
 موسسه عالی آموزش و پژوهص مدیریت و برنامه ریسی

(2931-39اقتصاد مدیریت )سال تحصیلی   

تقبضب(تئًری ) 3مجًعٍ سًال   

:::82سبعت  8333فزيردیه  81ضىجٍ دي سمبن تحًیل:آخزیه   

 

 : 1تمرین 

 ثحث کىیذ.َبی سیز عجبرتغلط ثًدن  یبمًرد غحیح در 

مختػبت محذة ي قیمت سبیز کبالَب ویش ثبثت ثبضىذ ي تفبيتی وسجت ثٍ مجذا َبی ثیاگز مىحىی الف(

اش حذاکثز کىذ. در آن غًرت چىیه استىجبط می ضًد مػزف کىىذٌ مطلًثیت را ثب تًجٍ ثٍ محذيدیت ثًدجٍ

 کٍ مىحىی تقبضبی مػزف کىىذٌ ثزای َز کبالی خبظ ثبیذ ضیت وشيلی داضتٍ ثبضذ.

ثبش در ایه غًرت اي َمیطٍ        ًثیت فزدی ثزاثز اگز در یک جُبن دي کبالیی تبثع مطل ة( 

 خًاَذ کزد.  xوػف درآمذ خًد را غزف خزیذ کبالی 

 .ثبثت استیب غفز ي یب یک عذد  بضبی دي کبالی کبمالً جبوطیهتق ( ج

 :2تمرین 

ي قیمت  3ثزاثز  xخزج میکىذ. چىبوچٍ قیمت کبالی  yي  xتًمبن ثبثت دي کبالی  :36کىىذٌ ای در َفتٍ مػزف

ي   xکبالی  2ثبضذ ایه مػزف کىىذٌ چٍ مقذار اس        ثبضذ ي مطلًثیت کل ثٍ غًرت  2ثزاثز  y کبالی

y را ثبیذ در َفتٍ خزیذاری کىذ تب در مًقعیت تعبدل قزار گیزد ؟ 

 

 : 3تمرین 

ثًدٌ ي مطلًثیت وُبیی قبثل اوذاسٌ گیزی کٍ  ثب ایه فزؼ کىذمػزف می z, y, x کبالی سٍمػزف کىىذٌ ای اس 

جذيل مطلًثیت وُبیی مػزف  َزیک اس کبالَب , مستقل اس میشان مػزف کبالَبی دیگز ثبضذ مقذار آن ثزای

 کىىذٌ در ادامٍ ارائٍ گزدیذٌ است. 

 



Q  برابر تعداد واحد مصرفی             

1 12 66 76 

2 11 55 66 

3 16 48 56 

4 9 46 46 

5 8 32 36 

6 7 24 25 

7 6 21 18 

8 5 18 16 

9 4 15 3 

16 3 12 1 

َبی ثبضىذ ثٍ پزسصتًمبن  , 50=    30=   ,   10=    تًمبن ي قیمت َب :65چىبوچٍ درآمذ ريساوٍ فزد 

 سیز پبسخ دَیذ:

کىىذٌ چگًوٍ ثبیذ درآمذ ريساوٍ اش را ثیه کبالَبی مذکًر تقسیم کىذ تب مطلًثیت خًد را الف( ایه مػزف     

 حذاکثز کىذ.

تًمبن کبَص یبثذ يلی قیمت کبالَب ثبثت ثبضىذ اي  :43کٍ درآمذ ایه مػزف کىىذٌ ثٍ میشان ة( در غًرتی     

 چٍ تزکیجی اس کبالَب را جُت حذاکثز کزدن مطلًثیت اوتخبة خًاَذ کزد.

شيدٌ میطًد تًمبن اف :x ،5تًمبن تقلیل یبثذ ثز قیمت کبالی  :31ج( اگز درآمذ ایه مػزف کىىذٌ ثٍ میشان      

 تًمبن ثبثت ثمبوىذ اي ثزای ایجبد تعبدل چگًوٍ درآمذ خًد را :5,  :3در سطح  y ي  xيلی قیمت کبالَبی 

 تخػیع خًاَذ داد؟

 

 :4تمزیه  

اگز 
   

   
 
  

  
 ثبضذ چٍ اتفبقی می افتذ؟ 

 حذاکثز مطلًثیت را ثذست آيرد.  Bي  Aتًاوذ ثب مػزف درآمذ خًد ثٍ دي کبالی کىىذٌ میالف( مػزف

 .دهداوتقبل می Bثٍ کبالی   Aکىىذٌ َشیىٍ خًد را اس کبالی ة( مػزف

 .دهداوتقبل می Aثٍ کبالی   Bکىىذٌ َشیىٍ خًد را اس کبالی ج( مػزف

 ثیىی کزد.ومی تًان رفتبر ي عکس العمل مػزف کىىذٌ را پیص Bي  Aد( ثذين داضته کل مطلًثیت 


