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هفته اول


تولید ناخالص ملی و درآمد ناخالص ملی
تعریف و مفاهیم اساسی تولید ناخالص ملی ،روشهای سنجش تولید ناخالص ملی ،تولید ناخالص ملی جاری (پولی) و واقعی
شاخص قیمت

هفته دوم


تحلیل مفاهیم مورد نیاز در شناخت تولید ناخالص ملی
استهالک ،سرمایه فیزیکی ،سرمایه طبیعی ،سرمایه انسانی و اجتماعی ،مالیات غیرمستتییم ،مالیتات مستتییم ،مالیتات وتر ستوی ،مالیتات
شخصی ،یارانهها و کمکهای والعوض موسسات تولیدی و یولتی ،سوی موسسات تولیدی وته مالیتات ،ستوی تو یته شتدش و ن تدش و
پریاخت والعوض ا سوی ،نیش عوامل تولید ا یرآمد ملی ،یرآمد ملی ور حسب هزینه عوامل تولید

هفته سوم


بخشهای اقتصاد کالن در تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص درآمد
وخشهای خانوار ،وخش موسسات و ونگاش های صنایه تولیدی ،وخش یولتت ،وختش ختارجی ،عوامتل تولیتد و ستهم آنهتا یر تولیتد
ناخالص یرآمد ،سرمایهگذاری ورنامهریزی شدش و ن دش ،سرمایهگذاری و سرمایه ،وخش یولت ،وخش خارجی ،عوامتل تولیتد و ستهم
آنها یر تولید خالص یرآمد ،سرمایهگذاری ورنامهریزی شدش و ن دش ،سرمایهگذاری و سرمایه ،کارایی نهایی سرمایهگذاری ،نتر وهترش،
نر ترجیح مانی ،نر وا یش سرمایهگذاری ،مثال ا تولید ناخالص ملی ،یرآمد ملی ،یرآمد شخصی ،یرآمد قاول تصتر ،،پت انتدا و
مصر ،ملی و شخصی

هفته چهارم


مدل اقتصاد کالسیک
تاریخچه آیام اسمیت ،ژان واتیسه ،ریکاریو ،وا ارهای مناوه ،کاال و پ اندا (یر شرایط رقاوتت کامتل) و وجتوش قاوتل فترض ،یستت
نامرئی ،سوی شخصی ،اشتغال کامل تولید محصول ،قانون سیی  ،say’sانعطا،پذیری قیمت ،نر وهرش و یستمزی،
تیاضای کل = تولید ناخالص ملی = تولید ناخالص یرآمد

هفته پنجم


مدل اقتصاد کینز
تاریخچه ظهور اقتصای کالن کینز ،تعایل اقتصای کالن یر سه سطح اشتغال کامل ،ناقص و یر واال یا پایین اشتغال کامتل ،عتدم انعطتا،
پذیر ووین قیمت ،یستمزی ،نر وهرش



نیاضای کل = تولید ناخالص یرآمد ملی



مصر ،تاوعی ا یرآمد قاول تصر ،و پ اندا تاوعی ا یرآمد قاول تصر ،،سرمایهگذاری تاوعی ا کارایی نهایی سرمایهگذاری و معیار
سنجش هزینه وام یر وا ار سرمایه و نر وهرش و پروژشهای سرمایهگذاری

هفته ششم


نظریه تقاضای کل
مخارج مصر ،خانوار ،مصر ،سرمایهگذاری ،مخارج یولت و مخارج صایرات منهای واریات ،مخارج مصر ،خصوصی ،پت انتدا
ملی ،مالیات یولت ،انواع شکا ،یر نظریه تیاضای کل

هفته هفتم

هفته هشتم


اصل ضریب سهم فزاینده
مخارج یولت ،مخارج مستیل ،مالیات ،سرمایهگذاری مستیل ،نیش میل متوسط و میل نهایی مصر ،شخصی و پ اندا شخصی
وظایف پول
منبه ار ش ،ذخیرش ،اعتمای ،پول و اعتبار ،تعریف پول ،سایش ،میانه و یر حد وسیه ،اوزار وانک مرکزی ،عملیات وا ار وتا  ،نتر تنزیتل،
نسبت ذخیرش پول ،میررات پولی و ترغیب اخالقی

هفته نهم

هفته دهم

هفته یازدهم

هفته دوازدهم

هفته سیزدهم


بازارهای مرتبط با بازار پول
اوراق قرضه ،اوراق سفته ،اوراق وهایار ،وا ار سرمایه ،وا ار مالی ،وا ار وورس
دوران اقتصادی و تجاری
رونق ،کسایی ،وهبویی ،رکوی ،تورم ،اشتغال ،ویکاری ،ارتباط آنها
سیاستهای پولی و مالی
اوزارهای پولی ،اوزارهای مالی ،سیاستهای انیباضی و انبساطی
نظریه مقداری پول
معایله مبای له و نحوش ورآوری آن ،نظریههای مدرن پولی
رشد اقتصادی
تعریف رشد اقتصایی و اجزای آن ،ویکاری پنهانی ،مدت ویکاری ،ویکاری ایاری ،ویکاری ساختاری ،محاسبه تورم ،تثبیت اقتصایی

هفته چهاردهم تحلیل عرضه و تقاضای کل


هفته پانزدهم

توجه:

عرضه کل کینز ،همزمان ووین تورم و ویکاری ،منحنی فیلیپ
مدلهای رشد
وا تغییرات فنی تولید ،وا تاوه پ اندا  ،وا تاوه مصر ،،وا من ا پولی

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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