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 الف( مقدمه

گردد كه تحصیالت باالتر از دوره كارشناسي آمار ای اطالق ميبه دوره(، Economic Statistics)اقتصادی آمار ارشد  يدوره كارشناس

ر آن ای است كه دی كارشناسي آمار است. دوره كارشناسي ارشد آمار اقتصادی دورهدوره پس ازگیرد و اولین مقطع تحصیلي ميرا در بر

های مختلف شوند تا بتوانند نظریهسازی آماری در زمینه مسائل اقتصادی تربیت ميكارشناسان آمار برای توانایي در تجزیه و تحلیل و مدل

 ادی به كار گیرند.آمار را با قدرت تحقیق و نواوری در مسائل مختلف اقتص

 

 ب( هدف

آمار و  هایاقتصادی تربیت افرادی است كه توانائي تجزیه و تحلیل نظری و كاربردی مسائل و مدلكارشناسي ارشد آمار  یدورههدف 

آموزشي، های اجرائي كشور به امور ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و سازماناحتمال را در اقتصاد دارا باشند و بتوانند در دانشگاه

 های آمار اقتصادی بپردازند یا به تحصیالت خود در سطح دكترای آمار ادامه دهند.پژوهشي یا اجرایي در زمینه

 

 ت و ضرورتيپ( اهم

و همچنین نیاز مبرم كشور به گسترش مفاهیم و تجزیه و اقتصاد،  رشتهآن در  یآمار و كاربردها دامنه علم روزافزونبا توجه به گسترش 

ا، هها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي،  مراكزی نظیر بانكها در دانشگاههای معتبر در مورد آنگیریجهآمارهای اقتصادی و نتیتحلیل 

از جمله  های مختلفریزی، پژوهشکده آمار، مركز آمار ایران و واحدهای تولید آمار اقتصادی در دستگاهسازمان مدیریت و برنامه

ایر دآمار بانك مركزی، وزارت اقتصاد و دارائي، وزارت صنعت معدن و تجارت، گمرک و سازمان بورس  های تحقیقاتي و تولیدبخش

 های كشور است. یکي از وظایف مهم دانشگاهبرای تحقق استقالل و خودكفائي كشور نمودن این دوره 

 

 طول دوره و شكل نظامت( 

در این آیین نامه  آوری است.ریزی آموزشي وزارت علوم، تحقیقات و فنبرنامهو مقررات آموزشي مصوب شواری عالي  نامهتابع آیین

سال است و نظام آموزشي آن واحدی است.  5/2سال و حداكثر  2حداقل اقتصادی ارشد آمار موارد زیر آمده است: طول دوره كارشناسي

ساعت و هر  16شود. مدت زمان تدریس هر واحد نظری هفته برگزار مي 16نیمسال و هر نیمسال در  4كلیه واحدهای درسي دوره در 

راندن ، گذاقتصادیآمار كارشناسي ارشد در رشته  یليالتحصبرای فارغساعت در طول یك نیمسال تحصیلي است.   32واحد عملي 

و  اختیاری واحد 16-14، تخصصيواحد  12-10واحـد( الزامي است، كـه این دروس شامل  32واحـد درسي )و حـداكثر  28حداقل 

 بایستي انتخاب شوند. واحد اختیاری 16-14تنوع دروس در نظر گرفته شده است ولي  نامه است. در دروس اختیاری واحد پایان 4-6

 يدرس یث( تعداد و نوع واحدها

 یتهدر كم های انجام شدهبا بررسياقتصادی تعداد واحدهای درسي دوره كارشناسي ارشد آمار بر طبق مفاد بند )ت( در باال 

یك ساختار كلي است كه دروس  باواحد  32 يریزی آموزشریزی آمار گروه علوم پایه شورایعالي برنامهتخصصي برنامه

و بقیه واحدها در یك قالب  اندشدهنییهای آموزشي تعحداقل نیآن فقط در حد ضرورت و در راستای تأمتخصصي 

 به شرح زیر است:طور خالصه قواعد كلي . بهاندشده نیبا اهدافي مشخص در جدول دروس انتخابي تدو ترپذیرانعطاف

 (2واحد )جدول  12                                   دروس تخصصي -1
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 (3 واحد )جدول 14                             دروس اختیاری  -2

 (4واحد )جدول  6                                 نامه   پایان -4

با این  اندشدهاقتصادی ارشد آمار دانشجویاني كه قبل از تصویب این برنامه وارد دوره كارشناسي واحدهای: تطبیق 1تبصره 

 برنامه به عهده گروه آموزشي مربوطه است.

این دروس را  برخي ازرانده باشند، را در دوره كارشناسي نگذ 1: دانشجویاني كه دروس پیشنیاز مندرج در جدول 2تبصره 

باید به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید كمیته تحصیالت تکمیلي گروه آمار بگذرانند. حداكثر طول مجاز زمان تحصیل برای چنین 

 یابد.نیاز افزایش ميدانشجویاني به نسبت واحدهای پیش

 آموختگاندانش يستگیو شا یي( نقش، تواناج

س توانند به امر تدریميهای اقتصادی را یافته و سازی و تحقیق آماری دادهقالب مدلكنند دانشجویاني كه این دوره را طي مي

ریزی اقتصادی یا مراكز صنعتي و خدماتي برنامه در مؤسسات آموزش عالي مشاوره و انجام های اقتصادی و تحقیق در پژوهش

 های اجرایيها و دستگاهانکها، مركز آمار ایران و واحدهای آمار و اطالعات اقتصادی سازماننظیر سازمان برنامه و بودجه،  ب

های تحقیقاتي و تولید آمار بانك مركزی، وزارت اقتصاد و دارائي، وزارت صنعت معدن و تجارت، گمرک و از جمله بخش

 بپردازند. سازمان بورس

 

 اقتصادی آمارارشد  يط و ضوابط ورود به دوره كارشناسيشراد( 

دانشگاه  یهانامهنییق آزمون سازمان سنجش و مطابق با ضوابط و آیان از طری، دانشجویسراسرن كد رشته در دفترچه آزمون ییبا تع

یدا پتوانند در این دوره ورود مينظری و كارشناسي اقتصاد  ، كارشناسي علوم مهندسيكارشناسي آمار التحصیالنفارغ .شونديمرفته یپذ

 كنند.
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 يدرس یهاجدولفصل دوم: 

 ی كارشناسي ارشد آمار اقتصادیدوره
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 اقتصادی آمار ارشد يبرنامه دروس كارشناس

 

 نیازپیش: دروس 1جدول 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف
تعداد 

 جلسات

 نوع واحد درسي
تعداد 

 ساعات

 ازینشیپ

ریزی دوره كارشناسي آمار مالحظه )برنامه

 شود( 
 عملي نظری

-نظری

 عملي

 - 32   * 16 2 مباني اقتصاد 1

1آمار ریاضي  2 2احتمال  48   * 32 3   

2آمار ریاضي  3  3 32 *   48 2 

1 رگرسیون 4 و جبر خطي برای آمار 2 48   * 32 3   

1 فرایندهای تصادفي 5 2 احتمال 64   * 32 4   

1 های زمانيسری 6 2و  5 64   * 32 4   

1احتمال  ۷ و امار و احتمال مقدماتي 1 ریاضي عمومي 64   * 32 4   

نویسيمباني كامپیوتر و برنامه 8  3 32 *   48 - 

1های چندمتغیره پیوسته روش ۹ 4و  3 48   * 32 3   

4و  3 64   * 32 4 1های چندمتغیره گسسته روش 10  

های ناپارامتری روش 11 های آماریروش 48   * 32 3   

های آماریروش 48   * 32 3  1گیری نمونههای روش 12  

         

 

واحد 12حداكثر  جمع واحد:  
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 تخصصي: دروس 2جدول 

 تعداد جلسات تعداد واحد عنوان درس فیرد
 ينوع واحد درس

 ازینشیپ تعداد ساعات
 يعمل-ینظر يعمل ینظر

 5و  ۷ 64   * 32 4 لياحتماالگوهای  13

 3 64   * 32 4  استنباط آماری 14

51 و كاربرد نظریه سنجي: اقتصاد  6و  4 64   * 32 4   

         

 

واحد 12 جمع واحد:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختیاری: دروس 3جدول 

 ازینشیپ يواحد درس نوع عنوان درس فیرد
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تعداد 

 واحد

تعداد 

 جلسات
 يعمل-ینظر يعمل ینظر

تعداد 

 ساعات

 15 32   * 16 2 سمینار* 16

۷1 های زماني ماليسری   3 32 *   48 6 

81  12 48   * 32 3  گیرینمونهنظریه   

 ۹ 48   * 32 3 تحلیل چندمتغیره پیشرفته 1۹

02 اقتصادی سازیشاخص   3 32 *   48 1 

12  
الملل اقتصاد بینآماری مباحث 

 و اقتصاد بازار كار
3 32 

* 
4و  1 48    

22  5 48   * 32 3 بندیصف هایمدل 

32  2 48   * 32 3   بیکاری مدتهای طولمدل 

42 طولي یا پانليهای تحلیل داده   3 32 
* 

  48 
 ۹و  51

10و   

52 های مونت كارلویيروش  14و  8 48   * 32 3   

62  32 3  پیشرفته آمار محاسباتي 
* 

  48 
 5و  1

8و   

۷2  
در  پیشرفته آمار ناپارامتری

 اقتصاد
3 32 

* 
  48 

و  11

51  

82 بندی معادالت ساختاریمدل   15و  ۹ 48   * 32 3 

هاو نظریه بازی نظریه تصمیم 2۹  3 32 *   48 41  

03 4و  1 48   * 32 3  كاویداده   

13 41 48   * 32 3 مباحثي در نظریه اطالع   

23  
 سازیمدل و مفصل نظریه

 وابستگي
3 32 

* 
  48 3 

33  
 اندازه های  توزیع های درآمد و

 نابرابری اقتصادی
3 32 

* 
  48 2 

34 
و بهبود كنترل ریزی، طرح

 كیفیت
3 32 

* 
  48 2 

4و  1 48   * 32 3 مباحث ویژه در اقتصاد 35  

واحد 14 بايستي جمع واحد: اخذ شود  

  

 اخذ شود.*حتما باید 

 

 نامه: پایان4جدول 

 واحد 20 حداقل ۹6     6 نامهپایان 32
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 سرفصل دروس :فصل سوم

 ی كارشناسي ارشد آمار اقتصادیدوره
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 نيازهای پيشدرس
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 مباني اقتصادنام درس: 

 

 نام انگلیسي درس:

Foundation of Economics 

 توضیحات:

 ازینشی: بدون پازینشیپ 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 فعالیت كالسي: نیازپیشنوع درس: 

 نوع واحد: نظری

 

 هدف كلي درس:

 مطابق خرد سطح در اقتصادی یهالیتحل آموزش كالن، سطح در اقتصادی یهالیمفاهیم اولیه، آموزش اولیه تحل با دانشجویان آشنایي

 .متعارف یهاهینظر با

 

 :سرفصل مطالب

 بر علم اقتصاد: علم اقتصاد چیست؟ كمیابي و انتخاب، مشکل اقتصادی، تقاضا و عرضه، یك نگاه اولیه، اقتصاد خرد  یامقدمه

 و اقتصاد كالن

 لیل تقاضا، تحكننده مقتدر، تعادل در طرف تقاضا، بیکاری و تورم، تغییرات در طرف اقتصاد كالن: درآمد و مخارج، مصرف

مالي و اقتصادی طرف عرضه، پول و سیستم بانکي، سیاست  یهااستیضرب افزایش، تعادل طرف عرضه، بیکاری و تورم، س

 پولي و اقتصاد ملي و نقش آن در اقتصاد

 ر مورد د یریگمیكننده و منحني تقاضای خرد، تقاضای كل برای كاال )منحني تقاضای بازار( تصماقتصاد خرد: انتخاب مصرف

در مورد سطح تولید و قیمت، كاربرد تحلیل نهائي، بنگاه و صنعت در بازار بین رقابت كامل،  یریگمیتولید، تصم یهانهاده

يو معرفي آزادی اقتصادی، انحصار، طیف ساختارهای بازار بین رقابت كامل و انحصار، مکانیزم بازار، نارسائ هامتیسیستم ق

 اند؟ها كدماقتصادی، انتخاب یهاستمیبسیار مهم، مقایسه س یهاعوامل تولید، نیروی كار، نهاده یرگذامتی، قيجوئو چاره ها

 فهرست منابع:

 .13۹3نیلي، م. مباني اقتصاد، نشر ني، چاپ ششم،  -1

 13۹1از اقتصاد خرد و كالن ، نشر سپهر ،  یيهاقدیری اصلي، ب. كلیات علم اقتصاد: فشرده تحلیل -2

 13۹3كوثری، ع.  مباني علم اقتصاد، انتشارات كوثر، چاپ دوازدهم تقوی، م. و  -3

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر

 

 ترمانیم

 

 نهایي یهاآزمون

 

 پروژه

 

  
 

  ------نوشتاری:   

 عملکردی:  ----
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 نام انگلیسي درس:   1آمار رياضي نام درس: 

Mathematical Statistics I  

 توضیحات:

 تمرین داردحل 
 2:  احتمال ازینشیپ          3تعداد واحد:  

    48تعداد ساعت:     

 فعالیت كالسي:       نیازپیشنوع درس:  

 نوع واحد:      نظری

 

 هدف كلي درس:

مترین ك، درستنمایي كسیممگشتاوری، ما یهاپارامتری، شامل روش یانقطه يابیمختلف برآورد  یهاآشنایي دانشجو با اصول و روش

 مبتني بر بسندگي و كامل بودن شامل برآوردگرهای نااریب با كمترین واریانس  يابیبرآورد یهاو همچنین روش دوم یهاتوان

 سرفصل مطالب:

 مقیاس و مکان، یهاعیتوز خانواده نمایي، یهاعیتوز خانواده استاندارد، یهاعیتوز بر مروری  :اساسي تعاریف و پایه مفاهیم 

 مقیاس-مکان

 بودن كامل مینیمال، بسنده آماره بسنده، آماره افرازها، و هاآماره : نبود كامل و بسندگي 

 دوم یهاتوانكمترین  روش ،درستنمایي كسیممما روش گشتاوری، برآورد روش  :يابیبرآورد  یهاروش. 

