
 تعالیبسمه

     آمار، ریاضی و رایانهدانشکده  

  سري هاي زمانی مالی: درس طرح

  

  مشخصات درس

 Financial Time Series عنوان انگلیسی: سري هاي زمانی مالی درس: عنوان

 عملی/نظري  واحد  چهار: تعداد واحد  دکتري       ارشدکارشناسی   کارشناسی :     مقطع

 98-99  تحصیلی سال  دوم اول  نیمسال     یاضی و رایانهآمار، ر  دانشکده: تدریس محل

 30/15 تا 30/13 ساعت    فرد  روز: تدریس زمان 114:  کالس شماره

  1 سري هاي زمانینیاز: درس پیش  -------    رسای       ياراختی     یاصلنوع درس:  

  مشخصات استاد  

  آماره: گرو  محمدرضا صالحی رادنام و نام خانوادگی: 

  سال 28 سوابق تدریس:  دکتري آمارسوابق تحصیلی: 

  اطالعات تماس 

  درصورت تمایل): داخلی (یا مستقیم شماره تلفن   108 شماره اتاق:

  ساعات حضور: moresara20@gmail.com آدرس ایمیل:

  

  معرفی و هدف درس

، TAR, SETARآرچ، گارچ، تغییرپذیري، لی، حافظه طوالنی، مداخله اي، یستا، فصاکالسیک، ایستا، نا :آشنایی دانشجویان با سري هاي زمانی

VAR  ها و نحوه مدل سازي و تحلیل آماري آن اقتصادي مالی وکاربرد هاي این مدل ها در مسائل و ویژگی هاي این سري ها و.  

  هاي تدریس و نحوه ارائه درسروش

  و پروژکتوراستفاده از کتاب، جزوه و لوازم جانبی مانند: ویدئ

  مشارکت دانشجویان در مباحث کالس، برگزاري کالس حل تمرین

  

  توانند: بروندادهاي یادگیري درس، در پایان این درس دانشجویان می

  یک سري زمانی را تشخیص دهند. ،یییستاا، ناییایستا .1

  سري زمانی را تشخیص دهند. ) براي برازش روي مشاهدات یکبودن نوع مدل(مناسب .2

  یک سري زمانی را به دست آورند.ش بینی براي آینده پی .3

  

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس

  منبع  موضوع/ موضوعات مورد بحث  تاریخ  هفته

    معرفی برخی اصطالحات مالی.، ه سري هاي زمانی، چتاریخ ،منابع و طرح درسارائه   23/6/98   1 هفته

   ، و ویژگی هاARIMA, ARMA, AR, MAاي زمانی کالسیک، معرفی سري ه  30/6/98  2 هفته

  تحلیل چند سري زمانی مالی با استفاده از مدل هاي معرفی شده 6/7/98 3 هفته
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  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس

  منبع  موضوع/ موضوعات مورد بحث  تاریخ  هفته

  آزمون هاي ریشه واحد، روش هاي ایستا کردن 13/7/98 4 هفته

  کاربردهاي آن ها وي فصلی و ویژگی ها  ARIMAمدل هاي  20/7/98 5 هفته

  آزمون اول 27/7/98 6 هفته

  رسمی تعطیل 4/8/98 7 هفته

    مدل هاي حافظه طوالنی و ویژگی ها و کاربردهاي آن ها  11/8/98 8 هفته

    تغییرپذیري و ویژگی هاي آن در سري هاي زمانی، کاربرد این مفهوم در مباحث مالی  18/8/98 9 هفته

    هاي زمانی مالیو کاربردهاي آن در سري  ARCHمدل هاي   25/8/98 10 هفته

    و کاربردهاي آن در سري هاي زمانی مالی GARCHمدل هاي   2/9/98 11 هفته

  و آزمون هاي مربوطه ، معرفی سري هاي زمانی ناخطیآزمون دوم 9/9/98 12 هفته

  SETARو  TARمدل هاي  16/9/98 13 هفته

  SETARو  TARمدل هاي ادامه   23/9/98 14 هفته

    VARسري هاي زمانی چند متغیره، مدل هاي   30/9/98 15 هفته

    ، جمع بنديVARادامه مدل هاي   7/9/98 16 هفته

  

  نحوه ارزشیابی

  بروندادهاي یادگیري مورد انتظار  از نمره نهایی  زمان برگزاري   موارد سنجش

    %10  پروژه کاربردي  فعالیت پژوهشی )1

    %5  حل تمرینات طول ترم  فعالیت کالسی )2

    %25  12و  6 هفته  رمتامتحان میان )3

    %60  تقویم دانشکده  امتحان پایان ترم )4

    ------  ------  سایر )5
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  مشی درسها و خطارزش ،نکات مورد توجه دانشجویان

 حضور به موقع و مستمر در کالس درس و کالس حل تمرین  

 مشارکت در فعالیت هاي کالس  

 پیگیري و انجام تکالیف در زمان هاي تعیین شده 

 زمون هاي طول ترمشرکت در آ  

  

  فهرست منابع اصلی و مکمل درس
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