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 دانشگاه عالمه طباطبائی

 مدیریت آموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی



 زبان تخصصی مالی

 

 ساعت آموزشی 16واحد،  1 :و ساعات تدریس تعداد واحد

 لغات تخصصی مالی و اقتصادی و درک مطلب :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

 .است لغات تخصصی مالی و اقتصادیبا  پذیران دانش ییآشناهدف:

 :اجمالیسرفصل 

 درک مطلب گزارش های تحلیل و تخصصی و ترجمه آنها به فارسی 

 ترجمه گزارش ها به انگلیسی 

 :تفصیلیسرفصل 

 لغات و اصطالحات حوزه ابزارهای مختلف بازار سرمایه 1-1

 لغات و اصطالحات حوزه ساختار و عملکردی نهادهای بازار سرمایه 1-2

 پول و بیمه مرتبط با فعالیت های بازار سرمایهاصالحات تخصصی حوزه بازار  1-3

 اصالحات تخصصی حوزه معامالت و تحلیل های بنیادین ، تکنیکال، رفتاری و صورت های مالی 1-4

 

 

 

 

 

 

 

 



 حسابداری ابزارها و نهادهای مالی

 

 ساعت آموزشی 32، واحد 2 تعداد واحد و ساعات تدریس:

 --- :ه ایتناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرف

روش ها وفنون حسابداری ابزارها و رویدادهای غالب در نهادهای ماالی فااا    با  پذیران دانش ییآشناهدف:

 در بازار سرمایه است.

 :و تفصیلی اجمالیسرفصل 

  حسابداری اوراق قرضه 

  حسابداری سهام عادی و سود تقسیمی، افزایش سرمایه 

  حسابداری اوراق مشارکت و صکوک 

 حسابداری ادغام ها به روش اتحاد منافع و خرید آشنایی با 

  آشنایی با روش های ارزشگذاری سرمایه گذاری ها 

 آشنایی با حسابداری در شرکت های سرمایه گذاری 

  آشنایی با حسابداری در شرکت های تامین سرمایه 

  آشنایی با حسابداری در بانک ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1مالی بنگاه)مدیریت 

 

 ساعت آموزشی 48، واحد 3 اعات تدریس:تعداد واحد و س

 مقدمات امورمالی شرکتی :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

کاربرد نظریه های مرتبط با امور مالی شرکتی به منظور تصمیم گیری در جنبه با  پذیران دانش ییآشناهدف:

 بهینه می باشد. های مختلف امور مالی و افزایش قدرت آنها در اتخاذ تصمیمات مالی

 :اجمالیسرفصل 

 مقدمات بودجه بندی سرمایه ای 

 مقدمات هزینه سرمایه 

 مقدمات مدیریت تأمین مالی 

 مقدمات تجزیه و تحلیل اهرم ها و نقطه سربه سر 

 تعاریف مقدماتی مربوط به بازده 

 تعاریف مقدماتی مربوط به ریسک 

 :تفصیلیسرفصل 

 ای سرمایه بندی مقدمات بودجه  1-1

  ای سرمایه بندی بودجه اهداف و مفروضات ریف،تعا .1

 مختلف های بخش میان تفاوت و فرآیند مراحل شناخت شامل ای سرمایه بندی بودجه فرآیند تحلیل .2

  ای سرمایه های پروژه

 :شامل ای سرمایه بندی بودجه زیربنایی اصول .3

 آنها محاسبه و خروجی و ورودی نقدی جریانات شناخت  

 غیرمتعارف و متعارف نقدی جریانات شناخت  

 مناسب نقدی جریانات انتخاب  

 نرخ محاسبة و ای سرمایه پروژة یک ارزیابی در استفاده مورد مناسب تنزیل نرخ تعیین 

  آن انتظار مورد بازدهی

  نقدی های جریان تخمین در استهالک محاسبه و گردش در سرمایه مالیاتی، جویی صرفه با آشنایی .4

