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تمرینات و حضور مستمر و فعال در کالس 5 :درصد

سرفصل های کلی درس:
فصل  -1مقدمه ای بر علم اقتصاد
فصل  -2تقاضا و عرضه
فصل  -3سیاست های دولت
فصل -4کشش و کاربردهای آن
فصل  -5نظریه رفتار مصرف کننده
فصل  -6نظریه رفتار تولید کننده
فصل  -7هزینه های تولید
فصل  -8ساختار بازار
طرح درس:
هفته اول

فصل  :1مقدمه ای بر علم اقتصاد
مقدمات و اصول علم اقتصاد -منحنی امکانات تولید

هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم

فصل  :2تقاضا و عرضه
تابع تقاضا و عوامل موثر بر آن ،عرضه و عوامل موثر بر آن
تعادل و عوامل موثر بر آن

فصل  :3سیاست های دولت
سیاست های سقف و کف قیمت -مالیات ها و آثار آن

هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم

فصل  :4کشش و کاربردهای آن
کشش قیمتی تقاضا – عوامل اثر گذار بر آن – رابطه کشش با درآمد
سایر کشش ها و کاربرد هر یک  -تمرین

فصل  :5نظریه رفتار مصرف کننده

(میان ترم)

هفته هشتم
هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم
هفته دوازدهم

آشنایی با مفاهیم مطلوبیت کل و نهایی -بهینه یابی مصرف کننده -مدل تعمیم یافته دو کاالیی
خصوصیات ترجیحات  -شکل منحنی های بی تفاوتی و ویژگی های آن -خط بودجه و عوامل انتقال
آن – تعادل مصرف کننده – عوامل تغییر تعادل و ارتباط آن با تابع تقاضا
فصل  :6نظریه رفتار تولید کننده
تولید کل ،متوسط و نهایی در کوتاه مدت و ارتباط آنها -مراحل مختلف تولید

فصل  -7هزینه های تولید
هزینه ها :مفاهیم – هزینه ها در کوتاه مدت و انواع آن
بازده به مقیاس – منحنی فراگیری -تمرین

فصل  -8ساختار بازار

انواع بازارها -بازار رقابت کامل خصوصیات و تعیین قیمت
هفته سیزدهم بازار انحصار کامل -خصوصیات و تعیین قیمت
هفته چهاردهم تمرین و مثال های کاربردی

