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 مقدمه

در مادیر عدد؛دد در  ، عالنیت در فرایند زنددیی انادانی ردنددس ا دتدانیممیچنانچه 

« مدرفددت»چنددیص عددد؛دس،  نچدده قددراس تر؛یددت ق کددر عرالنیددت دار مدددس ق یندده دارد 

 قاشد.می

حصدد؛م مدرفددت قدده منادد؛ر شددنادت هز  حدیدددال  ددا ماصدد؛م تددال   ددایی ا ددت ددده در 

ییرد. تال   ا قراس حص؛م مدرفت در زندیی اناانی غالباً چنیص مایرس ع؛رت می

شدد   « ددلددت» ددا یددا  ددادکار اس، در قاددکر داحددد اس  یا ددی تاددت نددا  در دددان؛ 

 داس دص؛عدی در ت دت ای داد د دکه دا یدا حکدی ییرند، قدیص لااظ ا دت دده ددلدتمی

 نمایند. اس  م؛زشی یا مدرفت یاقی اقدامات عملی میدان؛ 

 ادکار اس  م؛زشی یا تاصیلی زیر نا  م کب د ح؛ نک؛  ش   یرفکه د قه نا؛س دده 

 داس متکلدت تدلیمداتی یدا تاصدیالتی شدام   دا یدا رشدکهدر  ادکار اس ایص چنیص ح؛زال

ادد  م د؛ز  قدایردیدال اندد، از ایدص تملده مه اده تاصدیالت عدالی دص؛عدی حیدا  نید  

 ا ( از دزارت ماکر  تاصیالت عالی قه عن؛ا  ی ی از دان؛ 1393)ر می در  ام 

 دداس حردد؛ل، علدد؛   یا ددی، شددرعیات د اقکصدداد در یددا  ددادکار اس تاصددیلی در ح؛زال

 نماید.فدالیت میش ر داق  

تاصددیالت عددالی حیددا  قدده منادد؛ر تارددو نیاز دداس  م؛زشددی اقکصدداد مه ادده  حدد؛ ن ی

افدد د  قددر  حدد؛ ن یماصددلیص در حدد؛زال اقکصدداد شدد   یرفکدده ا ددتد قدددیص لادداظ ایددص 

ا دددکادا  دایمدددی د مهقدددت، دری ددد؛لم د مندددردات در دددی منا دددب د مدیدددارس را قدددراس 

 ماصلیص ترتیب دادال ا ت. یادییرس ق ینة

دری د؛لم اقکصداد مه ادده تاصدیالت عددالی حیدا  تدامپ د دد دیوارتمنددت قد؛دال ددده در    

 اس )مالی د قان دارس، ادارال د من منت تشبثات( م؛رد تمردد  قدرار یرفکده دیوارتمنت

 ا ت.

چ ددار  ماددکر نتاددکیص )ادم، دد ،  دد؛ ، چ ددار ( حردد؛ل د علدد؛   یا ددی قدده عدد؛رت 

ایص چ ار  ماکر ت؛تده قیشدکر ردس ممدامیص  یرددد قدیص لااظ درعم؛می مطالده می

ا ا ی مکمردد  ا دت، قده عبدارت دیسدر قادکر تددریم اغلدب ممدامیص ا ا دی، چ دار 

  ماکر ادلی ا ت.

 داس در مادددد  دیوارتمنت حد؛ ن یاز  ماکر حن م الدی  مادکر  شدکم، ماصدلیص ایدص 

اعدی، د نددد قددیص لاداظ  مادکر اس ادکصادکصاعی شا  قه تاصی  د؛د ادامده مدی

 قیشکریص ممامیص تتصصی را قا د؛د دارند.

ثرافت ا المی د زقا  دارتی شام  ممامیص ح؛ نک؛  شم؛م ق؛دال قناقر ایص قدراس  در 

یردندد قه نا؛س ده در  ر  ماکر تن ا ید  دریددیت تددریم  شت  ماکر مطالده می

 یردد. می

 
 : پوهنځیمعرفی مختصر 

تامده نیداز  م؛ت؛د س اقه نیاز  ا د تراضاینیت د مطاقو عرضه ددمات تاصیلی قا د

س تاصیلی ید  ن اد اتغیر، قازدید د ق ب؛د ددامدار نصاب د ماک؛یات در ی تما  قه 

 دداس تاصددیلی    قدده  ددطو منطردده د ت ددا  دارد. افغاناددکا  ددده زمددانی ن اد را دشدد؛ر

ه مکا دنانه یدی چندد د د، نمد؛د ددمات تاصیلی قا دینیت د قه  د؛یه ت دانی فدرا م مدی

 اس ددامدار نک؛اناکه دده تغیدرات عمددال را در نصداب ادیر نابت قه مش الت د تنگ

اقکصدداد مه ادده  حدد؛ ن ی س تاصدیلی ددد؛یی ای دداد نمایدد.ن اد دداتاصدیلی د دضدددیت 

دردس  1392ای داد یردیدد د در  دام  1391تاصیالت عالی دص؛عی حیا  در  دام 



 ه
 

ماصلیص در  یاکم دریدیت  1393قه ع؛رت ر می  غاز شد د در  ام  ح؛ ن یایص 

قناقر ایص  دایت دزارت ماکر  تاصدیالت عدالی دده  .ت ب یردیدال اند ح؛ ن یدر ایص 

  میشه تادید داشکند ده  یاکم دریدیت ن ادینه یردد.

 قاشد.اقکصاد د؛ا ا  ترقیه ماصلیص در دد رشکه می ح؛ ن ی

 قان ی دیوارتمنت ام؛ر مالی د 

 )دیوارتمنت من منت د ادارال تشبثات )ادارال د ت ارت 

، LCDاقکصدداد ایددص مه ادده داراس عددن؛ه در ددی ددده م  دد  قددا ت نددال؛ س  حدد؛ ن ی

حردت ک؛ر د تما  م؛اد در ی ا دت. قدراس این ده ماصدلیص ت؛انادکه قاشدند مدل؛مدات د 

  در دی تدیدد  اس اقکصادس را قراس غنامندس دردس د؛یی ا کنادال نماید حردیدرادادال

اد  نمرات تدییص شددال  ح؛ ن یقه  یاکم دریدیت عیار یردیدال د شری شم؛لیت در ایص 

 یردد.قاشد ده از یره مه اه تدییص مید مشتص در امکاا  دان ؛ر می

 
 نیاز سنجی آموزشی: 

مه ادده تاصددیالت عددالی دص؛عددی حیددا  قدده اقکصدداد  ی حدد؛ ن  م؛زشددینیدداز  ددن ی 

ات دص؛عدی ان دا  شددال ا دت دده در نکی ده مه ادد   اقان ، ادارات ددلکیتراضاس 

س شددا  عیددار یردیدددال ددده در ایددص  امطدداقو نیازمنددس حدد؛ ن یحردیددرا  در ددی  حدال  د

 لادددله قددده ادارات چددد؛  دزارت ماکدددر  مالیددده، دزارت اقکصددداد، دزارت ت دددارت د 

 ایدال  داس ت دارت د عدنایپ د  دایر، عنایپ، قان  مرد س، ادارال مردد س احصدایه

د در م؛قپ حردکید  ماصدلیص قدا ادارات د   اس ددلکی د دص؛عی در تماس شدقان 

ً  اس شدا  عنددالم؛قپ دص؛عد ا در ارتبای قد؛دال د تراضدادزارت در دری د؛لم  دازس  ا

 تدید در نار یرفکه شدال ا ت. 

 
 :پوهنځیدیدگاه این 

مکد د ا ت دده قده حیدک ید  ن داد ادادمید  قدا دینیدت عدالی د غیدر تانبددار قده ا داس 

 کندرد اس علمی د ادادمی  ت دانی م  د  قدا ت ندال؛ س د نصداب تاصدیلی مددر  د 

مه ادده اقکصدداد  ی حدد؛ نقبدد؛م شدددال ت ددانی فدالیددت  دداس ددد؛یی را ادامدده د؛ا ددد داد. 

 دداس ددد؛یی را در  دداحه  تاصددیالت عددالی حیددا  عرضدده ددددمات تاصددیلی د فدالیددت

 اس  د؛دمند دزارت ماکدر  تاصدیالت اقکصاد قیشکر  دادکه د قده  م دارس د مشد؛رال

 عالی د ریا ت ماکر  ح؛ نک؛   ا د مه اات دص؛عی اشد ضردرت دارد.

 
 اهداف آموزشی:

دددمات تاصدیلی  افغاناکا  در اثر تنگ  اس مکداد  در یی چندد  دام ادیدر نک؛انادکه

، س تامدده د تراضداس قدازار ددار انیازمندسس تاصیلی د؛یی مطاقو قه ن اد ارا از 

ی داشکه قاشد. اما در حام حاضر ده دش؛ر المللقیصس مدکبر  کندرد اقا دینیت عالی د 

قدده  دد؛س حیشددرفت د ترقددی قدده حددیی میددردد، دضددیدت اقکصددادس ق بدد؛د یافکدده، رشددد 

کی قراس حیشبرد فدالیت  داس شتصی د نیمه ددل، س ددلکین اد ااقکصادس ق کر شدال د 

س مشدتص دارد. افغانادکا   دارشدکه د؛یی نیاز قه افراد د اشتاص تاصدی  ددردال در

نیداز مدالی د قدان ی، من مندت د ادارال  در تما  عرعه  ا متص؛عد  در عرعده امد؛ر

 مه اه تاصیالت عدالی دص؛عدی حیدا اقصاد  ی ح؛ ند  قه افراد تاصی  دردال دارد

تامپ از ایص نیاز مندس  دا قدراس تامدده د دشد؛ر دد؛یی  قا درکه د  لقا درک ایص ما



 و
 

افکتار ایص را دارد دده فارغدا  را در دد رشدکه من مندت د ادارال تشدبثات امد؛ر مدالی د 

 قان ی تردیم نماید.

 
 استراتیژی تحصیلی:

 دند لیادانم در ت؛اندد میمدت ده ید  ماصد   ایص ح؛ نای د یا  م؛زشیمدت قرنامه 

( 8 شدت)ال دده درقدر ییرندد قاشددمدیرا از ایص ن اد اد  نماید چ دار  دام  شکه اقکصادر

، یدرددمدی. ایص قرنامه تاصیلی چ ار  اله در دد مرحلده ترادیم قاشدمی ماکر در ی 

قددر دارد ددده در    ممددامیص ا ا ددی یددا اقکدددایی  مرحلدده ادم    چ ددار  ماددکر را در

(Basic Subjects)  د ت ددداب مدل؛مددات ادکصاعددی را  هزمددی قدد؛دالددده  مدد؛ز   ن ددا

س  ددام ارت. در دددکم مرحلدده ادم مشددم؛لیص قایددد شایاددکسی د قاشدددمددی د دددمیتشدد ی  

س  دام ارت قتص؛ص را در م؛رد لاا  انسلیای تتصصدی، ریاضدیات د احصدایه د

را فددرا ییرنددد. در دددکم ایددص مرحلدده ماصددلیص قددا اتددراس قرنامدده  دداس  (دمویدد؛تر)فددردس 

تی؛ری ی د فدالیدت  داس عملدی را در مادیر ددارس تطداقو مید ندد. انکرنشیپ  ا دانی 

قدراس اتدراس انکرنشدپ  ددا قدا ادارات متکلدت ددلکدی د دص؛عددی قدرارداد  داس ای دداد 

 یردیدال تا قراس ماصلیص ایص فرعت فرا م ش؛د. 

 ،  مدد؛ز  ممددامیصقاشدددمددیچ ددار  ماددکر قددددس مددرتبر قدده مرحلدده ددمددی تتصصددی 

د ادکیددارس قدد؛دال قنددا قدده حیددک م لنیددت ماصددلیص قددرار  مرحلدده دد  قدده شدد   اتبددارس

یدرفکص ممدامیص ادکیدارس د ممدامیص  فدرا ماصدلیص قرنامده لیادانم اقکصداد ییدرد.مدی

 د. نحکمی رشک؛س را قه حیک م لنیت قاید تدریب نمای

در ایص مرحله تدریم قتدی از ممدامیص هزمدی د حکمدی قدراس  مده مشدم؛لیص قرنامده 

، یدنی ماصلیص حدو دارندد تدا مطداقو قاشدمیقه ش   ادکیارس  دلی مکباقی    قاشدمی

 رشکه د مال  د؛یی  نرا انکتاب نمایند. 

عالدال قر تاریر م؛ن؛یراه قراس درته لیاانم ماصلیص قاید حد اقد  ید   دیمنار را 

تتصصدی در تریدا   مادکر  ندکم یدا  شدکم تددیص د در  در م؛رد ی دی از م؛ضد؛عات

نمایندددد. در تریدددا   مادددکر  شدددکم  ارایددده د از    دفدددا مامدددر ماصدددلیص د ا دددکادا  

دده م؛ضد؛     قدا مشد؛رال دیوارتمندت  قاشدندمدیماصلیص م لت قه تاریر م؛ند؛یراه 

. یدرددمدیدرس ارایده د از    دفدا   ت ئدمرق؛یه تدیص د قدد از تاریر در مامدر  ی

یدددر . تارشددد؛دمی ددداس مرق؛یددده  دددوردال قددده دکاقتانددده حددد؛ ن یقددددد از تاییدددد ریا دددت 

 قاشد.میم؛ن؛یراه شری حکمی فراغت 

 

 :ی مورد نیاز برای تکمیل این برنامههاکریدتتعداد 

دریدددت  دداعت در ناددر یرفکدده شدددال ا ددت.  149چ ددار  دداله   م؛زشددیدر ایددص قرنامدده 

( 136)حددد اقدد   ت؛انندددمددی ددا ناددر قدده هیادده دریدددت مطدداقو دری دد؛لم ددد؛یی ی حدد؛ ن

دریدددیت  دداعت را ت میدد  نماینددد. دریدددت  دداعت داحددد در ددی ا ددت ددده قدده ا دداس    

د  مچنددا   دد م  ددر ممددم؛  در نصدداب   ماددکر انصدداب ددرال تاصددیلی قددا تن یدد  

. در ایدص قاشددمدی اعات در ی دری   مادکر  16. ی  دریدت ش؛دمییص یم د؛ر تد

قده ممدامیص ح؛ نکد؛   شد؛دمدی( دریدت  داعت مرقد؛ی 17قه تدداد ) م؛زشی، قرنامه 

( دریدیت  اعت تتصیص دادال شدال ا دت قده ممدامیص ا ا دی 45شم؛م د ادکیارس، )

د ت دددداب مدل؛مدددات  قاشددددمدددیدددده  مددد؛ز   ن دددا قدددراس دردد قددده اعددد  رشدددکه هزمدددی 

قه ممدامیص حکمدی  ییردمی( دریدیت  اعت تدلو 76ادکصاعی را تش ی  می د د. )

( دریددت  داعت 11تتصصی را می  دازد. ) تتصصی د غیر قاق  تد؛یض ده رشکه



 ز
 

س  ر ممم؛  د د؛د نمبدر     ادریدت. تدداد ش؛دمیمرق؛ی  قه م؛ن؛یراه د  یمنار

 ( ارایه یردیدال ا ت. 1در ضمیه )

 

 که در نظر است: های علمی شامل این برنامهها و سیرانترنشیپ

د داندی تید؛ری ی ناقکصاد قراس تما  ماصلیص د؛یی قراس این ه ت؛انادکه قاشد ی ح؛ ن

عملدی ددار نمایندد قدا ادارات متکلدت   احه عم  ا کنادال نمایدد د قده ید؛رد؛یی را در 

دده قده ا داس    قدراس ماصدلیص  د؛ا دد نمد؛دامما  را  ا ادددلکی د دص؛عی قرارد

ده در تریدا  حردکید   یرددمیزمینه دار عملی یا انکرنشیپ د  یر  اس علمی فرا م 

 دیوارتمنددت مرق؛یدده م لددت قدده ر نمددایی د دنکددردم ماصددلیص مددی ا ددکادا ، ماصددلیص

 2در دکم حردکی  ماصلیص م لت قه ارایه ی ار  دار عملدی قد؛دال دده از     قاشند د

 . ش؛ندمیدریدت ماکاو 

 ها: کتگوری مضامین و فیصدی آن

( 138دده ) دریددت در نادر یرفکده شددال ا دت (145)در ایص نصاب تاصیلی ده تمد  

 ( دریدیت ادکیارس ا ت، ده از    تمله:7 امی د )دریدیت ال

 (.%30.34( دریدت )44ممامیص ا ا ی ) .1

 (.%10.34( دریدت )15ممامیص عم؛می د ادکیارس ) .2

 (.%51.72دریدت ) (75)ممامیص تتصصی  .3

 (.%7.54( دریدت )11م؛ن؛یراه د  یمنار ا ) .4

 (.%100)   جملــــه

 

 :ی عملی و نظریکارهاتناسب 

تمددا  ممددامیص ددده در ایددص قرنامدده چ ددار  دداله تدددریم د؛ا ددد شددد داراس دددار عملددی د 

 داس  در رشدکه نادر قده ماکد؛اس ممدم؛  دارنارس د؛ا د قد؛د. ممدامیص تتصصدی 

 %20. ددده یددرددمددیعملددی مشددتص ددد؛د را دارا قدد؛دال د در  دداحه مشددتص عملددی 

قده امکادا   %60قده امکادا  د در  مادکر د  %20، م م؛  نمرات قه دار اس عملدی

  ن ایی در نار یرفکه شدال ا ت.

 

 :آموزش و تدریس طرز روش

حر دی د ، س ل چر قا تمریناتمیک؛د اشام   رد   م؛ز  د تدریم قراس ایص قرنامه

. د قاشدددمددیحدد  حددراقلم  ددا د فدالیددت یردحددی ، هقراتدد؛ار،  ددیر علمددی، حا دد ، نمددایی

س فراییدرس داندی قدراس  در ممدم؛  قده ید؛ر تدایانده در نادر یرفکده شددال  ام ارت

 ا ت. 

 ارزیابی محصلین:  هایشیوه

شد   شدنا ی د ه تما  امکاانات در  شت  ماکر در ی قه ا اس ی   یاکم ا کندرد ق

. قاشدددمددید ددر  ماددکر د ن ددایی  . ددده شددام  امکااندداتیددرددمددییددا  ددم تاریددرس اددد  

س ددانسی دار داارزیاقی ن ایی ی  ماص  در ی  ممم؛  مشتص قه ا داس ان دا  

. قاشددمدیس عملدی در  داحه دار داد ر  ماکر، امکااندات ن دایی د  ، امکااناتما؛له

مده د ماصلیص در  ام ادیدر قرنامده د در تریدا   مادکر  شدکم قدراس ت مید  ایدص قرنا

دده  .قاشددمدیم لت قه تاریر م؛ن؛یراه تات نار ی  ا کاد ر نمدا  اد   ند لیاانم

. ن؛شدکص م؛ند؛یراه نشدا  د نددال ایدص مطلدب ا دت دده نمایددمی نرا ارایه د از    دفا  

ش   ماکر  م؛ض؛  انکتاب شدال را م؛رد تاریدو د قرر دی قدرار ه ق ت؛اندمیماص  



 ح
 

را ارایده  در؛م د در زما  مشتص نکایج تاریو دد؛ییدادال د قا ا کنادال از میک؛د اس م

دارد.مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی
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 مفردات درسی مضامین عمومی

 
 مضامین سمستر اول صنف اول

 
 (۱اسالمی )ثقافت اسالمی بینی جهان

 

 اهداف آموزشی

 دده ا دت دائندات ت دا  از مادلما  اناا  در ت قرداشت ا المی قینی ت ا  م؛ض؛ 

 زنددیی در    نردی د عریددال د ایمدا  د دد،مدی قدرار قادک مد؛رد را عمددال م؛ض؛   ه

 در دت شدنادت دنیدا، ایدص در دس  داسم لنیدت د اناا  در ت شنادت ،مالما  اناا 

 م؛ضد؛عات ایدص.    قد؛د  متلد؛ل دهید  د دلرت  ده د یبیدت د دائنات د ت ا  از

 قده داقادکه انادا   ددادت عدد  د  ددادت ده قاشدمی  از  رن؛شت د م م م؛ض؛عات

 قده د داشدکه اعکرداد    قده د نم؛د درک در ت را  ن ا  ردای ده مدنی ایص قه ا ت   

    قددرع م د شدد؛دمددی نصددیب را داریددص  دددادت شدد  قدددد  نمدد؛د عمدد   ن ددا مرکمددی

 .ش؛دمی  درت د دنیا دارا  م؛تب
 

 :شیوه تدریس و ارزیابی

ع؛رت م؛ت؛دیت ام انات تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د یریره ارایه ل چر د در 

تدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می یردد، تا قا مطالدده لادکی از 

شد؛د، مدل؛مدات دد؛د را قیشدکر  دازد. مناقپ د مأد  ده در ادیدر ل چدر ند؛ت  دردال می

 ددهاهت مطردحدده در   دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده دد م ییددرس ماصدد  در قاک

عددنت، حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددار دددانسی د امکاانددات 

 د د.د ر د ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 (۱مفردات درسی جهان بینی اسالمی )ثقافت اسالمی

 

 :مضمون درسی عناوین

  ا المی ثرافت ممم؛  قه دردد

 ا المی ثرافت تدریت

 ا المی ثرافت مناقپ

 ا المی ثرافت ا داه

 ا المی عردیدال دا کا امات ف م

 ا المی عبادات در ت ف م

 ا المی شتصیت ترقیه

 ا المی  اس داندددکه ازمدکردات دفا 

  ا المی قینی ت ا 

  ا المی قینی ت انی تدریت

 ا المی قینی ت انی تریت قر

 ا المی قینی ت ا  م؛ض؛ 

  ایما 

 مدد؛مص، مشددرک، ،منددافو: چدد؛  اعددطالحات ردس ایمددا  تتدریدد در} ایمددا  تدریددت

 .{ش؛د می قاک دغیرال زندیو، دافر، مالما ،
 {یردد قیا  تنصی  قه ادکیار د تبر مائله قدر د قما کاق در} ایما  اردا 

دت تادد د  ار ،قراءت د دهء  اسدا ال ردس قاک ایما  ن؛اقض در}ایما  ن؛اقض

 {ش؛د اشارال عریدال در ت ف م د ا ت ضردرس د هز  قینی فام د شنا ی

  ااناا  زندیی در ایما  نری

  ت؛   – شناعت– درامت : اسدا ال قیا 
 شنا ی اناا 

 ا ال  دیدیاال از اناا 

  ا المی نسر  در اناا  دلرت

 اناا  ق؛د  دلینه

 اناا  درامت

 متل؛قات دیسر قر اناا  قرتریت

 ا ال  در اناا   اسم لنیت د  امائ؛لیت

  مدرفت

  عبادت

  زمیص اعمار

 ا المی شریدت اقامت

 دغیرال

 شنا ی یبیدت

 ا ال  دیدیاال از یبیدت

 یبیدت دلرت

  ازیبیدت ا کنادال

 د یله ی؛نه قه دنیا

  ده منایک دنیا
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  دالو دت؛د اثبات قر ق؛د  دلی  د یبیدت ق؛د  متل؛ل
 :مراجع

  قر ن ریم

 البتارس عایو

 مالم عایو

  عریدال شرح

 ادبر فره
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 (I-II) اساسات اقتصاد کالن

 

 : هدف آموزش

ردد. ماصدال  قایدد رشدکه اقکصداد قده شدمار مدی  ا یایص ممم؛  از تمله ممامیص ا

ممدم؛  ا ا دات . در  ام ادم تاصیلی از ا ا ات علم اقکصاد ملی  یا ی حیدا نمایند

 دداس اقکصدداد ملددی را دددالً مدد؛رد  ددازد، تددا فدالیددتاقکصدداد دددال  ماصددال  را  مددادال مددی

مطالده قرار دادال د قه تریا  دایرال دس اقکصاد، عاید ملی د ت؛لیددات ناددالص دادلدی، 

 دا  شدنائی ن؛ انات د رشد اقکصدادس، ا دکتدا  د قی دارس، اننال دی؛  د ا دکررار قیمت

 حیدا نمایند. 

