بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زیست رشته :مدیریت محیط زیست
نام درس :کنترل بهینه سیستم های اقتصادی
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  :آموزش مفاهیم بهینه یابی از بعد اقتصادی همراه با تحیلیل مدل های رشد و با تکیه بر توابع تولید و هزینه
رئوس مطالب
هفته اول

بهینهیابی از بعد اقتصاد کالن ،بررسی بهینه الگوهای یک بخشی و دوبخشی از دیدگاه ریاضی و هندسی (عرضه و تقاضای کل) ،نشت
و تزریق.

هفته دوم

بهینه سازی الگوهای سه بخشی و چهاربخشی از دیدگاه ریاضی و هندسی ،عرضه کل ،تقاضای کل ،نش

هفته سوم

عوامل موثر بر سرمایه گذاری ،بهینه یابی بازار سرمایه

هفته چهارم

عرضه و تقاضای پول ،تعادل بازار پول (بهینه بازار پول)

هفته پنجم

بهینه الگوی کالن تعمیم یافته با در نظر گرفتن تجارت خارجی

هفته ششم

بررسی مدل های رشد کالسیک و نئوکالسیک

هفته هفتم

بهینهیابی از بعد اقتصاد خرد ،بهینهیابی مصرف کننده از دیدگاه منحنی بی تفاوتی ،منحنی تقاضای جبران شده و نرمتال در االت هتای
مختلف.

هفته هشتم

مبااث اختصاصی بهینه سازی از دیدگاه اقتصاد خرد (بهینه مصرف کننده)

هفته نهم

توابع هزینه و تولید کوتاه مدت ،بررسی مبااث دوگانگی در کوتاه مدت

هفته دهم

توابع هزینه و تولید بلندمدت ،بررسی مبااث دوگانگی در بلندمدت

هفته یازدهم

بهینه یابی بنگاه در بازار رقاب

کامل در کوتاه مدت و بلندمدت (اصول منحنی عرضه کاال و تقاضای عوامل تولید در کوتتاه متدت و

بلندمدت)

هفته دوازدهم

بهینه یابی در شرایط رقاب

هفته سیزدهم

بهینه یابی در شرایط چند انحصاری و انحصار کامل در کوتاه مدت و بلندمدت ،بهینه یابی صنع

هفته چهاردهم

برنامه ریزی خطی ،مبااث دوگانگی

هفته پانزدهم

جدول داده ها و ستانده ها

هفته شانزدهم

برنامه ریزی غیرخطی

توجه:

و تزریق

انحصاری در کوتاه مدت و بلندمدت
با هزینه های ثاب  ،فزاینده و کاهنده.

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:
 اضورفعال در کالس ،ال تمرین ،فعالی
 شرک

در مبااث مطرح شده در کالس

 امتحان پایان ترم

های پژوهشی مرتبط با درس
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