بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طییعی و محیطزیست رشته :مهندسی سیستمهای انرژی گرایش :تکنولوژی انرژی– سیستمهای انرژی مقطع :کارشناسی
ارشد
نام درس :مبانی اقتصاد

تعداد واحد نظری3 :

نام مدرس :دکتر مصطفی پناهی

تعداد واحد عملی0 :

تمام وقت ■ نیمه وقت مدعو

عنوان درس پیشنیاز……………………… :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول

بحثهای مقدماتی (تعریف علم اقتصاد ،موضوع علم اقتصاد ،کارکردهای اقتصاد ،پرسشهای اساسی اقتصاد ،قلمروی اقتصاد)

هفته دوم

ادامۀ بحثهای مقدماتی (نیاز و کمیابی :مبنای رفتار اقتصادی ،عوامل تولید ،انواع کاالها در اقتصاد ،نظریه ارزش)

هفته سوم

اقتصاد خرد ،تقاضا (قانون تقاضا ،منحنی تقاضا ،تقاضای فردی و بازاری ،عوامل مؤثر بر تقاضا ،تقاضا و درآمد)
نظریههای رفتار مصرفکننده (تقاضا و مطلوبیت ،استخراج منحنی تقاضای فرد برای یک کاال ،اثر درآمدی و جانشینی ،تقاضا و منحنی-

هفته چهارم

های بیتفاوتی ،خصوصیات و شکلهای خاص منحنیهای بیتفاوتی ،خط بودجۀ مصرف کننده ،تغییر قیمت کاال با فرض ثبات درآمد،
استخراج منحنی تقاضای مصرف کننده)

هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
هفته نهم
هفته دهم

عرضه (قانون عرضه ،منحنی عرضه ،عرضۀ فردی و بازاری ،قیمتهای تعادلی ،تعادل جزئی و عمومی)
نظریۀ رفتار تولید کننده (تولید و هزینه بنگاه (ثابت ،متغییر ،نهائی ،کل متوسط ،متغییر متوسط ،ثابت متوسط) ،روابط بین منحنیهای
هزینه ،تابع تولید)
کشش (کشش عرضه و تقاضا نسبت به قیمت ،مقایسۀ کشش عرضه و تقاضا برای دو کاال ،کشش متقاطع ،رابطۀ بین درآمد و کشش
تقاضا نسبت به قیمت ،کاربردهای کشش)
بازار (سازوکار قیمتها ،تغییرات عرضه و تقاضا در اثر تغییر قیمت ،انواع بازار (رقابت کامل ،انحصار کامل ،رقابت ناقص ،رقابت
انحصاری) ،تجزیه و تحلیل بازار و عوامل آن (نیروی کار و سرمایه) ،بازار چند قطبی)
اقتصاد کالن ،درآمد ملی (مفهوم درآمد ملی ،روشهای محاسبه و اندازهگیری درآمد ملی (روش تولید ،روش درآمد و روش مخارج)،
معیارهای ارزیابی درآمد ملی و مفاهیم آن (درآمد خالص و ناخالص ،درآمد ملی و داخلی) ،درآمد اشخاص ،درآمد قابل تصرف)
ادامۀ بحث درآمد ملی؛ مصرف ملی (درآمد ملی به قیمتهای جاری و ثابت ،درآمد سرانه ،میل متوسط و نهائی به مصرف ملی ،سایر
عوامل اثرگذار بر مصرف ملی ،تحلیل تقاضای کل و عرضۀ کل)

هفته یازدهم

پول (مفهوم ،بازار پول و بانک ،پیدایش پول ،کارکردهای پول ،خصوصیات پول ،عرضه و تقاضای پول)

هفته دوازدهم

ادامۀ بحث پول (تعادل در بازار پول ،سیاستهای پولی و مالی ،ارز و بازار نرخ ارز)

هفته سیزدهم

اهداف و سیاستهای اقتصادی (بیکاری ،سطح قیمتها ،تورم ،مالیات ،مخارج دولتی)

هفته چهاردهم

ادامۀ اهداف و سیاستهای اقتصادی (رشد و دانش فنی ،سیکلهای تجاری ،تعادل عمومی (داخلی و خارجی))

هفته پانزدهم

تجارت بین المللی (اهمیت تجارت بین المللی ،تراز پرداختها ،محدودیتهای تجاری)

هفته شانزدهم

سایر بحثها (سیاستهای رقابتی و صنعتی ،ملی کردن ،خصوصی سازی)

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:
منبع مطالعاتی:

