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 معرفی دوره
مورد توجه تحلیل گران و سیاست گذاران قرار  1960بکارگیری مدل های تعادل عمومی بطور گسترده ای از دهه 

است. کاربرد گسترده این مدل ها در شاخه های مختلف علم بویژه اقتصاد موجب شده است توسعه آنها بیش از  گرفته

گذشته مورد توجه قرار گیرد. امروزه مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه برای تحلیل سیاست ها، شوک های 

اقتصاد پولی و مالی، اقتصاد انرژی، اقتصاد اقتصادی و سناریو سازی برای آینده در گرایش های مختلف اقتصاد نظیر 

منابع و محیط زیست، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد بین الملل، اقتصاد سالمت، اقتصاد منطقه ای و غیره بکارگرفته می 

شود. با توجه به قابلیت های باالی مدل سازی های تعادل عمومی، در این دوره تالش می شود این دسته از مدل سازی 

 اظ نظری و تجربی به مخاطبان آموزش داده شود.ها به لح

 محتوای دوره 

 مفاهیم پایه •

 کاالها و کارگزاران اقتصادی -

 رفتار تولید کنندگان و مصرف کنندگان -

 تعادل رقابتی عمومی -

 تعادل مازاد تقاضا -

 تعادل رقابتی -

 تخصیص بهینه در تولید و مصرف •

 رفتار بهینه تولید -

 مصرفرفتار بهینه  -

 رفاه اقتصادی -

 (Appliedتعادل عمومی کاربردی ) •

 (Negishiچارچوب نگشی ) -

 (Fullچارچوب کامل ) -

 (Open economyچارچوب اقتصاد باز ) -

 (CGEچارچوب تعادل عمومی قابل محاسبه ) -

 مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد •

 رفتار دولت -

 رفتار سرمایه گذاری و پس انداز -

 تجارت بین الملل -

 (SAMستاده و ماتریس حسابداری اجتماعی ) -جدول داده  •

 ستاده -ساختار داده  -

 CGEساختار ماتریس حسابداری اجتماعی برای مدل  -

 ساخت یک ماتریس حسابداری اجتماعی -

 روش های عددی و کالیبره کردن مدل تعادل عمومی •

 روش برنامه ریزی -

 روش مشتقی -

 دی و کالیبره کردن مدلروش عد -

 بیان ریاضی کالیبره کردن مدل -



 بستن مدل •

 مفهوم بستن مدل -

 روش های بستن مدل در حالت اقتصاد بسته -

 روش های بستن مدل درحالت اقتصاد باز -

 GAMSآشنایی با محبط نرم افزار  •

 GAMSمدل در   ساختار -

 (Setsمولفه ها ) -

 (Variablesمتغیرها) -

 (Equations)قیود  -

 (Objective Functionتابع هدف ) -

 Solveو  Modelعبارت  -

 Displayعبارت 

 )همراه با مثال کاربردی( GAMSمدل تعادل عمومی قابل محاسبه در محیط  •

 بیان مولفه ها، داده ها و مقادیر در نرم افزار -

 کالیبره کردن مدل -

 حل مدل -

 خروجی های نرم افزار و تفسیر آنها -

 GAMSشبیه سازی در مدل تعادل عمومی در محیط  •

 مفهوم شبیه سازی -

 GAMSنحوه انجام شبیه سازی در محیط  -

 تحلیل حساسیت -

 تفسیر نتایج شبیه سازی -

 مدرس دوره
 سجاد برخورداری

 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران -دکتری اقتصاد

 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران -فوق لیسانس اقتصاد

 رس و پژوهشگر در حوزه مدل سازی های تعادل عمومیمد

 مخاطبین دوره

 مدیران و کارشناسان بانک مرکزی 

 مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری -

 و سازمان ها  کارشناسان سرمایه گذاری ادارات -

 تحلیل گران اقتصادی -

 تبطدانشجویان تحصیالت تکمیلی اقتصاد و رشته های مر -

 طول دوره
 ساعته 4جلسه  6ساعت معادل  24

 زمان برگزاری
 20 تا 16یکشنبه و سه شنبه ها ساعت 

 هزینه دوره: 

 لایر 3.200.000

  

  



 گواهینامه

 گردد. کنندگان از سوی موسسه گواهینامه حضور اعطا می در پایان دوره به شرکت

فکس نموده و یا به آدرس  ۸۸۶3۴00۵توانند فرم ثبت نام و فیش واریزی را به شماره  داوطلبان برای ثبت نام می 

e.ut.ac.ir@gmail.com .ارسال نمایند 

اقتصادی دانشگاه  ، بانک تجارت شعبه اردیبهشت به نام موسسه توسعه و تحقیقات۱3۵۸۶2۵۱۷شماره حساب: 

 تهران

 IR۶۷0۱۸0000000000۱3۵۸۶2۵۱۷     شماره شبا حساب:

 )فیش واریزی باید به نام فرد متقاضی و به صورت خالص بدون کسر مالیات واریز گردد(.

تماس حاصل  ۸۸۶30۹۹3،  ۸۸33۴۹۵۵،  ۸۸۶3۴00۵برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره های 

 نمایید.
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