
 به نام خدا

 دانشکده اقتصاد و مدیریت -دانشگاه سیستان و بلوچستان

 فرم طرح درس اقتصاد خرد پیشرفته

 6971-79نیمسال اول سال تحصیلی         2مقطع: دکتری         رشته: اقتصاد                 تعداد واحد: 

 نام استاد: دکتر نظر دهمرده

 والترز منابع درس: اقتصاد خرد تالیف: لیارد/

 اقتصاد خرد: تالیف : واریان ترجمه : دکتر پورمقیم

 اقتصاد خرد: هندرسن کوانت

هدف کلی و منابع 

 مورد استفاده

 موضوعات مورد بحث در هر جلسه زمانبندی هدف جزئی

 

 

 

 

 

 اقتصاد رفاه

 

 

 

تخصیص مطلوب 

 منابع اقتصادی

مقدمه ای بر اقتصاد  خرد و اقتصاد رفاه  هفته اول

 –و طرح سواالت اساسی علم اقتصاد 

استخراج شرایط کارایی و تعیین نقطه 

 مطلوب مقید

 معیارهای بهبود رفاه –شکست بازار  هفته دوم

قضیه عدم امکان ارو و نقد معیارهای  هفته سوم

 بهبود رفاه

 

 

 تعادل عمومی

تعادل در مبادله محض، شرط پایداری  هفته چهارم

تعادل در تولید  –و یکه بودن تعادل 

قضیه  -بدون مصرف و مدل یکبخشی

 ساموئلسون -استالپر

تعادل عمومی در  -قضیه ریبزینسکی هفته پنجم

 تولید و مصرف

 

 کاربرد مالیه عمومی

 

 

 بررسی وضع مالیات

 -اهداف و اصول کلی وضع مالیات هفته ششم

مالیات بر  -بر همه عوامل تولید مالیات

 یک عامل تولید

مالیات بر یک محصول و توزیع مجدد  هفته هفتم

 بین شخصی



کاربرد در تجارت بین 

 الملل

 اثرات وضع تعرفه و تعیین تعرفه بهینه هفته هشتم اثار وضع تعرفه

 قضیه هکچر اوهلین هفته نهم

قیمت گذاری اولین  قیمت گذاری کارا

مسائل  بهتر و

 دومین بهتر

هزینه های معامالت و  -عوامل جنبی هفته دهم

 قضیه کواز

 تخصیص غیر قیمتی هفته یازدهم

 

 

 

 عدم اطمینان

 

 

 

رفتار فردی نسبت 

به ریسک و عدم 

 اطمینان

ساختار عدم اطمینان و روشهای کاهش  هفته دوازدهم

 مطلوبیت انتظاری ریسک :

روش های کاهش ریسک: یکجا کردن و  هفته سیزدهم

 -تحلیل میانگین –توزیع ریسک 

 واریانس و انتخاب سبد دارایی

کارایی در  –قضیه مطلوبیت انتظاری  هفته چهاردهم

 شرایط عدم اطمینان

 -بازار بیمه –اقتصاد اطالعات  هفته پانزدهم

بازار بیمه و انتخاب  -مخاطرات اخالقی

 بد

 

 دوگانگی

 

در رفتار  دوگانگی

مصرف کننده و 

 تولید کننده

 دوگانگی و رفتار مصرف کنندگان هفته شانزدهم

قضیه  -دوگانگی و رفتار تولید کننده هفته هفدهم

 هاتلینگ

 

 