 یهاروش واریانس، باكمترین نااریب برآوردگرهای نااریب، برآوردگرهای واریانس :  با كمترین نااریب برآوردگرهای 

 سازگاری. كارایي، رائو،-كرامر نامساوی دستیابي،
 

 فهرست منابع:

1- DeGroot, M. H. and Schervish M. J. Probability and Statistics, 4th Edition, Pearson, 2011 

2- Hogg, R. V. McKean, J. and Craig, A. Introduction to Mathematical Statistics, ۷th Edition, 

Pearson, 2013.  

3- Roussas. G. An Introduction to Probability and Statistical Inference, 2nd Edition, Academic 

Press, 2014. 

 .13۷0 امیركبیر، ریاضي ، بهبودیان، ج. آمار .1

 .138۹ اصفهان، صنعتي دانشگاه نشر سوم، مركز ویرایش ریاضي، آمار پارسیان، ا. مباني .2

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر
 

 ترمانیم
 

 نهایي یهاآزمون
 

 پروژه
 

  
 

  ------نوشتاری:   

 ------عملکردی:    ----

 

 Mathematicalنام انگلیسي درس:   2آمار رياضي نام درس: 

Statistics II  
 توضیحات:
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 حل تمرین دارد 1:  آمار ریاضي ازینشیپ          3تعداد واحد:  

    48تعداد ساعت:     

 فعالیت كالسي:       نیازپیشنوع درس:  

 نوع واحد:      نظری

 

 هدف كلي درس:

برابر،  یاهدم كمیت محوری، آماری، با یهاپارامتری، شامل روش یابازه يابیمختلف برآورد  یهاآشنایي دانشجو با اصول و روش

بت نس یهایکنواخت و آزمون یهاآزمون نیترها، پرتوانآزمون نیترآزمون فرض شامل پرتوان یهاو نااریب و همچنین روش نیتركوتاه

 درستنمایي 

 سرفصل مطالب:

 اطمینان یبازهاطمینان،  یبازه نیتركوتاه برابر، یهابا دم اطمینان یبازه عمومي، و محوری كمیت یهاروش  :یابازه برآورد 

 بزرگ اندازه با اطمینان هایبازه نااریب،

 پرتوان  آزمون هندسي نمایش درستنمایي، نسبت آزمون پرتوان، آزمون مفاهیم، و تعاریف  ساده: یهافرض آزمون 

 سي آزمون نیترپرتوان مفاهیم، و تعاریف  یکنواخت: یهاآزمون نیترپرتوان شتر یکنواخت، برر سبت، یهاآزمون بی آزمون  ن

 ناریب.

 آزمون نسبت درستنمایي، كاربرد آزمون آماره درستنمایي مجانبي توزیع درستنمایي، نسبت آزمون  :درستنمایي نسبت آزمون ،

 های پیشایندیدرستنمایي در جدول
 

 فهرست منابع:

1- DeGroot, M. H. and Schervish M. J. Probability and Statistics, 4th Edition, Pearson, 2011. 

2- Hogg, R. V. McKean, J. and Craig, A. Introduction to Mathematical Statistics, ۷th 

Edition, Pearson, 2013.  

3- Roussas. G. An Introduction to Probability and Statistical Inference, 2nd Edition, 

Academic Press, 2014. 

 13۷0 امیركبیر، ریاضي ، بهبودیان، ج. آمار .3

 .138۹ اصفهان، صنعتي دانشگاه نشر سوم، مركز ویرایش ریاضي، آمار سیان، ا. مبانيپار .4

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر
 

 ترمانیم
 

 نهایي یهاآزمون
 

 پروژه
 

  
 

  ------نوشتاری:   

 ------عملکردی:    ----

 توضیحات:  Regression Iنام انگلیسي درس:  1رگرسيون نام درس: 
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 به آزمایشگاه آماری دارد احتیاج ي برای آمارجبر خط-1: آمار ریاضي ازینشیپ          3تعداد واحد:  

    48تعداد ساعت:     

 فعالیت كالسي:       نیازپیشنوع درس:  

 نوع واحد:      نظری

 هدف كلي درس:

 .چندگانه و ساده خطي رگرسیون قالب در خطي یهامدل ایپایه و اساسي مفاهیم آشنایي با

 سرفصل مطالب:

 اریانس ها، برآورد ومیانگین شرطي متغیر پاسخ، مانده یانمودار پراكنش، برآورد نقطه ،رگرسیون خطي با یك متغیر پیشگو

 مم درستنمایي، مدل رگرسیون خطي برای متغیر پیشگوی كیفيسیجمله خطا، روش ماك

 اط درباره برای یك مقدار جدید متغیر پاسخ، استنب ينیبشیپ یبازه ،غیر پیشگورگرسیوني خطي با یك مت یهااستنباط در مدل

 واریانس خطاها، آزمون خطي كلي

 بررسي نموداری فرض هاانسیبررسي نموداری فرض همگني وار ، مدل رگرسیون خطي ساده صحتتشخیصي و  یهاروش ،

ها، فرض بر اساس مانده یهاخطاها، مشاهدات دورافتاده، آزموننا همبسته بودن خطاها، بررسي نموداری فرض نرمال بودن 

آزمون فرض همگني واریانس خطاها، آزمون فرض نا همبسته بودن خطاها، آزمون فرض نرمال  ،آزمون عدم برازش مدل خطي

 رگرسیوني ذاتاً خطي، تبدیالت ثابت سازی واریانس خطاها یهابودن خطاها، معیارهای توصیفي، مدل

 بیان مدل رگرسیون خطي چندگانه با نماد ماتریسي، استنباط پارامترها، تحلیل واریانس، ، رگرسیوني خطي چندگانه یاهمدل

  مدل، معیارهای توصیفي سنجش كیفیت برازش مدل صحتتشخیصي و  یهاآزمون فرض خطي كلي، روش

 رگرسیون با اثرات متقابل، مدل یامدل رگرسیون چندجمله ،از مدل رگرسیون خطي چندگانه یيهامیتعم 

 گامبهگامو  روپس ،پیشرو یهاكالسیك انتخاب متغیرها )روش یها، روشيجزئ یهايهمبستگ ،تحلیل همبستگي 

 صورت آماری افزارنرم یك حداقل با محاسبات و ارائه كاربردی و عددی هایدر هر فصل، مثالشده ارائه یهابرای تمام روش 

 . گیرد

 فهرست منابع:

1- Bingham, N. H. and Fry, J. M. Regression, Linear Models in Statistics, Springer, 2010. 

2- Kunter, M. Nachtsheim, C. Neter J. and Li W. Applied Linear Statistical Models, 5th Edition, 

McGraw-Hill, 2004  

3- Montgomery, D. C. Peck, E. A. and Vining, G. G. Introduction to Linear Regression Analysis, 

5th Edition. John Wiley, 2012. 

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر

 

 ترمانیم

 

 نهایي یهاآزمون

 

 پروژه

 

  
 

  نوشتاری:   

----  
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 توضیحات: Stochastic Processes Iنام انگلیسي درس:  1فرآيندهای تصادفي نام درس: 

 2احتمال   :ازینشیپ 4تعداد واحد:  حل تمرین دارد

   64تعداد ساعت:      

 فعالیت كالسي: نیازپیشنوع درس:        

 نوع واحد:      نظری

 

 هدف كلي درس:

 هاآن كاربرد ی ماركف وازجمله فرایند پواسون و زنجیره تصادفي فرآیندهای با دانشجو یيآشنا

 سرفصل مطالب:

 شرطي و امید شرطي یهاعیمروری بر توز 

 ـــادفي، توزیع یاهیتعاریف و مفاهیم پا های متناهي البعد، فرایند برنولي و خواص آن، تعریف فرایندها با در مورد فرایند تص

 نموهای مستقل و مانا، تعریف فرایند شمارشي

 ورود و ارتباط با  بین یهازمان ورود، یهازمان نمائي، توزیع با ارتباط فرآیند، یهايژگیو فرآیند، معرفي  ن:وپواس فرآیندهای

 یکنواخت، فرایند پواسون تركیبي عترتیبي توزی یهاآماره

 صابت، یهازمان اولیه، توزیع انتقال، تابع ماركف:  زنجیرهای ضع انتقال، ماتریس ا شتي، و گذرا یهاتیو  یهااحتمال بازگ

 بازیکن ورشکستي  مسئله مکان، فضای تجزیه ،خواص آن و یاشاخه فرایند مرگ، و زاد زنجیرهای جذب،

 ستا: یهاعیتوز ستا، یهاعیخواص توز ای شدني، ساده زنجیرهای  ای  متوسط بازگشتي پوچ، و مثبت بازگشتي یهاتیوضع ن

ضعیت مالقات دفعات تعداد شتي، یك و شارههای ماركف ارگودیك، زنجیرهتوزیع حدی،  بازگ  كارلو،مونت هایروش ای بها

)الگوریتم متروپولیس هســتینو و گیبز در حالت  در حالت گســســته كارلو زنجیره ماركفيروش مونت های برگشــتي،زنجیره

 گسسته(

 فهرست منابع:

1- Bremaud, P. Markov Chains, Gibbs fields, Monte Carlo Simulation and Queues, Springer, 

New York, 1۹۹۹. 

2- Cinlar, E. Introduction to Stochastic Processes, Dover Books on Mathematics, 2013. 

3- Häggström, O., Finite Markov Chains and Algorithmic Applications, Cambridge University 

Press, 2003. 

4- Pindky, A. M. and Karlin, S. An Introduction to Stochastic Modeling, 4th Edition, Academic 

Press, 2010. 

5- Resnick, S. Adventures of Stochastic Processes, Birkhäuser, 2002. 

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر
 

 ترمانیم
 

 نهایي یهاآزمون
 

 پروژه
 

  
 

  ------نوشتاری:   
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  ---- ------عملکردی:  

 

 1زماني  یهایسرنام درس: 

 

 Time series I  نام انگلیسي درس: 

 

 توضیحات:

 احتیاج به آزمایشگاه آماری دارد

 1و آمار ریاضي  1: فرآیندهای تصادفي ازینشیپ         4تعداد واحد:  

   64تعداد ساعت:     

 فعالیت كالسي:       نیازپیشنوع درس:  

 نوع واحد:      نظری

 هدف كلي درس:

 كاربردی و نظری صورتبه زماني یهایسر مفهوم با دانشجویان یيآشنا

 سرفصل مطالب:

 و برآورد یهاروش و فصلي مؤلفه و روند دارای یهامدلي، زمان یهایسر تحلیل اهداف زماني، یهایازسر یيهامثال 

 یریپذوارون بودن و نرمال و تصادفي برای گوناگون یهاآزمون، كردن تفاضلي و روپس عملگرهای، هاحذف آن

 يخودهمبستگ و كوواریانس خود توابع ،يجزئ خودهمبستگي، خودهمبستگي كوواریانس، خود تابع،  اایست یهامدل 

  یانمونه

 یهامدلARMA  ، قضایای وجود و یکتایي جواب، مدلهای سببي 

 والد تجزیه ، نوآورها و لوینسون -داربین یهاتمیاز الگور استفاده با ایستا زماني یهایسر یهامدل ينیبشیپ  

  یهامدلاستنباط آماری ARMA  ،هایالگوریتمAICC  ،و نوآور برگ، والکر، معیار یول مدل، صحت و درستي بررسي 

 ریزنن هانان

 زماني ایستا و كاربردهای آن یهاینمایش طیفي سر 

 صورت آماری افزارنرم یك حداقل با محاسبات و ارائه كاربردی و عددی هایدر هر فصل، مثالشده ارائه یهابرای تمام روش 

 . گیرد

 فهرست منابع:

1. Brockwell, P. J. and Davis, R. A. Introduction to Time Series and Forecasting, 3rd Edition, 

Springer, 2016. 

2. Cryer, J. D. and Chan, K. S. Time Series Analysis: With Applications in R, 2nd Edition, 

Springer, 2008. 

 )این كتاب توسط محمدرضا مشکاني ترجمه و مركز نشر دانشگاهي آن را منتشر كرده است(
3. Shumway, R. H. and Stoffer, D. S. Time Series Analysis and Its Applications: With R 

Examples, 2nd Edition, Springer, 2006. 