 

 شیوه ارزیابی و میتود تدریسی: 

ام انات تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د یریره ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت 

تدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می یردد، تا قا مطالدده لادکی از 

شد؛د، مدل؛مدات دد؛د را قیشدکر  دازد. مناقپ د مأد  ده در ادیدر ل چدر ند؛ت  دردال می

ه در  دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده  ددهاهت مطردحدد دد م ییددرس ماصدد  در قاک

عددنت، حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددار دددانسی د امکاانددات 

 د د. د ر د ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 (I-II) اساسات اقتصاد کالن )مکرو(درسی  مفردات

 فصل اول 

 مقدمه -

 ا میت مطالده علم اقکصاد .1

 تشریو د تالی  اقکصادس .2

  یا ت اقکصادس .3

 اقکصادس ه مائله ا ا ی  .4

 قدمی از اعطالحات عمدال اقکصادس .5

 ترایمات اقکصاد قه دد شدبه م م اقکصادس .6

 

 فصل دوم: تحلیل دوران اقتصادی یا جریان دایروی اقتصاد

 مقدمه -

 های شامل دوران اقتصادیانفس -

 تریا  دایردس ح؛م د امکده .1

 حم انداز د  رمایه ی ارس در تریا  دایردس اقکصاد .2

 فدالیت ددلتاقکصاد ملی قاز قدد   .3

 اقکصاد ملی قاز قا فدالیت ددلت .4

 تالی  ق؛دته .5

 

 فصل سوم: تیوری مصروف )تقاضا(

 مقدمه -

 من ؛  دان؛ادال در اقکصاد ملی .1

 حال  اقکصادس دان؛ادال .2

 تاقپ تراضا .3

 ع؛ام  تدییص دنندال تراضا -

 اشکرال منانی تراضاس ماک ل یص -

 راقطه تراضا نار قه تی؛رس انکتاب ماک ل  .4

 تد؛یضحایه ن ایی  -

 انکتاب مااعد ماک ل یص قا در نار داشت تغییر عاید د قیمت -

a- انکتاب مااعد ماک ل یص در ع؛رت تغییر عاید 

b- اانکتاب مااعد ماک ل یص در ع؛رت تغییر قیمت  

 ارت اعیت تراضا نار قه قیمت .5

a- ارت اعیت تراضا نار قه قیمت 

b- ارت اعیت تراضا نار قه عاید 

 فصل چهارم: تیوری تولید )عرضه(

 مقدمه -

 من ؛  تصدس در اقکصاد ملی .1

 ع؛ام  ت؛لید د امکده ت؛لید شدال .2

 ع؛ام  تدییص دنندال عرضه -

 اشکرال منانی عرضه -

 حال  ت؛لیدس تصدس .3
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 مصاره ت؛لیدس د ان؛ا     -

 قان؛  ق رال ن دلی .4

 من ؛  قان؛  ق ر ن دلی -

 ت؛لید د طی د ت؛لید ن ایی( -ان؛ا  ت؛لید )ت؛لید م م؛عی -

 

 هاتشکل قیمت و اشکال مارکیتفصل پنجم: تیوری 

 مقدمه -

  ا از نساال قنیه د  ادکما  قازارتش ی  ماردیت -

  ا از نساال رفکار د رد  عرضه دنندیا مطالده ماردیت -

 تش ی  قیمت در ماردیت رقاقت دام  .1

 تدریت د دص؛عیات ماردیت رقاقت دام  -

 حالت تدادم د تدییص قیمت د مناد در ماردیت رقاقت دام  -

 ماردیت رقاقت دام  )م ایا د ن؛اقص(ارزیاقی  -

 تش ی  قیمت در ماردیت اناصارس .2

 تدریت د دص؛عیات ماردیت اناصارس -

 حالت تدادم، تدییص قیمت، مردار فرد  د مناد اعامی -

 ما یت د د دت قدرت اناصارس -

ارزیاقی ماردیت اناصارس د مرایاه    قا ماردیت رقاقت دام  از نساال قیمدت  -

 د مردار فرد 

 قیمت در ماردیت رقاقت اناصارستش ی   .3

 تدریت د دص؛عیات ماردیت رقاقت اناصارس -

 تدییص قیمت د مردار فرد  در ماردیت رقاقت اناصارس -

 تش ی  قیمت در ماردیت اناصار چند ننرس .4

 تدریت د دص؛عیات ماردیت ادلیس؛ح؛م -

 تدییص قیمت د مردار فرد  در ماردیت ادلیس؛ح؛م -

 ق؛لیت؛ضیو دی؛ح؛م د؛رن؛ د دی؛ح؛م  -

 

 فصل ششم: تولیدات اجتماعی و عاید ملی

 مقدمه -

 تالی  ماص؛هت د عاید ملی .1

 ماص؛م نادالص ملی  -

 ماص؛م نادالص دادلی -

  ن ی ت؛لید نادالص ملی قا ا کنادال از یریره ارز  اضافه -

 ماص؛م نادالص ملی د ماص؛م دالص ملی -

 عاید ملی -

 یریره  اس  ن ی عاید ملی .2

  ن ی عاید ملی از ردس تش ی      -

  ن ی عاید ملی از ردس ت؛زیپ    -

  ن ی عاید ملی از ردس ا کدمام    -

 ت؛لید نادالص ملی حریری د ا می)ح؛لی( .3
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 فصل هفتم: استخدام و عاید

 مقدمه

 ع؛ام  تدییص دنندال عایدات مک؛از  .1

 ان؛ا  قی اری ا .2

 ع؛ام  قی اری ا .3

 ماددد ق؛د  مناقپ -

 قلت  رمایه -

 ق؛د  مصره ماددد -

 تداقیر غرض رفپ تل؛ییرس از ا کتدا  ناقص .4

 تداقیر مرق؛ی قه   ک؛ر اس اقکصادس -

 تداقیر مرق؛ی قه  رمایه ی ارس -

 تداقیر مرق؛ی قه مصره ماک ل یص -

ناددر اتمددالی قددر ماردیددت امکددده، ماردیددت دددار د ماردیددت حدد؛م د تأثیریدد ارس  .5

م دانی   قیمدت، م دانی   مد د د م دانی   رقدو قدر ر بدرس  یادکم اقکصدادس قده یدره 

 ا کتدا  دام . 

 تاقپ مصره د تراضاس م م؛عی .6

 تاقپ حم انداز .7

 تاقپ  رمایه ی ارس د تراضاس م م؛عی .8

 تغییرات عایدات م م؛عی -

  طو اقکصاد د ت؛از  در  .1

 ضریب مماعت  رمایه ی ارس .2

 ضریب مشر  یا ضریب تد ی  .3

 

 فصل هشتم: پول و کریدت

 مقدمه

 ا میت ح؛م در اقکصاد ملی -

 دظایت ح؛م در اقکصاد ملی .1

 عرضه د تراضاس ح؛م .2

 عرضه ح؛م -

تراضدداس حدد؛م )تراضدداس مدددامل؛س، تراضدداس احکیددایی د تراضدداس احک ددارس قدده  -

 ح؛م(

 ت؛از  اقکصاد م م؛عی .3

 اننال ی؛  )ع؛ام ، ان؛ا  د تأثیرات   ( -

 دینال ی؛  د تأثیرات    -

 اهمیت کریدت در اقتصاد ملی

 ان؛ا  دریدت .1

 تأثیرات دریدت در رشد اقکصاد ملی .2

 

 فصل نهم: علم مالی

 اقکصاد عامه .1

 حرانیت فدالیت ددلکی -
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 دظینه تردیب  یا ت ددلکی -

 امکده عامه -

 امکده غیر مادس -

 دظینه ت؛زیپ  یا ت مالی -

 دظینه ا کررار  یا ت مالی -

 حال  ق؛دته -

 متارج عامه .2

 ع؛اید ددلت .3

 ا ا ات مالیه ی ارس -

 حرنایپ قدرت فدالیت مالیه ی ارس -

 تأثیرات مالیه ی ارس -

 دریدت عامه -

 

  



10 
 

 (I-II) اساسات اقتصاد خرد مضمون

 

 هدف آموزشی:

 ردد. ماصدال  قایدداز تمله ممامیص ا ا ی رشدکه اقکصداد قده شدمار مدیایص ممم؛  

در  ام ادم تاصیلی از ا ا ات علم اقکصاد ملی  یا ی حیدا نمایند. ممدم؛  ا ا دات 

 داس اقکصداد ملدی را تد دار مد؛رد  ازد، تدا فدالیتاقکصاد درد ماصال  را  مادال می

 دداس اقکصددادس مطالددده قددرار دادال د قدده تیدد؛رس دددان؛ادال، تیدد؛رس تصدددس، انادد ا  حال 

 ددا( تیدد؛رس تدددادم قازار ددا، تدددادم قددازار د رفدداال  ا )تیدد؛رس قیمت ددا د تصدددسدان؛ادال

 ماند،  شنا ش؛ند.اقکصادس د حاهت د  احاتی ده قازار از فدالیت می

 

 شیوه ارزیابی و میتود تدریس:

ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت ام انات تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د یریره 

یردد، تا قا مطالدده لیادکی از فرا م میتدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    

شد؛د، مدل؛مدات دد؛د را قیشدکر قادازد. مناقپ د مأد  ده در ادیر ل چر ند؛ت  دردال می

 دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده  دد؛اهت مطردحدده در  دد م ییددرس ماصدد  در قاک

عددنت، حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، داردددانسی د امکاانددات 

 د د.ر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  مید ر  ماکر د ادی
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 (I-II) مفردات درسی اساسات اقتصاد خرد

 

 : مقدمه

 عمومیات -فصل اول

  اس اقکصادسمش   .1

 دمیاقی امکده 1.1

  اس اقکصاد ملیح  مش   1.2

 امکده اقکصاد ملی د اع  ت؛زیپ .2

 ان؛ا  امکده اقکصادس 1.2

 ت؛زیپ امکده دمیاب در اقکصاد ملی 2.2

 ملی ترایم دار در اقکصاد 2.2.1

 قازار ا، ن اد اس ت؛زیپ در اقکصاد قازار 2.2.2

  ن ا اس اقکصادس، ا داه د تصامیم اننم .3

  اس اقکصادس در قازاران؛ا  اننم 3.1

  اس اقکصادس در قازارا داه اننم 3.2

  اس اقکصادستصامیم اقکصادس اننم 3.3

 اقکصاد مای رد چیات؟ .4

 اقکصاد مای رد د اقکصاد مادرد .5

 دالعه .6

  ؛اهت د تمرینات .7

 د مأد مناقپ  .8

 

 تیوری خانواده )مستهلک( -فصل دوم

 حال  ی ارس ا ک الک دان؛ادال .1

 ام انات انکتاب دان؛ادال .2

 مردار ا ک الک 2. 1

 مردار ق؛دی ه 2. 2

 ماکریم ق؛دی ه 2. 3

 اثرات تغییر قیمت د تغییر عاید قر ماکریم ق؛دی ه 2. 4

 . مطل؛قیت د رتاانیت اننای دان؛ادال3

 در یرح حال  ا ک الدیرد  مدر؛م دان؛ادال  3. 1

 مطل؛قیت دان؛ادال 3. 2

  اس عد  رتاا منانی 3. 3

  اس عد  رتاا  اس منانیفرضیه 3. 3. 1

  اس عد  رتاا مشتصات منانی 3. 3. 2

 حایه ن ایی تد؛یض 3. 3. 3

 . حال  ا ک الدی مطل؛ب4

 . تراضاس دان؛ادال قه امکده5

 . تاقپ عم؛می تراضا5. 1

 تراضا در اثر تغییرات عایدع م الدم   5. 2

 منانی ا ک الک عاید 5. 2. 1
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 Engel-curves اس انس  منانی 5. 2. 2

 ع م الدم  تراضا در اثر تغییرات قیمت 5. 3

 تاقپ تراضا 5. 3. 1

 اثرات تد؛یمی د عایداتی تغییر قیمت 5. 3. 2

 . عرضه دار دان؛ادال6

 درته قندس رتاانات دان؛ادال 6. 1

 ا ک الدی مطل؛ب قا درنارداشت عاید دارحال   6. 2

 منانی عرضه دار دان؛ادال 6. 3

 . دالعه7

 .  ؛اهت د تمرینات8

 . مناقپ د مأد 9

 

 تیوری تصدی -فصل سوم

 نری ت نال؛ س در عملیه ت؛لید .1

 ت؛الپ ت؛لید .2

 دراز د د؛تاال مدت ت؛لیدعملیه  2. 1

 تدادم ت؛لید د ت؛اقپ ت؛لید 2. 2

 مکاادس المردار اس منانی 2. 3

 . مصاره ت؛لید3

 مصاره ثاقت، مکا؛م د م م؛عی 3. 1

مصددداره د دددطی م مددد؛عی، مصددداره د دددطی ثاقدددت د مصددداره د دددطی  3. 2

 مکا؛م

 مصاره ن ایی 3. 3

  اس مصارهمنانی 3. 4

  اس مصاره م م؛عی د مصاره داحد ت؛لیدمنانی 3. 4. 1

 د طی د ن ایی اس مصاره د طی د ن ایی د مهلدیت منانی 3. 4. 2

  اس مصاره د طی د مصاره ن اییرداقر قیص منانی 3. 4. 3

 ماکریم مکاادس المصاره یا ماکریم ق؛دی ه 3. 4. 4

 . حال  ت؛لیدس مطل؛ب4

 حال  ت؛لیدس مطل؛ب قا دمکریص مصاره 1. 4

 حال  ت؛لیدس مطل؛ب قا تدییص مردار ت؛لید 4. 2

 م م؛عی د مصاره م م؛عیحد اعام مناد از یریو عاید فرد   4. 2. 1

 حد اعام مناد از یریو عاید فرد  ن ایی د مصاره ن ایی 4. 2. 2

 . حال  ت؛لیدس مطل؛ب قا ت؛لید چندیص امکده5

 . دد  د رفکار تصدس در قازار6

 . دالعه7

 .  ؛اهت د تمرینات8

 . مناقپ د مأد 9

 

 ها )تیوری قیمت(انسجام پآلنهای خانواده و تصدی -فصل چهارم

 تمپ قندس .1
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  اس عرضه د تراضاس قازارمنانی .2

 تراضاس قازار اشکرال منانی 2. 1

 اشکرال منانی عرضه قازار 2. 2

 قیمت د مردار مک؛از  قازار 2. 3

 تراضا د رداقر    قا قیمت د مردار 2. 4

 عرضه د رداقر    قا قیمت د مردار 2. 5

 ق؛انیص قرضه د تراضا 2. 6

 ا می اس حریری د قیمت 2. 7

 دظایت قیمت قازار 2. 8

  اس عرضه دتراضا. تغییرات م انی منانی3

 تغییر تراضا 3. 1

 تغییر عرضه 3. 2

 تغییرات عرضه، تراضا د تدادم قازار 3. 3

 تغییرات تراضا قدد  تغییرات عرضه 3. 3. 1

 تغییرات عرضه قدد  تغییرات تراضا 3. 3. 2

 تغییرات  م ما  عرضه د تراضا 3. 3. 3

  اس تراضا د عرضهارت اعیت .4

 ان؛ا  ارتاعیت عرضه د تراضا 4. 1

  ا اس عرضه د تراضا نار قه میال  منانیارت اعیت 4. 1. 1

 اس عرضه د تراضا نار قه ع؛املی ده قاهس عرضه د تراضا ارت اعیت 4. 1. 2

 تاثیر دارند

  اس عرضه د تراضا نار قه  ن ی ارت اعیکپارت اعیت 4. 1. 3

  اال د ع؛اید تصدساثرات ارت اعیت قیمکی تراضا قر متارج دان؛ادال 4. 2

 ع؛املی ده قاهس ارت اعیت عرضه د تراضا تاثیر دارند 4. 3

  اس عرضه د تراضادارقرد ارت اعیت 4. 4

 . دالعه5

 .  ؛اهت د تمرینات6

 . مناقپ د مأد 7

 

 تیوری تعادل بازارها -فصل پنجم

 قازار چیات؟ .1

 در رقاقت دام  تدادم قازار .2

 م؛دم قازار رقاقت دام  2. 1

 اعامی  ادکص مناد تصدس در قازار رقاقت دام  2. 2

 . تدادم قازار در اناصار دام 3

 عاید فرد  د طی د عاید فرد  ن ایی 3. 1

 تصمیم مردار ت؛لید اناصاریر 3. 2

 قاعدال مشتص قراس قیمت ی ارس اناصاریر 3. 3

 اصارس. تدادم قازار در رقاقت ان4

 مشتصات قازار رقاقت اناصارس 4. 1

 تدادم د؛تاال د درازمدت در قازار اس رقاقت اناصارس 4. 2
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 رقاقت اناصارس د مهثریت اقکصا 4. 3

 . تدادم قازار در اناصار چند تانبه5

 مشتصات قازار اناصار چند تانبه 5. 1

 . دالعه6

 .  ؛اهت د تمرینات7

 . مناقپ د مأد 8

 بازار و رفاه اجتماعیتعادل  -فصل ششم

 تی؛رس رفاال حاریک؛ر .1

 حالت مااعد حاریک؛ر .2

 مازاد ماک ل یص د مهلدیص در قازار اس رقاقکی .3

 نکایج مدادالت ددلت در قازار اس رقاقکی .4

 دالعه .5

  ؛اهت د تمرینات .6

 مناقپ د مأد  .7

 

 ماندحاالت و ساحاتی که بازار از فعالیت می -فصل هفتم

 ت؛لید امکده زیرقنایی .1

 ن؛ انات عاید د قیمت در قازار زراعت .2

 تش ی  م د در قازار دار د اثرات    .3

 قازار د ت؛زیپ عاید .4

 قازار د قردز ن؛ انات اقکصادس .5

 اثرات قیردنی د مایر زیات .6

  اس اقکصادساقدامات مرکمی ت؛ ر  یا ت .7

 دالعه .8

  ؛اهت د تمرینات .9

 مناقپ د مأد  .10

 شرح اعطالحات .11
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 (I-II) محاسبه مالیمضمون 

 

 مقدمه

حیدا نم؛دال   ا تاماا به مالی قه نابت ا میت رد قه اف ایی در ما؛ر مدیریکی شردت

 دند: ا داه ذی  را دنبام میدر نکی ه  م؛ز  ماا به مالی د ا ت. 

 

 اهداف آموزشی: 
 م ارت ثبت د انکرام مدامالت دردمونید م؛ز    

 دمونیدتثبیت نکی ه  م؛ز   

 ددضدیت مالی دمونی تثبیت 

 داناککص ترتیب قیالنم  زمایشی د ت ارتید 

  شنایی قا اعطالت ماا به مالید 

  م؛دکص ترتیب قیالنم مناد د ضررد 

  م؛ز  تن ی  قیص دارایی د  رمایه،  

 انکرام مدل؛مات قه اشتاص ثالکد 

 

 : شیوه ارزیابی محصلین

ارزیاقی ماصلیص از یریدو امکااندات عدننی، د در  مادکر دامکادا  ن دایی عد؛رت 

فدردس د یردحدی نید  ماصدلیص ارزیداقی شددال  دار داس ددانسیییرد.  مچنیص ت؛ ر می

 ت؛اند. می

البکه یریره ارزیاقی ماصلیص مرق؛ی قه ماک؛اس ممم؛  د مطاقو لد؛ایو امکااندات د 

 ییرد. مرررات دزارت ماکر  تاصیالت عالی ع؛رت می
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 (I-II) مفردات درسی محاسبه مالی

 

 فصل اول: 

 معلوماتی محاسبه مالیسیستم 

 اعطالحات ا ا ی ماا به مالی 

 ماادات ا ا ی ماا به )مدادله ا ا ی( 

 حااقات مالی د  ادکما  مل یت 

 ثبت مدامالت در  درنام 

 انکرام مدامله از  درنام قه لی ر 

 قیالنم  زمایشی 

 مدامالت تصنی؛س یا تددیلی 

 اقاا  مدامالت تددیلی یا تصنی؛س 

 لی قراس حیی حردادت  امدامالت تددی

 مدامالت تددیلی قراس ع؛اید تارو یافکه د مصاره تارو یافکه

 قاکص حااقات 

 ذدایر د مصاره اتناس قنرد  ر یدال 

 قیالنم  زمایشی قدد از حرد ه قاکص حااقات 

 درل  ن ی عم؛می  

 اشکرال حااقات یا راح؛ر مالی از درل  ن ی عم؛می 

 انه د قاکص حااقات در ادیر  امت یه نم؛د  حااقات مالی ما  

 دالعهء از ا داه  م؛زشی 

 

 فصل دوم: 

 حساب مفاد و ضرر، بیالنس شیت و معلومات مربوط آن

 حااب مناد د ضرر 

 منیدیت حااب مناد د ضرر 

 مادددیک اس حااب مناد د ضرر 

 ش   حااب مناد د ضرر 

  ات اس حااب مناد دضرر 

 )متکصر(حااب مناد د ضرر دالعه شدال  
 

 فصل سوم: 

 بیالنس شیت و حساب جریان نقده

 قیالنم شیت 

 م ایا یا مادددیک اس قیالنم شیت   

 ترایم قندس اقال  قیالنم شیت  

 ش   قیالنم شیت  

 حااب تریا  نردال 

 ا داه حااب تریا  نردال   

 ماک؛یات د ش   حااب تریا  نردال   

 ت یه د یرز  ادکص راح؛ر )حااب( نردال   
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 منیدیت حااب نردال   

 حااب نردال  زاد   

 

 فصل چهارم: 

 فرسایشات )میتود تخصیص مصارف(

 ا اس فر ایی قراس دارایی ا  

 تتمیص عمر اقکصادس دارایی ا  

 میک؛د  ا یا یریره  اس فر ایی 
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  (I-II) ریاضیمضمون 

 

قنداء دظینده  اس نا ماددد د د ای  رفپ احکیاتات ماددد ا ت ازین ه احکیاتات اناا 

علماس اقکصاد د د ت انددردارا  عرعده امد؛ر اقکصدادس ا دت تدا ت دت د کر دی قده 

 دددطو قلنددددتر رفددداال اقکصدددادس د اتکمددداعی قدددا در نارداشدددت ماددددددیت فددد؛ل الددد در 

 اس اقکصادس، داحد اس اقکصادس را ید؛رس حالنسد ارس د  دازماند ی نمایندد. فدالیت

ا کنادال اعامی عد؛رت یرفکده قک؛اندد. قنداء  تا از د ای  ماددد د ام انات د ت داشکه

 داس ریاضدی  داس اقکصدادس، ا دکنادال از مددمقراس حالنس ارس م؛ثر د  د؛دمند فدالیدت

 یددد. ردس  مددیص اعدد  ی ددی از د ددای  م ددم در عرعدده امدد؛ر اقکصددادس قدده حادداب می

 دداس یتاصددیلی شددام  حردیددرا  در ددی حدد؛ نا تدددریم ممددم؛  ریاضددی در  ددام ادم

 یردیدال ا ت.  اقکصاد دش؛ر

 

 اهداف عمده آموزشی: 

 قاشد قنداً ا دکنادال از مددادهت ت؛اقدپ مردار ت؛لید امکده د ددمات تاقپ ع؛ام  ت؛لید می

 اس اقکصدادس ضدردرس قده نادر دطی د غیر دطی در حالنس ارس د تصمیم ییرس

 ر د. می
  ا کنادال از مشکرات قامی، دلی د تردیبی قدراس تدیدیص مرددار ت؛لیدد م مد؛عی، ت؛لیدد

د طی د ت؛لیدد ن دایی د  مچندا  مصداره م مد؛عی، مصداره د دطی، مصداره 

ن ایی، مصاره مکا؛م، مصاره ثاقت د تاثیر  ن ا قاهس قیمت تما  شد در تصمیم 

  اس اقکصادس. ییرس
 ندطاه قراس دریافت حاهت مااعد یدا مطلد؛ب ا کنادال از نرای اعامی، اعغرس دا

  اس اقکصادس در مدیریت تصدس  ا. فدالیت
 ددداس ا دددکنادال از انکسدددرام د انکسدددرام ییدددرس قدددراس تدیدددیص مرددددار ت؛لیدددد در فدالیدددت 

 اقکصادس. 
 

