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مجری طرح :داًشکذُ علَم ریاضی
عنوان طرح:

رفتار عقالیی عقالًیت اقتصادی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی علوی فزٌّگی 

فَق بزًاهِ 

اهداف طرح :
آشٌایی با شزایط اقتصادی در حال حاضز ٍ آشٌایی با اقتصاد رفتاری

خالصه طرح :
در اقتصاد رفتاری با توزکش اًتقادی بز فزض عقالًیت در اًشاىّا ٍ بِ ًوَعی بوا هشواّذُ بزخوی رفتارّوای ییزهتاوارد در افوزاد ،سوای
هیشَد تبییيّایی کارا تز ٍ دقیق تز اس پذیذُّای اقتصادی ارایِ شوَد پوی اس گشوتزدُ شوذى اقتصواد رفتواری ،فوزض اقتصوادداًاى،
عقالًیت کاهل اًشاى بَد ٍ هذلّای اقتصادی خزد ٍ کالى خَد را بز طبق ّویي فزض طزاحی هیکزدًوذ اهوا پوز اس سوال  7102کوِ
ًَبل اقتصاد بِ پزٍصُ اقتصاد رفتاری تالق گزفت ،اقتصادداًاى را بز آى داشت تا در هذلّای خوَد تدذیوذ ً وز کٌٌوذ ٍ آى را در فضوای
رفتاری ٍارد کٌٌذ بِ طَر هثال هذلّای جذیذی بزای تاییي سطح دستوشدّاً ،زخ تٌشیول بویي سهواًی ،باسارّوای هوایی ٍ در فضوای
رفتاری ارایِ شذُ است در ً ز بشیاری اس هتخصصاى ایزاًی ،رفتار هزدم ایزاى در هَاجِْ با هشائل هختلو قابول پوی بیٌوی ًیشوت ٍ
طزحّای ارائِ شذُ بزای کٌتزل باسار ٍ قیوتّا ،با ٍاکٌ ّای پی بیٌی ًشذُ هَاجِ هیشَد ٍ شکشت هیخَرد اس ایي رٍ بوزای ایدواد
آگاّی در افزاد بِ عٌَاى عٌاصز تاثیزگذار در اقتصاد ،بزآى شذین تا ًششتی با هحَریت ایي هَضَع بزگشار کٌین با ایوي ّوذد ،اس دکتر
مهدی فیضی (استادیار گزٍُ علَم اقتصادی در داًشکذُ علَم اداری ٍ اقتصادی) دعَت بِ عول آهذُ اسوت توا بوِ هازفوی ٍ ارائوِ ایوي
هذلّا ٍ ّوچٌیي تشزیح چگًَگی تاثیز رفتار هزدم بز شاخصّای خزد ٍ کالى اقتصادی ،بپزداسد
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