 روش ارزشيابي:

 مستمرارزشیابي 

 

 ترمانیم

 

 نهایي یهاآزمون

 

 پروژه
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  نوشتاری:   

 ----عملکردی:     ----

 

 

 توضیحات: Probability Iنام انگلیسي درس:  1احتمال نام درس: 

: آمار و احتمال مقدماتي و ریاضي عمومي ازینشیپ 4تعداد واحد:              حل تمرین دارد

 64    تعداد ساعت:         1

 فعالیت كالسي: نیازپیشنوع درس:       

 نوع واحد:      نظری

 

 هدف كلي درس:

 یك متغیره وتوام و امید ریاضي و توانایي انجام محاسبات احتمالي  یهاعیتصادفي، توز یرهایآشنایي دانشجو با متغ

 سرفصل مطالب:

 )فضای احتمال، پیوستگي احتمال )اندازه احتمال 

 پیوسته. تصادفي متغیرهای گسسته، تصادفي متغیرهای ،و خواص آن توزیع تابع تصادفي، متغیر متغیرهای تصادفي: تعریف 

 سته: دوجمله یهاعیتوز سته و پیو س ستاندارد گ سي ،یاا سي، فوق. هند سون منفي، یادوجمله هند شاره پوا ای به فرایند )ا

سون( پاراتو و  وایبل، ستیك،ژول كوشي، بتا، نرمال، دو، -خي و گاما نمایي، ،یکنواخت توزیع  گسسته، یکنواخت توزیع  ،پوا

 استاندارد. یهاعیسایر توز

 توزیع ، تابع احتمال توام و خواص آن،همتغیر چند گسسته تصادفي متغیرهای متغیره، چند تصادفي توأم: متغیرهای یهاعیتوز 

صادفي ، متغیرهاییاچندجمله سته ت و خواص  رهیدومتغ نرمال توزیع، تابع چگالي احتمال توام و خواص آن، متغیره چند پیو

 آن

 مد و امید ریاضي، میانه كاربردهای و خواص ،تصادفي متغیر یك از تابعي ریاضي امید ریاضي و گشتاورها: امید ریاضي، امید 

 ، جنســن نامســاوی تصــادفي، متغیر گشــتاورهای یك چولگي، و تقارن دیگر، پراكندگي معیارهای و واریانس توزیع، یك

 .اریانس یك بردار تصادفي و خواص آنو، ماتریس كوامید ریاضي بردار تصادفي و خواص آنضریب همبستگي،  كوواریانس،

 فهرست منابع:

1- Ghahramani, S. Fundamentals of Probability: with Stochastic Processes, 3rd Edition, CRC Press, 

2014. 

2- Grimmett, G. R. and Stirzaker, D. Probability and Random Processes, 3rd Ed. Oxford, 2001. 

3- Grimmett, G. and Welsh D. Probability: an Introduction, 2nd Edition, OUP, 2014. 

4- Roussas, G. G. Introduction to Probability, 2nd Edition, Academic Press, 2013. 

، جلد اول، هاعیع. ب. پارســیان، ا. الوندی، س. م. ص.  كرماني، س. ن. ا. ا. و كرماني، ع. آشــنایي با احتمال و نظریه توز حقیقي، -5

 . انتشارات علمي پارسیان. 13۹3چاپ اول، 

 روش ارزشيابي:
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 ارزشیابي مستمر

 

 ترمانیم

 

 نهایي یهاآزمون

 

 پروژه

 

  
 

  ------نوشتاری:   

 ------عملکردی:    ----

 

 نام انگلیسي درس: يسينومباني كامپيوتر و برنامهنام درس: 
Fundamentals of Computer Science and 

Programming 

 توضیحات:

 ازینشی: بدون پازینشیپ 3تعداد واحد: 

 48تعداد ساعت: 

 فعالیت كالسي: نیازپیشنوع درس: 

 نوع واحد: نظری 

 

 درس:هدف كلي 

 كامپیوتر و یسازبرنامه مباني با دانشجو آشنایي

 سرفصل مطالب:

 یك مدل  عنوانیك كامپیوتر به یافزارتاریخچه كامپیوتر، آشنایي مقدماتي با ساختار كامپیوتر، معرفي كلي اجزاء سخت

 عملیات اولیه انجام شونده توسط این مدل محاسباتي، نیترمحاسباتي، ارتباط بین اجزاء مختلف، بیان ساده

 ائل ساده مس یهاتمیساده بر اساس عملیات اولیه و مستقل از زمان، بررسي الگور یهاتمیبر الگوریتم و معرفي الگور یامقدمه

 جستجو و ...، -میانگین -از قبیل: جمع چند عدد

  جاوا، پي تون، سطح باال مانند پاسکال يسینوبرنامه زبانكیمعرفي ،C ،C++ یاشده، مقدمهارائه یهاتمیبرای اجرای الگور 

 ،یاداده یهاپیها، معرفي تاو معرفي ساختار كلي برنامه و متغیرها و ثابت يسینوبر برنامه

 مصرفي،ها، متدها و پارامترها، كار با آرایه و فایل، مفهوم زمان اجرا و حافظه كنترلي، انواع حلقه-عبارات شرطي 

 یسازجستجو و مرتب یهاتمیبازگشتي، بررسي الگور یهاو برنامه هاتمیمفهوم الگور، 

 .انجام یك پروژه عملي مرتبط با رشته 

 فهرست منابع:

1- Cormen, T. H. Leiserson, C. E. Rivest R. L. and Stein, C. Introduction to algorithms, 3rd 

Edition, The MIT Press, 200۹. 

2- Deitel, P. J. and Deitel, H. M. Java How to Program, ۹th edition, Prentice Hall, 2011. 

3- Deitel, P. J. and Deitel, H. M. C++ How to Program, ۹th edition, Prentice Hall, 2013. 

 روش ارزشيابي:

 پروژه نهایي یهاآزمون ترمانیم ارزشیابي مستمر
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  -نوشتاری:   

 عملکردی:  -

 

 نام انگلیسي درس: 1 های چندمتغيره پيوستهروشنام درس: 

Continuous Multivariate Methods I 

 توضیحات:

 احتیاج به آزمایشگاه آماری دارد
 1و رگرسیون  2 ياضی: آمار رازینشیپ 3تعداد واحد:            

 48تعداد ساعت:           

 فعالیت كالسي: نیازپیشنوع درس:       

 نوع واحد:      نظری

 

 هدف كلي درس:

بر اساس بردارها  های استنباطهای چندمتغیره و روشهای چندمتغیره پیشرفته برای متغیرهای تصادفي پیوسته شامل توزیعآشنایي با روش

 تصادفي  یهاسیو ماتر

 سرفصل مطالب:

 :و مثبت معین ماتریس، ماتریس ماتریس، معکوس رتبه ماتریس، افراز ،مقدماتي تعاریف و نمادها مروری بر جبر خطي 

شه یویژه، تجزیه بردارهای و ویژه متعامد، مقادیر بردارهای و هاسیاثر ماتریس، ماتر ، دترمینانينامنف  ماتریس یطیفي، ری

 منفرد مقادیر یمربع، تجزیه

 صادفي چند متغیره )بردارهای صادفي(: مروری بر متغیرهای ت ستگي متغیرهای و كوواریانس ت صادفي همب  نمودار ،یدوبعد ت

ــتگي،  ، ماتریسانسیمیانگین، ماتریس كووار چندمتغیره، بردار هاینمونه نموداری ، نمایشیيدوتا هاینمونه پراكنش همبس

 هاهای چندمتغیره و خصوصیات آنبردارها، توزیع بین متغیرها، فاصله خطي هایتركیب

 شارت: توزیع و چندمتغیره نرمال توزیع  یهايژگیگیری از توزیع نرمال چند متغیره، وچندمتغیره، نمونه نرمال اليگچ تابع وی

ــتنمایي پارامترها، توزیع نمونه نرمال توزیع ــیمم درس ــایای حدی چندمتغیره، برآورد ماكس ای میانگین و واریانس نمونه، قض

 نمودار  :ترسیمي ویلك، روش – شاپیرو كولموگروف، آزمون ندگانه بودن، آزمونمیانگین و واریانس نمونه، بررسي نرمال چ

 ویشارت، های توزیعویشارت، ویژگي چندک، تبدیالت نرمال چندگانه سازی، توزیع - چندک

 هایمقایسـه و اطمینان نواحي مجهول، با واریانس برای بردار میانگین اسـتنباط در خصـوص بردار میانگین:  آزمون هتلینو 

 دو چندمتغیره، آزمون میانگین چند یمیانگین، مقایســـه های با حجم نمونه بزرگ برای بردارها، اســـتنباطمیانگین زمانهم

سبت هایچندمتغیره، آزمون اینمونه ستنما ن سههای بازه، یيدر سه هایطرح اندازه و شده زوج یاطمینان، مقای  مکرر، مقای

 هایچندمتغیره، آزمون واریانس تیمار، تحلیل اثرات برای زمانهم اطمینانهای بازهندمتغیره، چ جامعه چند هایمیانگین

 كوواریانس ماتریس به مربوط

 صورت آماری افزارنرم یك حداقل با محاسبات و ارائه كاربردی و عددی هایدر هر فصل، مثالشده ارائه یهابرای تمام روش 

 . گیرد

 

 فهرست منابع:
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1- Hair, J. F. Black. W. C. Babin B. J. and Anderson, R. E. Multivariate Data Analysis, ۷th 

Edition, Pearson, 200۹. 

2- Hardle, W. K. and Leopold, S. Applied Multivariate Statistical Analysis, 4th Edition, 

Springer, 2015. 

3- Johnson R. A. and Wichern D. W. Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th Edition, 

Pearson, 200۷. 

4- Rencher A.C. and Christensen, W.F. Methods of Multivariate Analysis, 3rd Edition, John 

Wiley & Sons, 2012. 

 

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر

 

 ترمانیم

 

 نهایي یهاآزمون

 

 پروژه

 

  
 

  نوشتاری:   

 ----عملکردی:     ----
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  نام انگلیسي درس: 1 چند متغيره گسسته یهاروشنام درس: 

Discrete Multivariate Methods  

 توضیحات:

 احتیاج به آزمایشگاه آماری دارد
 1و رگرسیون  2 ياضی:  آمار رازینشیپ 4تعداد واحد:             

 64تعداد ساعت:            

 فعالیت كالسي: نیازپیشنوع درس:        

 نوع واحد:      نظری

 

 هدف كلي درس:

 ای. ههای رستداده یهای توافقي و مدل بندبرای جدول یای، استنباط پارامتری و نا پارامترهای رستههای تحلیل دادهآشنایي با روش 

 سرفصل مطالب:

 ای.رسته هایداده در تحلیل گیرینمونه هایطرح و های آماری مناسب: توزیعيمرور كل 

 پیشایندی مانند هایجدول در كاررفتهبه مفاهیم و ها تعریف باالتر، بررسي و طرفهسه دوطرفه، پیشایندی هایجدول توصیف 

 و ساختاری تحلیل صفر چگونگي كوچك، هاینمونه برای دقیق استنباط استقالل، آزمون ها،بخت نسبت ها،نسبت تفاضل

 های مربوط.دلتا و سایر روش روش

 هایروش درستنمایي، متداول مانند ماكسیمم درستنمایي و شبه يابیهای برآورد ، روشافتهیمیتعم خطي هایمدل كلي توصیف 

 ها.برازش مدل نیکویي ارزیابي و 

 برای های لوجیتپنهان، مدل متغیر رویکرد ،ربط توابع لوژستیك، معرفي انواع رگرسیون دودویي،  پاسخ با هایتحلیل داده 

 .ترتیبي و اسمي هایپاسخ

 های مناسب آن.ن، موضوع بیش پراكنش و مدلوپواس شمارشي، مدل رگرسیون هایتحلیل داده  

 مراتبي.و انتخاب مدل از طریق راهبرد سلسله يابیپیوند، برآورد  معیارهای خطي، لو هایمدل 

 هایتابع درستنمایي، بررسي ویژگي سازی ممیتکراری، چگونگي ماكس هایای با اندازههای رستهداده یای بر مدل بندمقدمه 

 آماری برآورد پارامترها.

 صورت آماری افزارنرم یك حداقل با محاسبات و ارائه كاربردی و عددی هایدر هر فصل، مثالشده ارائه یهابرای تمام روش 

 . گیرد

 

 فهرست منابع:

1- Agresti, A. Foundations of Linear and Generalized Linear Models, Wiley, 2015. 

2- Agresti, A. An Introduction to Categorical Data Analysis, 2nd Edition, Wiley, 200۷. 

3- Bilder, C.R. and Loughi, T.M. Analysis of Categorical Data with R, CRC Press, 2014. 

4- Bishop, Y.M.M. Fienberg, S.E. and Holland, P. W. Discrete Multivariate Analysis, Springer, 

200۷. 

5- Stokes, M.E. Davis, C.A. and Koch, G.G. Categorical Data Analysis Using SAS, 3rd Edition, 

SAS Institute, 2012. 

