بنام خدا
« فرم طرح درس »

مقطع:کارشناسی
رشته :اقتصاد گرایش :علوم اقتصادی
دانشکده :مدیریت و اقتصاد
نام درس :اقتصاد خرد ( )1تعداد واحد نظری 3 :تعداد واحد عملی - :عنوان درس پیشنیاز :ریاضیات برای اقتصاد ()1
نام مدرس :فرناز فروتن

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :یادگیری مباحث نظریه رفتار مصرف کننده و تقاضای بازار
رئوس مطالب
هفته اول

تعریف علم اقتصاد ،تفاوت اقتصاد اثباتی و دستوری ،روش شناسی اقتصاد ،نظریه رجحان و مطلوبیت

هفته دوم

نکاتی در مورد نظریه قدیم رفتار مصرف کننده ،تاریخچه ای از نظریه جدید رفتار مصرف کننده

هفته سوم

مشخصات منحنی های بی تفاوتی در حالتهای استاندارد و غیراستاندارد ،اشکال متفاوت منحنی های بی تفاوتی برای جفت
کاالهای مختلف

هفته چهارم

نرخ نهایی جانشینی ،حل تمرین مباحث تدریس شده

هفته پنجم

خط بودجه ،انتقال خط بودجه  ،تعادل مصرف کننده (نموداری)

هفته ششم

شروط الزم و کافی تعادل ،منحنی درآمد -مصرف (روش نموداری) ،منحنی انگل (نموداری) وکشش درآمدی تقاضا  ،طبقه
بندی کاالها

هفته هفتم

رابطه بین کشش درآمدی و درآمد صرف شده روی کاال ،منحنی قیمت -مصرف (نموداری) ،منحنی تقاضا ،استخراج منحنی
تقاضا (نموداری) ،کشش قیمتی تقاضا و رابطه آن با مخارج صرف شده روی کاال ،رابطه کشش قیمتی تقاضا و شکل منحنی
قیمت-مصرف

هفته هشتم

حل تمرین مباحث گذشته و روش حل مسائل از طریق جبری ،بدست آوردن نقاط تعادل مصرف کننده

هفته نهم

استخراج منحنی های درآمد-مصرف ،قیمت-مصرف ،انگل و منحنی تقاضا از طریق جبری

هفته دهم

اثرات درآمدی و جانشینی کاالی نرمال یا ممتاز  ،کاالی پست ،تناقض گیفن (روش نموداری)

هفته یازدهم

تقاضای انفرادی و تعیین کننده های تقاضا ،تقاضای بازار ،کشش قیمتی تقاضا و روشهای مختلف محاسبه عددی آن ،عوامل
مؤثر بر کشش قیمتی ،کشش متقاطع تقاضا

هفته دوازدهم

محاسبه عددی کشش درآمدی تقاضا،تعریف و محاسبه درآمد کل و نهایی (عددی و نموداری) ،رابطه بین کشش قیمتی
تقاضا و درآمد کل (مفهومی و جبری) ،رابطه بین کشش قیمتی تقاضا و درآمد نهایی (مفهومی و جبری) ،منحنی تقاضای
بنگاه در وضعیت رقابت کامل

هفته سیزدهم

امتحان میان ترم

هفته چهاردهم

حل تمرین و مسائل مربوط به اثرات درآمدی جانشینی

هفته پانزدهم

حل تمرین و مسائل مربوط به کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا

هفته شانزدهم
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 :حل تمرین توسط دانشجویان ،امتحان میان ترم
منابع مطالعاتی:
-1منبع اصلی :نظریه اقتصاد خرد (جلد اول) ،فرگوسن
 -2راهنمای حل مسائل و مباحث منتخب در اقتصاد خرد ،محمود روزبهان
 -3اقتصاد خرد ،علی دهقانی
-4تئوری و مسائل اقتصاد خرد ،محمد حسن مشرف جوادی