 ارزیرابی  برر ( الجمع مانعه) ناسازگار های طرح برابر در مستقل های طرح ریتأثیرگذا چگونگی تشریح .5

   ای سرمایه های پروژه

 بیران  ای، سررمایه  پرروژة  یرک  ارزیرابی  در زیرر  هرای  روش از یک هر نتایج تفسیر و کاربرد محاسبه، .6

 :  آنها مقایسه و آنها از یک هر مزایای و ها ویژگی



 سرمایه برگشت دورة  

 سرمایه رگشتب دورة معکوس 

 حسابداری بازده نرخ میانگین(ARR ) 

 خالص فعلی ارزش(NPV) 

 داخلی بازده نرخ(IRR) 

 سودآوری شاخص(PI) 

 سرمایه هزینة مقدمات  1-2

   مختلف های روش از استفاده با عادی سهام هزینة تفسیر و محاسبه .1

 بندی رتبه رویکرد و سررسید تا بازده رویکرد از استفاده با ثابت نرخ با بدهی هزینة تفسیر و محاسبه .2

 بدهی

  ممتاز سهام هزینه نرخ محاسبه و تعریف .3

  انباشته سود سرمایه هزینه نرخ محاسبه و تعریف .4

   شرکت یک( WACC)سرمایه هزینة موزون میانگین تفسیر و محاسبه .5

  مالی تأمین مختلف منابع سرمایة هزینة بر یارانه اعطای و ها مالیات اثرگذاری چگونگی .6

 استفاده جمله از سرمایه، هزینة موزون میانگین محاسبة در ها وزن محاسبة برای جایگزین های روش .7

 شرکت مطلوب سرمایة ساختار از

 بهینه سرمایة بودجة تعیین برای مالی منابع ترکیب و سرمایه نهایی هزینة از استفاده چگونگی .8

 پروژه یک خالص فعلی ارزش تعیین در سرمایه نهایی هزینة نقش .9

  مالی تأمین مقدمات مدیریت 1-3

 بلندمدت مالی مقدمات تأمین 1-3-1

 بلندمدت مالی تأمین های ویژگی .1

 سهام صاحبان حقوق طریق از مالی تأمین .2

 ثابت درآمد با بهادار اوراق طریق از مالی تأمین .3

 بلندمدت اجاره طریق از مالی تأمین .4

 مدت کوتاه مالی تأمین مقدمات 1-3-2

 مدت کوتاه مالی تأمین های ویژگی .1

 از اسرتفاده  عدم هزینه محاسبه و تجاری اعتبارات مدیریت بر موثر عناصر)تجاری اعتبارات مدیریت .2

 ( نقدی تخفیف

 تجراری  اوراق از اسرتفاده  چگرونگی  و تجاری اوراق بندی رتبه انواع با آشنایی) تجاری اوراق مدیریت .3

 ( مالی تأمین ابزارهای از عنوانیکی به

 آنها ازطریق مالی تامین معایب و محاسن و بانکی اسالمی دعقو با آشنایی .4



 ها اهرم و سر مقدمات تجزیه تحلیل نقاط سربه 1-4

  یک هر های ویژگی و شرکت یک مرکب اهرم و مالی اهرم عملیاتی، اهرم تعریف .1

  مرکب اهرم درجة و مالی اهرم درجة عملیاتی، اهرم درجة تفسیر و محاسبه .2

 و سرر  سرربه  نقطرة  در فرروش  مبلر   و مقدار محاسبة و کل و نقدی مالی، ،عملیاتی سر سربه نقاط .3

  فروش مختلف سطوح در شرکت خالص سود تعیین

  تعاریف مقدماتی مربوط به بازده  1-5

  زیر: شرح به بازده مفاهیم بین تمایز و محاسبه و گذاری سرمایه  بازده مختلف اشکال .1

 (کل بازده) نگهداری دورة بازده 

 یافته ققتح بازدة 

 شده بینی پیش بازدة 

 انتظار مورد بازده 

 مرورد  ترورم  نرخ ریسک، بدون بازده نرخ) گذار سرمایه یک انتظار مورد بازده نرخ بر تأثیرگذار عوامل .2

