بنام خدا
« فرم طرح درس »

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

تعداد واحد نظری2 :

گرایش :اقتصاد محیط زیست
تعداد واحد عملی... :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

مقطع :دکتری
عنوان درس پیشنیاز............ :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :بررسی مفاهیم نظری و کاربردی اقتصاد در سطح خرد

رئوس مطالب
هفته اول

مقدمه و متدولوژی ،اصل کمیابی ،منحنی امکانات تولید ،هزینه ،فرصت مناسب ،تخصیص منابع و رشد اقتصادی

هفته دوم

بهینه مصرف کننده ،تئوری مطلوبیت ،دیدگاه منحنی بی تفاوتی ،حصول منحنی تقاضا در فضای دو بعدی

هفته سوم

بهینه مصرف کننده ،بهینه مصرف کننده در فضای  nبعدی ،تقاضای نرمال

هفته چهارم

بهینه مصرف کننده ،تقاضای جبرانی ،کاربرد روش الگرانژ در حصول معادالت تقاضای نرمال و تقاضای جبرانی.

هفته پنجم

بهینه مصرف کننده ،معادالت هیکس و اسالتسکی ،تبدیل یکنواخت.

هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
هفته نهم

بهینه مصرف کننده ،ترتیبی بودن تابع تقاضا ،توابع مطلوبیت همگن ،هموتتیک ،منحنی قیمتی مصرف و رابطه آن با کشش قیمتی تقاضا،
منحنی درآمد مصرف و رابطه آن با کشش درآمدی تقاضا ،شاخص اضافه رفاه مصرف کننده ،شاخص تغییرات جبرانی.
بهینه مصرف کننده ،مباحث موردی در تئوری رفتار مصرف کننده ،تئوری رجحان های آشکار شدده ،ریسدک و تدابع مطلوبیدت ،تدابع
مطلوبیت جمع پذیر.
تئوری بنگاه ،شرایط رقابت کامل ،زمان های آنی ،کوتاه مدت ،بلندمدت ،منحنی های تولید و هزینه در کوتاه مدت ،همزاد بودن تولید و
هزینه در کوتاه مدت.
تئوری بنگاه ،عرضه کوتاه مدت بنگاه در کوتاه مدت ،اضافه ارزش تولیدکننده ،تقاضا برای نهاده در کوتاه مدت ،بررسی همزمان منحنی
های عرضه تولید و تقاضای عامل تولید.
تصمیمگیری بنگاه در بلندمدت ،منحنیهای تولید یکسان و خواص آنها ،پروسه حداقل کردن هزینه ،منحنیهای هزینه بلندمدت ،بهینه

هفته دهم

بنگاه براساس عرضه تولید ،منحنی عرضه بلندمدت بنگاه و خواص آن ،اضافه رفاه تولیدکننده ،بهینهیابی بنگاه براساس تقاضدای عامدل
تولید.

هفته یازدهم
هفته دوازدهم
هفته سیزدهم

تصمیم گیری بنگاه در بلندمدت ،منحنی تقاضا برای عامل تولید در بلندمدت ،اضافه رفداه تولیدکنندده در بلندمددت ،بررسدی همزمدان
منحنی های تقاضا برای عامل تولید و عرضه کاال در بلندمدت.
بررسی صنعت در کوتاه مدت و بلندمدت ،توابع تولید مختلف ،بازار رقابت کامل ،عرضه صنعت در کوتداه مددت ،عرضده صدنعت در
بلندمدت ،بررسی انواع مالیات و سوبسید.
انحصار فروش ،بهینه یابی انحصارگر فروش در کوتاه مدت و بلندمدت ،تبعدی
بررسی مالیات و سوبسید در بازار انحصاری.

هفته چهاردهم

رقابت انحصاری ،بازار رقابت انحصاری ،بهینه سازی کوتاه مدت و بلندمدت

هفته پانزدهم

بازار چندانحصاری ،الگوهای متفاوت چند انحصاری

هفته شانزدهم

اقتصاد رفاه ،بهینه پارتو

توجه:

قیمدت ،بررسدی عملکردهدای مختلدف انحصدارگر،

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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