 میتود تدریس: 

  .حیشبرد تدریم قه ش   ل چر 
 ا . ت یه نم؛د  ل چرن؛ت د ف رت مناقپ د ماد  م؛رد ضردرت شایرد 
  .ح  ت؛اقپ د مدادهت ریاضیاتی در عنت قا مثام  اس اقکصادس 
  . ورد  دار دانسی د اتراس تمرینات ت؛ ر ماصال  
  در عنت قراس ماصال  ت ت ح  مدادهت دت؛اقپ ریاضیاتی دقت قیشکر در نار

 ش؛د. یرفکه می
 

 شیوه ارزیابی: 

  . اد  امکاانات عننی د د؛ی 
  ارزیاقی داردانسی ماصال . 
  .ارزیاقی تمرینات ان ا  شدال ت؛ ر شایردا  د   م ییرس شا  در عنت 
  .اد  امکاا  ن ایی 
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 (I-II) مفردات درسی ریاضی

 

 مقدمـه: 

 فصل اول: 

 عمومیات: 

 ا میت ریاضی در اقکصاد .1
 مدرفی اعداد د ارقا  د ان؛ا     .2
 اعمام ارقده حااقی .3
 یاقت .4
 ت ر .5
 مطاقرت  ا .6
 ل؛یارتم .7
a.  من ؛  ل؛یارتم 
b.  ق؛اعد ل؛یارتم 
c.  ان؛ا  ل؛یارتم 
d. انکی ل؛یارتم د اتر ح؛لیشص 
 

 فصل دوم

 معادالت و توابع

 من ؛  .1
 مدادهت د ت؛اقپ دطی .2
a.  دریافت ت؛اقپ دطی قا در نار داشت دد نرطه مدیص 
b. دریافت ت؛اقپ دطی قا در نارداشت می  د ی  نرطه مدیص 
c. )ا کنادال ت؛اقپ دطی در اقکصاد )مثام اقکصادس 
d.  ح  مدادله دطی درته ی  دد م  ؛له 
e. مثام  اس اقکصادس 
f.  ح  مدادله دطی درته ی   ه م  ؛له 
g. مثام  اس اقکصادس 
 مدادهت د ت؛اقپ غیر دطی .3
a.   من ؛ 
b. مدادله د ت؛اقپ غیر دطی درته دد ی  م  ؛له 
c.  مدادله د ت؛اب غیر دطی درته  ه ی  م  ؛له 
 

 فصل سوم: 

 مشتقات

 من ؛  د تدریت مشکو .1
 ییرس از یریو لیمتمشکو  .2
 تتنی   اس مشکو ییرس .3
a. قاعدال عم؛می 
b. مشکو حاع  ضرب 
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c. مشکو حاع  ترایم 
d. مشکو حاع  تمپ د تنریو 
e. مشکو تاقپ، تاقپ 
f. مشکو ت؛اقپ ت؛ د؛س 
g. مشکو ت؛اقپ ل؛یرتمی 
h.    مشکو  اس دد  د قاهتر از 
i. تمرینات 

 

 فصل چهارم: 

 مشتق های قمسی و مشتق های کلی

 من ؛  مشکو  اس قامی .1
 مشکو  اس قامی ادم د دد  .2
 مشکو  اس تردیبی .3
 مشکو  اس دلی .4
 مثام  اس اقکصادس .5
 

 فصل پنجم: 

 دریافت حالت مساعد یا مطلوب

 نرای اعامی، اعغرس د اندطاه در ت؛اقپ داراس ی  مکا؛م ماکر 1الت: دریافت 

 مردمه .1
 تدریت د دص؛عیات ی  نرر اعامی .2
 تدریت د دص؛عیات ی  نرر اعنرس .3
 دص؛عیات ی  نرر اندطاهتدریت د  .4
 تمرینات .5

 دریافت نرای اعامی، اعغرس د اندطاه در ت؛اقپ داراس چند مکا؛م ماکر ب: 

 مردمه .1
 تدریت د دص؛عیات ی  نرر اعامی .2
 تدریت د دص؛عیات ی  نرر اعنرس .3
 تدریت د دص؛عیات ی  نرر اندطاه .4
 تمرینات .5

 دریافت نرای اعامی د اعغرس در ت؛اقپ مرید ج: 

 مردمه .1
 اس اقکصادس مثام .2
 تمرینات .3
 

 فصل ششم: 

 انتیگرال و انتیگرال گیری

 من ؛  م؛ض؛  د م؛ارد ا کدمام انکیسرام د انکیسرام ییرس .1
 تتنی   اس انکیسرا ییرس .2
a.  قاعدال عم؛می 
b. انکیسرام افادال یاقت دار 
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c.  انکیسرام تاقپ تاقپ 
d.  انکیسرام ی  نابت 
e. انکیسرام ت؛اقپ ت؛ د؛س 
 

 فصل هفتم: 

 میترکس الجبره

 تدریت .1
 ارئیه ی   یاکم مدادهت قش   میکردم  ا .2
 ان؛ا  میکردم .3
 عملیات حااقی )تمپ، تنریو، ضرب( .4
 ع م مکردم .5
 

 فصل هشتم: 

 حل سیستم معادالت از طریق میترکس ها

 دیکرمننت د دص؛عیات .1
  اس فرعیدیکرمننت .2
 د؛ف ک؛ر .3
 ادتایص مکری م .4
 ع م مکری م .5
 ح  مدادهت .6
 تمرینات .7

 فصل دهم: 

 ت؛ ر یریره دریمرح  مدادهت  .1
 ح  مدادهت از یریره داص .2
 تمرینات .3
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  (I-II) مبادی احصائیهمضمون 

 
 مقدمه: 

از  هزمدی ا دت. حدی قدرد  قده داقدیدت امد؛ر زندیی ردزمرال امر در مار داناکص نری 

قه حژد شدسرا  حرفده اس نیادت ایدص امدر  یا مدل؛مات مناصر dataیریو یردادرس 

د؛شند ماایلی رادر قارال تامدده،  یا انه می نایا   یا انه در زندیی  مه مرد  ده د؛اال

 تما  دنیا درک دنند مدم؛م ا ت.  شرایر زندیی، مایر زندیی، د

نمایددد قددراس داددب  اس قاقدد  شددمار قاددک مددیددده از حدیدددال  مدداراحصددائیه منایددک علددم 

ضایدات عندکی، اثر ی  ماد ص در رفدپ  مدل؛مات از دضپ قی ارس  ل؛دیی ناشی از

 ددایر  قیمددارس، ام انددات ماردیددت قددراس یدد  مکددا  تدیددد، شددرایر عمدد؛می اقکصددادس د

 نمایدد د درس د  ن دا را تنادیر مدیارقا  را تمپ ماای  در زندیی ردزمرال ایالعات د

 ر ردز از یریو ت  یده د تالید  ایالعدات مبندی قدر داقدیدات عمد  دادب  یدا ی را 

 د د. ان ا  می

 

 هدف آموزش مضمون: 

تدریم ایص ممم؛  عبارت از داناکص من ؛  د ا میدت احصدائیه د دانادکص نردی  ده 

امار در زندیی ردزمرال ا دت. تددریم ایدص ممدم؛  قدراس ماصدلیص حد؛ نای اقکصداد 

 درس اعدداد د مدل؛مدات در ید  م؛ضد؛  مشدتص ارایده ت ت  م؛ز  ردش اس تمپ

 د قاآلدرال نکی ه ییدرسنم؛د   ن ا در اش ام احصائی؛س مطالده د تالی  ایص مدل؛مات 

قاشددد. قددراس د اددد  تصددامیم در یدد  م؛ضدد؛  ددداص اقکصددادس حددای  ا میددت زیدداد مددی

 ر ید  قه ایص ا داه  م؛زشی ماصلیص قاید در م؛رد

  .  ی؛س د مراح  ائ_ی  تاریو احص

_ترتیدددب نمددد؛د  اعدددداد د مدل؛مدددات قددده عددد؛رت یددد  تدددددم ت؛زیدددپ فری ؛ینادددی در 

 ر زیاد قاشد. م؛اردس ده تدداد اعداد قایا

_ داناددکص اناددراه د حرایندددیی اعددداد د مریا ددات اندددازال ییددرس  ن ددا ت ددت مرایادده د 

 تالی 
 _  م؛ز  شادص  ا د ا کنادال  ن ا در ماای  اقکصادس ت ارتی د ددماتی

 _ داناکص ارتبای د  مباکسی قیص مکا؛لیص

  اس زمانی_ تالی  نم؛د   لاله

 مدل؛مات  مه تانبه داب نمایند. 

 

 میتود تدریس: 

تدددریم ایددص ممددم؛  قدده ا دداس حددال  در ددی مشددتص قدده شدد   ارایدده ل چر ددا قدد؛دال 

د ت ددت  تشددریاات  مدده تانبدده راتددپ قدده م؛ضدد؛  مدد؛رد قاددک عدد؛رت مددی حدد یرد

یدردد. دضاحت قیشکر ماله  ؛اهت د تمریندات در ارتبدای قده م؛ضد؛  درس حد  مدی

 یددد تددا قاددک  مدده تانبدده ردس م؛ضدد؛  درس عدد؛رت ح یرفکدده د  دددی قدده عمدد  می

 ماصلیص  ؛اهت د؛یی رایرح نمایند. 

ت رار متکصر درس ی شکه قتایر ارتبای داد  دردس قا ی دیسر ع؛رت می حد یرد  

د ماصدددلیص قددده رفدددکص قددده دکاقتانددده د ا دددکنادال از دکدددب د دیسدددر منددداقپ علمدددی تشددد؛یو 

 یردند. می

 رزیابی: ا
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یا ماصلیص درس ی شکه را در ت فرا یرفکه اند یا دیر  د؛اهتی از  قراس درک این ه 

یردد تدا ادثریدت ماصدلیص دریدص فدالیدت م؛ض؛  درس ی شکه یرح شدال د د؛شی می

   یم ش؛ند

 ددورد  دددار دددانسی قدده م صددلیص د دنکددردم ددقددارال ا  قددراس درک د ف ددم ق کددر درس 

 نماید. دم  می

نددات د ددر  ماددکر د امکاانددات ن ددایی د نکی دده ییددرس از  ن ددا زمیندده ددد؛ب اددد  امکاا

 قاشد. ارزیاقی دانی د  م؛ز  ماصلیص می
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 (I-II) احصائیهمبادی مفردات درسی 

 

 فصل اول: مفهوم و اهمیت احصائیه

 اعطالح د تدریت احصائیه

 نساال متکصرس در م؛رد  یر د ت ام  احصائیه

 د ا میت    در اقکصاد د حالنس ارسم؛ارد ا کنادال از احصائیه 

 تمرینات

 

 فصل دوم: مراحل تحقیقات و علمیه های احصائیوی

 مراح  تاریرات احصائی؛س

 ارایه نم؛د  اعداد قه د یله اش ام احصائی؛س

 تمریص

 

 فصل سوم: توزیع تکرار وقوع )توزیع فریکونسی(

 من ؛ 

 فری ؛نای درس، ت؛حید د انا ا  اعداد ادلی در ت؛زیپ تمپ

 تصنیت اعداد

 مش الت در ت؛زیپ عددس فری ؛نای

 ارایه یرافی ی ت؛زیپ فری ؛نای

 تمریص

 

 فصل چهارم: مقیاسات گرایش مرکزی )اوسط(

  ااد ر

 دارتی ، دیای ، حر انکی 

 تمریص

 

 فصل پنجم: مقیاسات انحراف یا پراگندگی و عدم تناظر

 اناراه یا حرایندیی

 د دت

 دارتیل ااناراه نار قه 

 اناراه د طی

 اناراه مدیارس یا  کندرد اناراه

 اناراه نابی

 مریا ات دمیدیی یا عد  تناظر منانی فری ؛نای

 تمریص

 

 فصل ششم: توزیع فریکونسی: مثالهای عمومی

 ننر شایرد 150ت؛زیپ  ص 

 ننر ماص  40ت؛زیپ فری ؛نای دز  

 تمریص
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 هافصل هفتم: شاخص

  اشادصمن ؛ ، ا میت د ان؛ا  

  اس داراس  ال اس ا اس مکنادتتغییر  ام ا اس د حی؛ کص شادص

  ادص؛عیات ریاضیاتی شادص

  احردقلم اس م؛ت؛د در تش   د تطبیو شادص

 تمریص

 

 فصل هشتم: تحلیل ارتباط و همبستگی

 مردمه

 ارتبای د  مباکسی دطی  ادال

 ارتبای د  مباکسی غیر دطی  ادال

 چند تانبه د فررال اسارتبای د  مباکسی دطی 

 تمریص

 

 های زمانیفصل نهم: تحلیل سلسله

 مردمه

 ان؛ا  تغییرات یا ات اس ی   لاله زمانی

  اس زمانیم؛دل اس تالی   لاله

  اس زمانیاعطالح د تددی  قبلی  لاله

  اس زمانیدالعه مراح  عمدال در تالی   لاله

 تمریص

 

 های زمانی: ترندفصل دهم: تحلیل سلسله

  ن ی د تالی  ترند ی؛ی  المدت

 یریره د ت  زاد یا یریره یرافی ی

 یریره نرای انکتاب شدال

 یریره اد ط اس مناعنه اعداد

 یریره مرقد ا اعغرس

 ترند  اس حاراق؛لی

 ترند  اس ت؛ د؛س )اداو؛نانایام(

 یریره اد ط اس مکارک

 تددیالت مدادهت ترند

 حیی قینی یا حیشس؛یی

 تمریص

 

 یازدهم: نوسانات یا تغییرات قصیرالمدتفصل 

  اس م؛ میتدییرات م؛ می،  ن ی شادص

 یریره اد ط اس  ادال

 یریره نابت ترند یا فیصدس ترند

 یریره نابت یا فیصدس اد ر مکارک

  اس م؛ میم؛ارد ا کنادال از شادص
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  های اقتصادیسنجشمضمون 

 

 مقدمه: 

ت؛ ددده یافکدده ددده ارتبایددات داد د یرفددت د  در شددرایر امددردزس ددده اقکصدداد  مدده تانبدده

 اس دارتی در دش؛ر اس رد قه ان شاه د در حام ت؛ ده ا دت د در  رمایه ی ارس

 ددا ددده ادثددرار از  ددرمایه دیسددرا  ا ددکنادال  ددا د شددردتداددد  دشدد؛ر ق؛تدد؛د  مددد  قاندد 

دنددد ددده قدده  ددرمایه  دداس دیسددرا  رقددو حردادکدده شدد؛د یددا ناددر قدده نماینددد ای دداب مددیمددی

نمایندد  داس دده از  درمایه دیسدرا  ا دکنادال مدیقان دارس ا المی د  مچنا  قده شدردت

 ا د در ماا دبات ددلکدی در قاید   م مناد شا  حردادکه ش؛د. در  ن ی تراعد، قرضه

ی؛ر قبلی یا قددس ان ا  ش؛د قده ه  ا یدنی دل ؛لیشص قدند ده  ن ی مه تا ای اب می

ی اقکصداد  ی میص منا؛ر ممم؛  تات نا   ن  داس اقکصدادس از قددد تا دیم حد؛ نار

ی اقکصدداد قک؛انددد در  دداحه دددارس ددد؛د ماددای  تدددریم مددی یددردد تددا فارغددا  حدد؛ نار

اقکصادس را قه ع؛رت در ت     ن ی نم؛دال قک؛اند قدد   دن ی دقیدو قطد؛ر قبلدی 

 اس ددد؛رد د قدد ری قصددیرالمدت د ی؛یدد  المدددت نمیکدد؛ا  در مدد؛رد  ددرمایه یدد ارس

 دقیو اتتاذ نم؛د. تصمیم 

 

 اهداف: 

 یاد یرفکص ماای  تردیب  ا د مدادلت  اس اقکصادس -
  ن ی فیصدس  اس درعد، از عد د ف؛ل عد -
  ن ی رقو مردب د رقو  ادال  -
  ن ی نم؛د  مااعدتریص قیمت تما  شد د فرد  -
 دل ؛لیشص ت ارتی  -
  ن ی قار الانیص، دا ی د اف ایی قار الانیص د تصاعد د تراعد قیمه  -
  ا د انکتاب ق کریص قرضه قراس  رمایه ی ارس  ن ی قرضه -
 

 میتود های تدریس

 مانند  ایر ممامیص  ن ی ل چر د ارایه مثال ا از یره ا کاد در عنت 
 داد  تمریص  ا قه ماصلیص 
 ح  تمریص  اس دادال شدال در عنت 
  داد  دظایت دانسی قش   حرد ال 
 )یرفکص امکاا  )امکاانات عننی 
  امکاا  ن ایییرفکص 
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 های اقتصادیسنجشمفردات درسی 

 

 فصل اول: وسایل کمکی حسابی میخانیکی

 در دی حااقی -1
 ماشیص حااقی -2
 تدادم حااقی -3
 

 فصل دوم: احدیت

 احدیت  ادال -1
 احدیت مردب -2
 

 فصل سوم: قاعده زنجیری

 فصل چهارم: سنجش وسطی و مخلوط

  ن ی د طی -1
a. د طی  ادال 
b. د طی مردب 
  ن ی متل؛ی -2
a. متل؛ی حااب قیمت 
b.    حااب مردار قامی د قیمت 
c. حااب تنا ب متل؛ی 

 فصل پنجم: سنجش تقسیمی

 فصل ششم: سنجش فیصدی

 فیصدس از عد -1
 فیصدس از ف؛ل عد -2
 فیصدس در عد -3
 

 فصل هفتم: سنجش ربح

 رقو از عد -1
a. رقو  اهنه 
b. رقو ما انه 
c. رقو ردز 

 رقو ف؛ل عد. 
d.  .حااب  رمایه اعلی د رقو 
e.  .حااب نرخ رقو د دقت 
 رقو در عد.  -2
a.  .حااب  رمایه اعلی د رقو 
b.  .حااب نرخ رقو د دقت 
 

 فصل هشتم: ربح مرکب

 رقو اف ائی مبلغ نردس ی  دفده ئی.  -1
 دا ی رقو ی   رمایه ادیر دادال شدال.  -2
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 حااب نرخ رقو.  -3
 تدییص دقت.  -4
 

 فصل هشتم: سنحش قسط السنین. 

 من ؛  د ا میت.  -1
 رقو اف ائی فار الانیص.  -2
 دا ی رقو قار الانیص.  -3
 حااب مبلغ قار.  -4
 حااب تدداد م؛عد قار.  -5
 

 فصل نهم: سنجش قرضه

 ما یت  ن ی قرضه -1
 م مکریص ان؛ا  حردادت قرضه -2

 فصل دهم: کلکولیشن در تجارت

 دل ؛لیشص  ادال قیمت ت یه.  -1

 دل ؛لیشص مردب ت یه.  -2

 دل ؛لیشص تما  شد.  -3

 دل ؛لیشص فرد .  -4

 ت ئید دل ؛لیشص، ف ک؛ر دل ؛لیشص د ح نه ت ارتی.  -5
 فصل یازدهم: حسابات اقتصادیت
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 مبانی جامعه شناسیمضمون 

 

 مقدمه:

م؛ضدد؛عات چدد؛ ، شددنادت من دد؛  تامددده شنا ددی  یا ددی، ا میددت  ممددم؛ ایددص  در

 ، شددی؛ال تالیدد  د م؛ضدد؛عات مدد؛رد مطالددده تامددده شنا ددی  یا ددی د نیدد   مطالددده 

تدیددد در مدد؛رد تامددده د  یا ددت، شددنادت اندد؛ا  متکلددت ت؛امددپ ناریددات دال ددی  د 

زندددیی  قددر ار یدد ، فر نسددی د اقکصددادس تدداثیری یا ددی د  مچنددا  ع؛امدد  تغرافیددای

 ییرد. یا ی م؛رد مطالده قرار می

 

  :اهداف آموزش مضمون
شد؛د  ماندا، م  د  ا داه دلی ده از  م؛ز  ممم؛  تامده شنا ی  یا ی ناشدی می

فاد؛لکه حر؛ل د عل؛   یا ی قدا داندی علمدی تتصصدی رشدکه تامدده  نم؛د  ماصلیص

یدده د تالیدد  علمددی د ماددل ی ماصددلیص از  قدداه قددرد   ددطو ت  شنا ددی  یا ددی د نیدد 

زندددیی  ن ددا قددر  دداس درد  یدد  تامددده د تدداثیر کمدداعی د  ددایر حدیدددالت ددادکار اس ا

 قاشد.  یا ی مردما  ی  تامده می

 

  :میتود و روش تدریس
میکدد؛د تدددریم د  مدد؛ز  م؛ضدد؛عات مدد؛رد قاددک ایددص ممددم؛  قددا ا ددکنادال از  شددی؛ال د

د ددلیه ددد؛د ه نار ا قددیمیارایدده  دد  دداس عددننی درد  تدددریم قدده شدد   ل چر ددا، قاددک

 قاشد. ماصلیص می
 

 :نحوه ارزیابی محصل
 %5حاضرس عننی  -
 %5 اس عننی دار دانسیحرد ال -
 %20 امکاا  د ر  ماکر -
 %70امکاا  ن ایی  -
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 درسی مبانی جامعه شناسیمفرات 

 
 ؟فصل اول: جامعه شناسی چیست

 تدریت تامده شنا ی

 ا میت مطالده تامده شنا ی

  ده ددارقرد تامده شنا ی

 تامده شنا ی قه عن؛ا  ی  علم

 قلمرد تامده شنا ی

 رشکه  اس تتصصی تامده شنا ی

 زمینه  اس حیدایی تامده شنا ی

 تامده شنا ی د  ایر عل؛  اتکماعی

  اس ا ا ی در تامده شنا ی حر ی

 

 فصل دوم: جامعه انسانی

 تدریت د من ؛  تامده

  ده د منشأ تامده

 تأثیر ع؛ام  تغرافیایی قر تامده

 

 فصل سوم: مفهوم و محتوای فرهنگ

 تدریت فر نگ

 ا میت فر نگ

 فر نگ د تمد 

 دص؛عیات فر نگ

 تددادس از منا یم مرتبر قا فر نگ

 

 جامعه پذیری فصل چهارم: اجتماعی شدن و

 من ؛  اتکماعی شد 

 تامده ح یرس  یا ی

 تاثیر ع؛ام  یبیدی د ارثی در تامده ح یرس

 تاثیر دص؛عیات نژادس د مایر یبیدی در چس؛نسی رفکار اناا 

 فصل پنجم: نظارت اجتماعی

 من ؛  ناارت اتکماعی

 ا میت ناارت اتکماعی

  ادت  ن ارمند

 ح یر   ن ار ا

 تدارض  ن ار ا

 یساال د ناارت اتکماعینری حا

 ضمانت اترا

 می انیام  اس ر می د غیر ر می ناارت اتکماعی

 اعالح اتکماعی د ناارت اتکماعی
 

 فصل ششم: انحرافات اجتماعی
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 تدریت انارافات

 انارافات نتاکیص د ثان؛س

 انارافات فردس د یرد ی

 تبییص زیات شنادکی اناراه

 تبییص ردانشنادکی اناراه

 انارافی از دید تامده شنا یتبییص رفکار 

 قرچاپ اناراه د دردال فر نگ مناره
 

 فصل هفتم: گروه ها، طبقات، پایگاه، نقش و تحرک اجتماعی

 یردال احکماعی

 یبره اتکماعی

 حایساال اتکماعی

 نری اتکماعی

 تارک اتکماعی
 

 فصل هشتم: قدرت اجتماعی

 من ؛  قدرت اتکماعی

 قدرت شتصی د قدرت اتکماعی

 قان؛نی د عرالییاقکدار 

 اقکدار فر مندانه
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 مضامین درسی سمستر دوم صنف اول 
 (۲فلسفه عبادات )ثقافت اسالمی

 

 اهداف آموزشی

 زنددیی  داسعرعده تمدا  در عبدادت شدم؛لیت قیدا     ا ا دی  دده دده عبادات فلانه

 قادک م؛رد  نرا  اسفلانه د  اح مت ،عبادات  ده د شردی ذدر از قدد ا ت اناا 

  مدا  قد؛دال، انادا  مبدر  ضدردرت  ید عبدادت دده قدانند مالما  ت؛انا  تا دادال قرار

 ت دت داردد ضدردرت غد ا د  ب قده دد؛یی ف ی دی امد؛ر تر؛یت ت ت اناا  ده ی؛نه

 .دارد ضردرت عبادت قه نی  د؛یی مدن؛س د ردحی ام؛ر تر؛یه
 

 :شیوه تدریس و ارزیابی

تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د یریره ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت ام انات 

تدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می یردد، تا قا مطالدده لادکی از 

شد؛د، مدل؛مدات دد؛د را قیشدکر  دازد. مناقپ د مأد  ده در ادیدر ل چدر ند؛ت  دردال می

 دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده  ددهاهت مطردحدده در  دد م ییددرس ماصدد  در قاک

، حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددار دددانسی د امکاانددات عددنت

 د د.د ر د ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 (۲مفردات درسی فلسفه عبادات )ثقافت اسالمی

 

 :مضمون درسی عناوین

o حیشسنکار 

 فص  ادم: تدریت 
o تدریت عبادت در لغت د اعطالح 
o شردی عبادت 
o ا داه عبادت 
o  عبادتمراتب 
o  شم؛لیت د فراییرس عبادت در ا ال 

 ا اس   فص  دد : اردا  ا ال  د ح مت  
o دلمه ش ادت د تایساال    در عبادات 
o اس   نماز د ح مت  
o حیشسنکار 
o  تدریت 
o فمیلت 

o شردی د اردا  د منادات 
o  اقاا 
o اح ا  د فمای  نماز تماعت 
o ا د ف؛اید نمازح مت  

 اس   ردزال د ح مت  
o حیشسنکار 
o تدریت 
o  فمای 
o  شردی د اردا 
o ن؛اقض 
o  اقاا 
o ا د ف؛اید ردزالح مت  

 اس   زدات د ح مت  
o حیشسنکار 
o تدریت 
o فمای  زدات 
o شردی 
o )ام؛ام زدات )زدات نردس، ام؛ام ت ارتی، م؛اشی، حاعالت زراعکی 
o ماکاریص زدات 
o ا د ف؛اید زداتح مت  
o ا د ف؛اید زداتح مت  

 اس ا عبادت حج د ح مت  
o حیشسنکار 

o تدریت 

o  شردی د اردا 
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o ا د ف؛اید حجح مت  
o اس داتبی د ننلیعبادت  

 فص   ؛ : قدعت در عبادات 
o تدریت قدعت 
o اقاا  قدعت 
o دهی  تاریم قدعت 
o ا باب انکشار قدعت 
o حیامد اس زشت قدعت 

 فص  چ ار : ح م تاری  عبادات 

 تارک نماز 

  تارک ردزال 

 تارک زدات 

 تارک حج 
 مراجع:

 قران ریم  -
 عایو البتارس -
 عایو مالم  -
 ال دایه  -

 النره اه المی دادلکه
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  اساسات امور مالی عامهمضمون 

 

 مقدمه: 

مالیات نری م دم دا ا دی درتم؛ید  مصداره ددلدت در اقکصداد قدازار ایندا مدی نماییدد. 

 داس اقکصدادس ازیره یره ادد  مالیدات از مدرد  تداثیرات مکندادت را قداهس فدالیدت

قده دکسد؛رس مالیدات مادکنیم دغیدر مادکریم ترادیم شدد.  ازد؛د قه تا مدی ید ارد. مالیدات

د دد م  ریدد  درتم؛یدد  مصدداره ددلددت قدده دصدد؛ص دردشدد؛ر اس رد قدده ان شدداه 

 قاشد.مکرادت می

در ح ل؛س مالیات ددلت  ا می ت؛اند مصاره د؛ را ازیریو ع؛اید غیرمالیاتی تم؛ی  

 نمایند. 

