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II درس: اقتصادسنجي  

 ، ثِ غیش اص ػبعبت مالع ٍ جلؼِاص صجح تب عصش چْبسؿٌجِ ٍ  ؿٌجِ ػِ ، ينـٌجِ ،) فقط ثعذ اص ظْش( ؿٌجِ ساعات حضور در دفتر:

 :ّذف دسع
بد خشد ٍ اقتصبد مالى دس تحلیل ّبي اقتصبدي، ضشٍست دسك تنٌینْبي ثب ثنبسگیشي سٍص افضٍى هٌبثع دادُ اي دس ػطح تئَسي اقتص

ّب ٍ هحذٍديتْبيي مِ  ثِ ّویي دلیل آگبّي اص ًبسػبيي ،دس پشٍطُ ّبي مبسثشدي افضايؾ يبفتِ اػت  اقتصبدي پظٍّـگشاى هَجَد ثشاي
ؿذ. ّذف ايي دسع فشاّن ػبختي صهیٌِ ّبي ًیض حبيض اّویت هي ثب ّؼتٌذثب آى سٍثشٍ  مبسثشدي ّش يل اص تنٌینْبي اقتصبدػٌجي

مبفي ثشاي تحلیل دادُ ّبي اقتصبدي اص هطبلعِ سفتبس اقتصبدي ٍ هؼبئل ػیبػتي دس پشٍطُ ّبي مبسثشدي اػت. دس ايي دسع ثِ 
اًـجَيبى ثبيذ ثتَاًٌذ د. دس پبيبى تشم دؿَتوشيٌْبي مبسثشدي ٍ ثشآٍسد هذلْبي سفتبسي ثب اػتفبدُ اص دادُ ّبي اقتصبدي تأمیذ ثؼیبسي هي 

: 
 هؼبئل مبسثشدي هشتجط ثب دادُ ّبي اقتصبدي سا صَست ثٌذي ًوبيٌذ. -1

 سٍؿْبي اقتصبدػٌجي هٌبػت سا ثشاي ثشآٍسد ٍ تحلیل اًتخبة ًوبيٌذ. -2

 هحبػجِ ٍ ثشآٍسد هذل هَسدًظش سا ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبي هٌبػت اًجبم دٌّذ. -3

 سا تفؼیش ًوبيٌذ. ًتبيج حبصل اص تحلیل ّب ٍ ثشآٍسدّب -4

 اقتصبد ايشاىپشٍطُ هحبػجِ ؿذُ تَػط سايبًِ سا ثب ثنبسگیشي دادُ ّبي ٍاقعي  ؿؾاًتظبس هي سٍد مِ ّش يل اص داًـجَيبى دس طَل تشم 
 اًجبم دٌّذ. Rيب  ٍ Stata ٍ ثب ثنبسگیشي ًشم افضاسّبي

 

 : سرفصلها

 و حذاكثر راستنوايي غيرخطيتخوين زنهاي حذاقل هربعات . 1

 سٍؽ ثشآٍسد حذامثش ساػتٌوبيي -1-1
 ثْیٌِ ػبصي غیشخطي ٍ حذاقل هشثعبت غیشخطي -1-2
 مبسثشدّب -1-3

 ولاپروژه  

 GMM گشتاورهاي تعوين يافته برآوردگرهاي. 2

 گـتبٍسّبسٍؽ تخویي صًْبي  2-1
 سٍؽ گـتبٍسّب  2-2
 سٍؽ گـتبٍسّبي تعوین يبفتِ -2-3

 GMMؿشطْبي گـتبٍسي دس  -2-3-1

 ، تبثع صيبىGMMهؼئلِ ثْیٌِ ػبصي دس  2-3-2

 GMMّب دس . آصهَى فشضی2-5ِ

 ٍ اقتصبد ػٌجي مالػیل GMMهثبلْب تحلیلي ٍ مبسثشدّبيي اص  2-6

 LSتخویي صًْبي  -2-6-1
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 IV/2SLSتخویي صًْبي  -2-6-2

