
 دوره کاربردی تحلیل های سری های زمانی

  تاریخ شروع:

1392/4/01  

  تاریخ اتمام:

1392/4/01  

  وضعیت ثبت نام:
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 معرفی دوره

های سری زمانی است. در اقتصاد سنجی  های اقتصادی، داده های آماری در تجزیه و تحلیل از جمله مهمترین داده

اند. اما در صورت عدم مانایی متغیرها،  متعارف، متغیرهای سری زمانی را )حداقل بطور ضمنی( مانا در نظر گرفته

Rممکن است معتبر نباشند. وجود  های حاصله بینی های آماری و همچنین پیش تخمین و استنباط
2

های باال و ضرایب 

ً روابط با ثبات و بلندمدتی با یکدیگر ندارند، از چالش های  معنی دار در رگرسیون هایی با متغیرهای نامانا که اساسا

های زمانی وجود رابطه کاذب یا ساختگی میان  اصلی اقتصاد سنجی متعارف بوده است. در اقتصاد سنجی سری

های نامانا آزمون شده و در صورت وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها، ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت برآورد متغیر

های زمانی در نظر دارد با یک رویکرد کامالً کاربردی، مهارت الزم برای  شوند. دوره اقتصاد سنجی سری می

نی و تحلیل روابط میان متغیرهای سری زمانی بی به منظور پیش  های زمانی یک متغیره و چند متغیره سازی سری مدل

 کنندگان در دوره ارایه دهد.  را به شرکت

                                                                                               محتوای دوره

 های زمانی سری

 سری زمانی: مفاهیم و کاربردها 

 مانایی و نامانایی 

 زمانی نامانا و ریشه واحدهای  سری 

 های مانایی آزمون 

 ARMAالگوهای 

  فرایندAR ،MAهای تشخیص و روش 

 تابع خودهمبستگی 

 تابع خودهمبستگی جزیی 

  فرایندARMA 

 های انتخاب مدل روش 

 جنکینز -متدلوژی باکس 

  کاربرد الگوهایARMAبینی و پیش 

 انباشتگی های هم تحلیل

 انباشتگی: مفاهیم و کاربردها هم 

 انباشتگی درجه هم 

 انباشتگی های هم آزمون 

 انباشتگی و الگوهای تصحیح و خطا هم

 مدرس دوره 



 محسن مهرآرا

 هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

  1379دکترای اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، اقتصاد سنجی، 

 1373کارشناسی ارشد، اقتصاد نظری دانشگاه شیراز، 

 پژوهشگر اقتصاد سنجیمدرس و 

 مخاطبین دوره

 های علوم اقتصادی، علوم مدیریتی و علوم اجتماعی کارشناسان و پژوهشگران حوزه 

 های اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته

 طول دوره

 ساعته 4جلسه  7 ساعت معادل 28

 زمان برگزاری

 20:30الی 16:30ساعت   چهار شنبه - یکشنبه

 18-14پنج شنبه 

 محل برگزاری

 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 ظرفیت دوره

 نفر 30

 نام هزینه ثبت

0 

 گواهینامه

 گردد. کنندگان از سوی موسسه گواهینامه حضور اعطا می در پایان دوره به شرکت

  

فکس نموده و یا به آدرس  ۸۸۶۳۴۰۰۵ه توانند فرم ثبت نام و فیش واریزی را به شمار داوطلبان برای ثبت نام می

e.ut.ac.ir@gmail.com .ارسال نمایند 

، بانک تجارت شعبه اردیبهشت به نام موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه ۱۳۵۸۶۲۵۱۷شماره حساب: 

 تهران
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 IR۶۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۵۸۶۲۵۱۷     شماره شبا حساب:

 )فیش واریزی باید به نام فرد متقاضی و به صورت خالص بدون کسر مالیات واریز گردد(.

تماس حاصل  ۸۸۶۳۰۹۹۳،  ۸۸۳۳۴۹۵۵،  ۸۸۶۳۴۰۰۵برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره های 

 نمایید.

 


