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هدف كلی درس  :آشنايی دانشجويان با مباحث اقتصاد خرد پیشرفته
رئوس مطالب
هفته اول

نظريه رفتار مصرف كننده
 معرفی رجحانهاي مصرف كنندگان
 تعريف انواع توابع مطلوبیت
 معرفی منحنیهاي بی تفاوتی خوش رفتار و حاالت خاص اين منحنیها

هفته دوم

 معرفی روشهاي بهینه يابی مقید و نامقید
 حداكثر سازي تابع مطلوبیت و استخراج توابع تقاضاي معمولی و جبرانی
 تابع مطلوبیت غیر مستقیم

هفته سوم

 تابع مخارج
 سیستم مخارج خطی و توابع مطلوبیت همگن
 اثرات جانشینی و درآمدي -معادله اسالتسکی

هفته چهارم

 مازاد مصرف كننده
 تغییرات جبرانی
 تغییرات برابر
 نااطمینانی و تابع مطلوبیت انتظاري

هفته پنجم

نظريه رفتار تولید كننده
 منحنیهاي تولید همسان
 كششهاي تولیدي نهاده ها و كشش جانشینی
 بهینه يابی رفتار تولید كننده

هفته ششم

 حداكثرسازي سود تولید كننده
 تابع تقاضاي نهاده هاي تولید
 تقاضاي شرطی نهاده هاي تولید

هفته هفتم

 توابع تولید همگن
 انواع توابع تولید و خواص آن

 توابع هزينه

هفته هشتم

 قضیه هاتلینگ و قضیه شفرد
 تولید توأم يا مشترک
ساختار بازار

هفته نهم

 بازار رقابت كامل و ويژگیهاي آن
هفته دهم

 بازار انحصار كامل و ويژگیهاي آن

هفته يازدهم

 بازار رقابت انحصاري و ويژگیهاي آن

هفته دوازدهم

 بازار انحصار دوطرفه و ويژگیهاي آن

هفته سیزدهم

 بازار انحصار دوجانبه و چندجانبه فروش

هفته چهاردهم

 بازار عوامل تولید

هفته پانزدهم

نظريه تعادل عمومی

هفته شانزدهم

ادامه نظريه تعادل عمومی

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدريس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و
جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سايت واحد قرار گیرد.

 نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
 امتحان نیم ترم و فعالیت كالسی ( 6نمره)
 امتحان نهايی ( 44نمره)

 منابع مطالعاتی:
1- Microeconomic Theory: a mathematical approach; Henderson, J. & Quandt, R.
2- Microeconomic Analysis; Varian,H.R.
3- Microeconomic Theory; Layard, P. R. & Walters, A. A.
(كتابهاي فوق به فارسی نیز ترجمه شده اند)

