
 بسمه تعالی

  سیستان و بلوچستاندانشگاه 

 دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد

 اقتصادگروه آموزشی:  : اقتصادشته تحصیلیر حسین زاده  نرمضا نام و نام خانوادگی مدرس:

 2 سنجیاقتصادمبانی عنوان درس به طور کامل: 

                          □کار آموزی   □                عملی                 ■نوع درس:                 تئوری  

 واحد 3 تعداد واحد:

   □تکوینی                   ■مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 :متحان انوع 

                  □صحیح و غلط              □چند گزینه ای                     ■تشریحی             □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 

                  □صحیح و غلط              □چند گزینه ای                     ■تشریحی             □نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 

 :درس کلی اهداف

 شامل برسی نقض فروض کالسیک و مدلسازی و کار با نرم افزار اقتصادسنجی مباحث میانی آشنایی با 

 :نظر مورد درس تدریس اصلی منابع

 جلد دوم مولف: دامودار گجراتی ترجمه دکتر ابریشمیکتاب مبانی اقتصادسنجی  -1

 جلد دوم کتاب مبانی اقتصادسنجی مولف دکتر درخشان -2

 معرفی طرح کلی درس معرفی منابع درسی و بارم بندی -

 مفهوم نقض فروض کالسیک آشنایی با  -
 1هفته 

 قسمت اول  آشنایی با فرض همخطی بین متغیرهای توضیحی مدل -

 مشکل همخظی و راههای رفع ان قسمت دوم -
 2هفته 

 ماهیت و مشکالت ناهمسانی واریانس -

 ناهمسانی واریانس کشف و اقدامات الزم برای تخمین -
 3هفته 

 خودهمبستگی جمالت اختالل -

 تصریح مدل و انواع آن قسمت اولتورش  -
 4هفته 

 تورش تصریح مدل و انواع آن قسمت دوم -

 (قسمت اولکار با نرم افزار )بررسی نقض فروض کالسیک  -
 5هفته 

 (قسمت دومکار با نرم افزار )بررسی نقض فروض کالسیک  -

 متغیرهای موهومی قسمت اول -
 6هفته 

 کار با نرم افزار متغیر موهومی و انواع آن -

 رفع اشکال در مورد کار با نرم افزار -
 7هفته 

 LPMتغیر وابسته موهومی قسمت اول مدل مالگو با  -

 الگوی الجیت و پروبیت -
 8هفته 

 مدلهای خودرگرسیونی و وقفه توزیعی قسمت اول -

 مدلهای خودرگرسیونی و وقفه توزیعی قسمت دوم -
 9ته هف

 11هفته  ناسازگاریسیستم معادالت همزمان  ماهیت تورش همزمانی و  -



 مسئله تشخیص در معادالت همزمان -

 روشهای تخمین معادالت همزمان قسمت اول -

 روشهای تخمین معادالت همزمان قسمت دوم -
 11هفته 

 کار با نرم افزار الگویهای الجیت و پروبیت و معادالت همزمان -

 ریشه واحد و آزمونها مفهوم پایایی -
 12هفته 

 آزمونهای مربوطهمفهوم هم انباشتگی و  -

 آشنایی با روشهای پیش بینی و معرفی مدلهای خودرگرسیونی و میانگین متحرک -
 13هفته 

 

 آشنایی با فرایند خودرگرسیونی  -

 آشنایی با فرایندهای میانگین متحرک -
 14هفته 

 آشنایی با فرایند خودرگرسیونی میانگین متحرک -

 مدلها تشخیص ز و نناسی باکس جنکیشروش  -
 15هفته 

 آشنایی با مدل خودرگرسیونی برداری )قسمت اول( -

 آشنایی با مدل خودرگرسیونی برداری )قسمت اول( -
 16هفته 

 