 ( ریسک صرف و انتظار

 مفاهیم پایه ریسک 1-6

 ادافرر  ثرروت  مطلوبیرت  و تفراوتی  بری  هرای  منحنری  تحلیل و گریزی ریسک و پذیری ریسک تعاریف .1

  گریز ریسک و پذیر ریسک

   آنها بر مؤثر عوامل و ریسک منابع و انواع تعریف .2

 ثابت  درآمد با بهادار اوراق در گذاری سرمایه  های مرتبط با انواع ریسک .3

 ریسرک  پرداخرت،  عردم  ریسرک  شرامل اوراق بهادار با درآمد ثابت  اعتباری های ریسک انواع تعریف .4

   اعتباری بندی رتبه در آن نقش و آنها میان تمایز و اعتباری رتبة تنزیل ریسک و اعتبار شکاف

 

 

 

 

 

 

 



 ابزارهای تأمین مالی در بازار پول و بازار سرمایه

 

 ساعت آموزشی 32، واحد 2 تعداد واحد و ساعات تدریس:

 --- :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

ماالی در حاوزب باازار پاو  و سارمایه ک اور و تبیاین         ابزارهای مختلف تأمینبا  پذیران دانش ییآشناهدف:

 است.ویژگی های مالی، مزایا و ماایب هر کدام جهت ارائه یک باد تحلیلی کالن نگر 

 :و تفصیلی اجمالیسرفصل 

 معرفی اوراق خزانه و اوراق قرضه دولتی و شهرداری ها 

 روش های تأمین مالی بین المللی 

  اوراق صکوک مفاهیم، سازوکار و جریانات نقدی 

 روش های تأمین مالی نهادهای سپرده پذیر 

 روش های تأمین مالی نهادهای سرمایه گذار 

 روش های تأمین مالی ساختار یافته 

  آشنایی باابزارهای نوین حوزه بازار پول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 (2قوانین و مقررات بازار سرمایه)

 

 ساعت آموزشی 32، واحد 2 تعداد واحد و ساعات تدریس:

مقررات تحلیل گری بازار سرمایه/ مقررات مدیریت سبد  :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

 اوراق بهادار

قوانین حرفه ای حوزب بازار سرمایه و مقررات مرتبط باا مادیریت سابد اوراق    با  پذیران دانش ییآشناهدف:

 بهادار در بازار سرمایه است.

 :اجمالیسرفصل 

  قانون مالیات های مستقیم فصول منتخبی از 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 

 قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی 

 قواعد عمومی قراردادها و شرایط حاکم بر عقود معین در قانون مدنی ج.ا.ا 

  دستورالعمل های تأسیس و فعالیت موسسات پردازش اطالعات مالی، سبدگردان و مشاوره سرمایه

 گذاری

 دستور العمل تأسیس و فعالیت صندوق های زمین و ساختمان 

 دستور العمل های تأسیس، فعالیت و گزارش دهی مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک 

 :تفصیلیسرفصل 

 فصول اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجارتی -1

 11و  9های  اصالحیة قانون تجارت، مبحث اول بخش -2

  های تجاری نون تجارت در مورد سایر شرکتمباحث دوم تا هفتم قا -3

 های چهاردهم و پانزدهم قانون تجارت در مورد اسم تجارتی و شخصیت حقوقی باب -4

هرای   ها و سایر مقررات در مورد شررکت  فصول دوم تا چهارم قانون تجارت در مورد تصفیه امور شرکت -5

 تجاری

 طلب، چک، اسناد در وجه حاملهای چهارم و پنجم قانون تجارت، راجع به برات، فته  باب -6

 دهم قانون تجارت در مورد ضمانت  باب -7

 قانون تجارت الکترونیک -8

 قانون صدور چک و سایر مقررات در مورد چک -9



، باب اول در مورد اشخاص مشمول مالیات، فصل پنجم باب دوم در مورد قانون مالیات های مستقیم -11

بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر جمع  حق تمبر، فصول پنج و هفتم باب سوم در مورد مالیات

های  ها و فصل دوم در مورد هزینه درآمد ناشی از منایع مختلف،باب چهارم فصل اول در مورد معافیت

 قابل قبول و استهالک و فصل چهارم در مورد مقررات عمومی و فصل نهم در مورد وصول مالیات 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده -11

 دادها و شرایط حاکم بر عقود معین در قانون مدنی ایرانقواعد عمومی قرار -12

 مدیره سازمان بورس هیأت 23/5/1389)مصوب دستورالعمل تأسیس وفعالیت پردازش اطالعات مالی -13

 (و اوراق بهادار

هیأت مدیره سرازمان برورس و اوراق   29/8/1389)مصوب فعالیت سبدگردان  دستورالعمل تأسیس و -14

 (بهادار

هیأت مدیره سازمان بورس و 4/3/1389)مصوب گذاری  و فعالیت مشاور سرمایه دستورالعمل تأسیس -15

 (اوراق بهادار

هرای سررمایه گرذاری مشرترک      دهی رویردادهای مرالی صرندوق    دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش -16

 (هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار5/7/1388)مصوب 

هیأت مردیره سرازمان   29/1/1388)مصوب تمانی های ساخ سنجی پروژه راهنمای تهیه گزارش امکان -17

 (بورس و اوراق بهادار

هیرأت مردیره   29/1/1388)مصروب  فرم تقاضای صدور مجوز تأسریس صرندوق زمرین و سراختمان      -18

 (سازمان بورس و اوراق بهادار

 هیرأت 29/1/1388)مصوب دستورالعمل صدور واحد سرمایه گذاری صندوق های زمین و ساختمان  -19

 (مدیره سازمان بورس واوراق بهادار

)مصرروب دسررتورالعمل بررازارگردانی واحرردهای سرررمایه گررذاری صررندوق هررای زمررین و سرراختمان  -21

  (هیأت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار29/1/1388

هیرأت مردیره سرازمان برورس     29/1/1388)مصوب   دستورالعمل تأسیس صندوق زمین و ساختمان -21

 (واوراق بهادار

)مصرروب هررای زمررین و سرراختمان  عمل ترردوین روش و تهیررة اسررناد مزایررده در صررندوق دسررتورال -22

 (هیأت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار29/1/1388

گرذاری صرندوق زمرین و سراختمان      دستورالعمل نحوه ی محاسبه خالص ارزش واحردهای سررمایه   -23

 (هیأت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار29/1/1388)مصوب 



هرای   دسرتورالعمل نحروة تعیرین قیمرت خریرد و فرروش اوراق بهرادار در صرندوق        ی مصوبه اصالح -24

 (هیأت مدیره سازمان بورس 9/7/1387)مصوب  گذاری سرمایه

 گذاری مشترک)شامل تمامی انواع آن( های سرمایه نامة نمونه صندوق اساسنامه و امید -25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحلیل آماری و اقتصادسنجی مالی

 

 ساعت آموزشی 48، واحد 3 حد و ساعات تدریس:تعداد وا

 ی پی رفتهروش های کمّ :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

مباحث آماری پی رفته و تحلیل دادب های مالی حاوزب باازار سارمایه باا بهارب      با  پذیران دانش ییآشناهدف:

 است.گیری از تکنیک های پی رفته 

 :اجمالیسرفصل 

 لمفاهیم احتما 

 توزیع احتماالت معمولی 

 نمونه گیری و برآورد 

 آزمون فرضیه 

 همبستگی و رگرسیون 

 رگرسیون های چند متغیره 

 تجزیه و تحلیل سری زمانی 

 :تفصیلیسرفصل 

 احتمال مفاهیم 6-1

  (exhaustive)فراگیر و( الجمع مانعه)ناسازگار رویدادهای رویداد، پیشامد، تصادفی، متغیر تعریف .1

