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اهد بهره گيري روزافزون از كاربردهاي اقتصادسنجي در برنامه ريزي هاي اقتصادسنجي يكي از شاخه هاي تكامل يافته علم اقتصاد است و امروزه ش: اهداف كلي درس
و تكنيك هاي اقتصادسنجي، اقتصادي در بخش هاي مختلف جامعه از جمله نظام سالمت مي باشيم. به همين دليل، آشنايي هر چه بيشتر دانشجويان اقتصاد بهداشت با اصول 

                 ضرورتي اجتناب ناپذير است.

  
  درس ارائه نحوه  فعاليت فراگيران  ئوس مطالب (مفاهيم مورد انتظار تدريس)ر  جلسه
  سخنراني و طرح مسئله  پرسش و پاسخ  تحقيق در علم اقتصاد و اقتصاد سالمت  اول

  سخنراني  پرسش و  پاسخ  ابزارهاي تحقيق در علوم اجتماعي و اقتصاد سالمت  دوم

  سخنراني  اسخپرسش و پ  مدل سازي در علم اقتصاد و سالمت  سوم

اقتصاد سنجي به عنوان ابزاري جهت تخمين، حل و شبيه سازي  چهارم
  سخنراني  و پاسخ پرسش   مدل هاي اقتصاد سالمت

  و پاسخرسش پ  مدل هاي رگرسيون ساده دو متغيره و نمونه هايي از آن  پنجم
  حل مسئله

  سخنراني
  ارائه تمرين 

و آزمون فرض درفرضيات كالسيك در يك مدل ساده دو متغيره  ششم
  مدل رگرسيون دو متغيره ساده

  پرسش و پاسخ
  سخنراني  حل مسئله

روش حداقل مربعات معمولي در مدل ساده دو متغيره و روش  هفتم
  حداكثر درست نمايي

  پرسش و پاسخ
  سخنراني  حل مسئله

استخراج واريانس برآورد كننده حداقل مربعات معمولي از  هشتم
  سخنراني  پرسش و پاسخ  پارامترهاي مدل

  پرسش و پاسخ  بررسي خصوصيات برآورد كننده حداقل مربعات معمولي  نهم
  حل مسئله

  سخنراني
  

  پرسش و پاسخ  همبستگي پياپي در جمالت اختالل مدل رگرسيون وجود خود  دهم
  سخنراني  حل مسئله

  پرسش و پاسخ  آزمون هاي خود همبستگي پياپي و تحليل ابعاد آن  يازدهم
  سئلهحل م

  سخنراني
  ارائه تمرين 

  دوازدهم
روش حداقل مربعات تعميم يافته به عنوان يك روش كارا در

تخمين مدل هاي رگرسيون با جمالت اختالل همبسته و آزمون 
  واريانس ناهمساني در جمالت اختالل مدل

  پرسش و پاسخ
  سخنراني  حل مسئله

هاي با جمالتروش تخمين حداقل مربعات تعميم يافته در مدل  سيزدهم
  اختالل واريانس ناهمسان

  پرسش و پاسخ
  

  سخنراني
  ارائه تمرين 

روش تبديل متغير در مدل هايي كه جمالت اختالل آنها واريانس  چهاردهم
  ناهمسان دارند

  پرسش و پاسخ
  كار گروهي

  سخنراني
  ارائه تمرين 

مدلي با متغير مستقل با وقفه و روش مطلوب در تخمينهاي مدل  پانزدهم
 با متغير مستقل با وقفه

  پرسش و پاسخ
  سخنراني  

  سخنراني  كار گروهيروش حداقل مربعات معمولي و كاربرد آن در مدل هاي با متغير   زدهمنشا



  ارائه تمرين  مستقل با وقفه
  سخنراني  كار گروهي  Eviewsآشنايي با نرم افزار   هفدهم

  ارائه تمرين 
 

                  ، همكاري در تكاليف گروهيدر كالسحضور منظم  :وظايف دانشجو
           درصد امتحان پايان ترم 90حضور منظم و مشاركت فعال،  درصد 10 :نحوه ارزشيابي واحد درسي

  درس  منابع اصلي
  يان كمنتا  سنجيتئوري هاي اقتصاد

  دامودار گجراتي  اصول اقتصاد سنجي
  علي سوري  اقتصاد سنجي
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