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             طرح درس

 ارشد کارشناسی-اقتصاد بهداشت رشته و مقطع تحصیلی:     اقتصاد خرد و کالنعنوان درس: 

  5961-69 سال تحصیلی:     کد درس:                بهداشتدانشکده: 

  اولترم تحصیلی:                     واحد نظری 9 تعداد واحد:                 -پیشنیاز: 

 93/8-55،دوشنبهروز و ساعت درس: 

  yusefzadeh.h@umsu.ac.ir پست الکترونیکی:                          (PhD) یوسف زادهدکتر  مدرس:

 می باشد. در سطح خرد و کالن تحلیلهای اقتصادی و ، روشها، قوانیندانشجویان با مفاهیمآشنایی اهداف کلی درس: 

 

 درس ارائه نحوه فعالیت فراگیران )مفاهیم مورد انتظار تدریس( رئوس مطالب جلسه

 برنامه ریزی شده سخنرانی پرسش و پاسخهای اقتصادیهای علم اقتصاد و بررسی فعالیتتعریف و هدف اول

 برنامه ریزی شده سخنرانی پاسخ سش و پر مبانی ارزش از جنبه عرضه و تقاضا  دوم

 و پاسخ پرسش  های عرضه و تقاضا و تعیین معادالت مربوطهمنحنی بررسی سوم

 حل مسئله

 سخنرانی برنامه ریزی شده

های عرضه و تقاضا تعریف، بررسی و محاسبه انواع مختلف کشش چهارم

 درآمدی و متقاطع و...( )کشش قیمتی،

 و پاسخ پرسش 

 حل مسئله

 سخنرانی برنامه ریزی شده

تعریف منحنی های مطلوبیت کل، نهائی و نحوه به حداکثر رسانیدن  پنجم

 مطلوبیت در بازار

 و پاسخرسش پ

 حل مسئله

 سخنرانی برنامه ریزی شده

و بررسی تقاضای  حنی های بی تفاوتی، مشخصات آنتعریف من ششم

 مصرف کننده از  طریق آن 

 پرسش و پاسخ

 حل مسئله

 نرانی برنامه ریزی شدهسخ

، قانون بازده نزولی، منحنی های تولید تولید، تولید نهائی، تولید کل هفتم

 یکسان و معادالت آن 

 پرسش و پاسخ

 حل مسئله

 سخنرانی برنامه ریزی شده

 پرسش و پاسخ، منحنی های مربوطه و معادالت آنهزینه، انواع مختلف هزینه هشتم

 حل مسئله

 برنامه ریزی شده سخنرانی

 پرسش و پاسخ بازارهای رقابت و انحصار و تعیین قیمت و میزان تولید در آنها نهم

 حل مسئله

 سخنرانی برنامه ریزی شده

 پرسش و پاسخ معنی و مفهوم اقتصاد کالن دهم

 حل مسئله

 سخنرانی برنامه ریزی شده

لی، درآمد ، تولید خالص داخسبه تولید ناخالص ملیمحا تعریف و یازدهم

 تصرفملی، درآمد شخصی و درآمد قابل 

 پرسش و پاسخ

 حل مسئله

 سخنرانی برنامه ریزی شده

 پرسش و پاسخ ساختارهای اقتصادی کالن، ویژگیها و تفاوتهای آنها دوازدهم

 حل مسئله

 سخنرانی برنامه ریزی شده

 امه ریزی شدهسخنرانی برن پرسش و پاسخ پول، بازار پول، عرضه و تقاضای پول سیزدهم

 سخنرانی برنامه ریزی شده پرسش و پاسخ شرایط متغیرهای کالن اقتصادی در ایران چهاردهم

 سخنرانی برنامه ریزی شده پرسش و پاسخ های اقتصادی در جهان سومسیاست پانزدهم



 سخنرانی برنامه ریزی شده پرسش و پاسخ اشتغال و بهره وری اقتصادی زدهمنشا

 سخنرانی برنامه ریزی شده پرسش و پاسخ آنهاوسانات قیمت ها و مدیریتتورم و ن هفدهم

 

         در کالس، همکاری در تکالیف گروهیحضور منظم  :وظایف دانشجو

      درصد امتحان پایان ترم 63حضور منظم و مشارکت فعال،  درصد 53 :نحوه ارزشیابی واحد درسی

 

 

 جعفر عبادی ل عمومی، و اقتصاد رفاه(مباحثی در اقتصاد خرد )بازارها، تعاد

 دومینیک سالواتوره تئوری و مسائل اقتصاد خرد

 تیمور رحمانی کالناقتصاد 

 ویلیام اچ برانسون تئوری و سیاستهای اقتصاد کالن

 

  


