به نام خدا
فرم طرح درس
دانشکده :مدیریت و اقتصاد

نام درس :اقتصاد مدیریت

رشته :مدیریت بازرگانی گرایش :بازرگانی داخلی مقطع :ارشد تعداد واحد نظری2:
نام استاد :فرزانه حاجی حسنی ،تمام وقت
هد ف کلی درس:
آشنایی دانشجویان با مفاهیم اقتصادی وارتباط آن با مدیریت از جنبه ی کاربردی و بررسی
نمونه مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در هر مبحث و تشویق به تحقیق در این زمینه
جلسه 1

تعریف اقتصاد-تفکیک به دو شاخه ی خرد و کالن و شاخه های مربوط به علم اقتصاد

جلسه2

ارتباط علم اقتصاد با مدیریت بعنوان نهاده ی اصلی در تولید و مفاهیم مدیریتی
تقاضا چبست؟ چه عواملی بر آن موثرند؟ کشش های قیمتی و در آمدی و متقاطع

جلسه 3
جلسه 4

نحوه ی برآورد منحنی تقاضا با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی و تحلیل آن از جنبه ی کاربردی
عرضه چیست؟ شکل منحنی عرضه و عوامل موثر بر آن و تلفیق با تقاضا و تعیین نقطه ی تعادلی و عواملی که میتوانند تعادل را

جلسه 5

تغییر دهند
انواع توابع تولید شامل کاب -داگالس و...کشش های عوامل تولید

جلسه 6
تعریف هزینه ها از دیدگاه اقتصادی و حسابداری ،توابع هزینه کل ،متوسط ،نهایی ،ثابت و متغیر
جلسه 7
جلسه 8

تکمیل مباحث جلسات و حل تمرین
تعریف بازار ،بازار رقابت کامل ،نقطه ی انتخابی بهینه ی تولید کننده در کوتاه مدت و بلند مدت

جلسه 9
بازار انحصار ،دالیل ایجاد انحصار ،میزان بهینه ی تولید ،تبعیض قیمت ،تولید در چند کارخانه
جلسه 10
بازار رقابت انحصاری ،میزان بهینه تولید در کوتاه مدت و بلند مدت ،رقابت غیر قیمتی
جلسه 11
جلسه 12

بازار انحصار چند جانبه ،روش کورنو ،مدل اشتاکلبرگ

جلسه 13

مدل سوئیزی ،مدل برتراند
راهبردهای قیمت گذاری بنگاه

جلسه 14

حل تمرین
جلسه 15

جمع بندی ورفع اشکاالت و طرح نمونه سواالت

جلسه 16

نحوه ارزیابی دانشجو در طی دوره 5 :نمره تحقیق 15 ،نمره امتحان پایان ترم ،حضور در کالس
منابع مطالعاتی:
 .1اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجاری ،مایکل آربی ،ترجمه :دکتر حمیدرضا ارباب
 .2اقتصاد خرد ،دیوید بگ ،استانلی فیشر ،ترجمه :دکتر تیزهوش تابان
 .3مقاالت معتبر داخلی و خارجی برای مطالعات موردی