  قیاسی و ذهنی ، تجربی احتمال میان تمایز و حتمالا توزیع توضیح .2

  وقوع عدم یا وقوع دفعات تعداد برحسب پیشامد یک احتمال .3

  غیرشرطی و شرطی احتماالت میان تمایز .4

 کره  شررایطی  در پیشرامد  دو از یکری  حرداقل  وقروع  پیشامد، دو مشترک احتمال تفسیر و محاسبه .5

 مستقل پیشامد تعداد هر مشترک احتمال و باشد شده داده آنها وقوع احتمال

 وابسته و مستقل پیشامدهای میان تمایز .6

 (total porabability rule) کامل احتمال قضیه از استفاده با غیرشرطی احتمال یک تفسیر و محاسبه .7

  مشترک احتمال تابع یک کوواریانس تفسیر و محاسبه .8

  بیز قضیه استفاده با احتمالی توزیع یک محاسبه .9

  ترتیب و ترکیب فاکتوریل، قواعد از استفاده با کمی مسایل حل .11

 معمولی احتماالت توزیع 6-2



  پیوسته و گسسته تصادفی متغیر میان تمایز و احتمال توزیع .1

  گسسته تصادفی متغیر یک برای ممکن رویدادهای مجموعه .2

 از اسرتفاده  برا  تصادفی متغیر یک احتماالت و تجمعی توزیع تابع احتمال، چگالی تابع احتمال، تابع .3

  تجمعی توزیع تابع

 ای جمله دو تصادفی متغیر و یکنواخت گسسته تصادفی متغیر احتمال توابع محاسبه و تعریف .4

  یکنواخت پیوسته احتمال توزیع محاسبه و تعریف .5

 ضریب نقش و متغیره چند و متغیره یک نرمال توزیع میان تمایز و نرمال توزیع تابع یک های ویژگی .6

  متغیره چند نرمال توزیع در همبستگی

 متغیر یک گرفتن قرار احتمال تعیین و تصادفی متغیر یک نرمال توزیع برای اطمینان فاصلة تعیین .7

  نظر مورد اطمینان فاصلة در تصادفی

 محاسربه  و متغیرتصرادفی  یرک  کرردن  اسرتاندارد  چگرونگی  توضریح  استاندارد، نرمال توزیع عریفت .8

  استاندارد نرمال توزیع از استفاده با احتماالت

 توزیرع  از اسرتفاده  دلیرل  و (log normal)نرمرال   لگراریتمی  توزیرع  و نرمرال   توزیع میان ارتباط .9

  ای سرمایه های دارایی گذاری  قیمت مدل در نرمال لگاریتمی

 بره  باتوجره  پیوسرته  مرکب بازده نرخ محاسبه و پیوسته و گسسته مرکب بازده های نرخ میان تمایز .11

 (holding period return)( کل بازده)نگهداری ورهد بازده نرخ

 برآورد و گیری نمونه 6-3

 گیری نمونه خطای تفسیر و گیری نمونه توزیع گیری، نمونه خطای تصادفی، ساده گیری نمونه تعریف .1

  شده بندی طبقه تصادفی گیری نمونه و تصادفی ساده گیری نمونه میان تمایز .2

  مقطعی های داده و زمانی سری های داده میان تمایز .3

  آن اهمیت و حدمرکزی قضیه تعریف .4

 نمونه میانگین استاندارد خطای محاسبه .5

  جامعه پارامترهای اطمینان فاصله برآورد و ای نقطه برآورد میان تمایز .6

  مطلوب برآوردکنندة یک برای الزم های ویژگی .7

  آن آزادی درجة محاسبه و t-student توزیع های ویژگی .8

 :  که شرایطی در جامعه میانگین برای اطمینان ةفاصل محاسبه .9

 باشد مشخص جامعه واریانس 

 باشد نامشخص جامعه واریانس 

 باشد بزرگ بسیار نمونه اندازه ولی نامشخص جامعه واریانس 

   گیری نمونه خطاهای انواع و نمونه مناسب اندازه تعیین .11

 فرضیه آزمون 6-4



 تمرایز  ،(H1)مقابرل  فرضریة  و( H0)صفر فرضیه نتخابا نحوه فرضیه، آزمون مراحل فرضیه، تعریف .1

