
 بسمه تعالی

  سیستان و بلوچستاندانشگاه 

 دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد

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

 1 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

 مدلهای اقتصادسنجی و تفسیر نتایجآشنایی با مبانی اقتصادسنجی و تعیین تجربی نظریه های اقتصادی و تخمین 

 :نظر مورد درس تدریس اصلی منابع

 مولف: دامودار گجراتی ترجمه دکتر ابریشمیکتاب مبانی اقتصادسنجی  -1

 کتاب مبانی اقتصادسنجی مولف دکتر درخشان -2

 معرفی منابع درسی و بارم بندی -

 معرفی طرح کلی درس -

 آشنایی با متدولوژی اقتصادسنجی  -

 1هفته 

 آشنایی با مفهوم رگرسیون  -

 آشنایی با تابع رگرسیون جامعه و تابع رگرسیون نمونه -

 رگرسیون  تخمینآشنایی با  -

 2هفته 

 آشنایی با معیار خوبی برازش مدل و محاسبه آن -

 آزمون معناداری کل رگرسیون -
 3هفته 

 پیش بینی با رگرسیون دومتغیره -

 مدل بدون عرض از مبدا -
 4هفته 

 تغییر مقیاس  -

 حل تمرین تخمین مدل رگرسیون دومتغیره  -
 5هفته 

 آشنایی با مدل رگرسیون مرکب و سه متغیره -

 تخمین مدل رگرسیون سه متغیره -
 6هفته 

 محاسبه ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده در مدل سه متغیره -

 آزمون معناداری ضرایب و آزمون مرکب ضرایب و نحوه انجام آن  -
 7هفته 

 اثر سهمی یک متغیر جدید در مدل رگرسیون  -

 نامقید-مقید Fآزمون قید در معادالت رگرسیون با آماره  -
 8ته هف



 تحلیل واریانس در مدلهای رگرسیون سه متغیره -

 آزمون معناداری کل رگرسیون در مدلهای رگرسیون سه متغیره -
 9هفته 

 حل تمرین )مدل سه متغیره( -

 متغیره و شکل ماتریسی آن   kآشنایی با مدل رگرسیون  -
 10هفته 

 بیان فروض کالسیک با روش ماتریسی -

 متغیر به روش ماتریسی  kتخمین مدل رگرسیون  -
 11هفته 

 محاسبه ماتریس واریانس کوواریانس تخمین زننده ها -

 متغیره kآزمون فرضیه در مدلهای  -
 12هفته 

 

 13هفته  متغیره به روش ماتریسی  kمحاسبه ضریب تعیین در مدلهای  -

 آزمون محدودیتهای خطی به روش ماتریسی -

 پیش بینی با استفاده از رگرسیون مرکب و روش ماتریسی -

 حل تمرین )قسمت ماتریسی( -
 14هفته 

 بررسی نقض فروض کالسیک -

 وجود همخطی در مدل رگرسیون -
 14هفته 

 برسی ناهمسانی واریانس -

 15هفته  واریانس با نرم افزار نحوه انجام  آزمون ناهمسانی -

 بررسی خودهمبستگی جمالت اختالل -

 نحوه انجام  آزمون خودهمبستگی با نرم افزار -
 16هفته 

 


