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جلسه

مباحث مطروحه

اول

فصل اول (مفاهيم اوليه) :تعريف علم اقتصاد ،تقسيم بنديهای علم اقتصاد ،تجزيه تحليل ايستا و پويا ،تعريف عرضه و عوامل موثر بر آن

دوم

تعريف تقاضا و عوامل موثر بر آن ،تعادل ،قيمت سقف و كف ،بررسی اثر ماليات و ...

سوم

فصل دوم (كشش) :تعريف كشش ،كشش قيمتی تقاضا ،تقسيم بندی كاالها بر اساس اين كشش ،عوامل موثر بر كشش قيتی تقاضا
كشش درآمدی تقاضا ،تقسيم بندی كاالها بر اساس اين كشش ،كشش قيمتی عرضه ،تقسيم بندی كاالها بر اساس اين كشش ،كشش

چهارم

متقاطع ،تقسيم بندی كاالها بر اساس اين كشش
فصل سوم ( بررسی رفتار مصرف كننده) :تعريف مطلوبيت ،مطلوبيت كل و نهايی و رابطه آنها ،منحنی بی تفاوتی ،ويژگيها و حالتهای
مختلف آن ،نرخ نهايی جانشينی دو كاالبجای يکديگر ،حالتهای خاص منحنی های بی تفاوتی ،تعريف خط بودجه ،معادله ،انتقال،

پنجم

چرخش و حالتهای خاص خط بودجه
تعادل مصرف كننده ،شرط تعادل ،تعادل در حالتی كه دو كاال مکمل يا جانشين باشند ،تغيير در تعادل مصرف كننده در اثر
تغييردرآمد ،شکل منحنی درآمد مصرف ،استخراج منحنی انگل از منحنی درآمد مصرف ،اثر تغيير قيمت يکی از كاالها بر تعادل مصرف

ششم

كننده ،شکل منحنی درآمد مصرف ،استخراج منحنی تقاضا از منحنی قيمت مصرف ،اثركل جانشينی و درآمدی

هفتم

فصل چهارم ( بررسی رفتار توليد كننده) :تابع توليد ،عوامل توليد ،توليد كل ،نهايی ،متوسط و رابطه آنها ،مراحل توليد،

هشتم

كشش عوامل توليد ،بازدهی نسبت به مقياس ،منحنی بی تفاوتی توليد ،خط هزينه يکسان ،تعادل توليد كننده ،تغيير در تعادل
فصل پنجم (بررسی هزينه ها) :تعريف هزينه از نظر اقتصاد ،هزينه های كوتاه مدت و بلند مدت ،انواع هزينه های كوتاه مدت و ارتباط

نهم

بين آنها ،رابطه تابع تو ليد و تابع هزينه كوتاه مدت
انواع هزينه های كوتاه مدت و ارتباط بين آنها ،رابطه تابع تو ليد و تابع هزينه كوتاه مدت

دهم

فصل ششم (بازار رقابت كامل) :انواع بازارها ،مشخصات بازار رقابت كامل ،تعادل بنگاه رقابت كامل در كوتاه مدت ،مرز تعطيل بنگاه

یازدهم

رقابت كامل در كوتاه مدت ،منحنی عرضه بنگاه رقابت كامل ،تعادل بلند مدت بنگاه رقابت كامل ،تعادل بنگاه رقابت كامل در بلند

دوازدهم

مدت

سیزدهم

تعادل بلند مدت بازار و بنگاه ،رقابت كامل ،صنعت رقابتی با هزينه های تابت ،صعودی و نزولی

چهاردهم

فصل هفتم (بازار انحصار كامل فروش) :تعريف اين بازار ،شرط تعادل اين بازار در كوتاه مدت ،مرز تعطيل بنگاه در كوتاه مدت

پانزدهم

شرط تعادل بلند مدت اين بازار ،سياست تبعيض قيمت ،كنترل انحصارگر ،داليل ايجاد انحصار در فروش

شانزدهم

رفع اشکال ،ارائه تحقيقات انجام شده توسط دانشجويان و بحث و تبادل نظر
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اقتصاد خرد همراه با تستهای كنکور دانشگاهها  ،محسن نظری ،انتشارات نگاه دانش ،ويرايش سوم
تئوری اقتصاد خرد ،يوسف فرجی  ،شركت چاپ و نشر بازرگانی
مبانی اقتصاد خرد ،مسعود باباخانی و سيد بابک ابراهيمی  ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران ( ،چاپ سوم)
دومينيک سالواتوره ،ترجمه حسن سبحانی ،تئوری و مسائل اقتصاد خرد
چارلز فرگوسن ،ترجمه محمود روزبهانی ،نظريه اقتصاد خرد(جلد اول)
قتصاد خرد  ،نادر مهرگان
اقتصاد خرد  ،مهدی تقوی

كتب انگليسی
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اساتید تائید کننده
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