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 : شرح دوره

اقتصاد سالمت می باشد که محتوای آن شامل روش  ارشد، اولین درس از سری دروس اقتصادسنجی دوره پیشرفتهاقتصادسنجی 

های پیشرفته آماری مورد استفاده در اقتصاد برای برآورد و مدلسازی اقتصاد سالمت می باشد. در این دوره مباحث پیشرفته و عملی 

س می شود. محوریت مرتبط با تئوری های کاربردی اقتصادسنجی پیشرفته با محوریت مدل های قابل استفاده در بخش سالمت تدری

 به دانشجویان کارشناسی ارشد است.  Stataو  Eviews این دوره بر یادگیری نرم افزارهای کاربردی اقتصادسنجی از جمله

 

 هدف كلی:

مت دارند تحقیق در اقتصاد سالاقتصادسنجی که کاربرد فراورانی در  ترردن دانشجویان با مطالب پیشرفتهک هدف از این درس آشنا 

در آنها، رگرسیون   ه شده در این درس شامل مدل های رگرسیون چند متغیره و تخمین حداقل مربعاتمی باشد. اهم مطالب ارائ

های حداقل مربعات در مدل های   برآورد کننده  های تجزیه شده، خوبی برازش و تحلیل واریانس در مدلهای چند متغیره، خصوصیات

، مدل رگرسیون غیر خطی، مدل های با داده های تابلویی، آزمون فرض و پیش بینی در مدل های رگرسیون چند متغیره  چند متغیره،

 می باشد.    مدل های با معادالت همزمان و مدل های سری زمانی

 

 

 

 

 

 



 جدول هفتگی كلیات ارائه درس

 ارائه درسه نحو عنوان مطالب جلسه 

 وایت برد – اسالید 1مرور اقتصادسنجی  1

 رگرسیون چند متغیره  2

 فروض کالسیک •

 وایت برد –اسالید 

 رگرسیون چند متغیره  

 ویژگی ها تخمین زن های حداقل مربعات معمولی •

 خوبی برازش و تحلیل واریانس •

 وایت برد –اسالید 

 رگرسیون چند متغیره  3

 آزمون فرض و پیش بینی  •

 تشکیل فاصله اطمینان در رگرسیون چند متغیره  •

 وایت برد –اسالید 

 Stataو  Eviewsنرم افزار  آموزش 4

استفاده از داده های کاربردی به منظور انجام رگرسیون چند   •

 متغیره در نرم افزار

 کامپیوتر -وایت برد  –اسالید 

 رگرسیون چند متغیره  5

 نقض فروض کالسیک  •

 وایت برد –اسالید 

 رگرسیون چند متغیره  6

 ادامه نقض فروض کالسیک  •

 وایت برد –اسالید 

 Stataو  Eviewsکار با نرم افزار  7

روض کالسیک در رگرسیون های چند متغیره در  قض فآزمون ن •

 نرم افزار های آماری با استفاده از داده ها

 کامپیوتر -وایت برد  –سالید 

 رگرسیون چند متغیره  8

 آزمون تغییرات ساختاری در رگرسیون های چند متغیره  •

 وایت برد –اسالید 

 مدل های غیر خطی در اقتصادسنجی   9

 آشنایی با مدل های غیر خطی در اقتصادسنجی  •

 خطی کردن مدل های غیر خطی در اقتصاد سنجی •

 وایت برد –اسالید 

 مدل های غیر خطی در اقتصادسنجی 10

 مربعات معمولی عیر خطی برآورد کننده حداقل  •

 غیرخطیمرتبط با مدل های آشنایی با انواع برآورد کننده های   •

 وایت برد –اسالید 

 مدل های غیر خطی در اقتصادسنجی 11

 آزمون فرض در مدل های غیر خطی •

 متغیرهای ابزاری در مدل های غیر خطی •

 وایت برد –اسالید 

 Stataو  Eviewsکار با نرم افزار  12

 استفاده از داده های کاربردی در مدل های غیر خطی  •

 کامپیوتر -وایت برد  –سالید 

 وایت برد –اسالید  اقتصادسنجی داده های ترکیبی )تابلویی یا پانل(  13



 ییتابلو ی هااستفاده از داده ی ایمزا •

 پنل: روش اثرات ثابت  ی هابرآورد مدل •

 اقتصادسنجی داده های ترکیبی  14

 ی بیترک ی هاداده ونیرگرس ی هامدلبرآورد  •

   یتصادف راتی( در برابر مدل تأثLSDVثابت ) راتیمدل تأث •

 ییتابلو ی هابا داده ونیرگرس •

 وایت برد –اسالید 

 اقتصادسنجی سری های زمانی:  15

 یی مانا •

 نز یروش باکس و جنک •

 (VAR) ی بردار ونیخودرگرس •

 واحد ی هاشهیر •

 وایت برد –اسالید 

 Stataو  Eviewsکار با نرم افزار  16

 داده های ترکیبی •

 کامپیوتر -وایت برد  –سالید 

 Stataو  Eviewsکار با نرم افزار  17

 سری های زمانی  •

 کامپیوتر -وایت برد  –سالید 

 

 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

حل تمرین های محول شده  -  

مشارکت در مباحث -  

 Stataو  Eviewsیادگیری نرم افزار های  -

 نحوه ارزشیابی واحد درسی: 

 درصد نمره  20حل تمرین ها در طول ترم  -

 درصد نمره 30آزمون میان ترم  -

 درصد نمره 50آزمون پایان ترم  -

 منابع اصلی درس: 

 دانشگاه تهران ،انتشاراتیشمی،مترجم ابر ی،گجراتیاقتصادسنج یمبان  •

 دکتر علی سوری، انتشارات فرهنگ شناسی اقتصادسنجی،  •

 نژاد،انتشارات دانشگاه تهران ی،عباسیاقتصادسنج •

 منابع كمکی درس:

• Greene, W.H., Econometric Analysis, Prentice Hall 

• Wooldridge, J.M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge: 

MIT Press 

• Marno, V. A Guide to Modern Econometrics. Erasmus University Rotterdam 