 

 اهداف آموزشی: 

 شنایی حاع  د؛ا ند نم؛دددردکم د؛رس ماصلیص قا ماای  ذی  ا 

 ا ا ات ام؛رمالی عامه داقکصاد عامه درناا   اس اقکصادس مکنادت-1

 ا ا ات ع؛اید ددلت د ان؛ا  ا -2

 ناریات درم؛رد مصاره ددلت-3

 مالیات ماکریم دغیرماکریم-4
 

 شیوه تدریس و روش ارزیابی: 

درددکم  در درس از درایص ممم؛  اررد  ل چر ا دکنادال یردیددال.  د؛اهت تالیلدی د 

 . ماصلیص حر یدال د؛ا د شد

 درضددمص ماصددلیص م لددت انددد تددا ردس قمددایا ددداص قدده شدد   یردحددی دددار نماینددد

قراس ارزیاقی، قیشدکر از رد   داس تدیدد تددریم ا دکنادال  دقرعالدال م؛ض؛عات ف؛ل

 قاشد: ییرد ده قرارذی  میع؛رت می

  در ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه 
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
   امکاا  ن ایی  ماکر 
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 مفردات درسی اساسات امور مالی عامه

 

 مقدمه 

 فصل اول: عمومیات

 من ؛  دما یت علم مالي ادم: 

 دد : دظایت دم؛ض؛  تاریو علم مالي 

 علم مالي ضردرت  ؛ : 

 چ ار : ا میت علم مالي 

 حن م: فرل قیص اقکصاد مالي ددلت داقکصاد دص؛عي 

 دالعه

  ؛اهت

 

 فصل دوم: اقتصاد مالی دولت ونظام های اقتصادی

 ادم: اقکصاد مالي ددلت درناا  مركنکلاکي )مكکب  ؛دیرا  ( 

 دي دد : اقکصاد مالي ددلت درناا  اقکصادي لیبرام ) زادي د؛ا ي اقکصا

  ؛ : اقکصاد مالي ددلت در ناا  اقکصاد حالنس اري مرك ي 

 چ ار  اقکصاد مالي ددلت در ناا  اقکصادي مدادل؛ي )متکلر ( 

 حن م: اقکصاد مالي ددلت در ناا  اقکصادي ا المی

 دالعه

  ؛اهت 

 

 فصل سوم: موقف وحدود اقتصاد مالي دولت در اقتصاد

 صاد ادم: م؛قت اقکصاد مالي ددلت در اقک

 دد : تدیص حد مااعد تریص اقکصاد مالي ددلت در اقکصاد

 دالعه

  ؛اهت

 

 فصل چهارم: اساسات عواید دولت

 ا ا ات اقکصاد مالي ع؛اید ددلت ادم: 

 ا اس كنایت داعکدام  -الت 

 قاقلیت مطاقرت ع؛اید -ب

 ا اس اقکصادیت تاصی  ع؛اید  -ج

 قان؛نیت تاصی  ع؛اید  -د

 دد : ا ا ات اقکصاد ملي ع؛اید ددلت 

  ع؛اید م دد م؛لدیت ا اس –الت 

 انکتاب عایو مناقپ ع؛اید  -ب

   ؛دیي تاصی  ع؛اید  -ج

 ا ا ات ادالقي تاصی  ع؛اید ددلت  ؛ : 

  مالیه عم؛میت ا اس –الت 

 ا اس فداكاري مالیات -ب

 ا اس ا کطاعت مالیاتي  -ج
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 دالعه

  ؛اهت

 

 عواید دولت فصل پنجم: انواع

 در مد اس مالیاتی -1

 در مد اس غیر مالیاتی  -2

  Taxادم: مالیا ت 

 من ؛  دمشردعیت مالیات  -الت

 تاریتچه مالیات در ت ا   دافغاناکا   -ب

 میک؛د  اي مالیه ی اري  -ج

a-  میک؛د اتارال داري 

b-  تاصی  مالیات ت؛ ر ددایرحك؛مکي 

c - اناصارمالي 

 تتنیك دحددد مالیه ی اري  -د

a-  تتنیك مالیه ی ارس 

b-  حددد مالیه ی اري 

 حددد تتنیكي داقکصادي مالیه ی اري  -1

 حددد رداني مالیه ی اري  -2

 دالعه میک؛د اي مالیه ی اري 

  ؛اهت 

 دالعه حددد مالیه ی اري

  ؛اهت

 مرادمت  اي مالیاتي  -ال

a-  مرادمت  اي تنائي مالیاتي 

 م ادله قر ضد مرادمت  اي مالیاتي از یریو قلند قرد   طو تدلیم دترقیه  -1

 انکتاب میک؛د  اي ق کر مالیه ی اري  -2

 م ادله علیه مرادمت  اي مالیاتي از یریو قان؛   -3

b-  مرادمت  اي قان؛ني مالیاتي 

 دالعه مرادمت  اي مالیاتي 

  ؛اهت

 تدرفه  اي مالیاتي  -د

a-  تدرفه مالیاتي مکنا ب 

b-  تدرفه مالیاتي مکرقي 

 تدرفه مالیاتي مکرقي  ریپ  -1

 تدرفه مالیاتي مکرقي قطي  -2

c-  تدرفه مالیاتي ن دلي 

 تدرفه ن دلي دطي  -1

 تدرفه ن دلي  ریپ -2

 تدرفه ن دلي قطي  -3

 دالعه تدرفه  اي مالیاتي

  ؛اهت
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 ترایم مالیات -ز

a-  مطالبه كنندیا  مالیهترایم مالیه قریبو 

b-  مالیات منام دمالیات غیر منام 

c- مالیات مرق؛ی قه  ده دمالیات غیر مرق؛ی قه  ده 

d-  مالیات چند عم؛ي 

e-  مالیات تكمیلي 

f-  مالیات تم؛یلي دمالیات تنایمي 

g-  مالیات از نرطه نار مالحاه دینامیك 

h-  مالیات   مي دمالیات ترایمي 

i-  مالیات شتصي دمالیات داقدي 

j- ؛یه كنندال دمالیه كنکردلي مالیه تا 

k-  مالیات ماکریم دمالیات غیر ماکریم 

 

 دالعه ترایم مالیات 

  ؛اهت

 دد : ع؛اید تشبثاتي ددلت

 ما یت ع؛اید تشبثاتي ددلت  -الت

 ناریات در م؛رد تصدی اس ددلکی  -ب

  ؛ : ماص؛م د  میه 

  د  میه ماص؛م ما یت –الت 

  د  میه ماص؛م قیص فرل –ب 

 چ ار : ا کرراض ددلت قایک یك منبپ عایداتي ددلت 

  ؛اهت

 حن م: كمك  اي دارتي قایک یك منبپ عایداتي ددلت 

 دالعه 

  ؛اهت

 

 فصل ششم: نظریات درمورد مصارف دولت 

 ادم: ما یت دمشتصات مصاره ددلت 

 دد : ا ا ات مصاره ددلت 

 ا اس نافدیت اتکماعي مصاره ددلت  -الت 

   اس اقکصادیت مصاره ددلت  -ب

   اس عرفه ت؛ئي در مصاره ددلت  -ج

  ددلت مصاره ترد  حو   اس –د 

 دالعه

  ؛اهت

 

 فصل هفتم: بودجه دولت

 ادم: من ؛  دما یت ق؛دته ددلت 

 دظایت ق؛دته ددلت دد : 

  ؛ : اع؛م ق؛دته ددلت 
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 چ ار : تنایم ق؛دته ددلت 

 حن م: ان؛ا  ق؛دته ددلت 

 ششم: مراح  ق؛دته ددلت 

 دالعه 

  ؛اهت

 فصل هشتم: بودجه دولت و انفالسیون 

 ادم: تاثیرات اننال ی؛  قاهي ع؛اید ق؛دته ددلت 

 دد : تاثیرات اننال ی؛  قاهي مصاره ق؛دته ددلت 

  ؛ : عل  عم؛مي داشكام اننال ی؛  داعکاً در ممالك رد قه انكشاه 

 ت مالي ضد اننال ی؛ني در ممالك رد قه انكشاه امكانات دحددد یك  یا چ ار : 

 م ادله قر ضد اننال ی؛  از یریو د ای   یا ت ح؛لي حن م: 

 دالعه

  ؛اهت

 فصل نهم: قاچاق و تاثیرات آن باالي اقتصاد مالي دولت 

 ادم: من ؛  د ان؛ا  قاچال 

 دد : عل  قاچال 

  قاچال اقکصادس عل  –الت 

a-  دارداتيعل  اقکصادي قاچال 

b-  عل  قاچال عادراتي 

c-  عل  قاچال تران یکي 

 عل  غیر اقکصادي قاچال -ب

  ؛ : مبارزال علیه قاچال 

 دالعه

  ؛اهت

 

 فصل دهم: انکشاف وتکامل علم مالی 

 ناریات علم مالی در قرد  قدیم -1

 ناریات علم مالی درقرد  د طی -2

 ناریات علم مالی در عصر مردنکلات  ا -3

 ناریات علم مالی م کب ف ی؛درات  ا  -4

 ناریات مالی علماس دال ی   -5

 ناریات مالی ددرال مداعر -6

 دالعه

  ؛اهت

 مأد 
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 مبادی حقوقمضمون 

 

 مقدمه: 

علم حر؛ل از تمله عل؛می ا ت دده قدا تمدا  علد؛  )قشدرس د یبیددی( ارتبدای مادکریم د 

قد؛دال د ارتبدای مادکریم قدا غیر ماکریم دارد. اقکصاد دد؛د نید  دده از تملده علد؛  قشدرس 

 اس اقکصادس داراس ق؛انیص د ناامنددی اس علم حر؛ل داشکه د دارد. تما  ماای  د حدیدال

 حر؛قی ق؛دال د قر مبناس ا  ا ک؛ار ا ت.

امردز  ر تصمیم د  ر حردت اقکصادس ده از د؛د قاعدال د ا داس نداشدکه قاشدد نمدی  

ه اقکصادس نیاز مبر  قه داناکص ماای  ت؛اند قه من م قر د، حم قرا س ر ید  قه ا دا

 حر؛قی ا ت. 

 

 اهداف آموزشی: 

تدریم ممم؛  مبادس حر؛ل قراس ماصال  اقکصاد،  ن ا را قده مادای  اقکصدادس  در 

 چه قیشکر اشنا میاازد د در تدریم ایص ممم؛  منا یم ذی  قراس شا  تن یم میش؛د: 

 من ؛  دما یت حر؛ل 
  علم اقکصادراقطه حر؛ل قا  ایر عل؛  د 
  دص؛عیات ق؛اعد حر؛قی 
   ا اس د مبناس ق؛اعد حر؛قی 
  ترایمات علم حر؛ل 
  مناقپ یا مصادر حر؛ل 
   مناقپ حر؛ل در افغاناکا 
  حر؛ل عندس 
  شنایی قا ق؛انیص در  احه اقکصاد در افغاناکا  
 

 طریقه ارزیابی: 

ییرد د قرار  تدی قراس ارزیاقی، قیشکر از رد   اس تدید تدریم ا کنادال ع؛رت می

 قاشد: می

  در ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه 
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
  د امکاا  ن ایی  ماکر 
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 مبادی حقوقدرسی مفردات 

 

 فصل مقدماتی

 معلومات عمومی 

 مدنی لغ؛س حر؛ل -مباک ادم

 مدنی اعطالحی حر؛ل -مباک دد 

 رایه حر؛ل قا  ایر ق؛اعد تنایم دنندال اتکما  -مباک  ؛ 

 راقطه حر؛ل قا )ادالل، عره د عادات د م  ب(

 راقطه علم حر؛ل قا  ایر عل؛  -مباک چ ار 

راقطدده علددم حردد؛ل قدداعل؛  اتکمدداعی )اقکصدداد،  یا ددت، تدداری ، ردا  شنا ددی،  -الددت

 تامده شنا ی(

 ت(عل؛  یبدی )یب، دیمیا، تتنی ، ریاضیا -ب

 

 قسمت اول

 حقوق آفاقی

 فصل اول 

 خصایص یا صفات قواعد حقوقی

 عنت قاعدال حر؛قی از نساال ت دید د تدمیم )م رد ق؛د  د عم؛می ق؛د ( -مباک ادم

 عنت قاعدال حر؛قی از نساال اتبارس ق؛د  د امرس ق؛د  -مباک دد 

 عنت قاعدال حر؛قی از نساال م؛یدال اس ق؛د  -مباک  ؛ 

 ال دکبی ق؛د از نسا -مباک چ ار 

 از نساال  ده د مرا  -مباک حن م

 

 فصل دوم

 اساس و مبنای قواعد حقوقی

 تمایالت داقپ قینا  د یا مثبکی؛  -مباک ادم

 عراید د تمایالت ارقاب اعالت تص؛ه -مباک دد 

 م کب تاریتی حر؛ل -مباک  ؛ 

 

 فصل سوم

 ماک؛یات،غایه د  ده ن ایی ق؛اعد حر؛قی

 مطاقرت حر؛ل قا داقدیت  اس اتکماعیضردرت د  -مباک ادم

  ده ن ایی یا غایه ق؛اعد حر؛قی -مباک دد 

 فصل چهارم

 تصنیف حقوق

 حر؛ل عرفی )غیر مدد ( -مباک ادم

 حر؛ل مدد  -مباک دد 

 حر؛ل ملی یا دادلی -مباک ادم

 ت  ادم حر؛ل عامه )حر؛ل ا ا ی، ادارال،مالی ت ا(

ل فامیدد ، حردد؛ل ت ددارت، حردد؛ل تدد  دد  حردد؛ل دص؛عددی )حردد؛ل د دتایددب، حردد؛

 میراث(
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 حر؛ل قیص المللی -مباک دد 

 حر؛ل قیص المللی عم؛می -1

 حر؛ل قیص المللی دص؛عی -2

 حر؛ل ت ایی قیص المللی -3

 اع؛م ما مات -مباک  ؛ 

 اع؛م ما مات مدنی د ت ارتی -1

 اع؛م ما مات ت اس -2

 

 فصل پنجم

 منابع یا مصادر حقوق

 قانون  -مبحث اول

 تدریت قان؛  -1

 قان؛  دص؛عیات -2

  لاله مراتب قان؛  -3

 قان؛  ا ا ی -الت

 ق؛انیص عادس -ب

 نیردس الک امی قان؛  -ج

 ق؛انیص ناا  عامه -1

 ق؛انیص عامه  -2

 ق؛انیص امرس  ادال -3

 ق؛انیص ادکیارس د غیر امرس -4

  احه تطبیو قان؛  -5

 مبحث دوم

 عرف وعادات

 عره د عادات ده منشا مردمی اتکماعی دارد -1

 نیردس الک امی اینس؛نه عره د عادات -2

 عره د عادات ده منشأ علمی دارد -3

 مبحث سوم

 رویه قضائی

 تدریت -1

 مدل؛مات راتپ قه تش یالت ماادم -2

 تش ی  ردیه قمائی -3

 مبحث چهارم

 دکترین یا نظریات علما

 تدریت ددکریص .1

 نری ددکریص منایک منبپ حر؛ل .2

 مبحث پنجم

 منابع حقوق در افغانستان 

 حر؛ل ا ال  .1

 حر؛ل تدام  .2

 حر؛ل مدد  .3
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 فصل ششم

 تفسیر قانون

 مباک ادم. تنایر مکنی یا لنای

 مباک دد . یریره تکبدات 

 مباک  ؛ . ان؛ا  تنایر از حیک مناقپ تنایر

 قسمت دوم

 حقوق عندی

 معلومات عمومی -فصل اول

 تدریت حر؛ل عندس -مباک ادم

 ا میت د من ؛  حر؛ل عندس -مباک دد 

 م؛ض؛  حر؛ل عندس -مباک  ؛ 

 عندس مبناس حر؛ل -مباک چ ار 

 منابع حقوق عندی -فصل دوم

 اعمام حر؛ل -مباک ادم

 ح؛ادث حر؛ل -مباک دد 

 تصنیف حقوق عندی -فصل سوم

 حر؛ل  یا ی -مباک ادم

 حر؛ل عم؛می -مباک دد 

 حر؛ل دص؛عی -مباک  ؛ 
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 صنف دوممضامین سمستر اول 

 (۳نظام اخالقی اسالم )ثقافت اسالمی

 

 اهداف آموزشی

 امدردزس ا دالمی ت؛امدپ در شددال فرامد؛  نادا   ید مکأ دنانه دده ا ال  ادالقی ناا 

 شایادکه  دل؛ک د نی ؛ ادالل حیک از د؛د  ننم قا را اناا  ارتبای ش؛د،می شمردال

 دیسدر س دانادا  میتمدا  رچشدمه ا دال  در قدیادال نادا . د ددمدی قرار قرر ی م؛رد

 ا ددال  قدیادال نادا   یدرد در میا ددال تامدده در دیسدر س داناددا  عدد  د دتد؛د ا دت،

ً  را ادالل ا ال  برحیام ده تا ت  میص از. قاشدمی  ارتبدای عبدادت د العریدد قدا مادکریما

 م ددار  د یدد فمددا مدد؛رد در ادددالل من دد؛  فددیمدر از قدددد ادالقددی ناددا  در. ا ددت دادال

 د تامددده د فددرد در ادالقددی رذایدد  مدد؛رد در د    تددأثیرات د تامددده د فددرد در ادددالل

 د رذیلده اددالل در شدد   غشدکه ا دباب د علد  ،ییدردمی ع؛رت قاک    قد حیامد اس

 اددالل قه را د؛د قاشند ت؛اناکه مالما  س ات؛ا  تا داردمی قیا  را    عالج س اراال

 . ازند م یص حمیدال د نی ؛

 

 :شیوه تدریس و ارزیابی

یریره ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت ام انات تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د 

تدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می یردد، تا قا مطالدده لادکی از 

شد؛د، مدل؛مدات دد؛د را قیشدکر  دازد. مناقپ د مأد  ده در ادیدر ل چدر ند؛ت  دردال می

 دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده  ددهاهت مطردحدده در  دد م ییددرس ماصدد  در قاک

در عددنت(، دددار دددانسی د امکاانددات  عددنت، حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د 

 د د.د ر د ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 (۳)ثقافت اسالمی نظام اخالقی اسالممفردات درسی 

 

 :مضمون درسی عناوین
 

   فص  ادم: من ؛  ناا  ادالقی 

  ناا  ادالقی -ادالل -تداره: ناا 
o ادکااقی{ فطرس د –ا المی داص  اناانی عا  د-ان؛ا  ادالل }د؛ب دقد 
o مناقپ ادالل ا المی 
o ا داه رد  ادالقی 

  نسر  ا المی  اس ادالقی درفص  دد : ارز 
o  فمای  ادالل 
o ،  نت د  لت عالو در ارتبای قه ادالل ارشادات قر  
o ، عبادات د مدامالت ارتبای ادالل قا ایما 
o یریو دیسر( اناانی د ننم ــ غرای ة )ت دی ترقیه د حردر  ادالل 

 م ار  ادالل   ؛ فص : 

o م ار  ادالقی فردس  از ی اینم؛نه 
o  ادالص ـ مابت ـ عدل ـ امانت ـ عبر د ت؛د  ـ ت؛اضپ ـ حیاء د عنت ـ

 دفا قه عد د ش اعت ـ
o ایی ازم ار  ادالل اتکماعینم؛نه  
o م ارس ــ اعالح یلبی ــ عن؛ ــ ایثارــ عـدالت ــ  شنرت ــ تداد  د احکرا  د 

 تاامو
o اعالح فرد د تامده  م ار  ادالقی در حیامد اس 

  فص  چ ار : رذای  ادالقی 

 اس از رذای  ادالقی فردسنم؛نه  
o تدصب ـ قدیمانی ـ  ؛ءظص د حادـ قت  ـ دیانت ـ دردغ ـ د؛دد؛ا ی ـ ت بر د 

 چاحل؛ ی تملو د

 از رذای  ادالقی اتکماعی یی انم؛نه 
o دینه د عدادت ـ چینی ـ  تص دشنا  ـ غیبت ـ ت ام ـ عیب ت؛یی ـ ا ک  أ ـ 

 تب یر ا راه د
o ا باب  غشکه شد  قه رذای  ادالقی  عل  د 
o تامده اناراه فرد د  اس زشِت رذای  ادالقی درحیامد 
o ا ال  عالج رذای  ادالقی در 

 مراجع:

  قر   دریم عایو البتارس 

  عایو مالم 

  اهدالل اه المی 
 احیاءالدل؛  الدیص
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 )میکرو( اقتصاد خردمضمون 

 

 : ف آموزشاهدا

ردد. ماصدال  قایدد ی رشدکه اقکصداد قده شدمار مدی ا ایص ممم؛  از تمله ممامیص ا

تاصیلی قه ت ئیدات قیشدکر اقکصداد ددرد  شدنائی حیددا نمایندد. در ممدم؛   دد در  ام 

اقکصاد درد ماصال  تش   قیمت در قازار مناقپ، نرای ضدت اقکصاد قازار د مراقلده 

قا ایص نرای ضددت ت؛ در اتتداذ  یا دت  داس اقکصدادس اقکصداد قدازار را  مد؛ز  مدی 

م؛  ا ا دات اقکصداد ددرد در قینند. قا تدریم ممم؛  اقکصداد ددرد دده قده ادامده ممد

 ید، ماصال  ت؛انائی  نرا حیدا می دنند، تدا یدرز دیدد مشدتص از مطالدد   ام ادم می

 ت دار اقکصاد ملی را داب نمایند. 

 

 شیوه ارزیابی و میتود تدریسی: 

ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت ام انات تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د یریره 

دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می یردد، تا قا مطالدده لادکی از تدریم را تش ی  

شد؛د، مدل؛مدات دد؛د را قیشدکر  دازد. مناقپ د مأد  ده در ادیدر ل چدر ند؛ت  دردال می

 دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده  ددهاهت مطردحدده در  دد م ییددرس ماصدد  در قاک

امکاانددات  عددنت، حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددار دددانسی د

 د د. د ر د ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 (میکرومفردات درسی اقتصاد خرد )

 

 فصل اول: تیوری مفیدیت )مطلوبیت( و رجحان

 من ؛  رتاا  .1

 تاقپ رتاا  .2

 منیدیت )مطل؛قیت( د رتاا  .3

 مشتصات ق؛س  اس قی تنادتی .4

 درته یا حایه نرخ ن ایی تد؛یض .5

 

 مصرف کنندهفصل دوم: تیوری سلوک 

 عاید ماددد ح؛لی .1

  طو مک؛از  یا تدادم مصره دنندال .2

 منانی یا ق؛س عاید مصره .3

 منانی  اس انس  .4

 مصره –منانی قیمت  .5

 منانی تراضا .6

 ارت اعیت تراضا .7

 

 فصل سوم: مشخصات تقاضای مارکیت

 ع؛ام  تدییص دنندال تراضاس فردس د تراضاس قازار .1

 قیمت مکا  م؛رد تراضا 

 عاید ح؛لی 

  ذدل د  لیره 

 قیمت اشیاس دیسر 

 تراضاس قازار)ماردیت( .2

 عاید ن ایی .3

 

 فصل چهارم: مشخصات منحنی عرضه

 راقطه قیص قیمت د مردار عرضه شدال ی  امکده .1

 عرضه ماردیت د عرضه مننرد .2

 تغییرات در یراه عرضه .3

 قیمت ع؛ام  ت؛لید .4

 ت نال؛ س  .5

 ت؛قدات د انکاارات  یندال .6

  اتدداد فردشندال .7

 د تراضا د ای اد حالت تدادم تردیت عرضه .8

 تدادم 

 قیمت تدادس 

 قان؛  عرضه د تراضا 

 ارت اعیت عرضه 

    ارت اعیت عرضه در قراقر قیمت د چس؛نسی تدییص 



49 
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 اقتصاد پولیمضمون 

 

 مقدمه: 

عرضدده حدد؛م،نرخ رقددو،ِ تدداثیرات عمدددال را قدداهس فدالیددت  ددی اقکصددادس ازد؛دقدده تددا 

اقکصددادس ددد؛د عرضدده حدد؛م دنددرخ رقددو را در  دداس ی اشددکه دازیددره دیسددر فدالیددت

 دازد. درممدم؛  اقکصداد حد؛لی م؛ضد؛عات مرقد؛ی قده تراضدا حد؛م اقکصاد مکداثر مدی

دع؛ام  تدییص دنندال ا  در اقکصاد ازنار م کب  اس متکلدت اقکصدادس دعرضده حد؛م 

دع؛امدد  تدیددیص دنندددال عرضدده حدد؛م،  یا ددت  دداس حدد؛لی داننال ددی؛  دعلدد  ا  مدد؛رد 

 د؛ا د یرفتمطالده قرار 

 

 اهداف آموزشی: 

 دردکم د؛رس ماصلیص قادر قه درک م؛ض؛عات ذی  د؛ا ند یردید

 ح؛م د یر ت ام  ا  درت ا -1

 تی؛رس  اس مردارس ح؛م-2

 تی؛رس مردارس دنی ، م کب شی ای؛، فریدمص -3

 عرضه ح؛م دع؛ام  تدییص دنندال ا -4

 حایه ح؛لی د دنکردم ا  -5

 قو ادکارزمانی ددطر نرخ ر-6

  یا ت  اس ح؛لی دمی انی    اس انکرالی ا -7

 ح؛م داننال ی؛  دعل  د ان؛ا  اننال ی؛  -8

 

 شیوه تدریس وروش ارزیابی: 

دردس درایص د؛رس قه شی؛ال ل چر ق؛دال. د ماصلیص م لت اندد ردس قمدیه  دا ت دت 

 قلندقرد  

قی ت؛انددایی ددد؛د دارنماینددد. درضددممص درادیر رمباددک در ددی  دد؛اهت ت ددت ارزیددا

 ماصلیص ت یه 

قددراس ارزیدداقی، قیشددکر از رد   دداس تدیددد  دقددرعالدال م؛ضدد؛عات فدد؛لیردیدددال ا ددت 

 تدریم ا کنادال 

 قاشد: ییرد ده قرارذی  میع؛رت می

  در ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه 
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
  د امکاا  ن ایی  ماکر 
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 اقتصاد پوليمفردات درسی 

 

 مقدمه: 

 پول و اقتصاد: فصل اول

 ما یت ح؛م:  

 ناري ی را قر تاری  حدید  مد  ح؛م.  -

 تدریت ح؛م:  -

 دظایت ح؛م:  -

 د یله تبادله.  -

 مدیاردذدیرال ارز .  -

 حردادت  ا.  -

 

 سیستم هاي پولي: فصل دوم

  یاکم ح؛لي فل ي:   

  یاکم ح؛لي دد فل ي )یال د نررال (  -

 ناریات اقص دلدد  در م؛رد  یاکم دد فل ال ح؛م )مردمه ایص دلدد  (.  -

  یاکم ددفل ال اي حایه یال د نررال:  -

 قان؛  یرشا .  -

  یاکم ددفل ي متل؛ی.  -

  یکم ح؛لي اعالح شدال:  -

  یاکم ح؛لي اعالح شدال اي كاغ ي.  -

  یاکم ح؛لي قانكن؛ت  -

 اع؛م نشر قانكن؛ت:  -

 اع  احکیاج.  -

 اع  حشک؛انه. -

 قانكن؛ت قاق  تبدی  قه یال.  -

 مدیارات تبدی  قانكن؛ت قا یال:  -

 قانكن؛ت قاق  تبدی  قا ماك؛كات یالئي.  -

 قانكن؛ت قاق  تبدی  قه شمی یال.  -

 . «یال / ا داري» مدیار -

  یکم ح؛لي یال ا داري.  -

 ح؛م الكکردنیكي: 

 ما یت د من ؛  ح؛م الكکردنیكي.  -

 ضردرت ای اد ح؛م  اي الكکردنیكي.  -

 مدامالت الكکردنیكي چیات؟  -

 ان؛ا  ح؛م  اي الكکردنیكي:  -

 كارت  اي قد ي.  -

 كارت  اي ذدیرال اي ارز .  -

 ح؛م نرد الكکردنیكي.  -

 چك  اي الكکردنیكي.  -

 م ایا د دیژال یي  اي قه كار ییري ح؛م الكکردنیكي در اقکصاد.  -
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 ( ن؛  ح؛م )ت؛ضیاات متکصر در م؛رد  ریك (.  36ان؛ا  ح؛م: ) -

