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متنوع  یهااز روش یرگیابزار با بهره نیشده است. ا لیقدرتمند در دست پژوهشگران تبد اریبس یبه ابزار یامروزه اقتصادسنج

 را فراهم  یاقتصاد هایبر استدالل یوجود روابط متّک یکالن و حتّ یرهایّمتغ ینبیشیپ ها،هیامکان آزمون نظر ،یاضیآمار و ر

امکان را فراهم کرده است تا پژوهشگران  نیمتنوّع، ا افزارهایبه نرم یشاخه از علم اقتصاد و دسترس نیا عی. رشد سرسازدیم

قبل قابل استفاده نبودند،  هایکه در دهه هاییداده انواع با بتوانند هاحوزه ریسا یو حتّ یو اجتماع یمختلف علوم اقتصاد هایحوزه

کننده عبور شود و با حذف فروض ساده هاهیّو اثبات قض ینظر یکنندهاز مطالب خسته شودیدوره تالش م نیا در .کار کنند

متناسب با بحث مورد نظر ارائه و از  ییهادوره، پرسش یدر ط نیگردد. همچن هئارا یواقع یایاز دن ینیع ییهامثال ،یسازمدل

. البته ندیافزار ارائه نمابا استفاده از نرم یجلسه بعد ایرا در همان جلسه  هاسشپر نیپاسخ ا شودیگان خواسته مکنندشرکت

. بخش گرددیم ئهبخش ارا ریز یو شمار یدوره در سه بخش اصل نیا د.ریگیکنندگان قرار مشرکت اریمربوطه در اخت یهاداده

 یهابا داده ایپو یها. بخش دوم به مدلکندیم هئرا ارا Eviews &  Stata     یافزارهادر نرم ستایا یبیترک یهاداده یهااوّل مدل

 .دهدیرا مورد توجه قرار م یزمانیسر یهابخش سوم مدل تیخواهد پرداخت و در نها یبیترک

اند که شده هئارا یامطالب به گونه گر،ید یانیاند. به بارائه شده یادیز با عمق یزمان هاییدوره، مطالب مربوط به سر نیدر ا

دوره، موضوعات   نیدر ا ن،یقرار دهد. افزون بر ا ینگارش مقاالت تجرب یپا گذاشتن به جرگه طیکنندگان را در شراشرکت

ها آن ینیبشیپ زیو ن یزمان یهایسر لیداشته و قدرت تحل یاکاربرد گسترده یتجرب یهالیتحل درخواهد شد که  هیارا یترخاص

تحت عنوان  یگرید ایکنندگان با ساختار دادهدوره، شرکت نیاز ا یگریبخش د در .سازدیم سریکنندگان مشرکت یرا برا

. شوندیآماده م یاستیس لیتحل یکنندگان براحوزه، شرکت نیدر ا شرفتهیپ یهاروش یری. با فراگشوندیآشنا م یبیترک یهاداده

 دیمف یهایژگیمورد استفاده هستند. از جمله و اریبس یتجربکه دارند در مطالعات  یاگسترده تیها با توجه به عمومنوع از داده نیا

 مورد مطالعه است. یهادر نمونه یحجم نمونه و کنترل ناهمگن شیها افزانوع داده نیا

 ساعت 42

   دوره معرفی  

 
 وزشیآم دوره

با استفاده از  شرفتهیپ یکاربرد یاقتصادسنج

 یزمان یهایو سر یبیترک یهاداده

 

 مخاطبین:

 کارکنان بانک ها و  هیکل

 غیر بانکی یمؤسسات اعتبار

 دوره ازین شیپ طیحائز شرا 

 :پیش نیاز

 احتمال آمار و 

  یمقدمات یاضیر 

 یاقتصادسنج یتئور 

 :یادگیری  برایطراحی شده 

 ستایا یبیترک یهاداده یهامدل (Fix effect, Random Effect, Pooled) یافزارهادر نرم Eviews &  Stata شامل:  
 Panel & Pooled Data Model  یهامدل یصیتشخ یهاآزمون

 Fix & Random Effect Model  کیاستات یهامدل یصیتشخ یهاآزمون
 هاروش ریبا استفاده از ساFix & Random Effect Model  کیاستات یهامدل نیب انتخاب

 Two-way Error Components و One-way Error Components یهامدل نیب یصیتشخ یهاآزمون

  :شامل Eviews &  Stata یافزارهادر نرم ایپو یبیترک یهاداده یهامدل
 یو خودهمبستگ ییزاحذف درون یبرا (GMM) افتهی میتعم یگشتاورها یسازمدل

  یاعتبارسنج یهاآزمون ها،آزمونشیشامل پ (Co-integration Method) یجمعروابط بلندمدت هم یسازمدل
   (Diagnostic Checking)  کیرفع نقض فروض کالس یهاو روش 

 :شامل (Time Series Modeling) یزمان یسر یهامدل
 گرنجر متقارن-و انگل ARDL مدل
  (Threshold Co-integration Modeling ) یاآستانه یجمعهم یسازمدل
 exogeneoity Structural Break and  Regim Shift انتقاد لوکاس یدر راستا فتیش میو رژ یشکست ساختار ،یقو ییزابرون یسازمدل
    ARMA, ARIMA, ATCH, GARCH یسازمدل
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