  طرفه دو و طرفه یک فرضیة میان

 آزمرون  در آن کراربرد  و داری معنری  سرطح  تعریف دوم، نوع و اول نوع خطای آماری، آزمون تعریف .2

 فرضیه

  فرضیه آزمون و اطمینان فاصله رابطه و آزمون توان و گیری تصمیم قاعدة تعریف .3

 اقتصادی دار معنی نتیجة یک و آماری ةنتیج یک میان تمایز .4

 :  برای آن نتایج تفسیر و مناسب آماری آزمون تعریف .5

 که وقتی نرمال جامعة در ای نمونه میانگین توزیع: 

 است معلوم واریانس  

 است نامعلوم واریانس 

 با مستقل تصادفی نمونه اساس بر  نرمال جامعة دو ای نمونه میانگین تساوی: 

 معلوم واریانس  

 نامعلوم واریانس 

 (زوجی مقایسه آزمون)نرمال جامعة دو در ای نمونه میانگین تفاوت 

 : شامل فرضیه آزمون نتایج تفسیر و مناسب آماری آزمون تعریف .6

 نرمال توزیع با جامعه واریانس 

 مستقل تصادفی نمونه دو براساس نرمال توزیع با جامعه دو واریانس تساوی  

 توانرد  مری  ناپارامتریرک  آزمون که شرایطی تعیین و ناپارامتریک و تریکپارام های آزمون میان تمایز .7

  باشد مناسب

 رگرسیون و همبستگی 6-5

  پراکنش نمودار تفسیر و نمونه همبستگی ضریب و نمونه کوواریانس تفسیر و محاسبه .1

   کاذب همبستگی و دورافتاده نقاط شامل واریانس آنالیز های محدودیت .2

 پذیرش معیارهای تعیین و جامعه همبستگی ضریب بودن صفر فرض با ماریآ فرضیه آزمون تنظیم .3

   مشخص داری معنی سطح در آزمون فرضیات رد یا

  خطی رگرسیون در وابسته و مستقل متغیرهای میان تمایز .4

  رگرسیون ضرایب تفسیر و خطی رگرسیون زیربنایی مفروضات تعریف .5

 رگرسیون ضرایب برای اطمینان فاصلة و تعیین بضرای تخمین، استاندارد خطای تفسیر و محاسبه .6

 آمراری  آزمرون  انتخراب  جامعره،  رگرسریون  ضررایب ( H1)مقابل فرضیة و( H0)صفر فرضیه تنظیم .7

  مشخص داری معنی سطح در صفر فرض قبول یا رد تعیین و مناسب

 دارمق و تخمینی رگرسیون مدل بودن مشخص فرض با وابسته متغیر شدة بینی پیش مقدار محاسبه .8

  وابسته متغیر شده بینی پیش مقدار برای اطمینان فاصلة تفسیر و محاسبه و مستقل متغیر

 و( ANOVA)واریرانس  آنرالیز  نترایج  تفسریر  و رگرسریون  تحلیرل  و تجزیه در واریانس آنالیز کاربرد .9

  آماره تفسیر و محاسبه



  رگرسیون تحلیل و تجزیه های محدودیت .11

 آن تحلیل و تجزیه با مرتبط ثمباح و متغیره چند رگرسیون 6-6

 مسرتقل،  متغیرر  چنردین  و وابسرته  متغیر میان ارتباط تعیین و چندمتغیره رگرسیون معادلة تنظیم .1

  آنها هریک P-Value و شده برآورد ضرایب تفسیر و مستقل، متغیر هر آماری داری معنی تعیین

 مقدار محاسبة و جامعه یونرگرس ضرایب برای( H1)مقابل فرضیة و( H0)صفر فرضیه آزمون تنظیم .2

 آزمون از استفاده با مشخص داری معنی سطح در( H0)صفر فرضیه قبول یا رد تعیین و آماری آزمون