 

 چگونگی تثبیت ارزش پول: فصل سوم

 ارز   از دید تبادله  -

 از دیدیاال ا کنادال.  -

 از دیدیاال قیمت منصنانه.  -

 ارز  دادلي ح؛م. -

 ارز  دارتي ح؛م. -

 ارز  ر مي ح؛م.  -

 ارز  اقکصادي ح؛م.  -

 نرخ تبادله دعره.  -

 نرخ ربح: 

 تدریت نرخ رقو د ما یت   .  -

 حی مد  اي نرخ رقو.  -

  ادکار زماني نرخ رقو. -

 تی؛ري تدا ق؛د  قازار  اي ح؛م د  رمایه.  -

 شادیص نرخ م؛ثر. - 

 میک؛د  اي تدیص ارز  ح؛م:  -

 میک؛د اندكم قیم.  -

 میک؛د تدیص ارز   بد قیم.  -

 تیوري هاي پولي: فصل چهارم

 تی؛ري  اي در م؛رد تراضاي ح؛لي

 تی؛ري مرداري ح؛م

 ناریات دادید ریكاردد  -

 ناریات فیشر ) رعت ح؛م د مدادله تبادله (.  -

 تی؛ري مردار تراضا قه ح؛م.  -

 انتقاد بر تیوري مقداري پول: 

 افکالی؛  قر تی؛ري مرداري ح؛م. انکراد  -

 ناریات نایارد.  -

 تی؛ري ردا ني ح؛م :  -

 تی؛ري در مد ح؛لي.  -

 تی؛ري داص رداني.  -

 ناریات ح؛لي كامبریج:  -

 تی؛ري رتاا   یالیت :  -

 انسی ال  اي مدامالتي.  -

 انسی ال  اي احکیایي.  -

 انسی ال  اي احکكاري.  -

 تیوري عمومي پول: 

 ناریات كنی  د دیكا  در م؛رد تدادم )نرخ ق رال (.  -

 ناریات تدید مرداري ح؛م )فرید مص (.  -

 نرد تی؛ري  اي تدید مرداري ح؛م.  -
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 تنادت  اي میا  ناریات فرید مص د كال یك  ا.  -

 تنادت  اي میا  ناریات كنی  د كال یك  ا.  -

 تنادت  اي میا  ناریات كین  د فریدمص.  -

 

 عرضه پولي: پنجمفصل 

 ما یت عرضه ح؛لي.  -

 ع؛ام  مکاثر كنندال اي عرضه اي ح؛لي.  -

 چشمه  اي تغ یه كنندال عرضه اي ح؛لي.  -

 ح؛م حر قدرت د حایه ح؛لي.  -

 كنکردم حایه اي ح؛لي.  -

 مناقپ عرضه اي ح؛لي:  -

 قانك مرك ي -

 قانك  اي ت ارتي د م؛ اات كریدتي د مالي.  -

 امانات د حم انداز  ا.  -

 كریدت ییرندال یا  قانكي.  -

 انفالسیون: فصل ششم

 ما یت اننال ی؛ .  -

 دینال ی؛  د رینال ی؛ .  -

 حالت  اي ای اد كنندال اننال ی؛ .  -

 اننال ی؛  مانند تی؛ري رشد از نار فرید مص.  -

 انواع انفالسیون: 

 اننال ی؛  از لاای  رعت.  -  

   دارداتي. اننال ی؛ -  

 اننال ی؛  زیرقنائي.  -  

 اننال ی؛  از م راي حردادت.  -  

 ان؛ا  دیسر اننال ی؛ . . . . . . . . . . . . .  -  

 

 اي مالي و پوليهبازار: فصل هفتم

 قازار ح؛لي.  -

 ا میت قازار ح؛لي.  -

 را قر قازار اي مالي:  ناري ی -

 قازار  اي مالي حاص -

 قازار مالي عا  )ق؛رس(.  -

 ت اني شد  قازار  اي مالي.  -

 قازار مالي  ي ه اه، دي.  -

 قاز ار مالي فاركم.  -

 م؛قدیت قازار مالي فاركم.  -

 . اسعار مستقیم و غیر مستقیم -ر

 ا دار حایه د مکراق .  -

 دص؛عیات قرتري فاركم قر قازار اي دیسر مالي.  -

 اد، تي،  ي –قازار اي  -
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 ریاك در اد، تي،  ي -

 

 انكشافات پولي در افغانستان: فصل هشتم

 مرحله ادم.  -

 مرحله دد .  -

 مرحله  ؛ .  -
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 مضمون احتماالت

 

 مقدمه: 

ناریدده د تیدد؛رس احکمدداهت در زندددیی ردزمددرال ت ددت ارزیدداقی ریادد  در ت ددارت د 

رد   داس تددس  قازار داه ا دارقرد ف؛ل الدادال زیادس دارد، می ت؛ا  ینت ده دشت

قراس  ن ی د تردیب ارزیاقی  اس احکمالی، عمیرا تامده مدر  را تادت تداثیر قدرار 

دادال ا ددت. ندده تن ددا مصددره دنندددال یددا  قل دده ت؛لیددد دنندددال یددا  داه دداس متکلددت، د ددت 

حد؛لی از ناریده  داس   اس مدالی داندردارا  مراد  مالی ت ت ارزیاقی قازار د تالی 

 کنادال مینمایند. مثال ادثر ش ردندا  ا میت قیشکرس قه این ده احکمام قه ع؛رت تدس ا

چس؛نه ارزیاقی  اس احکمام دشانم  ادکه مدی شد؛ند، مدی د ندد داین ده تداثیر  ن دا در 

  ا ق ریکر چس؛نه ا ت. تصمیم ییرس

ددلت  ا قه ی؛ر مدمد؛م رد   داس احکمداهتی را قدا ت  یده د تالید  در تنادیم مادیر 

د. تئد؛رس  داس رفکدار مدالی قدراس ت؛عدیت اثدر ف در یرد دی در زیات اعمام می دنند

ییرد. ی  مثدام دد؛ب اثدر قیمت ی ارس، در  یا ت، د در علو د درییرس ظ ؛ر می

احکمام  ر ی؛نه درییرس د تنگ در دادرمیانه قر قیمدت نندت ا دت، دده اثدرات مد؛ج 

ددداه دارس ردس اقکصدداد ددد  ت ددا  مددی یدد ارد. ارزیدداقی ددده ت؛ ددر یدد  مداملدده یددر 

 دا را زمانی ه احکمام تنگ قیشکرقاشد، در مراق  حالکی ده احکمام دمکرس دارد، قیمت

قاه د حاییص می فر کد د مداملده یدرا  دیسدر را نید  از نادرات دد؛د  یداال مدی دندد. در 

داقپ، احکماهت )در ت ارت( قه ی؛ر ماکر  قرر ی نشدال قل ه قا درنار یدرفکص حدیددال 

 قی قرار می ییرد.  اس متکلت م؛رد ارزیا

ی ددی دیسددر از دارقرد دداس قاقدد  ت؛تدده ناریدده احکمددام در زندددیی ردزمددرال، قاقلیددت 

قاشدددد. قادددیارس از ماصددد؛هت مصدددرفی، از تملددده د؛درد دددا د لددد؛از  ایمیندددا  مدددی

ال کردنی ی مصرفی، در یراحی دد؛د قده مناد؛ر ددا ی احکمدام دراقی)ش ادت( از 

د ت؛لیدد دننددال قدا ت؛تده قده احکمدام دراقدی ید   ناریه قاقلیت ایمینا  ا کنادال مدی دنندد

ماصدد؛م،  نددرا یددارانکی مددی دنددد د ایددص  ددا  مدده نشددانسر ا میددت د دددارقرد تیدد؛رس 

 احکماهت در زندیی امردز ا ت. 

 

 هدف از تدریس مضمون احتماالت

  ده تدریم ایص ممم؛  در فاد؛لکه اقکصاد عبارت ا ت از: 

 ت؛ضیو منا یم ادلیه احکماهت د د ق؛اعد  ن ی در تی؛رس احکماهت.  .1

 ت؛زیدات در احکماهت د دارقرد    در ماای  دردزمرال اقکصادس د ت ارت.  .2

تن ی  د تشریو اند؛ا  متکلدت ت؛زیددات در احکمداهت از تملده ت؛زیددات م درد د  .3

 ت؛زیدات مالا . 

 اس اتکمدداعی د شددریو ادثددر حدیدددالت؛زیددپ ن؛رمددام در احکمدداهت د دددارقرد    در ت .4

 اقکصادس. 

منا یم ادلیه ت؛زیپ نم؛نه ییدرس د د ا دکنادال از    در ا دکنبای  داس احصدائی؛س در  .5

  اس ق ری. قارال تمدیت

  ن ی د قرر ی دطا اس نم؛نه ییرس در ا کنبای  اس احصائی؛س .6

طالدده  اس اتکمداعی مد؛رد م اس احصائی؛س راتپ قه حدیددالتات د  زمایی فرضیه .7

  اس ق ری د د؛چ . قا ا کنادال از نم؛نه

 میتود تدریس: 
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میک؛د تدریم در ایص ممم؛  مدم؛هً قه ع؛رت ل چدر اتدراس تمریندات د حد  حدراقلم 

 قاشد.  ا د ؛اهت ق؛ت؛د  مدال در عنت می

 

 شیوه ارزیابی: 

 ش؛د. تات د امکاانات ده در ی؛م  ماکر از ماصال  یرفکه می .1

دظایت ددار اس ده قه عد؛رت تمریندات متکلدت دقدا قشد   حدرد ال اس قدراس  .2

 ش؛د. ماصال  دادال می

 حم؛ر د   م ییرس ماصلیص در عنت.  .3

( تن اس در دد  ماکر Inferential Statisticsن؛ت: چ؛  قتی احصائیه ا کنبایی )

ش؛د د ادامه قاک تی؛رس احکماهت دص؛عداً در م؛ت؛د در فاد؛لکه اقکصاد ت می  نمی

د  دم  Chiد  Fقامت  ن ی فرضیه در م؛رد مکا؛لیص دیندی قدا ا دکنادال از ت؛زیددات 

چنددا  تاددت ا میددت احصددائی؛س ارتبددای قددیص ددمکادد؛م، در  ماددکر قددددس تاددت عندد؛ا  

شد؛د دده  ماندا ادامده قادک تید؛رس عمد؛می احکمداهت یدا م میاحصائیه ریاضدیاتی دنبدا

قاشد د ددامالً از نادر  دده، ماکد؛ا د ناد؛س تددریم قدا تید؛رس احصائیه ا کنبایی می

 احکماهت ی ی ا ت. 

  



57 
 

 مفردات درسی احتماالت

 

 فصل اول: معرفی

 من ؛  احکماهت

 من ؛  دال ی  احکمام

 من ؛  احصائی؛س احکماهت

 احکماهتمن ؛   ند ی 

 

 فصل دوم: قواعد اساسی سنجش احتماالت

 ق؛اعد  ن ی احکماهت حادثات اتناقی ماکر 

 من ؛  حادثات اتناقی ماکر 

 قاعدال اتااد حادثات اتناقی

 حالت دص؛عی 

 حالت عم؛می

 ق؛اعد ترایپ حادثات اتناقی ماکر 

 من ؛  حادثات اتناقی داقاکه

 ق؛اعد ترایپ حادثات اتناقی داقاکه

 احکماهت شرییه الت:

 ب: احکماهت م م؛عی

 ج: قمیه قای 

 د: تبادی ، ادکاله د ترادیب در احکماهت

 تبادی  .1

 ادکاله .2

 ترادیب .3
 

 فصل سوم: متحلولین اتفاقی و توزیع احتماالت آنها

 من ؛  مکا؛لیص اتناقی .1
 ان؛ا  مکا؛لیص اتناقی .2
 ت؛زیپ احکماهت ی  مکا؛م اتناقی .1

a. تاقپ احکماهت 
b. تاقپ ت؛زیپ 
 حارامکر  اس مکا؛لیص اتناقی .2

a. ارز  مک؛قده ی  مکا؛م اتناقی 
b. ق؛اعد ادکصاعی ارز  مک؛قده 
 داریانم ی  مکا؛م اتناقی .3
 ق؛اعد ادکصاعی داریانم .4
 داریانم نم؛نه .5
 داریانم اد ر حااقی .6

 

 فصل چهارم: توزیعات اختصاصی متحولین اتفاقی

 ت؛زیپ دد حدال .1
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 ت؛زیپ حا  ام .2
 ت؛زیپ مادراس  ند ی .3
  ا ت؛زیپ ح؛ .4

 

 فصل پنجم: قواعد اختصاصی توزیع احتماالت متحولین اتفاقی متمادی

 ت؛زیپ ن؛رمام .1
 ترارب ت؛زیپ دد حدال قه ت؛زیدات ن؛رمام .2
 ت؛ز  ت؛اندار .3
 

 

 

 



59 
 

 تاریخ نظریات اقتصادی

 

 اهدف آموزشی مضمون تاریخ نظریات اقتصادی: 

ایص ممم؛  تاری  ناریات اقکصادس را از زما  ی؛نا  قا دکا  تدا ناریدات مداعدرقا  

 1776تادید قاهس ان شاه    از زما   د   میت د نشر دکاب ثردت مل  اد در  ام 

شددد؛د تدددا ماصدددلیص را از تدریدددب مدددی نمایدددد. در تدددد ریدددم ایدددص ممدددم؛  د؛شدددی می

 ددداس علمدداس متکلدددت در ای ددداد علددم اقکصددداد، از تدداثیرات تغییدددر ت ندددال؛ س د فدالیددت

اتکماعی، ت ارت، مایر  اس  یا ی د اقکصادس د نن؛ذ اقکصادانا  در تامده قا دبدر 

  ازیم. 

 مچنا  تدریم ایص ممم؛  ماصلیص را قادر میاازد تا قه ی؛ر ق کر اقکصاد مداعدر 

مایدد تدا درک ددردال قک؛اندد دده چده زمدانی ناریده نرا قشنا ند.  مچنا  قا  ن ا دم  می

 دداس تدیددد اقکصددادس ناریدده  دداس قدددیمی شدددال ا ددت. تدددریم ایددص ممددم؛   مچنددا  

ماصلیص را قادر میاازد تا از ناریه  اس داقدی اقکصادانا  مش ؛ر مانند  مد   دمیت 

 د دارم ماردم قادبر یردند د قک؛انند ناریه  اس در ت د نادر دت  ن دا را تشدتیص

 د د. 
 

 شیوه تدریس و ارزیابی: 
شد؛د. در ح لد؛س ل چدر مشداردت قراس تدریم ایص ممم؛  از میک؛د ل چر ا دکنادال می

قاشددد. تاریددو راتددپ قدده یدد  شدد؛د حکمددی مددیماصددلیص در م؛ضدد؛عات ددده تدددریم می

م؛ض؛  مشتص ایص ممم؛  د ارایه ا  ت؛ ر ماصلیص در عنت ت  میک؛د تددریم 

 قاشد. می

ماصلیص از  ن ا  ه امکاا  اد  مدی یدردد. دده امکادا  ادم قددد از ددکم  قراس ارزیاقی

دد فصدد  ادم ل چددر ندد؛ت ایددص ممددم؛ ، امکاددا  دد  امکاددا  د ددر  ماددکر د امکاددا  

قاشد. در ح ل؛س اد  امکاانات دار ددانسی مدا ؛ار قدراس  ؛  امکاا  ن ایی  ماکر می

    ماکاو نمرال می یردد. ش؛د د ماصلیص در مراق  ان ا  داد  ماصلیص دادال می
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 تاریخ نظریات اقتصادی درسیمفردات 

 

 مقدمه

 فصل اول

 دیدگاه اقتصادی دوران باستان

 ناریه افالی؛ 

 ناریه ار ط؛

 ناریه ی نن؛ 

 

 فصل دوم

  اناریه اقکصادس مردانکلیات

 شرایر اقکصادس د اتکماعی مردانکلی  

  یا ت ا کدمارس مردانکلیات  ا

 

 فصل سوم

 ناریات اقکصادس ف ی؛درات  ا

 فرانا؛ا دنه

 دیدیاال اقکصادس ف ی؛درات  ا

 

 فصل چهارم

  دا  ا میت

 دی؛ید ری اردد

 مالک؛س

 تا  قاتیات  ی

 تا  ا ک؛ارت می 

 

 فصل پنجم

 نظریات اقتصادی سوسیالیست ها

  ؛ یالات  اس تتیلی 

 ناریه  ؛ یالیات  ا

 

 فصل ششم

 یدنظریه های اقتصادی کالسیک های جد

 ناریه اقکصادس مارشام

 ناریه اقکصادس حیس؛

 ناریه اقکصادس دالراس

 

 فصل هفتم

 نظریات اقتصادی کینز

 دین  د نسر  تدید قه ماای  اقکصادس

 مدادله در ت در ام؛ر اقکصادس
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 فصل هشتم

 . نظریات اقتصادی مکتب شیکاگو
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 تاریخ معاصر افغانستانمضمون 

 

 :مقدمه

 «افدانادکا »قبای  مرق؛ی قه   ، چس؛نسی شد   ییدرس  درا ا  ق ری د مردرس قر

 دداس حن دداال  دداله تاناددی تیم؛رشدداال، تنددگ امورایدد؛رس اقدددالی،  یا ددت تدددافدی د د

 دداس ر یدمد؛دتدداس  ندت ثدد؛ر،  تم ؛ریدت د  دا،  غددازحادرا  تیمد؛ر، ددرال مامدددزایی

 ح ؛مددت انکرددالی دامددارت یالبددا ،  ، دداس تنایمددیدم؛نیاددکی ی ددی حددی دیسددر، تنددگ

 ییرد.ت؛ته قه ت ارب تاریتی م؛رد قرر ی قرار می احکماهت قددس قا

 

 :مضمون یموزشآ اهداف

 . ردش؛ دص؛ص تاری  مداعر یاقی قه دانی هز  درد ت

 

 روش تدریس: میتود و
 ییرد: رد  در ی ایص ممم؛  قه ش   ذی  ع؛رت می

 تانب ا کاد شرح م؛ض؛  از

دمدد  ا ددکاد  ناددارت د تانددب ماصددلیص قددا  دداس عددننی ازمندداظرال  ددیمینار ا دة ارائدد

 مرق؛یه. 
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 تاریخ معاصر افغانستانمفردات درسی 

 

 فصل اول

 مرد     درا ا  د

  ؛ت یا 

 تش ی  ددلت امورای؛رس احمدشاال اقدالی د

 فصل دوم

 حنظ ددلت درانی تیم؛رشاال درانی د

 ننال حارا  شاال

 دزیر تال  قرادرا 

 فصل سوم

 تنگ ادم( دد ت مامددا  د اموریالیام )امیر افغاناکا  د

 تنگ دد ( شیرعلی دا  د اموریالیام )امیر افغاناکا  د

 فصل چهارم

 امیرعبدالرحمص دا  

 امیرحبیب هللا دا  

 فصل پنجم
 (20امکاا  د ر  ماکر)%

 اعالحات شاال اما  هللاد ا کرالم د

 نادرشاال مامد

 فصل ششم

 ظا رشاال حادشا ی چ    اله مامد

 تم ؛رس مامد دادددا 

 دیمامد ترال ا کبداد ن؛ر اقدا  ناامی ث؛ر د

 حنیظ هللا امیص

 فصل هفتم

 قبرک دارم 

 ن یب هللا دددک؛ر

 حمرت عبغت هللا م ددس

 قر ا  الدیص رقانی

 فصل هشتم

 امارت مال مامد عمر

 حامد درزس  ددر

 ت انیتامده  مری ا داافغاناکا ، 
 مبانی علم سیاستمضمون 

 

 مقدمه

 عبارت ا ت از: یرددتدریم می ده یی ی   ماکر یم؛ض؛عات

 ـ  یا ت چیات؟

ً   یدا چس؛نده تامدده قشدرس تأ دیم شدد؟  ندر؟  یا ت علم ا دت یدا  یا ید   انادا  داقددا

  یا ی ا ت؟ حی؛ا  اتکماعی د
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 ح ؛مت. تش ی  دان؛ادال، تامده د ای اد د ـ نری عر  در 

 ح ؛مت. چس؛نسی حیدایی قدرت  یا ی دـ 

اتکمداعی، تید؛رس  ))تی؛رس ال دی، تید؛رس قدرارداد م؛رد حیدایی ددلت:  ا درـ تی؛رس

 انکتاقات  زاد.(( مشاردت مرد  در تبر، تی؛رس دم؛درا ی د د زدر

 علم  یا ت. نرطه نار ح ؛مت از ـ ددلت د

 ـ م؛ض؛  علم  یا ت.

 م؛قت علم  یا ت. یا ت، مرا  دـ ا میت علم  یا ت، من ؛  علم  

علدد؛   یا ددی،  مطالددده   ، تراددیم علددم  یا ددت، علددم  یا ددت د ةدامندد ـدد علددم  یا ددت د

 عل؛  اتکماعی. راقطه علم  یا ت قا

اتکماعی،  ع؛ام  اقکصادس د  یا ت، تأثیر  اس ردانی علم  یا ت، تمدیت دـ ریشه

  ت یا یبرات اتکماعی، نری تغرافیا در مال یت دص؛عی د

 ع؛ام  مایر زیات.  یا ت د 

 

 اهداف آموزشی:

س دده اا ا دی عل؛   یا ی قده مادای  قنیدادس د  یاال  ادکص دانش ؛یا  فاد؛لکه حر؛ل د

مبدانی علدم  یا دت  ةمنددرتات مطردحد ما  قه م؛ضد؛عات د  یندال دش؛ر  رن؛شت د

 قاشد.می ا میت زیادس قرد؛ردار از حی؛ند دارد د

 

 شیوه ارزیابی و میتود تدریسی: 

ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت ام انات تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د یریره 

تدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می یردد، تا قا مطالدده لادکی از 

شد؛د، مدل؛مدات دد؛د را قیشدکر  دازد. مناقپ د مأد  ده در ادیدر ل چدر ند؛ت  دردال می

 دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده  ددهاهت مطردحدده در  م ییددرس ماصدد  در قاک دد

عددنت، حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددار دددانسی د امکاانددات 

 د د. د ر د ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 مفردات درسی مبانی علم سیاست

 

 قدرت:

 قدرت ددا  ا ت؟  منشأ قدرت چیات؟ قدرت م؛ض؛  علم  یا ت ا ت؟ ـ  یا

تر؛یت قددرت  نری    در تر؛یت قدرت  یا ی، اقکصاد د نری    در ـ ان؛ا  تبلیغات د

 قدرت. تر؛یت قدرت  یا ی،  یدی؛ل؛ س د  یا ی، قدرت ف ی ی، قدرت افراد در

 دموکراسی:

 داس تداریتی دم؛درا دی، اند؛ا  دم؛درا دی )دم؛درا دی مادکریم، ـ دم؛درا ی، ریشه

 دداس ییددقدد؛می(، دیژ غیرماددکریم، دم؛درا ددی اتکمدداعی، دم؛درا ددی چنددد دم؛درا ددی

 تر؛یت دم؛درا ی دم؛درا ی، نری اح اب در

 ت؛ ده یافت. دمکر دش؛ر اس حیشرفکه، ت؛ ده یافکه د دم؛درا ی در

 دم؛درا ی مدنی د ةتامد

 های سیاسی:رژیم

افالید؛ ، ر یدم  نادر  داس  یا دی از داس  یا دی، ر یدمـ ر یم  یا دی، اند؛ا  ر یدم

)منارشدی،  ار دط؛. نادر  داس  یا دی ازمنارشی، ار ط؛درا دی، دم؛درا دی، ر یدم

 دم؛درا ی یبره مک؛ ر( ؛درا ی دطار 

  یارد . نار  اس  یا ی ازـ ر یم

 قرد  د طی.  اس  یا ی درـ ر یم

 ا کبدادس( )منارشی، تم ؛رس د منکا ی؛ نار  اس  یا ی ازـ ر یم

 ؛دراتی .طـ تم ؛رس ار 

 ـ تم ؛رس دم؛دراتی .

 مداعر: عصر  اس  یا ی درر یم

 یرا. اس دثرتـ ر یم

 )ا کبدادس( یرا اس  یا ی دحدتـ ر یم

 )ایاهت مکادال امری ا(  اس ریا کیـ ر یم

 )انسلاکا (  اس حارلمانیـ ر یم

 دص؛ص فراناه(ه ق )اردحا  اس حارلمانی متکلرـ ر یم

 احزاب سیاسی:

  اس ی  ح قی. یاکم -

  اس چندح قی.ـ  یاکم

  اس حارلمانی.ر یم  اس ریا کی در یم ـ نری اح اب در

 تر؛یت دم؛درا ی. نن؛ذ درنری یرد اس ذس -

 عامه: افکار

 دص؛عیات   . عامه د اف ار -

 تا یم قدرت  یا ی. عامه در اف ار -

  ش ار. عامه حن ا  د ـ اف ار

 عامه مک ی قه عر . اف ار -

 احاا ات. عامه مبکنی قر اف ار -

 عامه. تر؛یت اف ار در  انری ر انه عامه ملی د اف ار -

 عامه ت انی. اف ار -

 ناا  دم؛درا ی. عامه در اف ار -
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 ناا  دی کات؛رس. عامه در اف ار -

 حر کی. م عامه د اف ار -

 حاکمیت ملی:

 تدریت حادمیت: 

 ما یت حادمیت ملی. -

 حادمیت دارتی. حادمیت دادلی د -

حادمیدت  یا دی، حادمیدت   اس حادمیت، ان؛ا  حادمیدت، حادمیدت حرد؛قی ددیژیی -

 یرا.حادمیت دثرت حادمیت داقدی، حادمیت عم؛می د ر می د

 دولت رفاه:

 ددلت رفاال چیات؟

  ال.دظایت ددلت رفا
 منافپ ملی. م؛رد قاک در

 امنیت ملی. م؛رد قاک در
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 (II-Iانگلیسی برای تجارت ) 

 

 اهداف آموزشی: 

 دانسلیای در ت ارتداناکص اعطالحات م م  

 داعطالحات ت یه د تدارداتیداناکص  

 رد  نسار  ق نم حال  داناکص 

 د... 

