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 دانشکده مدیریت و اقتصاد -دانشگاه سیستان و بلوچستان

 مرضیه اسفندیاریدکتر استاد درس:

 موضوعات انتخابی در اقتصاد -فرم طرح درس

  اختیاری نوع درس:  ) نظری(  3تعداد و نوع واحد:       ی گرایش اقتصاد نظری اقتصادعلوم مقطع:      رشته: 

 آشنایی بیشتر با برخی مباحث در اقتصاد :اهداف کلی درس

 

 کتاب اقتصاد کالن دکتر شاکری منبع درس:

 کتاب اقتصاد کالن ، رومر

 کتاب اقتصاد کالن مینفورد
 

 : تکالیف کالسی و ازمون نهاییشیوه ارزیابی

               

               

 موضوعات مورد بحث در هر جلسه

 مقدمه هفته اول

 خنثایی پول

 

 قاعده در برابر صالحدید، تعریف هفته دوم

 نظریه ها 

هفته 

 سوم 

 تعریف -ناسازگاری زمانی

 ناسازگاری زمانی با انتظارات تطبیقی

هفته 

 چهارم

 مانی با انتظارات عقالییسازگاری زنا

 مروری بر مطالعات ناسازگاری زمانی در ایران

هفته 

 پنجم

 آشنایی با بازار کار

 مبانی تقاضای کار



هفته 

 ششم

 مبانی عرضه کار

 تعادل بازار کار

هفته 

 هفتم

 نظریه های بیکاری

 ی بازار کاراشاخص ه

هفته 

 هشتم

 مروری بر بازار کار در ایران

 ه گزارش بازار کار در استان ارائ

 1ریه های بیکارینظ هفته نهم

 مدل جستجو و تطابق() دستمزد کارایی، 2نظریه های بیکاری

هفته 

 دهم

 مقدمه -بازار ارز

 نظام های ارزی

هفته 

 یازدهم

 تراز پرداخت ها و تعادل آن

  IS-LMتراز پرداخت ها و الگوی 

هفته 

 دوازدهم

 )حساب سرمایه و نظام ارز ثابت( IS-LMتراز پرداخت ها و الگوی 

)حساب سرمایه و نظام ارز  IS-LMتراز پرداخت ها و الگوی 

 (شناور

هفته 

 سیزدهم

)حساب سرمایه  کلتقاضای  –عرضه کل تراز پرداخت ها و الگوی 

 و نظام ارز ثابت(

)حساب سرمایه  کلتقاضای  –عرضه کل تراز پرداخت ها و الگوی 

 و نظام ارز شناور(

هفته 

 چهاردهم

 ارز دیجیتال 

 تالارز دیجی در مورد  ارائه گزارش

هفته 

 پانزدهم

 ارائه گزارش اماری درباره اقتصاد استان

تحلیل نموداری و اماری داده های استان) صادرات و واردات کشور 

 و استان(

هفنه 

 شانزدهم

 مالیات ها درتحلیل نموداری و اماری داده های استان) 

 کشور و استان( 

تولید، رشد و اشتغال و تحلیل نموداری و اماری داده های استان) 

 کشور و استان( سرمایه گذاری
 

 


