« دوره اقتـصاد مدیـریت »
هذت آهَسش  60 :رٍس
 فصل اول  :اقتصاد چيست؟

 سثذ كاالي خاًَار

 اّويت علن اقتصاد

 تحليلگزافيكي تزجيحات هصزفكٌٌذُ

 كاالّا ٍ خذهات

ٍ يژگي ّاي هٌحٌي ّاي تي تفاٍتي

 اقتصاد چيست؟
 هٌاتع اقتصادي

ّ شيٌِ ي فزصت

 كن ياتي  ،اًتخاب ٍ ارتثاط آى تا ّشيٌِي فزصت
در اقتصاد يك ًفزُ

ٍ يژگي ّاي تاتع رجحاى هصزف كٌٌذُ

 هٌحٌي ّاي تي تفاٍتي ٍ ًقطِ ي تي تفاٍتي
 هٌحٌي ّاي تيتفاٍتي غيز هوكي

 ضية هٌحٌي ّاي تي تفاٍتي ٍ ًزخ ًْايي جاًطيٌي
 هحذٍديت تَدجِ

 تخصيص هٌاتع

 ضية خظ تَدجِ

 فصل دوم  :هطلوبيت

ً قص سْويِ تٌذي در تعييي فضاي تَدجِ ٍ
هحذٍديت تَدجِ

 هغلَتيت ٍ اًتخاب هصزف كٌٌذُ
 تحليل هغلَتيت

 هغلَتيت چيست؟

 تاثيز تغييز قيوت تز هقذار هصزف

 تْتزيي سثذ كاالي هصزف كٌٌذُ

 هغلَتيت عذدي ٍ هغلَتيت تزتيثي ( رتثِ اي)

 فصل سوم  :تقاضا

 هغلَتيت تزتيثي( رتثِ اي)

 قاًَى تقاضا

 هغلَتيت عذدي

 هغلَتيت اساس تقاضاست

 هغلَتيت ًْايي (حاضيِ اي) هغلَتيت كل

 تزرسي قاًَى تقاضا اس عزيق جذٍل تقاضا

 تَضيحات تيص تز ي در تحث هغلَتيت ًْايي

 تأثيزقيوت تز هقذار تقاضا

 حذاكثز كزدى هغلَتيت در دًياي تذٍى كن ياتي

 تاتع تقاضا

 تاتع رجحاى

 كطص قيوتي تقاضا

 تاتع هغلَتيت

 قاًَى ًشٍلي تَدى هغلَتيت ًْايي

 حذاكثز كزدى هغلَتيت در دًياي كن ياتي

 عَاهل هؤثز تز تقاضا

 تأثيز ديگز عَاهل تز تقاضا
 حساسيت ٍ كطص پذيزي در تحث تقاضا
 كطص در عَل هٌحٌي تقاضا

 هٌحٌي تقاضا خغي تا ضية هٌفي

 هذل جزياى چزخِ اي

 هٌحٌي تقاضاي عوَدي

 تزٍيج رقاتت

ً قصسهاىدرتقاضا

 كاالّاي عوَهي

 هٌحٌي تقاضا افقي

 دٍلت

 كطص درآهذي تقاضا

 قاًَى هٌذ كزدى اًحصار

 تقاضا در دًياي حيَاًات

 آثار جاًثي

 فصل چهارم  :عرضه
 عزضِ

 قاًَى عزضِ

 عَاهل هؤثز تز عزضِ

 تأثيز قيوت تز هقذار عزضِ ضذُ
 تاتع عزضِ

 حساسيتٍكطص پذيزي درتحث عزضِ
 حساسيت عزضِ

 كطص درعَل هٌحٌي عزضِ

 تقاضا ٍ عزضِ ٍ ضكل گيزي تاسار
 تاسار

 تعادل در تاسار
 استفادُ اس ًوَدار تزاي تحليل تعادل

 تَسيع عادالًِ تز درآهذ

 اضتغال كاهل  ،ثثات قيوت ّا ٍ رضذ اقتصادي
 خاًَار

 تَسعِ خاًَار

 خاًَارّا هغلَتيت را حذاكثز هيكٌٌذ
 خاًَارّا:عزضِ كٌٌذگاى هٌاتع

 خاًَارّا تِ عٌَاى تقاضا كٌٌذگاى كاال ٍ خذهات
 فصل پنجن :بنگاه
 اّذاف تٌگاُ

 كٌتزل ٍ هذيزيت تٌگاُ

 هكاًيشم ّاي كٌتزل درًٍي

 هكاًيشم ّاي كٌتزل تيزًٍي

 استفادُ اسرٍاتظ رياضي تزاي تعييي ًقغِ ي
تعادل

 تَليذ

 قيوتْاي غيز تعادلي

ًْ ادُ ّا يا عَاهل ثاتت ٍ هتغيز

 قيوت سقف

 افق تصوين گيزي تزاي تَليذ
ً قص سهاى در تصوين گيزي ّاي تَليذ

 فصل ششن  :توليد

 تاسار هٌاتع را تخصيص هي دٌّذ

 تعزيف تَليذ

 قيوت كف

 تاتع تَليذ

 اًتقال هٌحٌي تقاضا ٍ تاثيز آى تز تعادل تاسار

 اًتقال هٌحٌي عزضِ ٍ تاثيز آى تز تعادل تاسار
 اًتقال ّن سهاى هٌحٌي ّاي عزضِ ٍتقاضا

 هذل عزضِ ٍ تقاضا در دًياي ٍاقعي

 هياى هذت

 كارتزد كَتاُ هذت ٍ تلٌذ هذت در تاتع تَليذ

 تَليذ كل()TP

 هحاسثِ ّشيٌِ در كَتاُ هذت

 تَليذ هتَسظ()AP

ّ شيٌِّاي ثاتت

 تَليذ ًْايي()MP

ّ شيٌِي هتغيز

 تَليذ ًْايي فيشيكي

ّ شيٌِي كل

 تاسدّي ًْايي افشايطي

ّ شيٌِي ًْايي

 تاسدّي ًْايي ثاتت

ّ شيٌِي هتَسظ

 تاسدّي ًْايي كاّطي

 تاسدّي ًسثت تِهقياس

 فصل هشتن  :هكانيسم بازار

 تاسدّي ثاتت ًسثت تِهقياس

 تاسدّي فشايٌذُ ًسثت تِ هقياس
 تاسدّي كاٌّذُ ًسثت تِ هقياس
 فصل هفتن  :هسينه
ّ شيٌِ

ّ شيٌِ در كَتاُ هذت

 هفَْم تاسار

 اًَاع تاسارّا

ّ وگييا غيز ّوگي تَدى
 اًَع تاسار

 تقاضا در تاسار رقاتت كاهل
 تقاضا در تاسار اًحصاركاهل
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