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 درس ارائه نحوه فعالیت فراگیران )مفاهیم مورد انتظار تدریس( رئوس مطالب جلسه

 طرح مسئلهو سخنرانی  پرسش و پاسخ تحقیق در علم اقتصاد و اقتصاد سالمت اول

 سخنرانی پاسخ پرسش و  ای تحقیق در علوم اجتماعی و اقتصاد سالمتابزاره دوم

 سخنرانی پرسش و پاسخ مدل سازی در علم اقتصاد و سالمت سوم

اقتصاد سنجی به عنوان ابزاری جهت تخمین، حل و شبیه  چهارم

 سازی مدل های اقتصاد سالمت

 سخنرانی و پاسخ پرسش 

 و پاسخرسش پ و نمونه هایی از آن مدل های رگرسیون ساده دو متغیره پنجم

 حل مسئله

 سخنرانی

 ارائه تمرین 

فرضیات کالسیک در یک مدل ساده دو متغیره و آزمون  ششم

 فرض در مدل رگرسیون دو متغیره ساده

 پرسش و پاسخ

 حل مسئله

 سخنرانی

روش حداقل مربعات معمولی در مدل ساده دو متغیره و روش  هفتم

 حداکثر درست نمایی

 ش و پاسخپرس

 حل مسئله

 سخنرانی

 

استخراج واریانس برآورد کننده حداقل مربعات معمولی از  هشتم

 پارامترهای مدل

 سخنرانی پرسش و پاسخ

 پرسش و پاسخ بررسی خصوصیات برآورد کننده حداقل مربعات معمولی نهم

 حل مسئله

 سخنرانی

 

 پرسش و پاسخ وجود خودهمبستگی پیاپی در جمالت اختالل مدل رگرسیون دهم

 حل مسئله

 سخنرانی

 

 پرسش و پاسخ آزمون های خود همبستگی پیاپی و تحلیل ابعاد آن یازدهم

 حل مسئله

 سخنرانی

 ارائه تمرین 

روش حداقل مربعات تعمیم یافته به عنوان یک روش کارا در  دوازدهم

تخمین مدل های رگرسیون با جمالت اختالل همبسته و آزمون 

 ی در جمالت اختالل مدلواریانس ناهمسان

 پرسش و پاسخ

 حل مسئله

 سخنرانی

 

روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته در مدل های با  سیزدهم

 جمالت اختالل واریانس ناهمسان

 پرسش و پاسخ

 

 سخنرانی

 ارائه تمرین 

 سخنرانی و پاسخ پرسشروش تبدیل متغیر در مدل هایی که جمالت اختالل آنها  چهاردهم



 ارائه تمرین  کار گروهی واریانس ناهمسان دارند

مدلهائی با متغیر مستقل با وقفه و روش مطلوب در تخمین  پانزدهم

 مدل با متغیر مستقل با وقفه

 پرسش و پاسخ

 

 سخنرانی

 

روش حداقل مربعات معمولی و کاربرد آن در مدل های با  زدهمنشا

 متغیر مستقل با وقفه

 سخنرانی کار گروهی

 ن ارائه تمری

 سخنرانی کار گروهی Eviewsآشنایی با نرم افزار  هفدهم

 ارائه تمرین 
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 علی سوری اقتصاد سنجی
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