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بر نقش آنها در عرصه سالمت و ايجاد ظرفيت ذهني براي انديشيدن اقتصادي در برنامه هاي كالن بررسي ابعاد و مفاهيم كليدي اقتصاد كالن با تكيه : اهداف كلي درس
 مرتبط با سالمت

  
  درس ارائه نحوه  فعاليت فراگيران  رئوس مطالب (مفاهيم مورد انتظار تدريس)  جلسه
  سخنراني   پرسش و پاسخ  علم اقتصاد كالن  اول

   سخنراني  پرسش و  پاسخ  داده هاي اقتصاد كالن  دوم

نظريه كالسيك ها: اقتصاد در بلندمدت (درآمد ملي: منابع ايجاد درآمد  سوم
  ملي و مصارف آن)

  پرسش و پاسخ 
 سخنراني   حل مسئله

  پرسش و پاسخ   نظريه كالسيك ها: اقتصاد در بلندمدت (پول و تورم)  چهارم
 سخنراني   حل مسئله

  پرسش و پاسخ  قتصاد باز؛ بيكاري)نظريه كالسيك ها: اقتصاد در بلندمدت (ا  پنجم
 سخنراني   حل مسئله

: انباشت1رشد اقتصادي: اقتصاد در دوره بسيار بلند مدت (رشد اقتصادي  ششم
  سرمايه و رشد جمعيت)

  پرسش و پاسخ
 سخنراني   حل مسئله

: فناوري،2رشد اقتصادي: اقتصاد در دوره بسيار بلند مدت (رشد اقتصادي  هفتم
  و سياست گذاري) تجربيات واقعي

  پرسش و پاسخ
 سخنراني   حل مسئله

  پرسش و پاسخ  (مقدمه اي بر نوسانات اقتصادي)نظريه ادوار تجاري اقتصاد در كوتاه مدت   هشتم
 سخنراني   حل مسئله

-IS): الگوي1نظريه ادوار تجاري اقتصاد در كوتاه مدت (تقاضاي كل (  نهم
LM(  

  پرسش و پاسخ
 سخنراني   حل مسئله

): كاربرد الگوي2نظريه ادوار تجاري اقتصاد در كوتاه مدت (تقاضاي كل (  دهم
IS-LM(  

  پرسش و پاسخ
 سخنراني   حل مسئله

نظريه ادوار تجاري اقتصاد در كوتاه مدت (بازگشت به اقتصاد باز: الگوي  يازدهم
  فلمينگ و نظام ارزي؛ عرضه كل، مبادله بين تورم و بيكاري)- ماندل

  پرسش و پاسخ
 سخنراني   مسئلهحل 

نظريه ادوار تجاري اقتصاد در كوتاه مدت (عرضه كل، مبادله بين تورم و  دوازدهم
  بيكاري)

  پرسش و پاسخ
 سخنراني   حل مسئله

 سخنراني   پرسش و پاسخ  )تصاد كالن (سياست تثبيت اقتصاديسياست هاي اق  سيزدهم

 سخنراني   اسخپرسش و پ  سياست هاي اقتصاد كالن (بدهي هاي دولت)  چهاردهم

ريشه هاي خرد اقتصاد كالن (مصرف، سرمايه گذاري، عرضه پول و تقاضاي  پانزدهم
 پول)

 سخنراني   پرسش و پاسخ

مباحث پيشرفته در مورد نظريه ادوار(ريشه هاي خرد اقتصاد كالن  شانزدهم
 سخنراني  پرسش و پاسخ  )تجاري

 سخنراني  پرسش و پاسخ    هفدهم
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           درصد امتحان پايان ترم 90حضور منظم و مشاركت فعال،  درصد 10 :نحوه ارزشيابي واحد درسي

  
  

  ويليام اچ برانسون  هاي اقتصاد كالن تئوري و سياست
  عباس شاكري  جلد اول و دوم اقتصاد كالن (نظريه ها و سياست ها)
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