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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 ")مقدماتی( زویویا افزارنرم با یاقتصادسنج"

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 مدت:

 
 ساعت 21

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار21افروز، پالک دل، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه (عج)خیابان ولیعصر :کانم
 کاربردی های اقتصادسنجی؛ دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران و مدرس دورهمحمدحسین معماریانقای آ مدرس:
 ؛بازار سرمایه های کارگزاری و سایر نهادهای مالیمدیران و کارشناسان شرکت مخاطبین:

 ؛اعتباریپولی و  و موسسات هاها، بیمهبانکمدیران و کارشناسان 

 های اقتصادی، مدیریتی و مالی؛کارشناسان و پژوهشگران حوزه

 های اقتصاد، مدیریت، مالی و حسابداریدانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته

 مندان به حضور در این دورهسایر عالقه

 .نام نماینداولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبتنفر؛  12 ظرفیت دوره:

 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت

 باشد*تاپ الزامی می*با توجه به محتوای دوره به همراه داشتن لپ

 ریال 1،2،2،222معادل  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر شهریه آزاد:

 ریال 12،222،،2با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:
 21/22/79 چهارشنبه تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامتکمیل ثبت نام:نحوه ثبت

 گردد.می اعطاء کانون گواهینامه شرکت در دوره کنندگان از سویبه شرکت دوره پایان در مدرک:

 

 معرفی دوره:
 یاقتصادسنج. دارد یاقتصاد روابط سنجش یبرا یکم یهاروش از استفاده به ازین عموما اقتصاد حوزه در هانامهانیپا و مقاالت ارشگن       

 یبرا یاقتصادسنج آن در کاربرد و وزیویا افزارنرم یمعرف به دوره نیا. است یاقتصاد یهاپژوهش در یکم یهاروش نیپرکاربردتر از یکی
 .است شده یطراح( افزارنرم با کار مرحله نیاول از) یمقدمات آموزش یبرا دوره یمحتوا. پردازدیم یاقتصاد روابط سنجش

 

 های دورهسرفصل 

 ای بر انتخاب موضوع و استخراج دادهمقدمه 1

 EViews افزار آشنایی اولیه با نرم 2

3 
برخی  - تعریف متغیر مجازی  – تبدیل متغیرها - ها و نتایجسازی دادهذخیره - هاها )ورود دادهمدیریت داده

 دستورهای مرتبط(

 تحلیل اکتشافی( -رسم نمودار -تحلیل آماری )آمار توصیفی 4

 آزمون فرضیه( -تحلیل نتایج -مدل رگرسیون خطی کالسیک )برآورد  5

 شکل تبعی مدل( -ثبات ساختاری –خودهمبستگی  -ناهمسانی واریانس -های تشخیص )نرمال بودن آزمون 6

 ARMAشناسایی فرآیندهای  7

 های کاربردیمثال 8

 

 بندی دوره:زمان
 زمان کالس تاریخ روز ردیف

12الی  29ساعت  27/22/79 چهارشنبه 1  

12الی  29ساعت  11/22/79 شنبه 2  

12الی  29ساعت  22/79/،1 چهارشنبه 3  

12الی  29ساعت  17/22/79 شنبه 4  
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