 

 : شیوه ارزیابی محصلین

ارزیاقی ماصلیص از یریدو امکااندات عدننی، د در  مادکر دامکادا  ن دایی عد؛رت 

یردحدی نید  ماصدلیص ارزیداقی شددال فدردس د ددانسی   داسدارییرد.  مچنیص ت؛ ر می

 ت؛اند. می

البکه یریره ارزیاقی ماصلیص مرق؛ی قه ماک؛اس ممم؛  د مطاقو لد؛ایو امکااندات د 

 .ییردمرررات دزارت ماکر  تاصیالت عالی ع؛رت می

 

  



68 
 

 مفردات درسی مضمون انگلیسی

 

Chapter1:Effective Business Writing 
Chapter Introduction 
Oral versus Written Communication 
How Is Writing Learned? 
Good Writing 
Style in Written Communication 
Principles of Written Communication 
Overcoming Barriers to Effective Written Communication 
Additional Resources 
 

Chapter 2: Writing Preparation 
Chapter Introduction 
Think, Then Write: Writing Preparation 
A Planning Checklist for Business Messages 
Research and Investigation: Getting Started 
Ethics, Plagiarism, and Reliable Sources 
Completing Your Research and Investigation 
Reading and Analyzing 
Additional Resources 
 

Chapter 3: Writing 
Chapter Introduction 
Organization 
Writing Style 
Making an Argument 
Paraphrase and Summary versus Plagiarism 
Additional Resources 
 
Chapter 4:  Revising and Presenting Your Writing 
Chapter Introduction 
General Revision Points to Consider 
Specific Revision Points to Consider 
Style Revisions 
Evaluating the Work of Others 
Proofreading and Design Evaluation 
Additional Resources 
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Chapter 5: Business Writing in Action 
Chapter Introduction 
Text, E-mail, and Netiquette 
Memorandums and Letters 
Business Proposal 
Report 
Résumé 
Sales Message 
Additional Resources 
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 سمستر دوم صنف دوم

 (۴نظام اجتماعی اسالم )ثقافت اسالمی

 

 اهداف آموزشی

  یات دالم از ا المی تامده افراد میا  را البینی ذات رداقر ا ال  اتکماعی ناا 

 ا المی تامده مبر   اسضردت ده داشکه قیا  ا ال  حیامبر احادیک د م ید قرا 

 اع؛م، ا ال ، در اتکماعی من ؛  ذدر از قدد. ش؛دمی شمردال مالما  فرد  ر قراس

 اتکماعی رداقر د دان؛ادال  ادکار د دفر  ادکار م؛رد در   ،  اسدیژیی د مبانی

 .داردمی قیا  تامده د  ماایه فرد، قا را مالما  اناا  ارتبای نم؛دال قاک

 

 :شیوه تدریس و ارزیابی

ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت ام انات تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د یریره 

تدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می یردد، تا قا مطالدده لادکی از 

شد؛د، مدل؛مدات دد؛د را قیشدکر  دازد. مناقپ د مأد  ده در ادیدر ل چدر ند؛ت  دردال می

 دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده  ددهاهت مطردحدده در ماصدد  در قاک دد م ییددرس 

عددنت، حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددار دددانسی د امکاانددات 

 د د.د ر د ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 (۴مفردات درسی نظام اجتماعی اسالم )ثقافت اسالمی

 

 :مضمون درسی عناوین
 

 من ؛  ناا  اتکماعی :فص  ادم 
o   تدریت ناا  اتکماعی ا ال 
o مبانی ناا  اتکماعی ا ال   اع؛م د 
o اس ناا  اتکماعی ا ال ییدیژ  
o   ا داه ناا  اتکماعی ا ال 

 دیدیاال ا ال  فص  دد :  ادکار تامده ا المی از 

 ادکار فرد  
o عریدال  ایما  د 
o اداب  ادالل د 

  ادکار دان؛ادال  
o من ؛  دان؛ادال 
o ازدداج 
o مردمات ازدداج 

o ادکیار  مار 
o شردی ادکیار   داب د 
o  نکایج ادکیار  ثار د 

 ن اح 
o  تدریت ن اح 
o اردا  ن اح 
o نادر ت اشارال ش؛د{ شردی ن اح }قه ن اح  اس در ت د 
o  اداب ن اح 
o افغاناکا   ن اح  ا در  اس مردته درمردرس قر عادت 
o مارمات ن اح 
o  نکایج ازداج ثار د 
o ددد زدتات{حر؛ل زدتیص }اشارال قه ت 
o  حر؛ل دالدیص 
o مچنا  قه تبنی یا قچه د؛اندیی اشارال ش؛د{ حر؛ل ادهد }ازتنیص تاقل؛غ د  
o  اداب دان؛ادال 

  ح  مش الت   اسراال اناالم دان؛ادال د :فص   ؛   

  ا باب اناالم دان؛ادال 
o  یالل 
o  دلپ 
o  تنریو 
o  ارتداد 
o   لدا 
o  ظ ار 
o ایالء 
o اس ح  مش الت دان؛ادال راال  
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o  دیدیاال ا ال   تنایم دان؛ادال از د تادید نا 

  اداب اتکماعی رداقر  د :فص  چ ار 
o فرد راقطه فرد قا 
o اتکما  قا راقطه فرد 
o   د؛یشادندا 
o ماایه  
o  تامده 
o اعالح تامده مائ؛لیت فرد در 
o    داب اتکماعی 
o   داب مداشرت 
o  ن؛شید  داب د؛رد  د 
o   داب لباس ح؛شید 
o  داب  نر 

 تامده ا المی انارافات در مبارزال قا :فص  حن م 

o  انارافات ف رس 
o  تنصیر  –ا کشرال  –علمانیت 
o  انارافات ادالقی 
o منا د  ادکالی د    
o عریانی د فاشا 
o  شراب ن؛شی 
o  قمار 

 مراجع:

  قر   دریم 

  عایو البتارس 

  عایو مالم 

 النره اه المی دادلکه 
 و()ماکر اقتصاد کالن

 

 : هدف آموزش

ردد. ماصدال  قایدد ی رشدکه اقکصداد قده شدمار مدی ا ا ایص ممم؛  از تمله ممامیص

حیدددا نماینددد. در  شددنائی تاصددیلی قدده ف ددم عمیددو تددرس از اقکصدداد دددال   دد در  ددام 

ممدم؛  اقکصدداد دددال  ماصددال  رشددد د ن؛ دانات اقکصددادس را قدده عدد؛رت تددامپ تددر 

 مدد؛ز  مددی قیننددد. تیدد؛رس  ددا د مدد؛دم  دداس رشددد اقکصددادس، رشددد اقکصددادس مطلدد؛ب، 

رس  ددا د اندد؛ا  ن؛ ددانات اقکصددادس م؛ضدد؛عات عمدددال ایددص ممدد؛  را تشدد ی  مددی تیدد؛

د ند. قا تدریم ممم؛  اقکصاد دال  ده قده ادامده ممدم؛  ا ا دات اقکصداد ددال  در 

 ید، ماصال  ت؛انائی  نرا حیدا می دنند، تدا یدرز دیدد مشدتص از مطالدد   ام ادم می

 دلی اقکصاد ملی را داب نمایند. 

 

 شیوه ارزیابی و میتود تدریسی: 

ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت ام انات تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د یریره 

تدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می یردد، تا قا مطالدده لادکی از 
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شد؛د، مدل؛مدات دد؛د را قیشدکر  دازد. مناقپ د مأد  ده در ادیدر ل چدر ند؛ت  دردال می

 دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده  ددهاهت مطردحدده در  م ییددرس ماصدد  در قاک دد

عددنت، حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددار دددانسی د امکاانددات 

 د د. د ر د ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 (وماکرکالن )اقتصاد  درسیمفردات 

 

 فصل اول: 

 و مسایل مربوط آن (ماکروکالن )اول: اهداف اقتصاد 

 رشد اقکصادس .1

 رشد اقکصادس دمنانی ام انات ت؛لید 

 ا کتدا  دام  د از قیص قرد  قی ارس .2

 قی ارس د قازار نیردس دار 

 قی ارس در حالت عد  تدادم 

a. قی ارس مرق؛ی قه م د حریری 

b. قی ارس ناشی از دمب؛د تراضا 

c. قی ارس ناشی از اف ایی عرضه نیردس دار 

d. ایر ان؛ا  قی ارس  

 استقرار قیم و تورم .3

 قه ارتبای ت؛زیپ عاید 

  در راقطه قه عد  ایمیناناز نساال تد؛از  قدیالنم تادیدات د ددا ی دادر قدیالنم

 تادیات

 تراضاس د ، عرضه د  د  طو عم؛می قیم .1

 اننال ی؛  ناشی از اف ایی تراضا .2

 اننال ی؛  ناشی از اف ایی مصاره .3

 از مصاره تأثیر مکراق  ت؛ر  ناشی از تراضا د ت؛ر  ناشی .4

 انکاارات د ت؛ر  .5

 اتتاذ  یا ت  ا قه منا؛ر دا ی د ازقیص قرد  ت؛ر  .6

 توازن بیالنس تادیات .4

 نرخ ا دار 

 راقطه قیص ا داه چ ار یانه اقکصاد مادرد 

 

 فصل دوم: 

 ددرا  اقکصادسدوم: 

  ا د م د ااندطاه ح یرس قیمت .1

 اندطاه ح یرس عرضه د  .2

 قازار  زادنری انکاارات د ت؛قدات درعمل رد  .3

a. راقطه ماکریم قیص تصدی اس ت؛لیدس د دان؛ادال  ا 

b. قرداشت  ا 

c.  حردادت  ا د یا ت ریو  ا 

d. راقطه قیص قرداشت  ا د ت ریو  ا 

 ناریات اقکصادس دال ی   اسوم: 

 (Sayقان؛   ی )چارم: 

 دال ی  در م؛رد قیمت د اننال ی؛ تالی  علماس پنجم: 
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 تمویلمضمون 

 

 : مقدمه

)ت یده  درمایه( چده در قتدی ددلکدی د چده در  د ک؛ر دص؛عدی از حدیی عم  تم؛ی  

شری  اس ان دا  فدالیک داس اقکصدادس قده شدمار میدردد. قدراس این ده ید  فدالیدت مددیص 

اقکصادس را  غاز نمایم، قدد از درک ضردریات مرق؛ی، هز  ا ت تا مشدتص یدردد 

د.  م چندا  ددار قدررد ده مناقپ مالی    از د ا چس؛نه د تات چه شرایطی، فرا م ش؛

مدردد؛م دتدد؛ال حدد؛لی ت یدده شدددال د نس داشددت تدد؛از  مددالی در ی کصدددس،از م؛لندده  دداس 

م؛فریددت د تددداد  حیددات اقکصددادس یدد  تصدددس )تشددبک( قدده شددمار میددردد. قنددا ا ددداه 

 یردد:  م؛زشی ایص ممم؛  قرار ذی  دالعه می

 

 اهداف آموزشی: 

  رمای؛سد شنایی قا حال  مالی د تثبیت احکیاج  

 داناکص مناقپ تم؛ی  )مناقپ دادلی د دارتی(د 

 تالی  دضپ مالی قتص؛ص دضپ  یالیت )نردینسی( تصدسد  

چس؛نسیانکتدداب مندداقپ منا ددب تم؛یدد  قادرنارداشددت حرناددیپ  ایاقکصددادیت،د  

  یالیتد 

 چس؛نسی نس داشت ت؛از  مالی در تصدس از یریو دار قرد م؛ثر دارایی  اد 

 الیت در قازار  اس  رمای؛سدچس؛نسی نس داشت فد 

 

 : شیوه ارزیابی محصلین

ارزیاقی ماصلیص از یریدو امکااندات عدننی، د در  مادکر دامکادا  ن دایی عد؛رت 

 داس فدردس د یردحدی نید  ماصدلیص ارزیداقی شددال دارددانسی ییرد.  مچنیص ت؛ ر می

 ت؛اند. می

لد؛ایو امکااندات د البکه یریره ارزیاقی ماصلیص مرق؛ی قه ماک؛اس ممم؛  د مطاقو 

 ییرد. مرررات دزارت ماکر  تاصیالت عالی ع؛رت می
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 مفردات درسی تمویل

 

 فصل اول

 اساسات تمویل

I.  من ؛  تم؛ی 
II. م؛قت تم؛ی  درچ؛دات علم اقکصادتصدس 
III.  ان؛ا  تم؛ی 
IV. حال  مالی دتثبیت احکیاج  رمایه 
 ما یت ددظایت حال  مالی .1
 تثبیت احکیاج  رمایه دح؛شی    .2
 حال  مالیمدیاد  .3

  ؛اهت تمرینی

 

 فصل دوم

  ادکما   احه مالی , ق؛اعد ا ا ی تم؛ی  د یالیت

I.   ادکما   احه مالی  
 من ؛ , دظایت د ان؛ا   رمایه .1
 من ؛ , دظایت د ان؛ا  دارایی .2
 عملیه ددرا  دارایی در تصدس .3
II.  ق؛اعد عم؛دس  ادکار رمایه 
 ق؛اعد عم؛دس  ادکار  رمایه .1
 )منا ب(  رمایه ادکار ادحکیمام  .2
 ق؛اعد افری  ادکار  رمایه .3
 . قاعدال یالیی تم؛ی 3. 1

 . قاعدال یالیی قیالنم3. 2

III.   یالیت  
 من ؛   یالیت  .1
 ان؛ا  د ای   یام .2
  ن ی مالی .3
 . حردادک اس مالی )داد د کدمالی(3. 1

 . حردادک اس نکی ؛س)داد د کد نکی ؛س(3. 2

 . ت؛از  حردادت نکی ؛س3. 3

  ؛اهت تمرینی

 

 فصل سوم

 اشکال تهیه سرمایه

I. تم؛ی  دادلی 
 تم؛ی  د؛دس دع؛ام  مهثر قاهس    .1
 . فدالیت ماردیکی تصدس1. 1

 ن؛  تش   قیم1. 2
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 م؛قدیت ماردیت تصدس 1. 3

 می ا  مناد دینرانای  )مناد مکنادت( 1. 4

 مرررات حر؛ل ت ارت دحر؛ل مالیات 1. 5

 حالت قازار  رمایه 1. 6

 . ان؛ا  تم؛ی  د؛دس2

 تمی  د؛دس  ش ارا 2. 1 

 تم؛ی  د؛دس متنی 2. 2

 تم؛ی  زریده فر ایی 2. 3

 تم؛ی  ذریده حم ن اد)ذدایراحکیایی ( 2. 4

  زادشد   رمایه ذریده تداقیر مدر؛لیت2. 5

II. تم؛ی  دارتی 
 تم؛ی  اشکرادی .1
 ان؛ا  تم؛ی  اشکرادی .2
 تم؛ی  اشکرادی دراش ام متکلت ازشرادت  ا .3
  اس اننرادسدرشردتتم؛ی  اشکرادی  3. 1

  اس تمامنیتم؛ی  اشکرادی درشردت 3. 2

  اس د؛ماندیتتم؛ی  اشکرادی درشردت 3. 3

  اس لمکدتم؛ی  اشکرادی درشردت 3. 4

  اس   امیتم؛ی  اشکرادی درشردت 3. 5

 . تم؛ی  دریدتی4

 م ایا دن؛اقص تم؛ی  دریدتی 4. 1 

 ان؛ا  تم؛ی  دریدتی 4. 2

 قان یدریدت  اس  4. 2. 1

 دریدت  اس قایدا  4. 2. 1. 2

 دریدت  اس مشکریا  4. 2. 1. 3

 تم؛ی  دریدتی ی؛ی  المدت 4. 2. 2

 قردض 4. 2. 2. 1

 ا ناد قرضه 4. 2. 2. 2

  ؛اهت تمرینی
 

 فصل چهارم

 های تهیه سرمایهپالنگذاری مالی ومارکیت

I.  حالنس ارس مالی 
 ا داه  یالیت .1
  ده  یالیت 1. 1

 مصهنیت ده  1. 2

  ده نافدیت 1. 3

 . ان؛ا  حالنس ارس مالی2

 حال  مرق؛ییت  رمایه2. 1 
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 حال  مالی 2. 2 

II.  اس ت یه  رمایه)ماردیک اس دریدت (ماردیت  
 من ؛  دماتصات ماردیت دریدت .1

 ماردیت ح؛لی 1.1
 مدامالت دریدتی حایت 1.1.1

 مدامالت دریدتی ادکیت 2.1.1

 ماردیت  رمای؛س1. 2

 ماردیت ا ناد  م 1. 2. 1
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  سنجش مصارف

 

 : مقدمه

م؛فددو در ت ددا  حددر از رقاقددت امددردزس ماددکل   اتددراات   دداس تشددبثاتیان ددا  فدالیددت

م؛فو، قا در نار داشت د تطبیو حرنایپ  داس اقکصدادس در  مده عرعده  داس حیدات 

قاشد. ایر قه تشبثات قدد  مد نار یرفکص  احه فدالیت، حددد فدالیت  ن ا اقکصادس می

تشبک قاید قداند ده امکده)تنم د یدا دددمت( را دده ت؛لیدد د عرضده نسریاکه ش؛د،  ر 

نماید، قا ا کنادال از ددا  ردش اس ت؛لیدد، تردیدب ع؛امد  ت؛لیدد، قده چده مرددار د چده می

ندد؛  دینیددت، ت؛لیددد نمایددد.  ددم چنددا  تشددبک ضددردرت دارد تددا اندد؛ا  د مردددار مصدداره 

ردشدد اس منا ددب د یریردده  دداس  مرقدد؛ی قدده فدالیک ددایی را داناددکه د  ن ددا را قدده ا دداس

مکدادم قاهس امکده ت؛لیدس ا  ترایم نماید تا قه ا اس ا  مصاره تما  شد د در نکی ه 

قیمت فرد  د؛د را تدییص نماید. قده  مدیص ترتیدب دانادکص منداد عملیداتی د در م مد؛  

نمایدد تدا در قدد  نتادت مصداره م مد؛عی د فدی تما  ان؛ا  مردار ت؛لیدات ای داب مدی

)امدردزس( د  حد ت؛لید مرق؛ی در تما  مراح  ت؛لید  دم قده ارتبدای فدالیک داس م؛تد؛ددا

 اس  یندال قه دقت  دن ی شد؛د.  دم چندا  دنکدردم مصداره در ید  تصددس  م فدالیت

نماید تا مصاره  ات د مصاره حال     قه دقت ماا دبه شد؛د تدا )تشبک( ای اب می

اٌ دهید  انادراه مصداره دریافدت قر مبناس    اناراه مصداره  دن ی یدردد د قددد

یردیدددال د ماددیر را  ددار  دداس منا ددب ت ددت از قددی قددرد  انارافددات مصدداره اتتدداذ 

 یردد. 

قا در نار داشت ن ات ارایه شدال در ف؛ل ا داه  م؛زشی ممدم؛   دن ی مصداره  

 را می ت؛ا  قرار ذی  قر شمرد: 

 

 اهداف آموزشی: 

 داناکص اعطالحات م م  ن ی مصارهد 

 د  ن ی ان؛ا  مصاره د ترایم    قاهس م؛اضپ مصارهدداناکص  

دانادددددددددددددددددددددکنرداقر قدددددددددددددددددددددیص مصددددددددددددددددددددداره،متارج دحردادددددددددددددددددددددددت  

 دنی رداقط ن اقاحاعالت، کددمناد عملیاتید

  ن ی مصاره تما  شد فی داحد ت؛لید د تما  شد ت؛لیدات م م؛عید 

 تثبیت قیمت فرد  د ماا به نکی ه تصدسد 

 ارهد ن ی مصاره حال  د تثبیت انارافات مص 

تالی  نرطه   کانه مناد د قا در نار داشت    تدییص ح دم ت؛لید)عرضده( تدا در  

    مصاره م م؛عی مرق؛ی تبرا  ش؛د د یا مناد حال  شدال تارو یاقد. 

 

 : شیوه ارزیابی محصلین

ارزیاقی ماصلیص از یریدو امکااندات عدننی، د در  مادکر دامکادا  ن دایی عد؛رت 

 داس فدردس د یردحدی نید  ماصدلیص ارزیداقی شددال دارددانسی ییرد.  مچنیص ت؛ ر می

 ت؛اند. می

البکه یریره ارزیاقی ماصلیص مرق؛ی قه ماک؛اس ممم؛  د مطاقو لد؛ایو امکااندات د 

 ییرد. مرررات دزارت ماکر  تاصیالت عالی ع؛رت می

 مفردات درسي سنجش مصارف
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 فهرست مندرجات

 یاد دري

 نار تنریو كنندال

 حیشسنکار

 مردمه

 

 بخش اول سیستم سنجش مصارف كل به اساس مصارف هست

 فصل اول اساست عمده سنجش مصارف

 ترایمات ام؛ر حااقي  .1
 دظایت د ا داه  ن ی مصاره  .2
 قر درد قیمت د قمادت قیمت .3
 تثبیت نکی ه تصد ي د ارزیاقي م؛ت؛دی ا .4
 ا کاصام مدل؛مات قه حیک ا اس  ن ی تصامیم .5
 كنکردم اقکصادیت  .6
 اعطالحات م م  ن ی مصاره منا یم د .7
 فرل قیص متارج، حردادت د مصاره .8
 فرل قیص حاعالت، کد ح؛م دفدالیت .9

 تدریت ارزشي د تادی؛ي مصاره .10
 حرنایو اي عمدال  ن ی مصاره )ت؛زیپ مصاره( .11
 حرنایپ ای اد مصاره .12
 حرنایپ تشاقه  .13
 حرنایپ مکنا ب .14
 حرنایپ یبو فدالیت .15
 حرنایپ د طي .16
 حرنایپ قاق  حم  .17
  اي  ن ی مصارهتصنیت  یکم .18
 

 فصل دوم سنجش انواع مصارف

 من ؛  د دظایت  ن ی ان؛ا  مصاره .1
 حرنایو اي م م  ن ی ان؛ا  مصاره .2
 امكانات تصنیت ان؛ا  مصاره .3
 تثبیت ان؛ا  م م مصاره .4
 تثبیت ان؛ا  م م مصاره ا ا ي .5
 تثبیت ان؛ا  م م مصاره قر دردي )مصاره اضافي( .6
 

 فصل سوم سنجش مواضع مصارف
 ا داه  ن ی م؛اضپ مصاره من ؛  د .1
 امكانات تصنیت یك تصدي قه م؛اضپ مصاره .2
 ت؛زیپ ان؛ا  مصاره قاهي م؛اضپ مصاره .3
 ( قه حیک د یله  ن ی م؛اضپ مصاره(BABدرل  ن ی تصدي  .4
 یریره  اي ت؛زیپ فرد دردال  اي )فدالیت( داد  تصدي .5
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یریردده  ددن ی فددر دردال  دداي داددد  تصدددي در عدد؛رت تددد؛یض مکراقدد   .6

  ا فر دردال
  ؛اهت .7
 

 فصل چارم سنجش حامل مصرف

 من ؛  د ا داه  ن ی مصاره .1
 امكانات  ن ی حام  مصاره  .2
  ن ی في داحد حام  مصاره )قر درد( .3
  ن ی زماني حام  مصاره .4
 ارزیاقي انکرادي  یاکم  ن ی مصاره ك  .5
  ؛اهت .6

 

 بخش دوم سیستمهاي سنجش مصارف قسمي و پالن
 فصل اول سیستم سنجش مصارف قسمي

 مشتصات م م  یاکم  ن ی مصاره قامي  .1
 ت  یه مصاره م م؛عي قه مصاره مکا؛م د مصاره قامي .2
  ن ی ان؛ا  مصاره د رچ؛كات  یاکم  ن ی مصاره قامي .3
  ن ی م؛اضپ مصاره د رچ؛كات  یاکم  ن ی مصاره قامي  .4
  ن ی حام  مصاره در چ؛كات  یاکم  ن ی مصاره قامي .5
 شك  انكشاه یافکه  یاکم ن ی مرحل؛ي مصاره ثاقت قه حیک  .6
 ارزیاقي انکرادي  یاکم  ن ی مصاره قامي .7
 مرایاه  یاکم اي  ن ی مصاره ك  د قامي .8
  ؛اهت .9
 

 فصل دوم سیتم سنجش مصارف پالن

 مشتصات م م  یاکم  ن ی مصاره حال   .1
 اشكام م م  ن ی مصاره حال   .1
  ن ی مصاره حال   اكص  .2
  ن ی مصاره حال  اندطاه ح یر .3
  کندرد) ن ی مصاره ن؛ر (  ن ی مصاره .4
  ن ی مصاره حیی قیني شدال .5
تالی  كنکردم مصاره د اناراه مصاره در چ؛كات  یکم  ن ی مصداره  .6

 حال 
 اناراه قیمت .7
 اناراه مردار  .8
 تالی    کانه مناد .9

  ؛اهت .10
 . . . . . . . . . . . . . هاي مختلف سنجش مصارف درفصل سوم امكان تطبیق سیستم
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 اساسات منجمنت

 

 : مقدمه

من مندت ا  د ی ی ازماای  م م در م؛ اات داری ن اس ت؛لیدس دغیرس ت؛لیدس ادارال 

را ؛م دردت؛اند ام؛رم؛ اه راتنام دانا ا  قتشدیدال دتصدامیم ما ت. من منت  الم می

را اس مدرد؛م راغدرض  دای  اس م؛ اه اتتاذنم؛دال یدحال  ا درارتبای قه یرح حال 

نمد؛د د  م؛ اده مرقد؛ی اتتداذ حالیادی  داست یه د ای  دام انات قراس تطبیو حآلن دا د

 تصامیم مدر؛م را اتتاذ نم؛دال د در حرت؛    د اتیر مدر؛م را عادر نماید. 