 .1389مطالعات طولي و مقطعي، پژوهشكده آمار، گنجعلي، م.، رضايي قهرودی، ز، تحليل چند متغيره گسسته در  -6
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 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر

 

 ترمانیم

 

 نهایي یهاآزمون

 

 پروژه

 

  
 

  نوشتاری:   

 ----عملکردی:     ----
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 نام انگلیسي درس:  یناپارامتر یهاروشنام درس: 

Nonparametric Methods 

 توضیحات:

 احتیاج به آزمایشگاه آماری دارد
 آماری یها:   روشازینشیپ          3تعداد واحد:  

    48تعداد ساعت:     

 فعالیت كالسي:       نیازپیشنوع درس:  

 نوع واحد:      نظری

 :هدف كلي درس

  .در تحلیل دادهای یناپارامتر یهاآشنایي با روش 

 سرفصل مطالب:

 : ترتیبي یهاآماره مجانبي توزیع ،ترتیبي یهاآماره ی،ناپارامتر یهاروش مقدمه 

 یهابازه ،جامعه یهاچندک برای اطمینان یهابازهبرآورد ، هاچندک دیگر و میانه درباره آزمون : یانمونه یك یهاآزمون 

 .هاگردش بر مبتني یهاآزمون -ویلکاكسون آزمون -عالمت آزمون ، هاپوشش، هاعیتوز برای تحمل

 ویتني من آزمون ،اسمیرنوف كلموگروف یانمونه دو آزمون ،ولفوویتز ،والد گردش آزمون : یانمونه دو یهاآزمون. 

 نسبت- k نمار مك آزمون فریدمن، آزمون ،والیس كروسکال واریانس تحلیل آزمون : یانمونه 

 ــریب -جامعه دو پیوند معیارهای تعریفمتغیری :  دو یهانمونه برای پیوند معیارهای ــتگي ض ــریب همبس ــپیرمن، ض  اس

 هابخت نسبت ، المدا همبستگي ضریب -كندال همبستگي

 ویلك-شاپیرو و میزز وان-كرامر اسمیرنف،-كلموگورف یهاآزمون  :برازش نیکویي یهاآزمون 

 استرپ بوت یهاروش و جایگشتي یهاآزمون ،یپارامترنا رگرسیون  :ویژه مباحث به اشاره 

 صورت آماری افزارنرم یك حداقل با محاسبات و ارائه كاربردی و عددی هایدر هر فصل، مثالشده ارائه یهابرای تمام روش 

 . گیرد

 فهرست منابع:

 .1385 شیراز، دانشگاه انتشارات ینا پارامتر آمار ، ج.بهبودیان -1

 

2. Spreat, P. and Smeeton, N. C.  Applied Nonparametric Statistical Methods, 4th Edition, 

CRC Press, 200۷. 

3. Hollander, M. Wolfe, D. A. and Chicken E. Nonparametric Statistical Methods, 2nd 

Edition, Wiley, 2014. 

4. Gibbons, J. D. and Chakraborti, S. Nonparametric Statistical Inference, 5th Edition,  

CRC Press, 2010. 

 روش ارزشيابي: 

 ارزشیابي مستمر

 

 ترمانیم

 

 نهایي یهاآزمون

 

 پروژه

 

  
 

  نوشتاری:   
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  ---- ----عملکردی:   

    

 توضیحات: Sampling Methods Iنام انگلیسي درس:  1 یريگنمونه یهاروشنام درس: 

 آماری  یها:  روشازینشیپ 3تعداد واحد:             

 48تعداد ساعت:            

 فعالیت كالسي: نوع درس:       اصلي

 نوع واحد:      نظری

 

 هدف كلي درس:

 یریگو برآورد پارامترهای جامعه است. دانشجویان در این درس با خطاهای نمونه یانمونه یهایریآشنایي دانشجویان با طراحي آمارگ

ش یریگو غیر نمونه شده و  شنا  پیچیده  یهاو هم بر طرح یاهیپا یها. این درس هم بر طرحرندیگيكاهش این خطاها را فرام یهاوهیآ

 تأكید دارد. یریگنمونه

 سرفصل مطالب:

 شماری، مراحل نمونهیریگ: جامعه، چهارچوب نمونهیریگمفاهیم اولیه نمونه سر ستنباط در جوامع محدود، پارامتر یریگ،  ، ا

 .ها، اصول طراحي پرسشنامهداده یآورجمع یهااحتماالتي و غیر احتماالتي، روش یهایریگجامعه، نمونه

 ص یریگنمونه یهاوهیش صید و باز  وارون، برآورد در زیر جامعه( و غیر احتماالتي )گلوله  یریگ، نمونهدیخاص احتماالتي )

 برفي، ضمني، خط ثابت و ...( 

 ا جایگذاری و بدون جایگذاری، برآورد میانگین، مجموع كل و نســبت،  محاســبه و ب یریگتصــادفي ســاده: نمونه یریگنمونه

 برآورد واریانس برآوردگرها، فواصل اطمینان.

 با احتمال متغیر با جایگذاری و بدون جایگذاری، روش متناســب با اندازه، روش مجموع تجمعي، روش الهیری،  یریگنمونه

 روش برآورد مرتب.

 ــه با نمونهیبندبا طبقه یریگنمونه ــبه و برآورد واریانس برآوردگرها، مقایس ــ یریگ، برآورد پارامترها، محاس ــادفي س اده، تص

 یبندسا طبقهپ یریگنمونه

 با  یریگتصادفي ساده، برآورد حجم نمونه و تخصیص نمونه در نمونه یریگبرآورد حجم نمونه: برآورد حجم نمونه در نمونه

 طور خاص تخصیص نیمن(. )تخصیص متناسب، تخصیص بهینه و به یبندطبقه

 فهرست منابع: 

 .1384 .مركز نشر دانشگاهي، تهران و كاربردهای آن، یریگنظریه نمونه .عمیدی، ع -1

2-Lohr, L. S. Sampling: Design and Analysis, 2nd Edition, Duxbury Press, 200۹. 

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر
 

 ترمانیم
 

 نهایي یهاآزمون
 

 پروژه
 

  
 

  ------نوشتاری:   
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  ---- ------عملکردی:  
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 های تخصصيدرس
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 Probabilisticنام انگلیسي درس:  الگوهای احتمالينام درس: 

patterns 

 توضیحات:

 حل تمرین دارد
 1و فرآیند های تصادفي  1احتمال: ازینشیپ 4تعداد واحد:             

 64تعداد ساعت:            

 فعالیت كالسي: تخصصينوع درس:     

 و عملي نوع واحد:      نظری

 

 هدف كلي درس:

بط با مرتاین درس، به منظور آشنایي دانشجویان با مفاهیم نظری مرتبط با استنباط آماری و درک نظری خواص برآوردگرها و مسایل 

استنباط آماری ارایه مي شود. اصوال طرح و حل مسایل عملي و كاربردی در آمار با فراهم كردن یك قالب نظری برای آن مساله امکان 

 پذیر است و این كار با استفاده از مطالب این درس مي تواند صورت پذیرد.

 سرفصل مطالب:

 ال و خواص آن بر اساس اصول موضوعه كلموگروفآزمایش تصادفي، فضای نمونه و پیشامدها، تابع احتم 

 متغیر تصادفي، تابع احتمال و تابع توزیع مربوط به متغیر تصادفي 

 كانتلي، انواع متغیرتصادفي )پیوسته، گسسته( و مسایل مربوط به آنها، استقالل و لم بورل كانتلي-لم بورل 

  متغیرهای تصادفيبرداری از متغیرهای تصادفي و توزیع توام آنها، توابعي از 

 امید ریاضي 

 همگرایي ها، قضیه حد مركزی و قوانین اعداد بزرگ، تابع مشخصه و كاربردهای آن 

 فرآیندهای تصادفي: تعریف و رده بندی فرایندهای تصادفي، زنجیرهای ماركوف 

 ن، قضیه تجدیدوفرایند پواس 

 فهرست منابع:

1- Karr, A. F. (1۹۹3), Probability, Springer    

2- Resnick, S. I. (1۹۹۹), A Probability Path,  Birkhäuser Basel, Springer, New York. 

3- Ash, R. (2000), Probability and Measure Theory, Second edition, Academic Press, New York. 

 روش ارزشیابي:

 ارزشیابي مستمر
 

 ترمانیم
 

 نهایي یهاآزمون
 

 پروژه
 

  
 

  ------نوشتاری:   

 ------عملکردی:    ----

 :حاتیتوض  Statistical Inference   درس: يسینام انگل استنباط آماری  نام درس:
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 ن داردیحل تمر 2آمار ریاضي  :ازینشیپ 4 تعداد واحد:

 64 تعداد ساعت:

 :يت كالسیفعال تخصصي نوع درس:

 ینظر نوع واحد: 

 :درس يهدف كل

  ای(نقطه )براوردهایهای مختلف ای و مقایسه براوردها به روشدر راستای براورد نقطهاستنباط آماری  يم اصلیان با مفاهیدانشجو یيآشنا

  های آماری.ای و آزمون فرضیهبراوردهای بازهو 

 مطالب: سرفصل

 ورد های بسامدی برآهای كامل، قضیه باسو، روشبسنده مینیمال، آمارههای ها )اصول بسندگي، درستنمایي و پایایي(، آمارهاصول فروكاهي داده

(، روش بیزی برآورد، plug-inهای ، روشEMنایف، خودگرداني و الگوریتم های گشتاوری، ماكسیمم درستنمایي، خودگران، جك)روش

ا، اسره، توزیع پسیني، مالک ارزیابي برآوردگرهگیری، توزیع پیشیني مزدوج، توزیع پیشیني سره و نهای بازنمونهتوزیع پیشیني، روش

ای بر نظریه تصمیم، تابع زیان، تابع مخاطره و قواعد تصمیم بیزی، قواعد برآوردگرهای نااریب با كمترین واریانس، نابرابری اطالع، مقدمه

 های تقریب تصمیم بیزی.پذیرفتني و مینیماكس، روش

 های ارزیابي های اشتراک اجتماع(، روشهای اجتماع اشتراک و آزموندرستنمایي، آزمون بیزی، آزمونهای آزمون فرض )آزمون نسبت روش

رین های مربوطه، تواناتیرسون، به طور یکنواخت تواناترین آزمون، نسبت درستنمایي و روشپي-ها، احتمال خطاها، تابع توان، لم نیمنآزمون

های برابر، مقدار و اندازه نمونه، بازه اطمینان )با دمp-ای در آزمون فرض، های بزرگ نمونهتقریبهای نااریب، های یکنواخت، آزمونآزمون

ای به روش معکوس آزمون فرض، به وسیله های اطمینان با آزمون فرض، تعیین برآورد بازهترین طول و نااریب(، خواص و ارتباط بازهكوتاه

 های برابر، چگالترین بازه پسیني(، آزمون فرض بیزی، سازگاری، نظریه بزرگو رهیافت بیزی )با دمكمیت محوری، به وسیله تابع توزیع تجمعي 

ای بزرگ ای، برآوردهای بازههای فرض بزرگ نمونه، آزمونLRTای )سازگاری، نرمال بودن مجانبي و كارائي مجانبي(، توزیع تقریبي نمونه

 ای.نمونه

 فهرست منابع:

Bickel, P. J. and Doksum, K. A. (2002), Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics, 

Holden-Day Inc., USA. 

Casella, G. and Berger, R. L. (2002), Statistical Inference, Duxbury Press, California. 

Lehmann E. L. and Casella, G. (1۹۹8), Theory of Point Estimation, Springer, New York.  

Shao, J. (2003), Mathematical Statistics, 2nd Edition, Springer, New York. 

Lehman E. L. and Romano, J. P. (2008), Testing Statistical Hypothesis, Springer, USA. 

 :يابيروش ارزش

 رمستم يابیارزش
 

 ترمانیم
 

 یينها یهاآزمون
 

 پروژه
 

  * :ینوشتار  *  *

 :یعملکرد  -

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Joseph+P.+Romano&search-alias=books&field-author=Joseph+P.+Romano&sort=relevancerank
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 Econometrics: theory نام انگلیسي درس:  و كاربرد  نظریهاقتصاد سنجي:  نام درس: 

and application 

 :توضیحات

 حل تمرین دارد
 1های زماني  ،  سری1رگرسیون  :ازینشیپ 4تعداد واحد: 

 64تعداد ساعت: 

 فعالیت كالسي: تخصصينوع درس: 

 نوع واحد: نظری 

 :هدف كلي درس

 كاربرد روش های آماری در تحلیل داده های اقتصادی به ویژه مدل سازی روابط اقتصادی است. آشنایي دانشجویان با

 سرفصل مطالب:

  ماركف، خواص -كمترین توانهای دوم عادی و خواص آنها، قضیه گاوسمروری بر مدل های رگرسیوني تحت فروض معمول، برآوردگرهای

 توزیعي برآوردگر ها تحت فرض نرمال بودن خطا و خواص مجانبي تحت شرایط كلي تر.

 .مدلهای رگرسیوني تحت فروض ناهمساني واریانس و همبستگي در خطاها، برآوردگرهای كمترین توانهای دوم تعمیم یافته و خواص آنها 

 ل رگرسیوني با خطای مد ی رگرسیوني با متغیرهای تبییني تصادفي، همبستگي بین خطا و متغیرهای تبییني و اثر آن بر خواص برآوردگرها،مدلها

 روش متغیرهای ابزاری و كمترین توانهای دوم دو مرحله ای. اندازه گیری،

 مدلهای خودبازگشت و مدلهای تاخیر توزیع شده.  ()با وقفه مدلهای رگرسیوني سری های زماني، مدلهای شامل متغیرهای تاخیری ، 

  مدلهای رگرسیوني طول عمر، رگرسیون سانسورشده، رگرسیون بریده شده، رگرسیون تبادلي و توبیت، مدلهای انتخابي و روشهای دو مرحله

 ای هکمن و ماكسیمم درستنمایي برای برآورد پارامترها .

