی تجارب کشورهای موفق در روند توسعه اقتصادی

هفته شانزدهم

تئوری های جدید مرتبط به توسعه پایدار ،ارائه بسته سیاسی حصول توسعه اقتصادی

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:

 حضورفعال در کالس ،حل تمرین ،فعالیت های پژوهشی مرتبط با درس
 شرکت در مباحث مطرح شده در کالس
 امتحان پایان ترم
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