بنام خدا
فرم طرح درس

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزيست
نام درس :اقتصادسنجی

رشته :اقتصاد انرژي
تعداد واحد نظری3 :

نام مدرس :دكتر نصرتاهلل عباسزاده

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

گرایش- :
تعداد واحد عملی0 :

مقطع :كارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز:

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
آشنايي دانشجويان با تکنیکهای اقتصادسنجي و استفاده از آن در تحلیلهای مرتبط
رئوس مطالب
هفته اول

مدل رگرسیون خطي کالسیک چندمتغیره
 فروض کالسیک
 روش حداقل مربعات معمولي ()OLS
 قضیه GAUSS - MARKOV

هفته دوم

 ضريب تعیین
 ماتريس های اساسي در تجزيه و تحلیل رگرسیون
 مدل رگرسیون بر حسب انحراف از میانگین

هفته سوم

معني دار بودن ضرايب رگرسیون و فاصله اطمینان

هفته چهارم

آزمون مجموعه ای از محدوديتهای خطي روی ضرايب

هفته پنجم

الگوی رگرسیون مقید و نامقید
آزمون تغییرات ساختاری

هفته ششم

روش حداقل مربعات تعمیم يافته ()GLS

هفته هفتم

ماتريس اطالعات – حد پايین رائو و کرامر

هفته هشتم

نقض فروض کالسیک :واريانس ناهمساني

هفته نهم

نقض فروض کالسیک :خودهمبستگي

هفته دهم

نقض فروض کالسیک :همخطي و خطای تصريح

هفته یازدهم

رگرسیون بر روی متغیرهای موهومي
 متغیرهای موهومي بعنوان متغیر توضیحي

هفته دوازدهم

 متغیرهای موهومي بعنوان متغیر وابسته

هفته سیزدهم

سیستم معادالت همزمان

هفته چهاردهم

رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط ()SUR

هفته پانزدهم

تحلیل مدلهای سری زماني
 معرفي مفاهیم و انواع فرآيندهای سری زماني

هفته شانزدهم
توجه:

 آزمون ريشه واحد و هم انباشتگي

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نی مسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
 ارزشیابي مستمر
 امتحان میان ترم



ارائه پروژه

 امتحان نهايي
منابع مطالعاتی:
 -1مباني اقتصادسنجي -دامودار گجراتي – ترجمه حمید ابريشمي – جلد دوم
Econometric Analysis – William H. Greene -2
Econometric Method – Jack Johnston & John Dinardo -3

 -4ريشه واحد و همجمعي در اقتصاد سنجي – محمد نوفرستي