  مدلهای رگرسیوني برای تحلیل داده های پنلي،  روشهای رگرسیون های ادغام شده،  اثرات تثبیت شده، اثرات تصادفي، مدل های حاشیه ای و

 انتقالي.  

  ،امعادالت همزمان، مسئله شناسایي و ساختارهای تقلیل یافته آنها، روشهای برآورد پارمتره سیستمتعریف متغیرهای درون زا و برون زا . 

 مدل  ،انتخاب مباحثي از  مدلهای نا خطي، مدلها با متغیرهای وابسته دودوئي، مدل انتخاب گسسته،  رگرسیون های جعلي  و همجمعي

 رگرسیوني آمیخته.

 فهرست منابع:

Johnston, J.,  Dinardo, J. (1۹۹۷),  Econometric methods, Fourth Edition, McGrow-Hill 

Greene, W. H. (2011),  Econometric Analysis, Seventh Edition, Printic Hall, New Jersey. 

Gujarati, D., Porter, D. (2008),  Basic Econometric, Fifth Edition, McGraw-Hill. 

Wooldrige, J. (2012), Introductory Econometrics: A Modern Approach,  Fifth Edition,  Cengage 

Learning.  

Davidson, R., MacKinnon, J. G. (2004),  Econometric Theory and methods, Oxford university Press, 

New York. 

Amemiya, T. (1۹85), Advanced Econometrics, Harvard University Press,  Massachusetts. 
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Maddala, G. S. (1۹۹۹), Limited Dependent and Qualitative variables in Econometrics, University 

Press. Cambridge   
 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر
 

 ترمانیم
 

 نهایي یهاآزمون
 

 پروژه
 

  
 

  نوشتاری: 

 عملکردی:  -
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 های اختياریدرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :توضیحات Seminar نام انگلیسي درس:  سمینار   نام درس: 
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 حل تمرین دارد استنباط آماری  :ازینشیپ 2تعداد واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 فعالیت كالسي: تخصصي نوع درس:

 نوع واحد: نظری 

 

 هدف كلي درس:

در كاربردهای آمار در   كسب مهارت دانشجویان در استفاده از منابع، تهیه گزارش و ارائه شفاهي برای آمادگي انجام تحقیق 

 اقتصاد

 

 سرفصل درس: 

های مربوط به یك شاخه تخصصي آمار در اقتصاد با استفاده از مجالت علمي منظور از سمینار مطالعه و تحقیق درباره موضوع

فعالیت  شود. گزارش كتبير اقتصادی است كه با همکاری یکي از اعضای هیات علمي آمار تعیین و سرپرستي ميمرتبط با آما

نار ای با حضور سایر دانشجویان نیز به صورت سمیكند تهیه و ارائه شود و در جلسهبایستي مطابق قالبي كه گروه تعیین مي

 ارائه گردد.

 ی كتبي و شفاهي بر عهده سرپرست سمینار است.هاارزیابي سمینار پس از ارائه گزارش
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 :توضیحات Financial Time Series نام انگلیسي درس:  سری های زماني مالي  نام درس: 

 1های زماني  سری :ازینشیپ 3تعداد واحد:  حل تمرین دارد

 48تعداد ساعت: 

 فعالیت كالسي: اختیارینوع درس: 

 نوع واحد: نظری 

 :كلي درسهدف 

 هاسری های زماني مالي و ویژگي های  این سری ها و نحوه مدل سازی و تحلیل آماری آنآشنایي دانشجویان با 

 سرفصل مطالب:

  .معرفي بعضي از اصطالحات مالي از جمله سرمایه و بازده سرمایه و انواع آن و ویژگي های توزیعي آنها 

 سری های زماني خطي و مدل های  ،مروری بر مفاهیم اولیه سری های زمانيARMA   .و تحلیل چند سری مالي به كمك آنها 

 آزمونهای ریشه واحد، تفاضلي كردن،  مدلهای  ARIMA   ،ARIMA   .فصلي  و كاربردهایي از آنها 

 .مدلهای با حافظه طوالني ویژگي ها و  كاربردهای آنها 

  تغییرپذیری(Volatility)  در سری های زماني مالي و مدلهایARCH  وGARCH .و تعمیم هایي از آنها 

 و مدل های آماری مربوطه از جمله مدلهای  ي آزمون های مربوطه سری های زماني نا خطTAR  وSETAR. 

   ،مدل های سری های زماني چند متغیرهVARسری های زماني، رگرسیون جعلي  و همجمعي.  ،  رگرسیون 

 حثي از مدل سازی مقادیر فرین، انتخاب مباVaR ، .مدل سازی و تحلیل سرهای زماني با فركانس باال، مدل های زمان پیوسته و غیره 

 فهرست منابع:

Tsay, R. S. (2002), Analysis of Financial Time Series,  John Wiley & Sons, New York. 

Enders, W. (2004), Applied Econometric Time Series, Second Edition,  John Wiley & Sons, New 

Jersey. 

Zivot, E. Wang, J. (2006),  Modeling Financial Time Series with S-PLUS, Springer    

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر
 

 ترمانیم
 

 نهایي یهاآزمون
 

 پروژه
 

  
 

  نوشتاری: 

 عملکردی:  -
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 نام انگلیسي درس:  گیرینمونهنظریه  نام درس:

 Sampling Theory 

 توضیحات:

 حل تمرین دارد
3تعداد واحد:                1گیری های نمونهروش: ازینشیپ 

48تعداد ساعت:              

اختیارینوع درس:       دارد فعالیت كالسي: 

و عملي نوع واحد:      نظری  

 اقصگیری نهای نمونهگیری و چارچوبگیری برای تعیین فنون نمونههای نمونهدانشجویان با نظریه و روشكلي درس: آشنایي  هدف

 سرفصل درس: 

نه فاهیم نمو نهگیری، روشم نهگیری،  الگوریتمهای معمول نمو قههای نمو نهگیریطب ندی در نمو نهب بار، گیری، نمو قات پر گیری طب

های تعمیم نمونه به جامعه، گیری چندفازی، روشهای خیلي كوچك و خیلي بزرگ، نمونهبا حوزه ای، برخوردگیری چندمرحلهنمونه

ـــي، نمونهگیری، نمونهگیری، خطاهای غیرنمونهكالیبره نمودن برآورد، برآورد برای نواحي كوچك، خطاهای نمونه  گیریگیری چرخش

ـــده، كنترل انتخاب نمونه، برخورد با چارچوبهم گیری از جوامع گیری از جوامع نادر، نمونهگیری ناقص، نمونهنمونههای آهنو ش

ید، گیری صــید و باز صــای، نمونهگیری شــبکهبرفي، نمونهگیری گلولهگیری ســازوار، نمونهگیری غیرمســتقیم، نمونهگریزان، نمونه

 گیری چند چارچوبيکاني زماني، نمونهم گیریگیری مکاني، نمونهگیری جوامع در حركت، نمونهگیری چندبارگي، نمونهنمونه

 فهرست منابع:

Cochran, W. G. (1۹۷۷), Sampling Techniques, 3rd Edition, John Wiley & Sons, USA. 

Hedayat, A. S. and Sinha, B. K. (1۹۹1), Design and Inference in Finite Population Sampling, John 

Wiley & Sons, New York. 

Lavallée, P. (200۹), Indirect Sampling, Vol. ۷3۹۷, Springer, USA. 

Sampath, S. (2005), Sampling Theory and Methods, Alpha Science Inertnational Ltd., Harrow, Uk. 

Thompson, S. K. (1۹۹2), Sampling, John Wiley & Sons, New York. 

Tillé, Y. (2011). Sampling algorithms (pp. 12۷3-12۷4). Springer, Berlin, Heidelberg. 

Zayed, A. I. (1۹۹3), Advances in Shannon's Sampling Theory, CRC Press, USA. 

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر

 

 ترمانیم

 

 نهایي یهاآزمون

 

 پروژه

 

  
 

  نوشتاری: 

 عملکردی:  -
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یشرفته پتحلیل چند متغیره نام درس:   نام انگلیسي درس: 

 Advanced Multivariate Analysis 

 توضیحات:

 حل تمرین دارد
3تعداد واحد:              1: روشهای چند متغیره پیوسته ازینشیپ   

48تعداد ساعت:              

اجبارینوع درس:       فعالیت كالسي: 

و عملي نوع واحد:      نظری  

 

 هدف كلي درس:

 آشنایي با تحلیل های چند متغیره و كاربردهای آن

 مطالب:سرفصل 

 و توزیع كناری آنها tو  Fی توزیع های چند متغیرهتوزیع های معروف چند متغیره مانند نرمال، 

 توزیع های شرطي چند متغیره، خواص و كاربرد آنها در استنباط های آماری

 كوواریانس -وط به ماتریس واریانسدر آزمون های مرب توزیع ویشارت و كاربرد آن

 تحلیل مولفه های اصلي: خواص و كاربردها

 تحلیل عاملي: خواص و كاربردها

 ند متغیره.چدر تحلیل های   Rو كاربردها، ممیزی و رده بندی، تحلیل خوشه ای، استفاده از نرم افزار  تحلیل همبستگي كانوني: خواص

 

 فهرست منابع:

 

Mardia, K. V., Kent, J. T. and Bibbly, J. M. (1۹۷۹). Multivariate Analysis, Academic Press. 

Rencher, A. (1۹۹8). Multivariate Statistical Methods and Applications, Wiley. 

Rencher, A. (2002). Methods of Multivariate Analysis, 3rd Edition, JOHN WILEY & SONS 

Johnson and Wichern (200۷), Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th Edition 

 روش ارزشیابي:

 ارزشیابي مستمر
 

ترمانیم  
 

نهایي یهاآزمون  
 

 پروژه
 

  
 

نوشتاری:    ------  

 ------عملکردی:    ----

 

 

 
 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjspbGSlKvSAhVICpoKHTn8BLoQFggjMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.pearsonhighered.com%2Fprogram%2FJohnson-Applied-Multivariate-Statistical-Analysis-6th-Edition%2FPGM274834.html&usg=AFQjCNEAKcC-MYvvStY8L9gOAJLzHnpp6A&bvm=bv.148073327,d.bGg
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 :توضیحات Econometric Indexingنام انگلیسي درس:  سازی اقتصادیشاخصنام درس: 

مباني اقتصاد حاوی اقتصاد خرد، اقتصاد : ازینشیپ 3تعداد واحد:  حل تمرین دارد

 48تعداد ساعت:  گرانكالن، مباحثي از بازارهای مالي و واسطه

 - فعالیت كالسي: اختیارینوع درس: 

 نوع واحد: نظری 

 گیرند.سازی را نیز فرا ميشوند . مباني نظری شاخصهای اقتصادی آشنا ميدر این درس دانشجویان با شاخص :هدف كلي درس

  سرفصل مطالب:

 اقتصاد كالن و ها و موضوعات مختلف اقتصاد، سازی آماری، شاخهسازی در آمار و اقتصاد شامل: شاخصكلیاتي از شاخص

 حسابداری ملي، بازارهای مالي و نهادهای مالي و موضوعات اقتصاد خرد و بودجه خانوار.

 های های قیمتي و مقداری،  شاخصهای ارزشي به شاخصهای اقتصاد كالن شامل: نظریه اعداد شاخص و تجزیه كلشاخص

ی سپیرز، شاخص قیمت فیشر، شاخص والش و نظریهكننده، شاخص قیمت پاشه، شاخص قیمت الكننده و تولیدقیمتي مصرف

(، شاخص قیمتي دیویژیا Young(، شاخص جوان )Midyear( و میدیر )Loweهای لوه )شاخص قیمت خالص، شاخص

(Divisiaشاخص ،)های محاسبه بیکاری، های ملي، درآمد ملي، شاخصهای با پایه ثابت، حسابای و شاخصهای زنجیره

 های مختلف محاسبه نقدینگي.های نقدینگي و سایر شاخصهای پولي، شاخصپولي، كل های اقتصادشاخص

 های حجم در بازارهای مالي.های موزون قیمتي بازارهای اقتصادی و شاخصهای بازارهای مالي شامل: شاخصشاخص 

 های فاه خانوار، شاخصهای رهای مصرف خانوار، شاخصهای بودجه خانوار، شاخصهای اقتصاد خرد شامل: شاخصشاخص

 های اقتصادی.های كارایي واحدهای اقتصادی و شاخصوری واحدهای بهرهوری، شاخصهای بهرهدرآمد خانوار، شاخص

 های بازار كار شامل: نرخ مشاركت اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ مشاركت زنان، نرخ اشتغال، محاسبه سرمایه انسانيشاخص 

 ی شامل: ضریب جیني و منحني لورنزهای نابرابری اقتصادشاخص 

 سازی های ساخت و ساز و مسکن، پروانه ساخت، شاخصسازی فعالیتهای اقتصادی شامل: شاخصسازی در بخششاخص

 سازی در بخش صنعت.های مرتبط با كشاورزی و شاخصفعالیت

 فهرست منابع:

 (. اقتصاد كالن13۹2عباس شاكری )

 (13۹3برای بودجه خانوار ) گزارش بانك مركزی و مركز آمار

International Monetary Fund (2004), Consumer Price Index Manual: Theory and Practice. Manuals 

&and  Guides. 

