فزم ب
فزم اطالعاث پايان نامو ىاي كارشناسي ارشد ً دكخزاي
حزفواي
نام ًاحد دانشگاىي:دانشگاه آساد
اسالمی ًاحد دىاقان
نام ً نام خانٌادگي دانشجٌ :احمد
علمداری
شمارة دانشجٌيي 900735390 :

كد شناسايي پايان نامو:

كد ًاحد :

سال ً نيمسال اخذ پايان نامو 91 :نيمسال دًم

عنٌان پايان نامت كارشناسي ارشد يا دكخزاي حزفواي

بزرسی ارحباط علی مخغيزىای کالن

اقخصادی ً شاخصيای باسار سزمايو
حاريخ دفاع اس پايان نامو:
حعداد ًاحد پايان نامو:

بو حزًف:

نمزة پايان نامت دانشجٌ بو عدد :

چكيدة پايان نامو( :شامم خالصو ،اىداف ،رًشىاي اجزا ً نخايج بدسج آمده)

تعییي راثطَ ي
ُسف از ایي پژُّص اًسازٍ گیری ،تجسیَ ّ تحلیل ّ
ثلٌسهست هیبى ضبذص ثبزار سرهبیَ ثب هتغیرُبي کالى اقتصبزيً ،ظیر
تْرمً ،رخ رضس حجن ًقسیٌگیً ،رخ ارز ّ زرآهس ًقتی زر ایراى هی ثبضس.
ا استفبزٍ از رّش ُبی
ثسیي هٌظْر ،زر ایي پژُّص تالش ضسٍ است تب ة
اقتصبزسٌجی ثَ سؤاالت تحقیق پبسد زازٍ ضْز  .هحبسجبت ایي پژُّص ثب
استفبزٍ از آهبرُبی هْجْز زر سری زهبًی  1376-90اًجبم ضسٍ است ّ ثب
 (ARDL1ایي هسئلَ
استفبزٍ از رّش ذْز تْضیحی ثب ّقفَ ُبی گسترزٍ (
هْرز ثررسی قرار گرفتَ استً .تبیج ترویي هسل پْیب ًطبى هی زُس کَ
راثطَ ثلٌسهستی ثیي هتغیرُبی تحقیق ّجْز زارز؛ ًتبیج آزهْى ُبی آسیت
ضٌبسی اثجبت کرز هسل هْرز ًظر ُیچ هطکلی ًسارز؛ ًتبیج ترویي ثلٌسهست
ًطبى زاز کَ راثطَ هثجتی ثیي هتغیرُبی ًرخ تْرم ّ ًرخ رضس ًقسیٌگی ّ
هتغیر ّاثستَ (ضبذص ثبززٍ ًقسی سِبم) ّجْز زارز ّ ُوچٌیي راثطَ هٌفی
اثجبت
ّ ًرخ ارز ثب هتغیر ّاثستَ
ثیي هتغیر ُبی زرآهسُبی ًفتی
حرکت ثَ سوت
گرزیس؛ ًتبیج هسل تصحیح ذطب زر هسل ًطبى هی زُس کَ
تعبزل ثب سرعت هتعبزلی صْرت هی گیرز.
ّاژگبى کلیسی :ثبزار سرهبیَ ،تْرمً ،رخ ارزً ،قسیٌگی ،ثبززٍ ًقسی
سِبم
اهضب استبز راٌُوب
اهضب هسیر گرٍّ
فٌبّری

زکتر اهیر ُرتوٌی
زکتر هبضبهلل ّلیربًی
هبضبهلل ّلیربًی

اهضب هعبّى پژُّص ّ

زکتر

. Auto Regressive Distributed Lag
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