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 مشخصات مدرس  -1

 اقتصاد گروه آموزشی:                          اقتصاد کشارزیرشته تحصیلی:                     علی سردارشهرکینام و نام خانوادگی مدرس:  

 90292410190شماره تماس:                             A.shahraki65@gmail.comایمیل: 

 

 مشخصات درس -2

 عنوان درس به طور کامل: 

                        کار آموزی                       عملی                 نوع درس:     تئوری

  تعداد واحد:

 زمان شروع کالس:                                زمان خاتمه کالس:                 

 پایان ترم:    تاریخ امتحان میان ترم:                        

 

 ارزشیابی کالس -3

 تکوینی                     مراحل ارزشیابی                     مرحله ای 

 نمره  2    :در کالس فعالیت دانشجو

 نمره  4            :اول امتحان میان ترم

 نمره  4            :دوم امتحان میان ترم

 نمره  2          : کوئیزهای انجام شده

 نمره  29                امتحان پایان ترم:

                    صحیح و غلط             چند گزینه ای                  تشریحی             شفاهی         :نوع امتحان میان ترم

                  صحیح و غلط               چند گزینه ای                   تشریحی            شفاهی        :نوع امتحان پایان ترم

 

 

 



 

 منابع -4

  منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

 : اقتصاد کالن محسن نظری )انتشارات نگاه دانش(؛ اقتصاد کالن عباس شاکری، جلد اول )انتشارات پارس نویسا(

 ؛ تئوری و سیاستهای اقتصاد کالن برانسون ترجمه عباس شاکری )نشر نی(2و  1: اقتصاد کالن تیمور رحمانی جلد

 

 برنامه درس -5

 شماره جلسه تشکیل کالس مطالبرئوس  زیر بخش مربوطه

 جایگاه اقتصاد کالن 

 علت تاخیر در اقتصاد کالن 

 موضوع اقتصاد کالن 

 جلسه اول مقدمه

 کارگزاران اقتصادی 

 نحوه گردش فعالیتهای اقتصادی در الگوهای دو تا چهار بخشی 

 عرضه و تقاضای کل در اقتصاد 

 جلسه دوم شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

  تولید ناخالص ملی به روشهای مختلف؛ محدودیتها و محاسبه

 ها در محاسبهاستثناء

 گذاری و ارتباط آن با حسابهای ملیسرمایه -رابطه پس انداز 

 جلسه سوم حسابهای ملی و شاخص قیمت

  فیشر( –پاشه  –نظریه عدد شاخص )السپیرز 

 ( شاخصهای قیمت رایجCPI, PPI, WPI, GNPdeflator) 

 تورمگیری اندازه 

 جلسه چهارم حسابهای ملی و شاخص قیمت

 روش شناسی کینز 

 فروض مدل 

 های عرضه و تقاضای کل در الگوجایگاه منحنی 

 علت عدم تعادل و بیکاری در الگو 

 54مخارج )مدل خط  –الگوی درآمد 

 درجه(
 جلسه پنجم

 جایگاه پول در الگو 

  بخشی 4تا  2مفهوم ضریب فزآینده و استخراج آن در الگوهای 

 پایداری مدل 

 تناقض خست 

 سیاستهای مالی 

 مخارج  –الگوی درآمد 

 درجه( 54)مدل خط 
 جلسه ششم

 تاریخچه و وظایف پول 

 حجم پول 

 تقاضا و عرضه پول 

 تعادل در بازار پول و بررسی عدم تعادلها 

 عوامل تعیین کننده عرضه پول 

 جلسه هفتم بازار پول وسیاستهای پولی

 ضریب فزآینده پول 

 سیاست پولی و ابزارهای آن 
 جلسه هشتم بازار پول وسیاستهای پولی



  نظریه مقداری پول، نظریه درآمدی پول، نظریه تقاضای پول

 کمبریج، نظریه جدید مقداری پول

  توبین –نظریه تقاضای معامالتی بامول 

 شرایط و فروض الگو 

 نظریه پولی کالسیکها 

 بازار پول از دید کینز 

  با بازار اوراق قرضهرابطه بازار پول 

 (IS-LMالگوی نئوکینزی )معرفی دستگاه 

 
 جلسه نهم

  منحنیIS  تعریف، استخراج نموداری، معادله(IS  ).... و 

  منحنیLM  تعریف، استخراج نموداری، معادله(LM ).... و 
 جلسه دهم (IS-LMالگوی نئوکینزی )معرفی دستگاه 

 تعادل همزمان بازار پول و کاال 

  سیاستهای پولی و مالیکارایی 
 جلسه یازدهم (IS-LMالگوی نئوکینزی )معرفی دستگاه 

  نظریه مصرف کینز، نظریه مصرف دوزنبری، نظریه مصرف

 فریدمن، نظریه مصرف مودیگلیانی
 جلسه دوازدهم گذارینظریات مصرف و سرمایه

 گذاری، نظریه شتاب با وقفه، نظریه اصل شتاب ساده سرمایه

 گذارینهایی سرمایهنظریه کارایی 
 جلسه سیزدهم گذارینظریات مصرف و سرمایه

 گیری تورم، آثار و علل تورم، انواع آن و طبقه تعریف تورم، اندازه

 بندی بر حسب شدت و ضعف، درمان تورم
 جلسه چهاردهم های تورم و بیکارینظریه

 جلسه پانزدهم بیکاریهای تورم و نظریه تعریف بیکار و بیکاری، انواع بیکاری و علل آن 

 جلسه شانزدهم های تورم و بیکارینظریه منحنی فلیپس کوتاه مدت و بلند مدت 

 