 

 

https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=International+Monetary+Fund
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 ارزشیابي:روش 

 

 ارزشیابي مستمر
 

 ترمانیم
 

 نهایي یهاآزمون
 

 پروژه
 

*  

 

  * نوشتاری:  *

 دارد
 

 عملکردی:
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الملل و بین اقتصادآماری مباحث نام درس: 

 اقتصاد بازار كار 

 نام انگلیسي درس:

 Special statistical-economic topics 

 :توضیحات

 تمرین داردحل 

 : ازینشیپ 3تعداد واحد: 

 48تعداد ساعت: 

 - فعالیت كالسي: اختیارینوع درس: 

 نوع واحد: نظری 

این درس به ارائه و بحث مدل های به روز آماری و اقتصادسنجي در راستای بیان تئوری های تجارت بین الملل و  :هدف كلي درس

 بازار نیروی كار به عنوان دو زمینه پركاربرد در زمینه آمار اقتصادی مي پردازد. 

  سرفصل مطالب:

 ت نرخ ارز با استقاده از مدل های مباحث ویژه آمار اقتصادی در اقتصاد بین الملل شامل: مدلسازی نوساناARCH  وGARCH استفاده از روش ،

مدل سازی نظریه جاذبه   های پیش بیني در اقتصاد بین الملل، مدلسازی برابری قیمت ها و دستمزدها در اقتصاد بین الملل، فرضیه عبور نرخ ارز،

 .در تجارت بین الملل

 دلسازی رابطه بین بیکاری و تورم )منحني فیلیپس(، مدلبندی حداقل دستمزد، مدلبندی عرضه مباحث ویژه آمار اقتصادی در بازار كار شامل: م

و تقاضای نیروی كار، تبیین عوامل تعیین كننده تداوم نرخ بیکاری بر اساس تحلیل های تابع بقاء، تحلیل های تبعیض جنسیتي بر دستمزد و 

 بیکاری

 :فهرست منابع 

Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc. 

Feenstra, R. (2004). Advanced International Trade: Theory and Evidence. Princeton University Press. 

Hamilton, J. (1۹۹4). Time Series Analysis, Princeton University Press. 

Kocenda, E., Cerny, A. (200۷). Elements of Time Series Econometrics: An Applied Approach. 

Karolinum Press. 

Krugman, P. and Obstfeld, M. (2003). International Economics: Theory and Policy, 6th Edition, 

Addison-Wesley. 

Ramanathan, R. (1۹۹8). Introductory Econometrics with Applications, 4th ed., Harcourt Brace College 

Publishers. 

Wang, P. (2005). The Economics of Foreign Exchange and Global Finance. Springer. 

Heckman, J.J., LaLonde,R.J., Smith, J. A. (1۹۹۹),” The Economics and Econometrics of Active Labor 

Market Programs, in: Ashenfelter, O., Card, D. (ed.), Handbook of Labor Economics, Vol. 3A, 

Amsterdam: North Holland, 1865-20۹۷. 
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Holland, P.W. (1۹۹8), “Statistics and causal inference”, Journal of the American Statistical 

Association, 81, ۹45-۹۷0. 

 روش ارزشیابي:

 ارزشیابي مستمر
 

 ترمانیم
 

 نهایي یهاآزمون
 

 پروژه
 

  * نوشتاری:  *  *

 عملکردی: دارد
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 بندیهای صفنام درس: مدل

 

 توضیحات: Queuing modelsنام انگلیسي درس: 

 پیشنیاز:          3تعداد واحد:  

    48تعداد ساعت:      1فرآیندهای تصادفي 

 فعالیت كالسي: نوع درس:  اختیاری      

 نظری نوع واحد:     

 

شوند و مسائل بندی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ كاربردی آشنا ميهای صفدانشجویان با مدلاین درس  هدف كلي درس:

 گیرند. ها را فرا ميسازی در این مدلبهینه

 

 سر فصل مطالب:

 اولیه و مفاهیمبندی های صفمعرفي صف، مدل  

 یافته )با نرخ وابسته به زمان(های آن، پواسون تعمیممعرفي توزیع پواسون و ویژگي 

 مرگ، صف  و زاد فرایندM/M/1 صف ،M/M/c صف ،M/M/c/k صف ،M/M/infinity صف با منشا متناهي، حالت گذرای ،

 .M/M/1، و M\M\1\1های صف

  صف ورود گروهي، صف سرویس گروهي، صف ورود ارالنو، صف سرویس ارالنو، صف ورود تعییني )قطعي(، صف سرویس

 تعییني )قطعي(. 

  صفM/G/1  در صورت امکان صف( و فرمول پوالچك، خین چینG/M/1) 

 فهرست منابع:

Bhat, U. N. (2015). An introduction to queueing theory: modeling and analysis in applications. 

Birkhäuser. 

 

 

  .تهران دانشگاهي، نشر مركز ،صف مباني نظریه ، 13۷2 شاهکار، دكتر هریس و همکاران، ترجمه

 روش ارزشیابي:

 ارزشیابي مستمر

 

 میان ترم

 

 آزمون های نهایي

 

 پروژه

 

  درصد 50نوشتاری:     درصد 30 درصد 20 

 ----عملکردی:     ----
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 Unemploymentنام انگلیسي درس:  بیکاری  های طول مدتمدلنام درس: 

Duration models  

 :توضیحات

 حل تمرین دارد
 1آمار ریاضي : ازینشیپ 3تعداد واحد: 

 48تعداد ساعت: 

 - فعالیت كالسي: تخصصينوع درس: 

 نوع واحد: نظری 

 .های یقا و طول مدت بیکاریبندی دادههای مدلآشنایي دانشجو با روش :هدف كلي درس

 

  سرفصل مطالب:

 ای، برششناسي تحلیل بقا شامل سانسور نوع راست، چپ و بازهروش

 میرر-روش كپلن، پارامتری-بندی ناپارامتری و نیمارتباط توابع چگالي، مخاطره و بقا و مدل

 نامانا-مانا و زمان-زمانرگرسیون كاكس با متغیرهای كمکي 

 های تحلیل بقابندی طول مدت بیکاری با مدلمدل

 بررسي فرض متناسب بودن تابع مخاطره، مدل زمان شکست شتابیده

 گسسته-مدت زمان-های طولدگي، مدلهای شکننمدل

 های بسامدی و بیزی یافتن براورد پارامترهاروش

  نفوذ، انتخاب مدل و خوبي  برازش.های تشخیصي نقاط دورافتاده و با بررسي روش

 فهرست منابع:

Mills, M. (2011). Introducing Survival and Event History Analysis. Sage Publications, London. 

Christensen, R., Johnson, W., Branscum, A and Hanson, T. E. (2011). Bayesian Ideas and Data 

Analysis An Introduction for Scientists and Statisticians. CRC Press, Boca Raton (Chapter 13).  

 

 

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر
 

 ترمانیم
 

 نهایي یهاآزمون
 

 پروژه
 

  * نوشتاری:  *  *

 عملکردی: دارد
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 Longitudinal Data  نام انگلیسي درس: های طوليتحلیل دادهنام درس: 

Analysis 

 توضیحات:

 حل تمرین دارد

ی ها، روشسنجي: تئوری و كاربرداقتصادنیاز: پیش 3تعداد واحد:             

 48تعداد ساعت:              1های چندمتغیره گسسته و روش 1چندمتغیره پیوسته 

 فعالیت كالسي: دارد اختیارینوع درس:     

 عملينوع واحد:      نظری و 

فاده است و یادگیری تکنیکهای آماری برای تحلیل داده های طولي ،: این درس، نظریه آمار مرتبط با تحلیل داده های طولياهداف درس

 در تحلیل و مدلبندی داده های طولي است.   Rاز نرم افزارهای آماری مانند 

 :سرفصل مطالب

 تحلیل توصیفي و اكتشافي داده های طولي ، های طولي مثالهایي از داده، ساختار و ماهیت داده های طولي 

 روش های براورد: كمترین توانهای دوم، كمترین توانهای وزني، ، مقدمه ای بر مدلهای خطي تعمیم یافته، مقدمه ای بر مدلهای خطي

 برآوردهای استوار، تحلیل واریانس برای داده های مکرر، درستنمایي و درستنمایي مقید

  مدلهای چند سطحي برای داده ، مدلهای خطي آمیخته برای داده های طولي، متغیرهای كمکي زمان وابسته، با اثر های تصادفيمدلهای خطي

 مدلهای انتقالي ، تشخیص ساختار همبستگي داده های طولي، های طولي

 استفاده از نرم افزار  ، تحلیل بیزی برای داده های طولي، داده های گم شده در مطالعات طوليR برای تحلیل داده های طولي 

 مراجع

Peter Diggle, Patrick Heagerty, Kung-Yee Liang, and Scott Zeger (2002). Analysis of Longitudinal 

Data (2002), 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford, UK.  

Fitzmaurice, G. M., Laird, N. M., & Ware, J. H. (2004). Applied Longitudinal Analysis. New York: 

Wiley.  
Verbeke and Molenberghs (2000). Linear Mixed Models for Longitudinal Data. New York: Springer, 

Verlag. 
Hand, D. J., & Crowder, M. (1۹۹6). Practical Longitudinal Data Analysis. New York: Chapman & 

Hall.  
Hedeker, D., & Gibbons, R. D. (2006). Longitudinal Data Analysis. New Jersey: Wiley. 

Weiss, R. E. (2005). Modeling Longitudinal Data. New York: Springer-Verlag 

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر
 

 ترمانیم
 

 نهایي یهاآزمون
 

 پروژه
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  * نوشتاری:  *  *

 عملکردی: دارد

 

 

 

 

 Monte Carloنام انگلیسي درس:  روشهای مونت كارلویينام درس: 

Methods 

 توضیحات:

 حل تمرین دارد

نیاز: استنباط آماری و آشنایي با برنامه پیش 3تعداد واحد:             

 48تعداد ساعت:             نویسي كامپیوتر

 فعالیت كالسي: اجباری  نوع درس:   

 نوع واحد:      نظری و عملي

 

 هدف كلي درس:

 آشنایي با روش های مونت كارلو برای محاسبه ی انتگرال ها و تحلیل بیزی

 :سرفصل مطالب

 رد: مزایا و معایب-تولید اعداد تصادفي )قضیه تبدیل معکوس و انواع مثالهای پیوسته و گسسته ( الگوریتم قبول  

 های اقتصادیبا مثال نمونه گیری از نقاط مهم، انتگرال گیری به روش مونت كارلو 

  بهینه سازی به روش مونت كارلو و خواص آن، الگوریتم متروپولیس و نوردیدن 

  الگوریتمEM  و مشتقات آن و محاسبه ی انحراف معیار برآوردگرهایEM های اقتصادیبا مثال 

 كقضیه ارگودی -زنجیرهای ماركوف 

 هستینو: قدم زدن تصادفي و مستقل  -الگوریتم متروپولیس 

  های اقتصادیبا مثال نمونه گیری گیبس: دو مرحله ای و چند مرحله ای 

 استفاده از نرم افزار ، معیارهای همگرایي زنجیرهای ماركوفWinBugs   وR برای اجرای روشهای مونت كارلویي 

 فهرست منابع:

Robert, C. and Casella, G.  (2008). Monte Carlo Statatistical Methods,  Springer-Verlag New York.    

Givens, G. H. and Hoeting, J. A.  ( 2012), Computational Statistics. 2nd Edition, Wiley, New York. 

 روش ارزشيابي:

 پروژه های نهایيآزمون ترممیان ارزشیابي مستمر

 

  
 

  ------نوشتاری:   
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  ---- ------عملکردی:  
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 Advancedنام انگلیسي درس:  آمار محاسباتي پیشرفتهنام درس: 

Computational Statistics 

 :توضیحات

 حل تمرین دارد
اقتصاد،  نویسي، مبانيمباني كامپیوتر و برنامه: ازینشیپ 3تعداد واحد: 

 48تعداد ساعت:  1فرایندهای تصادفي 

 دارد فعالیت كالسي: تخصصينوع درس: 

 نوع واحد: نظری 

 سازی توایعهای اقتصادی و بهیینههای پیشرفته كامپیوتری در تحلیل دادهآشنایي دانشجو با روش :هدف كلي درس

  سرفصل مطالب:

 ریاضي الزم و ی بر مفاهیم عددیمرور 

 های ناخطيو حل معادله سازیبهینهها، افزارهای اقتصادی و دقت آنبررسي نرم 

 های زماني غیرخطيبندی سریابزار الزم برای مدل 

 سازی تركیباتيبهینه 

 سازیهای بهینهروش EM های اقتصادیبا مثال 

 سازی ابتکاری در اقتصادهای بهینهروش 

 گیری مونت كارلویيسازی و انتگرالشبیه ،گیری عددیانتگرال 

 های پیشرفته در مبحث، كارلوی زنجیر ماركوفيمونتمبنا، -سازیاستنباط اقتصادسنجي بیزی شبیهMCMC 

  يبراورد ناپارامتری چگالكارلویي خودگرداني، های مونت، آزمونخودگردانيابزار الزم برای یافتن براورهای ناپارامتری، براورد 

 هموارسازی و

 های اقتصادیهمراه با مثال متغیرههموارسازی چند، هموارسازی دومتغیره 

 فهرست منابع:

Belsley, D. A. and Kontoghiorghes, E. J. (200۹). Handbook of Computational Econometrics. John 

Wiley and Sons, Chichester, U.K. 

Givens, G. H. and Hoeting, J. A. (2012). Computational Statistics, Edition 2. Wiley, New York. 

