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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

 - جناب آقايان حامد مختاري ترشيزي - دكتر نرگس صالح نيا" تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش  است كه با "سيد محمد سيدي

  از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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 نویسندگان مقدمه
ها  تر و گسترش اطالعات و داده حتو دسترسی را سو کیاخیر از دهۀ رشد سریع علم اقتصاد در چند 

پیچیدگی و در ابعاد مختلف از سوي دیگر این امکان را فراهم کرده است تا بتوان به کمک سایر علوم 
علم کامپیوتر محاسبه عددي معادالت اقتصادي پیچیده را به  هاي اقتصادي را حل کرد. گسترش تئوري

افزارهاي  اقتصادسنجی کاربرد دارند را آسان کرده است. یکی از نرمزة حوکه در  ییافزارها نرمکمک 
افزاري مایکروفیت  هاي اقتصادي بسته نرم ها و روش مورد استفاده در اقتصادسنجی براي تخمین مدل

  کند. مقدماتی تا پیشرفته اقتصادسنجی را فراهم می يها لیوتحل هیتجزاست که امکان 
ولی بیشتر بر  ،اقتصادي پرداخته است ها مدلمختصر به مبانی نظري  طور به هرچندر کتاب حاض

افزاري مایکروفیت تمرکز داشته که  هاي اقتصادسنجی در بسته نرم آموزش نحوه و روش تخمین مدل
خاص محصلین در  طور بههاي مختلف  هدف اصلی این کتاب است. کتاب حاضر براي دانشجویان رشته

مقدماتی و  يها لیوتحل هیتجزتوانند براي  رشته اقتصاد، مدیریت و حسابداري کاربرد دارد. می
  پیشرفته اقتصادسنجی از کتاب مذکور استفاده کنند. يها لیوتحل هیتجز

اول دو فصل با عنوان بسته کتاب حاضر در چهار بخش شامل چهارده فصل تنظیم شده است. بخش 
شود. این بخش به معرفی و کارهاي مقدماتی بر مایکروفیت پرداخته  مایکروفیت را شامل می يافزار نرم

گانه نام دارد. تمامی هفت روش و زیر  است. بخش دوم شامل هشت فصل که عنوان معادالت تک
دهد.  هاي ریشه واحد را پوشش می مایکروفیت و آزمون افزار نرم Univariateها از گزینه هاي آن بخش

نحوة بخش سوم سه فصل با عنوان معادالت چندگانه را به خود اختصاص داده است. در این بخش 
مایکروفیت توضیح داده شده است. در بخش پایانی که  افزار نرماز  Multivariateهاي  تخمین گزینه

 Volatilityهاي  شود. روش تخمین گزینه هاي تغییرپذیر را شامل می لیک فصل و عنوان مد
Modelling  مایکروفیت بیان شده است. افزار نرماز  

این اثر قطعاً خالی از ایراد و اشکاالت نیست. باعث خوشحالی و افتخار نویسندگان است در صورت 
 یا h.mokhtaritorshizi@mail.um.ac.irیل مشاهده ایراد و همچنین انتقادات خود را به آدرس ایم

n.Salehnia@um.ac.ir  بعدي ایرادات و نکات مذکور اعمال گردد.نسخۀ ارسال بفرمایید تا در  
سید محمد سیدي -رشیزيحامد مختاري ت- نیا نرگس صالح  

 

 
  
  