 ) اداهِ( IV/2SLSتخویي صًْبي  -2-6-2

 2پروژه 
 

 تحليل سري هاي زهاني. 3

 هفبّین پبيِ اي -3-1
 هعنَع پزيشي ٍ هبًبيي فشايٌذّب -3-2
 ًبهبًبيي دس سًٍذ دسجِ يل ٍ هبًبيي آاى ثب ينجبس تفبضل گیشي  -3-3
 ثب دٍ ثبس تفبضل گیشي ًبهبًبيي دس سًٍذ دسجِ دٍ ٍ هبًبيي آاى -3-4
 ًبهبًب AR(1)ًبهبًبيي دس ٍاسيبًغ يل فشايٌذ -3-5
 هتغیشّبي هبًباي اص سگشػیَى خطي ثب  ّبي هجبًجي، هقذهِ تَصيع -3-6
 تَصيع گشايؾ دس تَصيع هتغیشّبي تصبدفي ًبثؼتِ ّن -3-7
 ّبي حذي تَاثع هـخصِ ٍ ًقؾ آًْب دس تعییي تَصيع -3-8
 وَليصًْبي سٍؽ حذاقل هشثعبت هع تَصيع هجبًجي تخویي -3-9
 صهبًي   ػشييل فشايٌذ خَدّوجؼتِ اص ًظشيِ هجبًجي ثشاي  -3-11
  pهشتجِ  خَد ّوجؼتِ هبًبيفشايٌذّبي  -3-11

 ّبي صهبًي ًبهبًبٍ ًظشيِ هجبًجي ثشاي ػشي  ّبي ٍاحذ سيـِ -3-12
 ّبي ٍاحذ آصهَى سيـِ -3-13
 گؼتشؽ آصهَى ديني فَلش -3-14
 فَلش تقَيت ؿذُ -آصهَى ديني -3-15
 ّبي ًبؿٌبختِ ذ تَلیذ دادٍُجَد سيـِ ٍاحذ دس فشآيٌ ّبيآصهَى دسپي دس اًجبم دادى  سٍؽ پي -3-16
  PP 1تبثع ًوًَِ آصهَى سيـِ ٍاحذ -3-17
 ِ ّبي ٍاحذ چٌذ گبً آصهَى سيـِ -3-18
  DF-GLSآصهَى ًبهبًبيي سيـِ ٍاحذ  -3-19
 VARهذلْبي -3-21

 سگشػیًَْبي مبرة ٍ هقذهِ اي ثش ّن اًجبؿتگي – 3-21
 آصهًَْبي ّن اًجبؿتگي -3-22
 ARDLتنٌیل فبدُ اص ي ثب اػتػبص لهذ -3-23
 تغیشّبي تَضیحي ًبهبًب ٍ هبًبهتشمیت مشاًِ ٍ آصهَى   -3-24
 مبسثشدّب دس اقتصبد ايشاى -3-25

 ژه سومروپ 

 

 هذلهاي داده هاي پانل. 4

 اثشات ثبثت يب تصبدفي؟ -4-1
 اثشات تصبدفي دسًٍضا -4-2
 هتغیشّبي اثضاسي ٍ دادُ ّبي پبًل -4-3
 دادُ ّبي پبًل ٍ هذلْبي ثب هتغیش ٍاثؼتِ هحذٍد ؿذُ. -5-4

 چهار  پروژه 
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 . هتغيرهاي وابسته كيفي*5
 پشٍثیت ٍ الجیتاًتخبة دٍتبيي، هذل احتوبل خطي،  -5-1
 اًتخبة چٌذگبًِ هذلْبي الجیت ٍ پشٍثیت ستجِ ثٌذي ؿذُ دس ستجِ ثٌذي ًـذُ. -5-2

 پنجپروژه 
 

 . هذلهاي با هتغير وابسته هحذود شذه*6
 تحلیل تَثیت -6-1
 هذل خَدگضيٌي غیشتصبدفي -6-2
 هذلْبي ػبًؼَس ؿذُ -6-3
 Truncatedهذلْبي ثشيذُ ؿذُ  -6-4

 ششپروژه 
 

:يارزشياب  

  ًوشُ 6 ، ؿؾ پشٍطُ
ًوشُ  2حل هؼبيل تحلیلي    

ًوشُ 5تشم  هیبىاهتحبى   
ًوشُ 7اهتحبى پبيبى تشم   

 
 صهبًجٌذي اسائِ دسع

 يلفصل  – ، دٍم ٍ ػَمّفتِ اٍل
 فصل دٍ –  پٌجن ٍ چْبسم ّفتِ

 ِفصل ػ – ، ًْن ٍ دّن، ّـتنّفتن ،ّفتِ ؿـن
 سفع اؿنبل ٍ اهتحبى هیبى تشم – يبصدّن ّفتِ

 فصل چْبس –دٍاصدّن ٍ ػیضدّن ّفتِ

 فصل پٌج – پبًضدّن ٍ چْبسدّنّفتِ 

 فصل ؿؾ –ٍ ّفذّن  ؿبًضدّن  ّفتِ
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