
 دوره کارشناسی 2مبانی اقتصاد کالن طرح درس 

 معرفی منابع درسی و بارم بندی -

 ای از درسمعرفی طرح کلی درس و بیان مقدمه -

 مروری بر مباحث درآمد ملی تعادلی در الگوی کینزی  -

 1هفته 

 IS-LMمروری بر الگوی  -

 معرفی انواع مدلهای تعیین درآمد ملی -

 2هفته 
 

 IS_LMمعرفی اقتصاد کالن باز در الگوی  -

 معرفی بازار ارز خارجی و نظام های مختلف نرخ ارز -

 در حالت اقتصاد کالن باز IS_LMتعادل الگوی  -

 3هفته 

 معرفی تعادل در حسابهای خارجی )ترازپرداختها( بدون حساب سرمایه -

 سرمایهسیاست  پولی و مالی در نظام نرخ ارز ثابت در حالت بدون حساب  -

 در حالت بدون حساب سرمایه سیاست  پولی و مالی در نظام نرخ ارز شناور -

 4هفته 

 اثرگذاری سیاستهای پولی و مالی در نظام نرخ ارز ثابت و تحرک کامل سرمایه -

 اثرگذاری سیاستهای پولی و مالی در تظام شناور و تحرک کامل سرمایه -

 ارز ثابت و تحرک ناقص سرمایهاثرگذاری سیاستهای پولی و مالی در نظام نرخ  -

 اثرگذاری سیاستهای پولی و مالی در تظام شناور و تحرک ناقص سرمایه -

 5هفته 

 معرفی تقاضای کل اقتصاد و استخراج معادله آن -

 استخراج منحنی تقاضای کل از طریق نمودارها -

 عوامل موثر بر انتقال تقاضای کل و نحوه اثرگذاری هر یک از متغیرها -

 پولی و مالی و انتقال تابع تقاضای کل اقتصادسیاستهای  -

 6هفته 

 با شیب منحنی تقاضا LMو ISرابطه شیب منحنی های  -

 معرفی اثر پیگو و شیب منحنی تقاضا -

 معرفی اثر نرخ بهره و شیب تقاضای کل اقتصاد -

 معرفی اثر تراز حقیقی و شیب تقاضای کل اقتصاد -

 7هفته 

 مقدمه ای از بازار کار و دلیل آشنایی با آن  -

 معرفی تابع تولید و نقش نیروی کار در کوتاه مدت و بلندمدت در تابع تولید -

 معرفی تابع تقاضای نیروی کار در اقتصاد خرد و تعمیم آن به اقتصاد کالن و استخراج توابع -

 تصاد کالنعوامل موثر بر انتقال و جابجایی منحنی تقاضای نیروی کار در اق -

 8هفته 

 معرفی تابع عرضه نیروی کار در اقتصاد خرد و تعمیم آن به اقتصاد کالن و استخراج توابع -

 عوامل موثر بر انتقال و جابجایی منحنی عرضه نیروی کار در اقتصاد کالن -

 تعادل در بازار نیروی کار و عوامل موثر بر تغییر نقطه تعادلی در این بازار -

 و دستمزد کارایی بر تعادل در بازار کار اثر وضع کف دستمزد -

 9هفته 

 استخراج منحنی عرضه کل در حالتهای سه گانه ) کینزی، کالسیکی و عمومی( -

 

 استخراج شیب منحنی عرضه کل به روش معادالت و نموداری و عوامل موثر بر آن -

 11هفته 



 اثر وضع کف دستمزد بر منحنی عرضه کل -

 جابجایی منحنی عرضه کل اقتصاد اثر عوامل مختلف بر انتقال و -

 استخراج معادله ریاضی عرضه کل اقتصاد -

 معادله عرضه کل درحالت چسبندگی دستمزدها و سایر حالتها -

 11هفته 

 (IS-LMمقدمه ای بر الگوی عرضه و تقاضای کل و مقایسه آن با دو الگوی قبلی )کینزی و  -

 معادله تعادلی در الگوی عرضه و تقاضای کل  -

 استخراج ضرایب فزاینده مخارج مستقل در الگوی عرضه و تقاضای کل  -

 12هفته 

 اثرگذاری سیاست های مالی در الگوی عرضه و تقاضای کل  -

 اثر شیب منحنی عرضه کل و تقاضای کل  بر اثر محدودکننده قیمت و نرخ بهره -

 اثرگذاری سیاست پولی در الگوی عرضه و تقاضای کل  -

 بر کارایی سیاست پولی  LMو   ISاثرگذاری شیب منحنی های  -

 13هفته 

 اثرگذاری تغییر عوامل سمت تقاضا بر تعادل در الگوی عرضه و تقاضا -

 اثرگذاری تغییر عوامل سمت عرضه بر تعادل در الگوی عرضه و تقاضا -

 معرفی سیاستهای درامدی -

 تقاضاانتظارات عقالیی و اثر آن ب سیاستهای سمت عرضه و  -

 14هفته 

 معرفی الگوی عرضه و تقاضای کل در حالت اقتصاد باز -

 تعادل الگوی عرضه و تقاضا کل در حالت بدون حساب سرمایه -

 تعادل الگوی عرضه و تقاضای کل در حالت وجود حساب سرمایه  -

 اثر سیاست پولی در نظام نرخ ارز ثابت و شناور با فرض تحرک کامل سرمایه -

 15هفته 

 سیاست مالی اثرگذاری تغییر عوامل سمت تقاضا بر تعادل در الگوی عرضه و تقاضااثر  -

 معرفی انواع دیدگاه نسبت به ترازپرداختها -

 آشنایی با دیدگاه پولی در تحلیل ترازپرداختها -

 روش جذب در تحلیل ترازپرداختها -

 11هفته 

 


