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هدف :آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی علم اقتصاد در زمینههای خرد و کالن
اقتصاد ،دانشی اجتماعی است که گزینههایی که افراد ،بنگاهها ،دولتها و تمام جامعه هنگام روبهرو
شدن با کمبود انتخاب میکنند ،انگیزههایی که روی انتخابها تأثیر میگذارد و مواردی که آنها را
به هم مربوط میسازد را مطالعه میکند .این درس در پی آشنایی دانشجویان با موضوعات اساسی
علم اقتصاد است.
دانشجویان در این درس با موضوعات زیر آشنا میشوند:
 .0تعاریف و روشهای تجزیه و تحلیل اقتصادی
 .1وجوه مختلف عرضه و تقاضا
 .0آشنایی با بازارها
 .4بررسی مدلهای مختلف در اقتصاد خرد
 .5آشنایی با اقتصاد کالن
 .6بررسی مفهوم تولید ناخالص داخلی
 .7آشنایی با سیاستهای مالی و پولی
 .1و حتی االمکان آشنایی با وضعیت انرژی و اقتصاد در ایران
سرفصل دروس
 .0مقدمه
 تعریف علم اقتصاد
 اقتصاد جهانی
 مشکل اقتصادی
 عرضه و تقاضا
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 .1نگاهی دقیقتر به بازارها
 کشش عرضه و تقاضا
 کارایی و عدالت بازارها
 اقدامات دولت در بازارها
 بازارهای جهانی در عمل
 هزینه های بیرونی :آلودگی ،آموزش و سالمتی
 .0قیمتها ،سودها و عملکرد صنعت
 تولید و هزینه
 رقابت کامل
 انحصار
 رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه
 .4نگاهی بر اقتصاد کالن
 :GDP مقیاسی برای تولید کلی و درآمد
 شغل و بیکاری
 ضریب قیمت مصرف کننده و هزینه زندگی
 .5مفهوم اقتصاد کالن
 تولید ناخالص داخلی بالقوه و رشد اقتصادی
 پول و تورم
 عرضه تجمعی و تقاضای تجمعی
 سیاست مالی و سیاست پولی
 .1اقتصاد ایران
3

توقع مدرس از دانشجويان:
از دانشجویان انتظار میرود در طول این درس موارد زیر را انجام دهند:
 -6مطالبی که هر جلسه برای جلسه بعد مشخص میشود را مطالعه کنند و با آمادگی به کالس
وارد شوند.
-2در امتحانات جزئی که هر هفته انجام خواهد شد ،شرکت کنند.
-3در امتحان میانترم شرکت کنند.
-0در امتحان نهایی شرکت کنند.
توزيع امتیازات:
در این درس به بحث ،گفتگو ،و عرضه مطالب در کالس بیشتر بها داده میشود .در عین حال از
دانشجویان انتظار میرود که در مورد حضور در کالس جدی باشند .نمره نهایی این درس به صورت
زیر است:
-6امتحانات جزئی

22

-3امتحان میانترم

32

 -3امتحان نهایی
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نحوه تماس:
در این درس با توجه به گستردگی بحث و نیاز به رایزنی بیشتر ،مناسب است که با مدرس در تماس
باشید.
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 -6مدرس سعی میکند مقاالت و کتب مورد نیاز را تا آنجا که امکانپذیر است ،به دانشجویان
برساند.
 -2نشانی الکترونیك مدرس برای تماس دانشجویان:
maleki@sharif.edu

 -3محل مراجعه :دانشکده مهندسی انرژی ،طبقه سوم
 -0شماره تلفن48626026964 :
 -2فاکس:

11442962

دستیاران این درس عبارتند از
 آقای علی عباسی گودرزی،19001004917 ، -آقای علی غروی،19017197570 ،

aliabbasi29@gmail.com

a.gharavi173@gmail.com

 -آقای ابوالفضل زینتی،19091005909 ،

zinati_abolfazl@yahoo.com
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برای فصل ایران از کتاب زیر استفاده خواهد شد:
شاکری ،عباس ،مقدمه ای بر اقتصاد ایران ،تهران :انتشارات رافع5931 ،
کتب زیر نیز برای مطالعه توصیه میشود:
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London: Cengage Learning, 2016
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- Evans, Joanne & Loster Hunt; International Handbook on the Economics of Energy; London:
Edward Elgar; 2009
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