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رئوس مطالب
هفته اول

مروری بر سنجش فعالیت اقتصادی
تولید ناخالص ملی ،درآمد ملی ،درآمد شخصی ،درآمد قابل تصرف

هفته دوم

نظریه تقاضای کل
مدل ساده ،پس انداز و سرمایهگذاری واقعی و خواسته و مورد انتظار ،تغییر در سرمایهگذاری و ضریب بهم فزاینده

هفته سوم

سرمایه و سرمایه گذاری
رفتار بنگاه تولیدی ،سرمایه بهینه و کارایی نهایی سرمایه و کارایی نهایی سرمایهگذاری ،رتبه بندی ارزش حال طرحها بر اساا

مدادار

متداول بیشتر از صفر با نرخ بهرههای متفاوت ،تعیین معادله سرمایهگذاری
هفته چهارم

تعادل بازار کاال و تعادل بازار پول
تعادل بازار کاال و رسم منحنی  ،ISعرضه و تداضای پول ،بازار پول و رسم منحنی  ،LMتعادل اقتصادی ،نارخ بهاره و درآماد تعاادلی
ناشی از تعادل اقتصادی

هفته پنجم

تابع تقاضای کل در اقتصاد کالن
تابع تداضای کل یعنی رابطه قیمت با درآمد ملی ،ترکیب  ISو LM

هفته ششم

عرضه کل در اقتصاد کالن
بازار رقابتی برای تداضای نیروی کار ،بازار انحصاری برای تداضای نیروی کار ،عرضه نیروی کار در افتصاد خانواده ،منحنی عرضه کال
با دستمزد پولی ثابت،کاهشی ،افزایشی

هفته هفتم

نظریه های تعیین مصرف
فرضیه درآمد مطلق ،فرضیه درآمد نسبی ،مسیر بهینه مصرف در فرضیه چرخه حیات  ،فرضیه درآمد دائمی

هفته هشتم

عدم تعادل  ،بیکاری و تورم
تورم با منشا بر تداضا ،تورم با منشا بر هزینه ،تورم و بیکاری

هفته نهم

بخش خارجی و تراز پرداختها
حساب جاری ،حساب سرمایه ،نرخ ارز موثر ،نظام نرخ ارز ثابت ،نرخ ارز ثابت در مدابل نرخ ارز انعطاف پذیر

هفته دهم

مبانی نظری اثر تغییرات قیمت نفت و انرژی در اقتصاد کالن
منحنی عرضه کل در بازار کاردر شرایط ثابت کامل ،ناقصی و ثبات مزد پولی ،اثرات مستدیم افازای
منحنی عرضه کل ،تاثیر اثر جانشینی ناشی از افزای

قیمات نفات و انارری در انتداال

قیمت انرزی در عرضه کل در اقتصاد کالن ،اثرات غیر مستدیم افزای

قیمت نفت

و انرری در عرضه کل در اقتصاد کالن ،اثر شوک قیمت نفت ،انرری در انتدال منحنی تداضای کل در اقتصاد کالن ،اعمال سیاست های
اقتصادی پولی و مالی برای مدابله با اثرهای بحران انرری
هفته یازدهم

اثر شوک قیمت نفت در تولید ناخالص ملی داخلی
همبستگی بین قیمت نفت و تولید ناخالص ملی واقعی درآمریکا ،کاه

در تراز بازرگانی و تولید ناخالص ملی با شوک فرضی قیمات

نفت در آمریکا ،شوک نفت و تاثیر آن در متغییرهای کالن اقتصادی در کشورهای عمده صنعتی
هفته دوازدهم

بررسی رابطه بازگشت ناپذیری میان قیمت نفت خام و محصول ملی واقعی
برگشتپذیری کامل ،برگشت ناپذیری ،آزمون اثر برگشتپذیری و ناپذیری

هفته سیزدهم

بررسی نامتقارن اثر قیمت نفت در متغییرهای کالن اقتصادی
در تولید ناخالص ملی ،در سایر متغییرهای کالن اقتصادی ،در کشورهای عضو همکاری اقتصادی و توسعه در آمریکا

هفته چهاردهم

نظریه های رشد اقتصادی
مفهوم رشد اقتصادی ،مفهوم تعادل نرخ رشد اقتصادی ،مدل رشد اقتصادی بدون تغییر فنی و بدون پول ،مدل رشد نئوکالسیک

هفته پانزدهم

مدلهای رشد بهینه و زیست محیط
مدلهای مبتنی بر تابع پسانداز ملی ،مدلهای رشد مبتنی بر تابع پسانداز ملی ،مدلهای رشد مبتنی بر تغییرات فنی تولید ،مادلهاای
رشد مبتنی بر منشا پولی

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:
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