 آزمون نتایج تفسیر و دوطرفه یا یک

 برا  وابسرته  متغیرر  شردة  بینری  پریش  مقدار و جامعه رگرسیون ضرایب برای اطمینان فاصلة محاسبه .3

  مستقل متغیرهای مقادیر و تخمینی رگرسیون مدل بودن مشخص

  متغیره چند رگرسیون مدل زیربنایی مفروضات .4

 تفسریر  و تمرایز  تعریرف،  متغیره، چند رگرسیون در آن استفاده چگونگی و F آماره تفسیر و محاسبه .5

 متغیرر  تبیرین  چگونگی و متغیره چند رگرسیون در شده تعدیل تعیین ضریب و( R2) تعیین ضریب

 NOVA جدول و رگرسیون معادله از حاصل نتایج از استفاده با وابسته

 کیفی متغیرهای بجای (dummy)مجازی  متغیر از استفاده با متغیره چند رگرسیون معادلة تنظیم .6

   رگرسیون ضرایب نتایج تفسیر برای

 همبسررتگی و هررا واریررانس ناهمسررانی تررأثیر و (heteroscedastisity)هررا واریررانس ناهمسررانی انررواع .7

 بر استنتاجات آماری (Serial Correlation)پیاپی

  آن از جلوگیری چگونگی و چندمتغیره رگرسیون نتایج بر مدل نامناسب بیان تأثیر .8

  رگرسیون مدل بر وارده انتقادات و متغیره چند رگرسیون نتایج اقتصادی تفسیر .9

 زمانی سری تحلیل و تجزیه  6-7

  تخمینی روند ضرایب به توجه با یزمان های سری شده بینی پیش مقدار ارزیابی و محاسبه .1

 ارزیرابی  و خراص  زمرانی  سرری  یرک  در لگراریتمی  یرا  خطری  رونرد  از استفاده کننده تعیین عوامل .2

  آن های محدودیت

 داری معنری  وتحلیرل  زمرانی  سرری  یرک  (Covariance Stationary) کواریانس ثبات الزامات تعریف .3

  ثبات بی زمانی های سری

 هرای  بینری  پریش  محاسربه  ، Pمرتبره  (Auto Regressive) رگرسریو خود مردل  یرک  سراختار  تبیین .4

 خودهمبستگی چطور اینکه توضیح و باشند مشخص تخمینی ضرایب چنانچه ای دودوره و ای دوه یک

 گیرد می قرار استفاده مورد زمانی سری خودرگرسیو مدل یک بودن مناسب آزمون برای ماندها پس

 میانگین به بازگشت مرتبه محاسبه و (Mean reversion) میانگین به بازگشت تعریف .5

 زمانی سری های مدل ثباتی بی .6

 (Random walk) تصادفیگام  فرآیند های ویژگی .7

 زمانی های سری تحلیل و تجزیه در واحد ریشه آزمون کاربرد .8



 سرری  خودرگرسریو  هرای  برا مردل   آن ارتباط و ثباتی بی تعیین برای واحد ریشه آزمون انجام مراحل .9

 زمانی

 مقرادیر  تفسریر  و محاسربه  و زمانی های سری تحلیل و تجزیه در فصلی اثر تصحیح آزمون ونگیچگ .11

 زمانی فاصله با AR مدل از استفاده با شده بینی پیش

 و (Auto regressive conditional heteoskedasity(ARCH)) واریرانس  خود رگرسریو شررطی ناهمسرانی    مدل .11

 زمانی سری اریانسو بینی پیش برای آن از استفاده چگونگی

 و(nonstationrity)  ثبراتی  بری  بررسری  بررای  زمرانی  سرری  متغیرهرای  تحلیرل  و تجزیره  چگونگی .12

 رگرسیون خطی مدل در استفاده از پیش ،(cointegration) جمعی هم

 آن از استفاده توجیه و ها ازمدل ای مجموعه میان از خاص زمانی سری مدل یک انتخاب .13

 