 

 

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر
 

 ترمانیم
 

 نهایي یهاآزمون
 

 پروژه
 

  * نوشتاری:  *  *

 عملکردی: دارد
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 Advance nonparametric نام انگلیسي درس: آمار ناپارامتری پیشرفته در اقتصادنام درس: 

Statistics in economic 

 :توضیحات

 حل تمرین دارد
 استنباط آماری پیشرفته: ازینشیپ 3تعداد واحد: 

 48تعداد ساعت: 

 - فعالیت كالسي: اختیارینوع درس: 

 نوع واحد: نظری 

 های آمار ناپارامتری و كاربردهای آن در اقتصادآشنایي دانشجو با روش :هدف كلي درس

 

  سرفصل مطالب:

  های اظمیتان كالسیك، نابرابریهای مهمتاریخچه و نمادها، مجموعهمقدمه شامل: استنباط ناپارامتری چیست؟. 

 های براورد آماری تابعکي، تابعهای تجمعي مهم شامل: روشهای توزیع تجمعي و تابعبراورد تابع( های نفوذIFروش ،) های براورد

 .IFو پارامترهای مهم بر مبنای  CDFتابعکي 

 ن براوردگرها شامل: معرفي الگوریتم جك نایف، معرفي الگوریتم خودگردان، تعیین های جك نایف و خودكردان در تعییروش

های اطمینان پارامترها بر مبنای روش جك نایف و خودگردان، استفاده از روش خودگردان در حضور پارامتر مزاحم، استفاده از بازه

 پارامتریروش خودگردان در حالت نیم

 طمینان های اهای هسته، تعیین مجموعهواریانس، استفاده از تابع-پارامترها شامل: استفاده از نگرش اریبيهای كلي هموارسازی اصل

 های زیان در هموارسازیهای هسته، استفاده از تابعبا استفاده از تابع

 های خطي، انتخاب همواركنندهها شامل: رویکرد براورد پارامتر با استفاده از عاملهای كمکي در شرایط عدم اطالع از توزیع داده

های های تاوانیده، درستنمایي موضعي و خانوادههای بر مبنای تابعهای خطي موضعي، همواركنندهپارامترهای هموارساز، همواركننده

 های چندگانهمتمایز، همواركننده

 ها شامل: معرفي برآورد چگالي دادهC.V.  ،براورد چگالي هسته، براورد چگالي موضعي، در تعیین میزان خطای حاصل از براوردگرها

 های چندمتغیره. براورد چگالي

 فهرست منابع:

Wasserman, L. (2010). All of Nonparametric Statistics, Springer. 

Wasserman, L. (2010). All of Statistics: A course in Statistical Inference, Springer. 

 

 روش ارزشيابي:

 مستمر ارزشیابي

 

 ترمانیم

 

 نهایي یهاآزمون

 

 پروژه

 

  * نوشتاری:  *  *

 عملکردی: دارد



47 

 

 Structural equations  نام انگلیسي درس: بندی معادالت ساختارینام درس: مدل

modeling 

 توضیحات:

 حل تمرین دارد

سنجي: تئوری و كاربرد، اقتصادنیاز: پیش 3تعداد واحد:             

 48تعداد ساعت:              1های چندمتغیره پیوسته روش

 فعالیت كالسي: دارد نوع درس:     اختیاری

 نوع واحد: نظری و عملي

 برای بررسي روابط« معادالت ساختاری بندیمدل»یا همان « تجزیه و تحلیل ساختارهای كوواریانساهداف درس: در این درس دانشجو با 

  .دهدميمورد بررسي قرار هم تأثیرات همزمان متغیرها را شود. آشنا ميعلت و معلولي 

 ب: مطال سرفصل 

  ( انواع متغیرها )مشاهده شده و پنهانمروری بر 

  رسیون رگ، مسیر تحلیل، چندگانهرگرسیون ، رگرسیون خطي، ضریب همبستگي: حالت های مدل سازی معادالت ساختاریمروری بر

 معادالت ساختاری بندیمدل، چند متغیره

 آشنایي با محیط نرم افزار AMOS ،ابزارهای ویرایش مدل، انواع ابزارهای رسم نمودارهای مسیری، شناسایي داده ها به نرم افزار 

 مدل سازی در قالب ، الب رگرسیون سادهمدل سازی در ق، مدل سازی در قالب همبستگي: سازی برای متغیرهای مشاهده شدهمدل

 تحلیل مسیر، رگرسیون چند متغیره

 دهنده( و تکویني )شکل هایمدل، مدل سازی برای متغیرهای پنهان، تحلیل عاملي تأییدی، تحلیل عاملي اكتشافي: متغیرهای پنهان

 انعکاسي

 اصالح مدلشاخص های ، انواع شاخص های برازش مدل: شاخص های برازش و اصالح مدل 

 معادالت ساختاری بندیمدل تحلیل های (SEM) گر چند متغیرهای تعدیل، متغیرهای تعدیل گر دو سطحي: در بین گروه های مختلف

 هاآزمون های مقایسه مدل، سطحي

 نرمال بودن چند متغیری، وارسي داده های پرت چند متغیری، بررسي مفروضه های مدل سازی معادالت ساختاری 

 خودگردان سازی و مقایسه روش ، خودگردان سازی چیست؟: سازی، نرمال بودن چند متغیره و مقایسه روش های برآورد خودگردان

 استفاده از خود گردان سازی برای آزمون اثرهای غیر مستقیم، های برآورد

  بااقتصادی انجام یك پروژه  AMOS 

 فهرست منابع:

Westland, J. Christopher (2015). Structural Equation Modeling: From Paths to Networks. Springer, 

New York.  

Schumacker, R. E. and Lomax, R. G. (2015). A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling, 

Fourth Edition, Routledge, New York. 

 روش ارزشيابي:
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 پروژه های نهایيآزمون ترممیان ارزشیابي مستمر

 

  
 

  ------نوشتاری:   

----  
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 یهای بازو نظریه آشنایي با نظریه تصمیمنام درس: 

 

 نام انگلیسي درس: 

An Introduction to decision theory and game theory  

 توضیحات:

 IIپیشنیاز: استنباط آماری           3تعداد واحد:  

    48تعداد ساعت:      

 فعالیت كالسي: نوع درس:  اختیاری      

 نوع واحد:      نظری

 هدف كلي درس:

 ریه تصمیمنظهای ، تصمیم سازی بهینه براساس داده ها و یا بدون داده ها و كاربردو نظریه بازیها آشنایي با تعاریف اولیه نظریه تصمیم

 در استنباط آماری و بازیها

 فصل مطالب:سر 
 احتمال آن قضایای و ویژگیها مطلوبیت،زیان و  محدب، توابع و محدب های مجموعه ،ياحتمالمفاهیم اصلي از ای مقدمه ،

 ذهني و اطالع پیشیني. 

 شده یا تصادفي های عمل خالص، های عمل زیان، تابع طبیعت، حاالت فضای ها، عمل فضای :داده بدون تصمیم مسائل 

 عمل از نمودار، استفاده با و محاسبه با آنها كردن پیدا نحوه و خالص های عمل بین در بیزی و بیشینه-كمین های عمل آمیخته،

 بودن مجاز غیر یا نمودار، مجاز از استفاده با و محاسبه با آنها كردن پیدا نحوه و آمیخته اعمال بین در بیزی و بیشینه-كمین های

 .عمل یك

 با محاسبه و با بیشینه-كمین و بیزی تصمیم یافتن تصمیم، )مخاطره( توابع ریسك تابع تصمیم، توابع  داده: با تصمیم مسائل 

های كامل و لزوما ای، كالس، ناوردایي، تحلیل پسیني و دنبالهتصمیم یك بودن مجاز غیر یا مجاز داده، ارزش نمودار، از استفاده

 .كامل

 مسأله تصمیم یك عنوان به ها فرض آزمون تصمیم، مسأله یك عنوان به یابي برآورد  آمار: مسائل در تصمیم نظریه كاربرد. 

 ای میم دنبالهی تصای، نظریهای از نظریه بازیها، بازیهای شانسي دربرگیرنده مخاطره و عدم حتمیت، نظریه تصمیم دنبالهتاریخچه

 صفر، بازیهای با و بدون نقاط زیني.دو و چندنفره، بازیهای با همکاری دو نفره، بازیهای با مجموع -در بازیهای تك

 فهرست منابع:
Berger, J. O. (1۹85). Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis. Springer, New York. 

Lindgren, B. W. (1۹۷1). Elements of Decision Theory, Macmillan, New York. 

Neumann, J. and Morgenstern, O. (200۷). Theory of Games and Economic Behavior 60th Anniversary 

Commemorative Edition. Princeton University Press. Princeton. 

 Blackwell, D. A. and  Girshick, M. A. (1۹۷۹).  Theory of Games and Statistical Decisions. Dover, 

New York.  

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر

 

 میان ترم

 

 آزمون های نهایي

 

 پروژه

 

  درصد 50نوشتاری:     درصد 30 درصد 20 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=David+A.+Blackwell&search-alias=books&field-author=David+A.+Blackwell&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=M.+A.+Girshick&search-alias=books&field-author=M.+A.+Girshick&sort=relevancerank
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  ---- ----عملکردی:   

  نام درس: داده كاوی

 

 نام انگلیسي درس: 

Data mining 

 توضيحات:

 پیشنیاز:          3تعداد واحد:  

    48تعداد ساعت:      1احتمال 

 فعالیت كالسي: نوع درس:  اختیاری      

 نظری نوع واحد:     

 هدف كلي درس:

داده كاوی یکي از زیرشاخه های پركاربرد علوم داده ها است كه اشتراكات زیادی بین رشته های آمار و علوم كامپیوتر دارد. روش های 

 داده كاوی امروزه بیشتر متکي به شیوه های آماری است و از این لحاظ این درس برای رشته آمار از اهمیت باالیي برخوردار است. 

لیه پایگاه داده ها، مفاهیم اولیه داده كاوی، پاالیش داده ها، روش های رده بندی و خوشه بندی داده ها و الگوریتم آشنایي با اصول او

 های یادگیری. 

 سر فصل مطالب:
 تصمیم پشتیباني های سیستم طراحي ها، داده انبار ها، داده پایگاه :ها داده انبار و كاوی داده چیست؟، كاوی داده . 

 خودآموز ای رایانه مفهومي، سیستمهای یادگیری ماشیني، یادگیری :چیست؟ یادگیری كاوی، داده كاربردهای بازاریابي، در كاوی داده. 

 استفاده با ها داده مقدماتي تحلیل سازی، غني كدگذاری، ها، داده پاالیش ها، داده انتخاب  :ها داده پایگاه در دانش كشف فرآیند 

 شبکه پیوندی، قواعد تصمیم، درختهای مستقیم، نزدیکترین همسایگي، عددی ابزارهای پردازش تجسمي، فنون سنتي، روشهای از

 .عصبي های

 داده پایگاه بودن اغتشاشات، دار معني ها، داده محموعه از تلخیصي عنوان به یادگیری :یادگیری الگوریتم های گوناگون صورتهای 

 .فازی های

 فهرست منابع:
Aggarwal, C. C. (2015). Data mining: the textbook. Springer, New York. 

Zaki, M. J., Meira Jr, W., & Meira, W. (2014). Data mining and analysis: fundamental concepts and 

algorithms. Cambridge University Press, Cambridge. 

Adriaans, P., & Zantinge, D. (1۹۹6). Data Mining Addison Wesley Longman Limited. Edinbourgh 

Gate, Harlow, CM20 2JE, England. 

Billard, L. (2006). Symbolic data analysis: what is it?. Compstat 2006-Proceedings in Computational 

Statistics, 261-26۹. 

Giudici, P. (2005). Applied data mining: statistical methods for business and industry. John Wiley & 

Sons. 

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر

 

 میان ترم

 

 آزمون های نهایي

 

 پروژه
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  درصد 50نوشتاری:     درصد 30 درصد 20 

 ----عملکردی:     ----

 

 Topics in Information نام انگلیسي درس: مباحثي در نظریه اطالعنام درس: 

Theory 

 :توضیحات

 حل تمرین دارد
 استنباط آماری پیشرفته: ازینشیپ 3تعداد واحد: 

 48تعداد ساعت: 

 - فعالیت كالسي: اختیارینوع درس: 

 نوع واحد: نظری 

 ها در كاربردهای اقتصادیآشنایي دانشجو با موضوعات مهم در نظریه اطالع و استفاده از آن :هدف كلي درس

  سرفصل مطالب:

 های آن، انتروپي توام و انتروپي شرطي، خواص مهم و ها، تعریف اندازه شانون انتروپي و مشخصهمعادالت تابعي و كاربردهای آن

  ."مهم"های گوناگون انتروپي شانون، اندازه اطالع تعمیم

 آن در آمار، اندازه عدم دقت كریجز، های مختلف این اندازه و كاربردهای لیبلر از واگرایي مستقیم و خواص آن، تعمیم-اندازه كابك

 از اطالع نسبي. "مفید"اندازه تیل از بهبود اطالع، اندازه 

 سازی انتروپي اصول بهینه(EOP )های احتمالي پیوسته و گسسته، كاوی و كوژی توابع بهینه انتروپي، كاربردهای برای توزیعEOP 

 تصاد، مالي، بیمه و حسابداری.های نظری اطالع در اقدر آمار و جداول پیشایندی، مدل

 یافته وهای اطالع فازی تعمیمزههای اطالع فازی، انداتعریف عدم حتمیت فازی، عدم حتمیت احتمالي و اندازه فازی بودن، اندازه 

 ها، كاربرد اندازه اطالع فازی در پردازش تصویر.رفتار یکنوای آن

 فهرست منابع:

Golan, A. (2008). Information and entropy econometrics-A review and synthesis. Foundations and 

trends® in econometrics, 2(1–2), Boston. 