   ددوردال دنمیسدد ارد تمدداد ا دادکالفاتی دده داراس ارز   من منددت  ددالم دارراقدده ا دد  

 ریاال درم؛ اه من منت ایاال د دالم دتد؛د داشدکه . یاقدال ؛ اه را اس مننی قاشد، درم

م؛لبنددس نمد؛دال ددرت دت قدرادردال ف؛ر قاشد ا داه م؛ اه راقه ع؛رت دقیو تدییص د

؛م ا ددکنادال مددی نمایددد. ردس  مددیص ملادد؛ظ دردد ددادکص ا ددداه مدد؛ردنارازرد   دداس م

لم ددددارف م درم؛ اددات داری ن دداس ددلکددی دغیرددلکددی قدداهس م؛ت؛دیددت من منددت  ددا

 ا داه ذی  را میک؛ا  دالعه درد: یردد. قیشکر تادیدمی

 

 اهداف آموزشی: 

 داناکص دظایت د حرنایپ  اس من منتد 

  م؛ز  یراحی حال  د ا میت    در ق ب؛د ام؛رد 

  شنایی قا  ادکار تش یالت د ارزیاقی ام؛رد 

  م؛ز   اس فنی در م؛رد  ازماند ی د ر برس در اداراتد 

 عالحیت  ا د ما؛لیت  ا در اریا   ادتدییص  

 

 : شیوه ارزیابی محصلین

ارزیاقی ماصلیص از یریدو امکااندات عدننی، د در  مادکر دامکادا  ن دایی عد؛رت 

 داس فدردس د یردحدی نید  ماصدلیص ارزیداقی شددال دارددانسی ییرد.  مچنیص ت؛ ر می

 ت؛اند. می

مطاقو لد؛ایو امکااندات د  البکه یریره ارزیاقی ماصلیص مرق؛ی قه ماک؛اس ممم؛  د

 ییرد. مرررات دزارت ماکر  تاصیالت عالی ع؛رت می
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 مفردات درسی اساسات منجمنت
 

 مقدمه: 

 بخش اول

 عم؛میات

 من ؛  من منت 
 دص؛عیات من منت 

 ا میت من منت
 حرنایبپ  اس من منت

 بخش دوم: 

 دظایت عمدال من منت

 حالنس ارس ت؛ ر من منت              
 الت( م ایاس حالنس ارس ت؛ ر من منت 

 ب( من منت مک ی قه حال  در چارچ؛پ ق؛اعد 

 ج( حالنس ارس ا داه قه حیک عالیکریص دظینه من منت

 تش یالت 

 ر برس دشی؛ال  اس   

 ارزیاقی 

 بخش سوم: 

  ا ازنار من منت. مدم

 م؛دم  ا س  ا دص قا  کاتی  د م؛دم  اس دینامی  )مکارک (

 م؛دم  اس احکمالی د قطدی 

 م؛دم  اس ف ی ی د ریاضیاتی 

 م؛دم  اس ن؛ر ماتینی د تشریای 

 بخش چهارم

 قدرت از نساال ادارال د من منت

 ا ا ات قدرت 

 ان؛ا  قدرت 

 الت: قدرت م ازات

 ب: قدرت م افات 

 ج: قدرت قان؛نی 

 د: قدرت م ارت دتاصص

 ال: قدرت ایالل شدال 
 بخش پنجم

 واختالفات در ادارهتضادها 

 منشأ د ان؛ا  تماد  ا دادکالفات

 دنکردم تماد  ا ادکالفات 

 از قیص قرد  تماد  ا دادکالفات 

 بخش ششم

 اهداف از نگاه اداره ومنجمنت

 من ؛  ا داه
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 د که قندس ا داه
 الت: مثمریت یا منیدیت

 ب: م؛لد یت
 ج: حیشرد  ق؛د 

 د: نن؛ذ درماردیت

  ه: اقنا  مشکریا  

 ما؛لیت  اس اتکماعی

 نیترایما ت ا داه از نساال زما

 ا داه مشتص دا داه عم؛می

 بخش هفتم

 اتخاذ تصا میم

 حرد ه اتتاذ تصا میم

 الت: تدریت دچ؛ دات یا حددد ماله

  درس مدل؛مات قراس اتتاذ تصاد ب: تمپ

 د که قند س دترایما ت اتتاذ تصامیم

 الت: تصامیم مطا قو قه حردیرا 

 بخش هشتم

 ابتکار دراتخاذ تصامیم

 تاری  اقک ار ات

 ماد ددیت  ا در مراق  اقک ارات

 بخش نهم

 پیشگویی )پیش بینی( وتشکل ستراتیژی

 من ؛  حیی ی؛یی یا حیی قینی

 حرد ه تش    کراتیژس

 بخش دهم

 صالحیت ها

 حو عد دردداد  عال حیت

 منا قپ عال حیت  ا

 انکرام عالحیت

 لیتت؛از  قتشید   عالحیت دما؛ 

 ان؛ا  عالحیت،د که قند س دارتبا یات عالحیت

 الت: عال حیت دطی

 ب: عالحیت مش؛رتی

 ج: عال حیت دظین؛س

 بخش یازدهم

 تقسیمات کار و طبقه بندی وظا یف در تشکیل یک ارگان)یک مو سسه(
 ترایم دار دف؛اید   

 یبره قندس دظایت قا  کناد ا داه ادارال یا م؛ اه

 دظایت ع؛ام  ا ا ی ترایم دار

 الت: تتصص

 ب: دنکردم
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 ج:  ما  نسی در فدا لیت  اس م؛ اه 

 د: ا میت نابی دظا یت

 بخش دوازدهم

 استخدام از نظر اداره و منجمنت

 دار مند یاقی

 ردش اس دار مند یاقی

 انکتاب دار مند

 حردیرا   اس ت  یه د تالی  دظا یت

 قدمی اعطال حات ا کتدا  د ام؛ر تش یالتی

 بخش سیزده

 اره ومنجمنت مکاتب وموسسات تعلیمی وتحصیلیاد

 ا میت ادارال دمن منت م؛ اات تدلیمی دتاصیلی
نری من منت م اتدب دم؛ ادات تدلیمدی دتاصدیلی در ان شداه اقکصدادس داتکمداعی 

 دش؛ر
 بخش چهاردهم

 منجمنت منابع انسانی )بشری (

 ا میت من منت مناقپ اناانی )قشرس(
 رس (دظایت من منت مناقپ اناانی)قش
 حالنس ارس مناقپ اناانی )قشرس(

 بخش پانزده

 برخورد و تأمین روابط از نظر اداره ومنجمنت

 قرد؛رد دتأمیص رداقر قا  مریص

 قرد؛رد د تامیص رداقر قا زیر د کا  

 قرد؛ردتأمیص رداقر قا مراتدیص د مرد  
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 مضمون حقوق اقتصادی

 

 : مقدمه

 داس  درد دداردارد. درعلدم اقکصدادس فدالیدت علم اقکصاد قا رفپ نیازس مادس اناا   دا

اناددا   ددا درقتددی  دداس متکلددت اقکصددادس ازقبیدد  ت؛لید،ت؛زیپ،مصددره مدد؛رد قاددک 

شد؛د. امداحر؛ل اقکصدادس اثدرات حرد؛قی فدالیدت اقکصدادس افدراد را مد؛رد قراردادال می

مطالده قراردادال درم؛رد مددامالت تاارتی،تاتر،درش ادکسی،حر؛ل شدردت ت دارتی 

 . قات د؛ا د نم؛د قه تنصی 

 

 اهداف آموزشی: 

 دردکم ایص د؛رس ماصلیص قادرقه درک ماای  ذی  د؛ا ند یردید

 مدامالت تاارتی، حر؛ل دتایب تاتر-1

 تن ی  ا ناد ت ارتی -2

 درش اکسی د ان؛ا  ا  -3

 اس ت ارس را  اس ت ارتی، چس؛نه یی تا یم، فدالیت دادارال شردتان؛ا  شردت-4

 ت ارتی دش؛ر درک نمایصمطاقو ق؛انیص 

 

 شیوه تدریس و روش آرزیابی

درایص ممم؛  از شی؛ال ل چدر دارایده حری نکیشدص  دا ا دکنادال یردیددال. درمد؛رد قد؛انیص 

متکلددت ت ددارتی ق ددک دینکسدد؛ عدد؛رت مددی ییددرد. درادیددر  ددر ل چددر  دد؛اهت ت ددت 

قراس ارزیاقی، قیشدکر از  دقرعالدال م؛ض؛عات ف؛ل ارزقایی ماصلیص ارایه می یردد

 قاشد: ییرد ده قرارذی  میرد   اس تدید تدریم ا کنادال ع؛رت می

  در ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه 
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
  د امکاا  ن ایی  ماکر 
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 حقوق اقتصادی درسیمفردات 

 

 قسمت اول

 ت ارتتدریت حر؛ل 

 تدریت حر؛ل ت ارت قر ا اس  یاکم افاقی یا م؛ض؛عی

 تدریت حر؛ل ت ارت قر ا اس  یاکم اننای یا شتصی

 مناقپ حر؛ل ت ارت

 مدامالت ت ارتی

 انواع معامالت تجارتی

 تاتر

 دتایب ت ار

 حر؛ل ت ار

 درش اکسی )افالس(

 ان؛ا  درش اکسی

 

 قسمت دوم

  احر؛ل شردت

 فصل اول: کلیات

 های تجارتی شرکت

  اس ت ارتیشتصیت حر؛قی شردت

  اس ت ارتی د مدنیفرل قیص شردت

  اس ت ارتیان؛ا  شردت

 

 فصل دوم

 های سهامیشرکت

  اس   امیتدریت شردت

  اس   امیتش ی  شردت

 م؛ض؛  د مرد  شردت

 ا م د مدت شردت

  اس   امی رمایه در شردت

 اف ایی  رمایه

 دا ی  رمایه

  اس   امیا  ا  در شردت

 ا  ا  قا ا م 

 ا  ا  قی ا م

 ا  ا  ممکاز

 ا  ا  نردس د غیر نردس

 انکرام ا  ا 

 تبدی  ا  ا 

 قیمت ا  ا 

 قیمت ا می
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 قیمت یا ارز  ت ارتی

 قرضه

  اس   امیتش ی  د ادارال شردت

 م مپ عم؛می

 م مپ عم؛می تا یم

 دظایت م مپ عم؛می

 م مپ عم؛می ف؛ل الدادال

  یات مدیرال

 د عالحیت  اس  یت مدیرالدظایت 

  یت ناار

 دظایت د عالحیت  اس  یت ناار

  اس   امیاناالم شردت د تصنیه شردت

 

 فصل سوم

 های سهامی مختلطشرکت

  اس   امی متکلرتدریت شردت

  اس   امی متکلرادارال شردت

  اس   امی متکلرانتالم د تصنیه شردت

 

 فصل چهارم 

 های محدودالمسولیت )لمتد(شرکت

  اس مادددالما؛لیت )لمکد(تدریت شردت

  اس مادددالما؛لیتتش ی  شردت

  اس لمکد رمایه در شردت

  اس لمکدتش یالت شردت

  اس لمکداناالم شردت

 

 فصل پنجم 

 های تضامنیشرکت

  اس تمامنیتدریت شردت

  اس تمامنیتش ی  شردت

  اس تمامنینا  شردت

  اس تمامنیادارال شردت

 

 فصل ششم

 بازار بورس

 مردمه

 تدریت ق؛رس

 مدامالت ق؛رس

  یات ح یر  ادرال ق ادار

  یت مدیرال
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 داری ارا  ق؛رس

 اریا  د تش یالت ق؛رس

 

 فصل هفتم

 اسناد تجارتی

 مدل؛مات دلی در م؛رد ا ناد ت ارتی

 تمی  ا ناد ت ارتی از  ایر ا ناد

 ادعاه د ممی ات ا ناد ت ارتی

 قرات

 ظ ر ن؛یای

 ح ت ت ارتی

 چ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منردات در ی دیوارتمنت ام؛ر مالی د قان ی
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 سرمایه گذاری

 

 : مقدمه

ممم؛  م ق؛ر ی ی از ممایص قایار م م د ا ا ی ح؛ نای اقکصاد ق؛دال د در شدریر 

امردزس ی  از م؛ض؛عات دلیدس  مانا تبدی  حم انداز ا قه  رمایه ی ارس د قد دت 

 درد  مندددیت  ددر چدده قیشددکر از ان ددا  یدد   ددرمایه یدد ارس قدده دصدد؛ص در شددرایر 

 عبارت اند از: قارانی امردزس. ده قدیص ملا؛ظ ا داه ایص ممم؛  

 

 اهداف آموزشی: 

 فرا یرفکص دانی د مدل؛مات قه ارتبای ارزیاقی حرد ال  ا از نساال مالید 

 ب م ارت مدیریت مالی حرد ال  ا د حردیرام اس ان شافیداد 

 ب دانی ترتیب حآلن اس مالی قراس حرد ال د حردیرام اس ان شافیداد 

 ای ماای  مالیداحیا قدرت د ت؛انایی د قدرت تصمیم ییرس قه ارتب 

 احیا من ؛رال اقکصادس قه ارتبای مصره مناقپ دمیابد 

ب دانی چس؛نسی ا کنادال م؛ثر از مناقپ مالی، دص؛عا در شرایر م؛تد؛د اد 

 دش؛رد

 دریافت قدرت مرایاه میا  الکرناتیت  اس مم نه  رمایس ارسد 

 

 شیوه ارزیابی محصلین

 مادکر دامکادا  ن دایی عد؛رت ارزیاقی ماصلیص از یریدو امکااندات عدننی، د در 

 داس فدردس د یردحدی نید  ماصدلیص ارزیداقی شددال دارددانسی ییرد.  مچنیص ت؛ ر می

 ت؛اند. می

البکه یریره ارزیاقی ماصلیص مرق؛ی قه ماک؛اس ممم؛  د مطاقو لد؛ایو امکااندات د 

 ییرد. مرررات دزارت ماکر  تاصیالت عالی ع؛رت می
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 مفردات درسي سرمایه گذاري

 

 مقدمه

 فصل اول

 اساست تیوري سرمایه گذاري

 م؛قت تی؛ري  رمایه ی اري د رچ؛كات علم اقکصاد تصدي .19
 من ؛   رمایه ی اري .20
 ارتبای قیص تم؛ی  د  رمایه ی اري .21
 ان؛ا   رمایه ی اري .22
 حال   رمایه ی اري  .23
 مراح  اتتاذ تصمیم ییري  رمایه ی اري .24
 يمنا یم داد د کد منایک ا اس  ن ی  رمایه ی ار .25
 میک؛د اي متکلت  ن ی  رمایه ی اري  .26
 میک؛د اي  کاتیك  ن ی  رمایه ی اري .27
 میک؛د  اي دینامیك  ن ی  رمایه ی اري .28
م؛دم ق؛دته  درمایه د حالنسد اري  م مدا  حردیدرا   درمایه ید اري )تید؛ري  .29

 ق؛دته(
 تی؛ري  رمایه ی اري در حالت غیر مطمیص .30
 

 يفصل دوم میتودهاي ستاتیك سنجش سرمایه گذار

 مرایاه  ن ی مصاره .7
 مرایاه  ن ی مناد .8
 ددن ی نافدیددت )اعددادال ددقددارال  دددرمایه قكددار اندادکدده شدددال( )میکدد؛د ق دددرال  .9

 (Roi رمایه()
 Roiانكشاه  .10
 ROi اشكام متکلت میک؛د .11
12. Roi قدد از فر ایی 
 Roiانکرادات قاهي میک؛د  .13
  ن ی زما  اعادال ددقارال  رمایه .14
  ؛اهت تمریص  .15
 

 دینامیك سنجش سرمایه گذاري هافصل سوم میتود هاي 
 میک؛د ارز   رمایه .8
 من ؛  میک؛د ارز   رمایه  .9

ف؛رم؛لبندي ریاضي ارز   رمایه د ا دکنادال از    قده مناد؛ر تثبیدت رتادا   .10

  رمایه ی اری ا
 انکرادات قاهي میک؛د ارز   رمایه .11
 امكانات متکلت تثبیت نرخ رقو قر دردي .12
 اهنه(میک؛د ان؛یکي )میک؛د حردادت ماادي   .13
 میک؛د ارز   دري .14
 مرایاه میک؛د  اي ارز   دري د ارز   رمایه .15
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 میک؛د حایه ارز   رمایه  .16
 میک؛د حایه رقو دادلي .17
 من ؛  حایه رقو دادلي .18
ف؛رم؛لبندي ریاضي میک؛د حایه رقو دادلي د ا کنادال از    قه منا؛ر  ن ی د  .19

 تثبیت رتاا   رمایه ی اری ا
 رقو دادليتالی  حاهت متکلت میک؛د حایه  .20
  رمایه ی اري  اي عادي د ارتبای    قا حایه رقو دادلي  .21
 انکرادات قاهي میک؛د حایه رقو دادلي .22
 (قه ارتبای میک؛د حایه رقو دادلي(Baldwin-kriteiumمشتصه قلددیص  .23
 Roiراقطه قیص میک؛د حایه رقو دادلي د میک؛د  .24
 مرایاه میک؛د  اي حایه رقو دادلي د ارز   رمایه  .25
 متکلت م؛ض؛   رمایه ی اري درتات .26
 اندازال  رمایه ی اري .27
 مدت ا کنادال  .28
مرایادده میکدد؛د حایدده ارز   ددرمایه قددا میکدد؛د  دداي ارز   ددرمایه د حایدده رقددو  .29

 دادلي
  ؛اهت مرق؛ی فص   ؛   .30
 

 ها(فصل چارم تثبیت مدت استفاده اوپتیمال )تعویض اوپتیمال سرمایه گذاري

 ادحکیمام (  رمایه ی اری اي مننرد تثبیت مدت ا کنادال ادحکیمام )تد؛یض .1
 مدت ا کنادال تتنیكي د اقکصادي  .2
اشددکرال مدددت ا ددکنادال اقکصددادي ادحکیمددام قددا در نطددر یددرفکص تریددا  داد د ددکد  .3

 مکمادي
 تثبیت مدت ا کنادال  لاله  رمایه ی اري .4
 من ؛   لاله  رمایه ی اري قا دد عم؛ مشاقه  .5
قده هیکندا ي تردرب  mعمد؛ مشداقه در عد؛رتیكه  m لاله  رمایه ی اري قدا  .6

 نماید
  ؛اهت مرق؛ی فص  چار   .7
 

فصل پنجم تیوري بودجه سرمایه و مودل هااي پالنگاذاري همزماان پروگارام سارمایه 

 گذاري

 )تیوري بودجه سرمایه گذاري( در حالت مطمین

  savage د lorieتی؛ري ماددیت  رمایه  .1
 joel deanتی؛ري ق؛دته  رمایه  .2
 رال تاقپ تراضا  رمایهاشک .3
 حرد ال  اي ماکر   رمایه ی اري  .4
 حرد ال  اي مرتبطارمایه ی اري  .5
 اشکرال تاقپ عرضه  رمایه  .6
 اشکرال ق؛دته ادحکیمام  رمایه .7
 joel deanانکراد قاهي تی؛ري ق؛دته  رمایه  .8
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 قراي قیشکر از دد ددرال  deanت؛ ده م؛دم  .9
 ی اري م؛دم  اي حالنس اري  م ما  حردیرا   رمایه .10
 من ؛  تی؛ري ق؛دته  رمایه ی اري .11
 تی؛ري  اي  کاتیك د دینامك ق؛دته  رمایه ی اري .12
 مرایاه تی؛ري  اي  کاتیك د دینامیك ق؛دته  رمایه ی اري .13
 م؛دم  اي  کاتیكکی؛ري ق؛دته  رمایه ی اري .14
 م؛دم ادم )عرضه  اكص  رمایه عره در یك ددرال( .15
 ( Tم؛دم دد  )عرضه  اكص  رمایه د ت؛از  مالي در ددرال  .16
 م؛دم  ؛  )عرضه مکغیر  رمایه د ت؛از  مالي در ددرال ادم( .17
 ( Tم؛دم چار  )عرضه مکغیر  رمایه د ت؛از  مالي در ددرال  .18
مدد؛دم حددن م )حددرد ال  دداي  ددرمایه یدد اري كدده قدده عدد؛رت مکراقدد  یكدددیسر را  .19

 مارد  میاازد(
  رمایه ی اري قا  م مرتبر(م؛دم ششم )حرد ال  اي  .20
 م؛دم  نکم )ارز   دري( .21
 انکرادات قاهي م؛دم  اي  کاتیك تی؛ري ق؛دته  رمایه ی اري .22
 م؛دم  اي دینامیك تی؛ري ق؛دته  رمایه ی اري .23
 م؛دم الب   .24
 م؛دم ل؛كم  .25
 ( Iاعامي  ادکص ارز   دري دارایي )م؛دم .26
 اعامي  ادکص عاید .27
  ؛اهت مرق؛ی فص  حن م .28
 

 امیم تیوري سرمایه گذاري در حالت غیر مطمینفصل ششم تص

 . من ؛  حالت غیر مطمیص )من ؛  دطر(1

 . حرنایپ قرن؛لي2

 . رد  دطر3

 . قیطره ق؛د  دطر4

 . میک؛د  اي متکلت در نار یرفکص دطر در  رمایه ی اري  اي مننرد5

 Risikoanalyle. تالی  دطر 6

 Hertz. م؛دم  رتم 7

  Asbach und schueler . م؛دم الب  د ش؛لر8

 . تالی  ش ر تصمیم9

 فصل هفتم مقایسه میتود هاي سنجش سرمایه و امكانات تطبیق آن در افغانستان 
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 دیوارتمنت ام؛ر مالی د قان یمنردات در ی  
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 مضامین سمستر اول صنف سوم

 (۵نظام سیاسی اسالم )ثقافت اسالمی

 

 اهداف آموزشی

 دشمنا  تاز د تادت م؛رد حد قی ده ا ت یی اناا  تمله از ا ال  در  یا ی ناا 

 از قدمی میا   یا ت از دیص تدایی من ؛رال شی؛  قه من ر حکی یرفکه قرار

 دیص در  یا ت دت؛د دهی  م؛رد در ممم؛  ایص در. ا ت یردیدال  یاال نا مالمانا 

 ددلت .یرددمی قیا  ا ال   یا ی ناا   ده د مبانی د اع؛م یرفکه، ع؛رت قاک

 ا المی ددلت چس؛نه د چیات؟ ددلت یمئر دظایت یردد،می تش ی  چس؛نه ا المی

 د علو ا میت علو م؛رد در.  ازد قرار قر ا المی غیر  اسددلت قا را د؛د ارتبای

 قا علو دان؛ادال، د ننم قا علو ،علو متکلت  اسی؛نه د علو قرقرارس را اس

 داشکه قیا  منص  ی؛نه قه نی     ا داه د شردی یبو ت ا   اسدش؛ر تما  د تامده

 .ش؛دمی

 

 :شیوه تدریس و ارزیابی

ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت ام انات تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د یریره 

تدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می یردد، تا قا مطالدده لادکی از 

شد؛د، مدل؛مدات دد؛د را قیشدکر  دازد. ادیدر ل چدر ند؛ت  دردال میمناقپ د مأد  ده در 

 دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده  ددهاهت مطردحدده در  دد م ییددرس ماصدد  در قاک

عددنت، حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددار دددانسی د امکاانددات 

 د د.د ر د ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 (۵سی اسالم )ثقافت اسالمیمفردات درسی نظام سیا

 

 :مضمون درسی عناوین
 

  ا ال  : من ؛  ناا   یا ی  درادم فص 
o   تدریت ناا   یا ی ا ال 
o  مبانی ناا   یا ی  ا ال 
o اس ناا   یا ی ا ال  ییدیژ  

o   ا داه ناا   یا ی ا ال 
o یا ت ا ال  د  

 ا ال دهی  اثبات دت؛د ناا   یا ی در   

 ددلت یا یا ت ع؛ام  تدائی دیص از 

  ناا   یا ی ا ال  ددلت در :فص  دد 
o  تدریت ددلت 
o  عناعر مکش له ددلت 

o  اردا  ددلت 
o  ق؛ال اترائیه 
o ت(دزراء ده -ترائیه  )رئیم ددلت  اعماس ق؛اس ا 
o  رئیم ددلت 
o ص رئیم ددلتیح م تدی 
o  الراب رئیم ددلت  ا دنا 
o شردی دم؛اعنات رئیم ددلت 
o یرل انکتاب رئیم ددلت 
o داتبات رئیم ددلت حر؛ل د 
o ع م رئیم ددلت 
o دزراء 

  ق؛ال مرننه 
o تدریت ش؛را 
o ح م ش؛را 
o ا میت ش؛را 
o دینیت انکتاب اعماس ش؛راء شردی د 
o عالحیت  اس اعماس ش؛را  ادکصاعات د 
o ع م اعماس ش؛راء 
o حارلما  مداعر ش؛راس ا المی د 

  ق؛ال قمائیه 

o  تدریت 
o دلی  مشردعیت 
o ح م 
o ا میت 
o دنندالت ت تدیص  شردی تدیص د 

 : ناا   یا ی ا ال  دظایت ددلت در فص   ؛ 
o تا یم شریدت اقامه حددد 
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o تامیص امنیت 
o اقامه عدالت 
o حریم ددلت از  دفا 
o ن ی از من ر امر قه مدرده د 
o  درس ذدات تمپ 
o  نشر دع؛ت 
o تامیص حر؛ل رعیت 

 فص  چ ار  راقطه ددلت 
o اس ا المیرداقر ددلت ا المی قا ددلت  
o اس غیر ا المی  رداقر ددلت قا ددلت 

 ناا   یا ی ا ال  فص : حن م علو در 
o تدریت علو 
o شردی علو 
o ا میت علو 
o ان؛ا  علو 
o ا ال   اس علو درنماد 

 مراجع:
o دریم    قر 
o  عایو قتارس 
o  عایو مالم 
o ادلکه النره اه المی د 
o  ال دایه 

 قدایة الم ک د 
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 (I-II) المللیمضمون اقتصاد بین

