بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زیست
نام درس :اقتصاد خرد
نام مدرس :دکتر زهرا عابدی

رشته :اقتصاد انرژی
تعداد واحد نظری4 :

گرایش :اقتصاد انرژی
تعداد واحد عملی... :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

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

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :بررسی مفاهیم اولیه اقتصاد در سطح خرد با تکیه بر بازارها و انواع تعادل.

رئوس مطالب
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم

بررسی رفتار مصرف کننده ،دیدگاه سنتی ،دیدگاه منحنی بی تفاوتی.
بررسی رفتارمصرف کننده ،استخراج منحنی تقاضا از دیدگاه سنتی ،منحنی های قیمت مصرف و درآمد مصرف ،رابطهه منحنهی قیمهت
مصرف با کشش قیمتی تقاضا ،رابطه منحنی درآمد مصرف با کشش درآمدی تقاضا.
بررسی رفتارمصرف کننده ،استخراج منحنی تقاضا از دیدگاه منحنی بی تفاوتی ،تفکیک اثرات جانشینی و درآمدی (کاالی نرمال ،پست،
گیفن).
بررسی رفتار مصرف کننده ،استخراج منحنی تقاضا نرمال (کاالی نرمال ،پست و گیفن و حالت های خاص منحنی ههای بهی تفهاوتی)،
استخراج منحنی تقاضای جبران شده (کاالی نرمال ،پست و گیفن و حالت های خاص منحنی های بی تفاوتی) ،راه حل های گوشه ای.
بررسی رفتار مصرف کننده ،توابع مطلوبیت همگن و هموتنیک ،دیدگاه رجحان های آشکار شده ،منحنهی ههای بهی تفهاوتی و مبحه
ریسک پذیری.
بررسی رفتار مصرف کننده ،معادالت هیکس و اسالتسکی ،کاربرد روش ریاضی (شهرای درجهه اول و دو ) بهرای تقاضهای نرمهال و
جبران شده  nمتغیره.
بررسی رفتار مصرف کننده ،زمان های آنی ،کوتاه مدت ،بلندمدت ،تابع تولید کوتاه مدت ،تابع هزینه کوتاه مدت ،همهزاد بهودن توابهع
تولید و هزینه در کوتاه مدت.

هفته هشتم

بررسی رفتار تولید کننده ،مباح

هفته نهم

بررسی رفتار تولیدکننده در بلندمدت ،منحنی های هزینه در بلندمدت.

هفته دهم
هفته یازدهم

موردی در تولید (انواع توابع تولید) ،بررسی رفتار تولید کننده در بلندمدت ،همزاد بودن در بلندمدت.

بازارها ،بهینه سازی در بازار رقابت کامل در کوتاه مدت ،استخراج منحنی عرضه کوتاه مدت بنگاه رقابتی ،استخراج منحنی تقاضا برای
نهاده در کوتاه مدت ،اضافه رفاه تولید کننده در کوتاه مدت.
بهینه سازی در بازار رقابت کامل در بلندمدت ،استخراج منحنی عرضه بلندمدت بنگاه رقابتی ،استخراج منحنهی تقاضها بهرای نههاده در
بلندمدت.

هفته دوازدهم

بازارها ،بازار انحصار کامل (بهینه سازی در کوتاه مدت و بلندمدت) ،اهداف مختلف انحصارگر ،تبعیض قیمت.

هفته سیزدهم

بازارها ،بازار رقابت انحصاری (بهینه سازی در کوتاه مدت و بلندمدت).

هفته چهاردهم

بازار الیگوپولی،بهینه سازی حالت های خاص در بازار الیگوپولی.

هفته پانزدهم

تعادل عمومی

هفته شانزدهم

رفاه

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال ال زم 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 مرتب با درس

 شرکت در مباح

مطرح شده در کالس

 امتحان پایان تر
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