Ash, R. (1۹65), Information Theory, Interscience Publishers, New York. 

Aczel, J and Daroczy, Z. (1۹۷8), On Measures of Information and their Characterizations, Academic 

Press, New York. 

Kapur, JN (1۹8۹), Maximum entropy models in science and engineering, Wiley Eastern, New Delhi. 

Hooda, D.S. and Raich, V. (2015), Fuzzy Information Measures with Applictions, Narosa Publishing 

House.  

Kapur, J. N. and Keshvan, H. K. (1۹۹2), Entropy Optimization Principles with applications, Academic 

Press, San Diego.  

Soofi, E. S.  and Gokhale, D. V. (1۹۹۷), Information Theoretic Methods for Categorical Data and 

Advances in Econometrics, JAI Press, Greenwich. 
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 ارزشيابي:روش 

 ارزشیابي مستمر

 

 ترمانیم

 

 نهایي یهاآزمون

 

 پروژه

 

  * نوشتاری:  *  *

 عملکردی: دارد
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 وابستگي سازیمدل و مفصل نظریهنام درس: 

 

 نام انگلیسي درس: 

Copula Theory and Dependence 

Modeling 

 توضيحات:

 

 پیشنیاز:          3تعداد واحد:  

    48تعداد ساعت:      2آمار رياضي 

 فعالیت كالسي: دارد نوع درس:  اختیاری      

 كاربردی-نظری نوع واحد:     

 :درس كلي هدف

 وابسته متغیرهای سازیمدلتعیین همبستگي و  در آن كاربرد و مفصل نظریه با دانشجویان آشنایي

 :درس سرفصل

 مفصل وهافدین فرشه هایكران اسکالر، قضیه آن، هایویژگي و مفصل تعریف، چندمتغیره و منفرد دو و مطلق پیوسته توزیع توابع

 كامل مستقل و وابسته تصادفي متغیرهای

 از استفاده با یرهچندمتغ هایداده سازیشبیه، شعاعي متقارن تصادفي متغیرهای مفصل پذیر، تبادل تصادفي متغیرهای مفصل بقا، مفصل

 مفصل

 و رنمرگنست–گمبل، فارلي مفصل خانواده الکین، مارشال پالكت، بیضوی، گاوسي،: مهم هایمفصل معرفي مفصل، ساخت هایروش

 آن هایتعمیم

 های ارشمیدسيتبدیل الپالس و مولد مفصلآنها،  هایویژگي و ارشمیدسي هایمفصل خانواده

 صلمف تابع اساس بر وابستگي مفاهیم كندال، توزیع تابع لوی، شیماكس وهای آرمفصل معرفي مقدار، فرین هایمفصل خانواده

 یارهایمع برای اسکارسیني اصول جیني، اسپیرمن، كندال، وابستگي معیارهای پایین، و باال دمي وابستگي وابستگي، هایاندازه

 مختلف هایمفصلمحاسبه ضرایب همبستگي كندال و اسپیرمن برای  هماهنگي،

 وابستگي تصادفي هایترتیب

 درستنمایي بهش برآورد روش درستنمایي، ماكسیمم برآوردهای برای مجانبي نظریه مفصل، توابع پارامترهای درستنمایي برآورد ماكسیمم

 آنها مجانبي توزیع و تجربي مفصل اساس بر ایرتبه وابستگي معیارهای ،فرایند تجربي تجربي، مفصل تابع

 ،های گسستهكاربرد مفصل در ساخت توزیع، های وابستهداده برای مفصل برازش نکویي هایمبنا، آزمون مفصل استقالل هایآزمون

 .قابلیت اعتماد و متغیرهچند رگرسیون ،های زماني، فرایندهای تصادفيسری

 :منابع فهرست 

Cherubini, U., Luciano, E. and Vecchiato, W. (2004), Copula Methods in Finance, John Wiley & Sons, 

UK. 

Durante, F. and Sempi, C. (2015), Principles of Copula Theory, CRC Press, New York. 

Joe, H. (2015), Dependence Modeling with Copulas, CRC Press, Boca Raton, Florida. 

Joe, H. (1۹۹۷), Multivariate Models and Dependence Concepts, Chapman & Hall, UK. 

Mai, J. F. and Scherer, M. (2012), Simulating Copulas, Imperial College Press, London. 

Nelsen, R. B. (2006), An Introduction to Copulas, Springer, USA. 
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اندازه های درآمد وتوزيعنام درس: 

 نابرابری اقتصادی های

 Income distributionsنام انگلیسي درس: 

and Economics Inequality 

measures 

 :توضیحات

 حل تمرین دارد

 1آمار ریاضي : ازینشیپ 3تعداد واحد: 

    48 تعداد ساعت:

 - فعالیت كالسي: تخصصينوع درس: 

 نوع واحد: نظری 

 .آشنایي دانشجو با مفهوم شاخص های نابرابری :هدف كلي درس

  سرفصل مطالب:

 معرفي توزیع های درآمد و ویژگیهای آن، تاریخچه ی منحني لورنس و ضریب جیني 

  پیگودالتونمروری بر مفاهیم نابرابری های اقتصادی )ضرایب جیني، بن فروني، زنگا، اتکنسون،...( و اصل 

 معرفي شاخص های فقر 

  محاسبه ی ضرایب نابرابری های اقتصادی حداقل به كمك یکي از نرم افزارهایR,SAS,Stata 

 های اقتصادی، مشخصه هایي از ترتیب های لورنتس و آزمون فرضیه در مورد آن، آزمون برآورد و آزمون فرضیه برای ضرایب نابرابری

 م منحني لورنتسزمان كل و ارتباط آن با مفاهی

 مثالهای كاربردی در مورد نابرابری های اقتصادی 

 محول كردن انجام پروژه ی كاربردی و ارائه در این زمینه به دانشجویان 

 فهرست منابع:

Kleiber, C. and Kotz, S. (2003).  Statistical Size Distributions in Economic and Actuarial Sciences. 

Wiley Interscience. 

Cowell, F.A. (2011). Measuring Inequality. Oxford University Press. 

Chotikapanich, D. (2008 ). Modelling Income Distributions and Lorenz curves. Springer, New York. 

Gianni Betti and Achille Lemmi (2008). Advances on Income Inequality and Concentration Measures. 

Routledge Frontiers of Political Economy. 

R-Software (Help section related to Ineq.) 

 روش ارزشيابي:

 ارزشیابي مستمر

 

 ترمانیم

 

 نهایي یهاآزمون

 

 پروژه

 

  * نوشتاری:  *  *

 عملکردی: دارد
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 Design, control andنام انگلیسي درس:  ریزی، كنترل و بهبود كیفیتطرحنام درس: 

improving quality 

 :توضیحات

 حل تمرین دارد
 1آمار ریاضي : ازینشیپ 3تعداد واحد: 

    48 تعداد ساعت:

 - فعالیت كالسي: تخصصينوع درس: 

 نوع واحد: نظری 

 ریزی و كنترل آن با استفاده از مفاهیم آماری و اقتصادی. ی طرحآشنایي دانشجو با مفهوم كیفیت و نحوه :هدف كلي درس

  سرفصل مطالب:

های مختلف و كیفیت از دیدگاه تاریخ، استادان پیشتاز كیفیت، مفهوم كیفیت از دیدگاه : سیر تکاملي توجه بشر بهمفاهيم پايه در كيفيت

ی ابطهریزی، كنترل و بهبود كیفیت(، كاركرد كیفیت، ری كیفیت )طرحگانههای سههیت، تعریف و تفکیك حوزتعریف آن. مدیریت كیف

ی های آماری تولید و ارزش، دیدگاه كیفیت داخلي در مقابل خارجي و مباني روشها، مدت زمان چرخههزینهوری، بین كیفیت با بهره

 در كیفیت.

 حصول، طراحي ی مریزی كیفیت )ایجاد پروژه، شناسایي مشتریان، كشف نیازهای مشتریان، طراحي یا توسعهی راه طرح: نقشهريزی كيفيتطرح

یگما، ابزار سسیگمای طراحي یا طراحي برای ششهای فرایند و انتقال به عملیات(، رودكرد ششی كنترلی فرایند، طراحي یا توسعهیا توسعه

 پذیری، حدود تحمل و...(.فیت )قابلیت اعتماد، آمادگي، دسترسبرای طراحي كیآماری 

 گیری کرد، اندازههای عملگیری، ایجاد استانداردی یا سیستم اندازهایجاد سامانه : نقشه راه كنترل كیفیت )انتخاب موضوع كنترل،كنترل كيفيت

ها(، كنترل آماری فرایند، نمودارهای كنترلي، طراحي نمودارهای اوتمقایسه با استانداردها، انجام اقدام اصالحي بر اساس تفعملکرد واقعي، 

(، اقتصادی SDهتلینو( در رویکردهای آماری ) T2و ...( و چندمتغیره ) S ،P  ،NP ،C ،Uو  Rو  X-barكنترلي شوهارتي یك متغیره )

(EDو آماری )-( اقتصادیESD .)  

 ی شکست هاشامل هزینه های عملکرد ضعیف فرایندهاهای كیفیت ضعیف یا هزینه)هزینههای كیفیت : ممیزی و ارزیابي هزینهبهبود كيفيت

، ارزیابي وضعیت سازمان در بازاریابي فرهنو كیفیت در یریگهای ارزیابي و پیشت شامل هزینههای حصول كیفیداخلي و خارجي، و هزینه

ایزو  المللي كیفیت، نطام مدیریت كیفیتام كیفیت سازمان )جوایز ملي و بینبازار، ارزیابي فرهنو كیفیت در سازمان، و ارزیابي عملیات نظ

و ابزار آماری  سیگمای بهبودای، بهبود با رویکرد ششی ملي كیفیت ایران(، بهبود كیفیت و كاهش هزینه، بهبود با رویکرد پروژهو جایزه ۹000

 برای بهبود كیفیت.

 های كنترل ری در فصلماافزار آهای كاربردی و عددی ارائه و محاسبات با حداقل یك نرمفصل، مثالهای ارائه شده در هر برای تمام روش

 كیفیت و بهبود كیفیت صورت گیرد.

 

 فهرست منابع

 .. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایيریزی، كنترل و بهبود كیفیتطرح(. 13۹6مقدم، محمد )بامني

 ( دانشگاه علم و صنعت ایران.13۹3)ویرایش ششم(. ترجمه رسول نورالسنا ) كنترل كیفیت آماری(. 200۹مونتگمرد، داگالس سي )
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Mitra, A. (2016). Fundamentals of quality control and improvement, John Wiley & Sons, New York.  

Montgomery, D. C. (200۹). Introduction to statistical quality control, dspace.elib.ntt.edu.vn 
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 مباحث ویژه در اقتصادنام درس: 

 

 نام انگلیسي درس: 

Special topics in economic 

 توضيحات:

 

 1مباني اقتصاد و رگرسیون  پیشنیاز:          3تعداد واحد:  

    48تعداد ساعت:     

 -فعالیت كالسي:       اختیارینوع درس: 

 كاربردی-نظری نوع واحد:     

 

 كلي درس: هدف

 بررسي و واكاوی موضوعات مهم اقتصادی روز

 سرفصل درس: 

  . چند مقاله پژوهشي مربوط به شاخه تخصصي آمار اقتصادیواكاوی یا روز تخصصي های بررسي و پژوهش در زمینه
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 نامهپایاننام درس: 

 

 نام انگلیسي درس: 

Thesis 

 توضيحات:

 

 پیشنیاز:          6تعداد واحد:  

    ۹6تعداد ساعت:      سمينار

 -فعالیت كالسي:        اجبارینوع درس:  

 كاربردی-نظری نوع واحد:     

 

 كلي درس: هدف

 ی آمار اقتصادیانجام یك فعالیت تحقیقاتي در یکي از شاخه 

 سرفصل درس: 

بررسي و پژوهش در یك زمینه تخصصي یا چند مقاله پژوهشي مربوط به موضوعي مرتبط با شاخه تخصصي آمار اقتصادی كه موضوع 

د. دانشجو شواستاد راهنمای پایان نامه و دانشجو، تأیید گروه و تصویب شورای پژوهشي دانشکده علوم ریاضي تعیین ميآن با همکاری 

ای متشکل از استاد راهنما، مشاور و هیات داوران ارائه ای مدون به نام پایان نامه به كمیتهصورت پایان نامهنتیجه تحقیقات خود را به

 نماید.بق دعوت قبلي گروه، از آن دفاع ميدهد و در سمیناری، طمي

 نامه است.نامه بعد از دفاع بر عهده كمیته پایانارزیابي پایان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 یك الگوی نمونه ارائه دروس
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 3ترم  ترم دوم ترم اول

 واحد 2 سمینار   3 اختیاری واحد 4 استنباط آماری 

: سنجياقتصاد واحد 4 الگوهای احتمالي 

 كاربردتئوری و 

 واحد 6 نامهپایان واحد 4

های سریاختیاری )

 (زماني مالي

 واحد 3 اختیاری واحد  3 اختیاری واحد 3

 واحد 11 جمع واحد 10 جمع واحد 11 جمع

 

 


