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 برانسون ترجمه : دکتر عباس شاکریمنابع درس: اقتصاد کالن تالیف : ویلیام اچ. 

 تورم و بیکاری تالیف: دکتر نظر دهمرده

  2و  6اقتصاد کالن تالیف: دکتر عباس شاکری جلد 

هدف کلی و منابع 

 مورد استفاده

 

 هدف جزئی

 

 زمانبندی

 

 جلسات

 

موضوعات مورد بحث در هر 

 جلسه

 

 

 

 

 

تعیین تعادل اقتصاد 

 کالن

مروری بر تعیین سطح تعادل  اول هفته اول 

تعادل  –درامد ملی و نرخ بهره 

 همزمان بازار پول و کاال

 -اثرات سیاستهای پولی و مالی دوم

ضرایب فزاینده و منحنی 

 تقاضای کل

عرضه و تقاضا و تعادل در بازار  اول هفته دوم 

 کار و بیکاری تعادلی

شکل گیری انتظارات و  اول هفته سوم 

 طرف عرضه اختالالت

تعیین -تعادل در مدل ایستا دوم

درامد، اشتغال، نرخ بهره و قیمت 

 تعادلی

واکنش تعادل به اختالالت  اول هفته چهارم 

 عرضه و تقاضا

سیاست پولی و مالی در مدل  اول هفته پنجم  سیاستهای اقتصادی



سیاست پولی و مالی در  -ایستا

ضریب  -مدل کالسیک ها

مالی در مدل  فزاینده پولی و

 ایستا

سیاست درامدی در مدل ایستا و  دوم

 سیاست درامدی و مازاد تقاضا

جستجوی شغل و مسئله  اول هفته ششم  

هزینه های جستجوی -اشتغال

شغل و مسئله انعطاف ناپذیری 

 دستمزدها

 

 

 

 

 

 انتظارات

 

 

 

 

 

انتظارات 

عقالیی و 

 تطبیقی

 -بازار کارانعطاف ناپذیری در  اول هفته هفتم

انعطاف ناپذیری محلی دستمزد 

 و بیکاری کل

چسبندگی قیمتها و تابع عرضه  دوم

 کل

مدل  -مقدمه ای بر انتظارات اول هفته هشتم

 اساسی ایستا با انتظارات برونزا

قانون  -فرضیه انتظارات عقالیی اول هفته نهم

انتظارات   -انتظارات تکراری

انتظارات عقالیی در مقابل 

 تطبیقی

دیدگاه های موافق و مخالف  دوم

قراردادهای  -انتظارات عقالیی

 یکدوره ای و عرضه کل

قراردادهای مبتنی بر انتظارات  اول هفته دهم

قراردادهای دو دوره ای -قیمت

 دستمزد

قرارداد های مبتنی بر تداخل  اول هفته یازدهم تورم تورم

و تغییرات غیر منتظره  -زمانی

انتظارات عقالیی  -محلی قیمتها

 و نظریه کالسیکهای جدید

روش های  –اثار  -علل-تورم دوم

 مقابله



 

 

 

 

 مصرف

 

 

 

نظریه های 

 مصرف

مدل بهینه یابی مصرف:  دو  اول هفته دوازدهم

 –دوره ای  و بین دوره ای 

فرضیه دوره زندگی: دیدگاه 

 مودیگلیانی-اندو

درامد دائمی: تحت نظریه  اول هفته سیزدهم

 انتظارات تطبیقی و عقالیی

 -تئوری دوزنبری: درامد نسبی دوم

 اثر پیگو

 

 

 سرمایه گذاری

 

 

اصل شتاب و 

تاثیر سرمایه 

گذاری بر 

 محصول

تقاضا  و عرضه وجوه برای  اول هفته چهاردهم

 اصل شتاب-سرمایه گذاری

مسئله شتاب و سیاست تثبیت  اول هفته پانزدهم

محدودیت تقاضا و  –اقتصادی 

 اصل شتاب

 qتئوری  دوم

 

 

 

 بازار پول

 

 تقاضای پول

تقاضای پول: مدل انتظارات  اول هفته شانزدهم

تقاضای  -بازگشت کننده

 معامالتی و احتیاطی پول

 

 

 عرضه پول

پول به عنوان کالی مصرفی و  اول هفته هفدهم

 کاالی مولد

عرضه پول و عوامل تعیین کننده  دوم

سیاست پولی و اهداف میان  -ان

هدف گذاری نرخ بهره  –مدت 

 یا عرضه پول

 

 

 

 

 

 



 