 

 : یآموزشاهداف 

قیشددکر ا ا ددات اقکصدداد قددیص المللددی  شدد؛دمیم؛ضدد؛عات ددده در ایددص ممددم؛  تدددریم 

در ایص قتی ده قتی ادم ممم؛  قد؛دال د در  مادکر ادم تددریم میشد؛د قدا قاشد. می

تدریم ایص ممم؛  ماصلیص قادر د؛ا د شد تا ت ارت قیص المللی د تمدا  م؛ضد؛عات 

مانندد تبادلده د انکردام امد؛ام د دددمات، مرتبر قده    از قبید  مددامالت داقددی ت دارتی 

این ه چرا دش؛ر  ا قا  م ت ارت می دند د این ه چس؛نده دشد؛ر  دا تصدمیم مدی ییرندد 

دده دددا  اتنداس را ددد؛د شدا  ت؛لیدد د دددا  اتندداس را از دشد؛ر  داس دیسدر دریدددارس 

را قده ایدص مناد؛ر ادآل تید؛رس  داس ت دارت قدیص المللدی . نمایند قه تنصدی  درک نمایندد

قدا تددریم    . تدریم نم؛دال د قدد  م؛ض؛  حالیای  اس ت دارت را تددریم مدی نمدایم

ماصلیص درک د؛ا د نم؛د ده چرا دش؛ر  ا تدرفه را دضدپ مدی دنندد، د تدرفده  داس 

 . م؛ثر دادلی ددا  اند د این ه دیسر م؛انپ ت ارتی ددا   اس میباشند

 

 : شیوه تدریس و ارزیابی

از میک؛د ل چر ند؛ت  مدراال قدا ارایده مد؛دم  داس مرقد؛ی قده  قراس تدریم ایص ممم؛ 

مطالدده ید  قمدیه شد؛د. میم؛ض؛عات ایص ممم؛  د رد   د؛ام د تد؛اب ا دکنادال 

مشتص در ت ارت قیص الملدی د مشداردت ماصدلیص در قادک مدرتبر تد  دیسدر میکد؛د 

د هددرال ارایده  دیمنار ت؛ در ماصدلیص د ر نمدایی ا دکاد قده ارتبدای قاشدد. مدیتدریم 

 قاشد. میم؛ض؛  د  ؛ام دت؛اب ماصلیص  م ت  شی؛ال تدریم 

قراس ارزیاقی ماصلیص در تریا   ماکر امکاا  د  ر  مادکر د امکادا  ن دایی ادد  

یردیددددال د در ح لددد؛س    قدددراس درک قیشدددکر م؛ضددد؛عات قددددد از ددددکم  دددر م؛ضددد؛  

ددده ماصدد  قدددد از ان ددا     ماددکاو نمددرال شددمردال  شدد؛دمیممددم؛  دددار دددانسی دادال 

 ش؛د. می
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  )II)-I اقتصاد بین المللیمفردات مضمون 

 

 محتویات
 ناریات حریری ت ارت قیص المللی -قسمت اول

 المللی معرفی اقتصاد بین: فصل اول

 ا میت رداقر اقکصاد قیص المللی -ادم

 دهی  د م؛ض؛  اقکصاد قیص المللی -دد 

 ع؛ام  قنیادس در رداقر اقکصاد قیص المللی - ؛ 

 نسا ی قه تاری  ناریات اقکصاد قیص المللی -چ ار 

 د میک؛د اقکصاد قیص المللی م؛ض؛  -حن م

 مشكالت امردزس در رداقر اقکصاد قیص المللی -ششم

 نظریات كالسیكی تجارت خارجی: فصل دوم

 ناریه م یت مطلو -ادم

 حرنایپ م یت نابی -دد 

 تالی  انکرادات ناریه م یت نابی - ؛ 

 حددد ممكنه ت؛لید در تات شرایر مصاره ثاقت -چ ار 

 در تات شرایر مصاره فرعکی رتا اس د ننپ ت ا -حن م

 نظریه معاصر تجارت خارجی: فصل سوم
 تاقپ ت؛لید قا مصاره عد؛دس -ادم

 تدادم در حالت قدد  ت ارت -دد 

 در تات شرایر مصاره فرعکی عد؛دس ا اس د ننپ ت ارت - ؛ 

 تبادله د تتصص -چ ار 

 ت ارت قه ا اس تنادت در  لیره -حنچم

 مورد تجارت خارجی نظریات جدید در: فصل چهارم

 عره نار شد x-ادم

 عره نار شد -xدد 

 عره نار شد -x ؛ 

 عره نار شد -xچ ار  

 من ؛  د ان؛ا     ،نابت ت ارت -حن م

 قاقلیت تطبیو ناریه م یت نابی -ششم

 ناریات دت ی اقکصاد قیص المللی: قسمت دوم

 ا دار بازارهای -فصل اول

 دظایت قازار اس ا دار -ادم

 ا دار یا قیمت ا دار قه ح؛م دادلی نرخ -دد 

 ان؛ا  نرخ تبادله - ؛ 

 تغییرات در نرخ تبادله -چ ار 

  رقیکرا  -حن م

 دارتی وسایل تادیاتی و تمویل تجارت: فصل دوم

 د ای  تادیاتی در ت ارت داردی 

 د ای  تادیاتی در  یاحت د  نر -1

 د ای  تادیاتی در مدامالت ت ارت قیص المللی -2
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 180تادیاتیشرایر  -3

 شرایر تالیمی -4

 بیالنس تادیات: فصل سوم

 من ؛  قیالنم تادیات -ادم

 ماا به قیالنم تادیات -دد 

  ادکما  قیالنم تادیات - ؛ 

 قیالنا اس مشم؛له قیالنم تادیات -چ ار 

 قیم تعادل بیالنس تادیات و میكانیزم تعادلی از طریق: فصل چهارم
 من ؛  تدادم -ادم

 تدادلی از یریو قیمت تات شرایر نرخ تبادله  زادمیكانی    -دد 

 ناریه تاادس ق؛اس درید - ؛ 

 تدادم قر ا اس مدیار یال -چ ار 

 میكانی   قیمت د مردار ح؛م -حن م

 میكانیزم تعادلی بیالنس تادیات از طریق عاید: فصل پنجم
 مردمه -ادم

 عاید در یك اقکصاد قاکه د د؛رد تدییص -دد 

 عاید در یك اقکصاد قاز د د؛رد تدییص - ؛ 

 ضریب ت ارت داردی -چ ار 

 یریره یا رد  ت ب -حن م

 تدادم از یریو ح؛م د نکی ه تدادم د؛دقت؛دس -ششم

 كنکردم ماکریم قراس تدادم قیالنم تادیات - نکم

 میكانیزم پولی تعادل بیالنس تادیات: فصل ششم
 مردمه -ادم  

 قیالنم تادیات تات  یاکم نرخ تبادلهرد  ح؛لی مطالده تدادم  -دد 

 رد  ح؛لی  ا در م؛رد تدادم قیالنم تادیات تات شرایر نرخ تبادله ن؛ انی - ؛ 

 رد  ح؛لی  ا د ت؛ر  ح؛لی ت انی -چ ار 

 نکی ه د انکرادات -حن م

  یا ک اس ت ارتی در اقکصاد قیص المللی: قسمت سوم

 وسایل تادیاتی تجارت خارجی: فصل اول
 ثرات ت ارت  زاد د د ای   یا ت ت ارت دارتیا -ادم

  یا ک ا د د ای  ت ارت دارتی -دد 

  ن اتدرفه  ا د عل  دضپ  - ؛ 

 تدرف؛س انواع و اثرات تعرفه ها و وسایل غیر: فصل دوم

 ان؛ا  تدرفه  ا -ادم

 اثرات تدرفه -دد 

  یا ک اس غیر تدرف؛س ترلی  داردات - ؛ 

 تعویض وارداتسیاستهای تجارتی : فصل سوم
 دهی  انكشاه عندکی قر ا اس تد؛یض داردات -ادم

 تد؛یض داردات مشكالت  یا ت انكشاه -دد 

 تد؛یض داردات شرایر م؛فریت  یا ت انكشاه - ؛ 

 تش؛یو د تن؛  عادرات: فصل چهارم
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  یا ت انكشافی مک؛ته دارج -ادم

 امكا  ازدیاد عادرات اتناس عندکی -دد 

 در مد عادراتی د ای  ا کررار - ؛ 

 مشكالت ازدیاد در تن؛  عادرات -چ ار 

 مشكالت تم؛ی  تش؛یو عادرات -حن م

 اقکصاد قیص المللی د ممالك رد قه انكشاه د قدمی ماای  دیسر: قسمت چهارم

 نتائج سیاستهای بین المللی و ممالك رو به انكشاف: فصل اول
 چس؛نسی ت ارت ت انیناریات علما ممالك رد قه انكشاه در م؛رد  -ادم

  کراتیژس ت ارتی ممالك رد قه انكشاه -دد 

 حیشن اد نام اقکصاد ت انی تدید - ؛ 

 یمركی انضمام اقتصادی و اتحادیه های: فصل دوم

 مردمه –ادم 

 اتاادیه یمركی د دلو ت ارت -دد 

 اناراه ناشی از اتاادیه یمركی - ؛ 

 ناریه انکتاب دد  -چ ار 

 دینامیكی اتاادیه  اس یمركیمنافپ  -حن م

 نسا ی تاریتی قه ك؛شی انمما  اقکصادس -ششم

 انتقال عوامل تولید بین كشور ها و تصدیهای چندملیتی: فصل سوم
 مردمه -ادم

 انسی ال انکراهت  رمایه -دد 

 اثرات رفا ی تریانات  رمایه در  احه قیص المللی - ؛ 

 تصدی اس چند ملیکی -چ ار 

 س قیص المللی د اثرات اقکصادس   م اترت ا -حن م

 سیستم های پولی بین المللی : قسمت پنجم

 نظام پولی جهانی قبل از ایجاد برتنوودز: فصل اول
 مدیار یال -ادم

 مدیار تبادله یال -دد 

 دددز سیستم برتن: فصل دوم

 ا ا ات  یاکم قرتص دددز -ادم

 دظایت عمدال ناا  دت ی قیص المللی -دد 

ی همكااار و دارای فعالیتهااای ماارتبط بااا صااندوق آنهاموسسااات و سااازم: فصاال سااوم

 وجهی بین المللی
 مردمه -ادم

 م؛ اه مکشكله -دد 

 قانك انكشاه قیص المللی قا فدالیک اس منطر؛س - ؛ 
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 بودجه عامه )تیوری(

 

 مقدمه:

مصاره ددلت قدراس ید  ددرال مدالی    ع؛اید د  ق؛دته  ند ر می ددلت ق؛دال ده در

رد  اع؛م دداص حیدردس یردیددال. د ترتیب ق؛دته از . دریرددمیمشتص حیشبینی 

دشد؛ر ا از شدی؛ال تدیدد ق؛دتده رید س   اس متکلنی ت ت ق؛دته رید س دتد؛د دارد. د

 نمایند. ا کنادال می

 

 : اهداف آموزشی

 :شنا د؛ا ند یردید ایص د؛رس ماصلیص قا م؛ض؛عات ذی   در

 ق؛دته د  یر تاریتی    در ت ا  د افغاناکا  -1
 اع؛م ق؛دته -2
 ددرا  ق؛دته -3
 رد   اس متکلت ق؛دته ریرس  -4

 

 : روش تدریس و شیوه ارزیابی

دار داس عملدی ق؛دتده  دازس ا دکنادال یردیددال د ت دت  ایص د؛رس ازشدی؛ال ل چدر د در

 ش؛دمیس قراس شا   وردال دار اس عملی ت ت تمریص ق؛دته  از ارزقایی ماصلیص،

 اس تدیدد تددریم ا دکنادال قراس ارزیاقی، قیشکر از رد  عالدال م؛ض؛عات ف؛ل قر د

 قاشد: ذی  می ییرد ده قرارع؛رت می

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
   امکاا  ن ایی  ماکر 
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 عامه )تیوری( مفردات مضمون بودجه

 

 فصل اول

 مفهوم،ماهیت وسیر تاریخی بودجه

 من ؛  ق؛دته -1

 ما یت ق؛دته  -2

 ق؛دته ددلت دق؛دته اقکصاد ملی2-1

  یرتاریتی ق؛دته ت ا  -3

  یر دت ام  تاریتی ق؛دته افغاناکا  -4

 

 فصل دوم

 وظایف بودجه 

 دظایت عندن؛س ق؛دته -1

 ق؛دته  یا ی دظایت–الت

 حر؛قی(دظایت قان؛نی ق؛دته )ظایت  -ب

 دظایت  یا ت مالی ق؛دته -ج

 دظایت  یا ت اقکصادس ق؛دته -د

 دظایت مدر  ق؛دته -2

 دظایت حالنس ارس ق؛دته -الت

 دظایت تالیلی ق؛دته -ب

 

 فصل سوم

 پالنگذاری بودجه )پالنگذاری مالی(

 حالنس ارس ق؛دته  -1

 حالنس ارس مصاره ق؛دته -الت

 حالنس ارس ع؛اید ق؛دته -ب

 حالنس ارس مالی  -2

 مالی حالنس ارس دما یت من د؛  –الت 

 ضردرت حالنس ارس مالی -ب

 

 فصل چهارم

 اصول بودجه

 اع؛م دال ی  ق؛دته -1

 اع؛م ش لی د ادص ق؛دته -الت

 : اع  دحدت ق؛دته 1-الت

 ق؛دته دضاحت اع : 2 –الت 

 : اع  داملیت ق؛دته3 -الت

 اع؛م دینامی  ق؛دته  -ب

 : اع  دقیو ق؛د  ق؛دته1-ب

 فبلیت ق؛دته: اع  2-ب

 : اع  تتصیص ق؛دته3-ب
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 : اع  علنیت ق؛دته4-ب

 : اع  ت؛از  ق؛دته5-ب

 اع؛م تدید ق؛دته -2

 اع  اترائی ق؛دته  -الت

 اع  عالحیت ق؛دته -ب

 : اع   زادس فمادت 1-ب

 : اع  تدییص مدت مکغییر 2-ب

 اع؛م یرزالدم  ق؛دته -ج

 : اع  اعطاس ی ار  1 -ج

 : اع  تددد میک؛د  ا2 -ج

 : اع  تمامیت ادارال ق؛دته3-ج

 

 فصل پنجم

 مراحل بودجه

 ترتیب ق؛دته -1

 یریو  ام ماقب   -الت

 یریو قر درد ماکریم  -ب

 تص؛یب ق؛دته -2

 اتراس ق؛دته -3

 دنکردم ق؛دته -4

 دنکردم ادارس ق؛دته -الت

 دنکردم حارلمانی ق؛دته -ب

 دنکردم قمائی ق؛دته -ج

 فصل ششم

 انواع بودجه

 ق؛دته منام دغیر منام -1

 ق؛دته ا ک الدی دق؛دته  رمای؛س -2

 ق؛دته اعلی دق؛دته قددس -3

 ق؛دته قاید دق؛دته دافدی  -4

 ق؛دته عادس دان شافی -5

 ق؛دته ادارس دق؛دته دظین؛س -6

 فصل هفتم

 بودجه سازی به اساس برنامه چیست -بخش

 رد  فدلی: ق؛دته  ازس عندن؛س -1

 مادددیت  اس ق؛دته  ازس عندن؛س -2

 قرنامهرد  تدید ق؛دته  ازس قه ا اس  -3

 مدرفی ق؛دته  ازس قه ا اس قرنامه -4

 ات ائی ق؛دته  ازس قه ا اس قرنامه -5

 فصل هشتم

 معرفی بودجه سازی والیتی

 ق؛دته  ازس دهیکی چیات  -1
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 حم منار ق؛دته  ازس دهیکی -2

 ترتیب دتص؛یب -3

 یرزالدم  ینکس؛ در م؛رد ق؛دته در دمیکه ان شاه دهیکی -4

 ا داه ق؛دته  ازس دهیکی -5

 ته  ازس دهیکییرزالدم  ق؛د -6

 د ت  درد  اس ق؛دته  ازس دهیکی  -7

 مش الت دچالی  اس ق؛دته  ازس دهیکی -8

 فصل نهم 

 حاالت بودجه

 ت؛از  ق؛دته  -1

 مازاد تناض  ق؛دته  -2

 دار ق؛دته  -3

 ادارس ام؛ر از ناشی ق؛دته دار –الت 

 تغییر ادضا  اقکصادس قه حیک علت دار ق؛دته -ب

 ق؛دته دار علت حیک قه اقکصادس  ادکما  –ج 
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 مفردات مضمون تیوری انکشاف

 

 اهداف آموزشی: 

شنا دداس قیشددکر از ما یددت ت؛ ددده نیددافکسی د عرددب ماندددیی دشدد؛ر  ددا قدده  ددده 

را یافت ت؛ ده اقکصادس، د تادک ؛س رد   داس مد؛ثر ت؛ دده اقکصدادس د ددار 

قرد ع؛ام  ت؛ ده اقکصدادس قده مناد؛ر حیشدرفت اقکصدادس دشد؛ر د درک ناریده 

 . منید د م؛ثر ت؛ ده قراس رفپ عرب ماندیی اقکصادس افغاناکا  اس 

 

 : روش تدریس
یرح م؛دم  اس ت؛ ده د ت؛ضیو راقطه  اس   ، رد  ل چر قراس درک منا یم 

 . د تاصی   م؛ز دلی، رد  حر ی د حا   د مشاردت یرد ی در حرد ه 

 

 : ارزیابی
داقددی م؛ضد؛  د ادد   ارزیاقی ماک؛ایی قا یدرح  د؛ام  داس م؛ثریدت د منیددیت

یددد ار  از دانشددد ؛یا ، ارزیددداقی دددد؛دس د ت؛ضدددیپ حر دددی نامددده د درج نرطددده 

نار دداس دانشدد ؛یا  قددراس ق بدد؛د دینیددت درس د ارزیدداقی شددایردا  قددا رد  د 

مدیددار  دداس  یاددکم دریدددت، اددد  امکاددا  عددننی، د ددر  ماددکر د ن ددایی قددا رد  

 .  اس ت؛ضیای، تالیلی، در ت د غلر د چ ار ت؛اقه
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 تیوری انکشاف درسی مفردات

 

 مقدمه

 فصل اول

 مشخصات عمومی انکشاف اقتصادی

 من ؛  د تدریت ان شاه اقکصادس .1

 ت؛ضیو منا یم تی؛رس ان شاه اقکصادس .2

 ت؛ ده 

 رشد اقکصادس 

 حیشرفت اقکصادس 

 ان شاه قالر؛ال 

 ان شاه داقدی 

 مشتصه ان شاه اقکصادس .3

 قدد ان شاه اقکصادس .4

 ضردرت ان شاه اقکصادس .5

 فصل دوم

 مشخصات عمومی اقتصادی کشورهای رو به انکشاف 

 مدیار اس در ت؛ضیو حدیدال عرب ماندیی .1

 عد  عرب ماندیی .2

 مشتصات دلی عرب ماندیی 

 مشتصات   ک؛ر زراعت 

 مشتصات ام؛ یرافی ی 

 دص؛عیات ت ن؛ل؛ ی ی 

 تدریت د ت؛ضیو من ؛  رد قه ان شاه .3

 مشتصاه ان شاه اقکصادس .4

 دص؛عیات ع؛ام  ت؛لید 

 دص؛عیات   ک؛ر اس اقکصادس 

 دص؛عیت مایه عم؛می 

 مشتصات ت ارت دارتی 

 مشتصات دان؛ادال  ا 

 دص؛عیات حم انداز د  رمایه ی ارس 

 دص؛عیت دینامی ی 

 فصل سوم

 نظریه های انکشاف اقتصادی

 تریا  تاریتی ان شاه اقکصادس )ناریه ار ط؛( .1

 قرر ی  یر تاریتی ان شاه اقکصادس .2

 تنگ  اس علیبی 

  ش ر ا د حدیدال ش رس شد ان شاه 

 رین؛ر  م  بی 

 ان شاه ت ارت 
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 اف ایی تدری ی قدرت مرد س ح ؛مت  ا 

 دشنیات د ادکراعات 

 اضماالم تدری ی ناریه ارقاب رعیکی 

 تی؛رس  اس قدیمی ان شاه اقکصادس .3

 تی؛رس ددر تالا  فرر 

 تی؛رس فشار ق ری 

 تی؛رس  اس مداعر ان شاه اقکصادس .4

 تی؛رس عرضه ناماددد دار 

 تی؛رس ددیانسی اقکصادس 

 ددیانسی اتکماعی .1

 ددیانسی ت ن؛ل؛ ی ی .2

 تی؛رس نیردس اناانی .5

 تی؛رس ان شاه ت؛از  .6

 تی؛رس ان شاه غیر ت؛از  .7

 تی؛رس ان شاه ت ارت دارتی .8

 تی؛رس  رمایه ی ارس حداق  قا تدادم در حرتساال عمیو .9

 تی؛رس ت ن؛ل؛ ی ی .10

 تی؛رس تریا  مناقپ ت؛لیدس .11

   ک؛رستی؛رس انکرام د انمما   .12

 تی؛رس دینامی ی .13

 تی؛رس ارز   اس اتکماعی د حیداشد  تشبک .14
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 مفردات مضمون اقتصاد محیط زیست

 

 : یآموزشف اداه

ادثریت ممامیص اقکصادس قاهس م؛ثریت تتصیص د ت؛لیدد قدازار  زاد دده عبدارت از 

. تادیددد مددی دنددد قاشدددمددیت؛لیددد مردددار مدد؛رد ضددردرت اتندداس د ت؛زیددپ    میددا  مددرد  

قاعک عد  م؛ثریت یدردد مدد نادر  ت؛اندمییرچه در ایص ناریه نادامی  ا ماردیت ده 

مد؛اد . ایثریت ایص غیدر م؛ثریدت  دا مدرتبر ا دت قدا اتنداس مایطدی. یرفکه نشدال ا ت

ممرال از قبی   لنر داس ادااید، دارقص داس ادااید د غیرال د اتناس عامه از قبی   ؛ا 

ار نمی ییرد د د در تالی  تصمایم اقکصدادس  دم مدد  دثر  در قازار  ا م؛رد حااب قر

 ش؛د. مینار یرفکه ن

در ایص ممم؛  قا ا دکنادال از مندا یم د م؛ضد؛عات ممدامیص دیسدر اقکصدادس ناددامی  

 مچندا   دده .  اس قدازار تالید  یردیددال د د راال  داس حد   ندرا دریافدت دد؛ا یم ددرد

میم ییدراس  داس عامده راتدپ تدریم ایص ممم؛  ادکشاه ا ا ات اقکصادس قراس تصد

ی ایص ممم؛  ا دکنادال  م؛زشقه ی؛ر مشتص ا داه قاشد. میقه ماای  مایر زیات 

تشدتیص د تالید  دقیدو  ،تی؛رس  اس اقکصاد د؛رد قراس مطالده م؛ضد؛عات مایطدی

د ان شاه م ارت  اس دکبی د شنایی ماصلیص قراس  د ای  قدی  حالیای مایر زیات

 قاشد. میزیات س اقکصادس مایر  اقاک

 

 : شیوه تدریس و ارزیابی

میکدد؛د تشددریای د ا ددکنادال از مثددام  دداس  ،قددراس تدددریم ایددص ممددم؛  از ل چددر ندد؛ت 

قددر عددالدال قددراس درک قیشددکر ماصددلیص از م؛ضدد؛عات ایددص شدد؛د. میعملددی ا ددکنادال 

ممددم؛  د ظددایت دددار دددانسی د ن؛شددکص مرالدده  ددا د اثددر  دداس تاریرددی در راقطدده قدده 

 قاشد. میم؛ض؛عات مرتبر قا ر نمایی ا کاد شری  شی؛ال تدریم 

قدر عدالال . امکاا  د ر  ماکر د ن دایی ادد  مدی یدردد  ن اقراس ارزیاقی ماصلیص از 

د درتمدددا  شددد؛د. میقدددراس ماصدددلیص قددددد از تددددریم  دددر م؛ضددد؛  ددددار ددددانسی دادال 

ماصددلیص درادیددر  ماددکر قایددد یدد  اثددر تاریرددی راتددپ قدده یدد  م؛ضدد؛  مددرتبر قدده 

 . ممم؛  ن؛شکه د قه ا کاد مرق؛ی تالیم نماید

  



110 
 

 مفردات درسی اقتصاد محیط زیست

 اقکصادمایطی چیات . 1

 اقکصاد اس مایر زیات د یا ت مایطی 

 اقکصاد اداقکصاد اس مایر زیات 

 ددرنماس د ک؛رس درمراق  ددرنماس مثبکه 

 داقاکسی  اس دردنی اقکصاد دمایر زیات. 2

  ددماتی راده مایر ت یه میدارد

 ماددیت مناقپ یبیدی . 3

 دمب؛دمناقپ یبیدی قه چه مدنی ا ت

 شادص  اس ف ی ی 

 کتراج مناقپمصاره ن ایی ا 

 مصاره ن ایی دشت ددید  مناقپ

 س قیمت دالص اشادصس قیمت حریری ماردیت د اشادص

 قنیاد اس اقکصادمایر زیات .1

 ماافاه مااعد مایر زیات4. 1

   ل؛دیی طو مثمر

   ل؛دییی  م؛دم  کاتی  تریا  م؛ثر

 ن؛اقص ماردیت 4. 2 

 داه  اس مایطی ماردیت 4. 2. 1

 غیرمناصرقه فردمشتصه . 2. 

 اثرات دارتی  4. 2. 2

 قریره درد  اثرات دارتی 

 ر ید  قه اقکصادرفاال 

 ر ید  قه اقکصادن ادس 

 شرایر قمیه د؛یم 

 ن؛اقص  یا ی  4. 3

 ن؛اقص )ضدت (ددلت

 ا باب  یا ت مایر زیات 4. 4 

   ل؛دییا باب نای  شد  قراس  داه تل؛ییرس از

 شد  اثرات دارتی را ادال میاازد شی؛ال  اس  ازمانی ده قیص المللی

 راال ح  دادد کدماددیت  اس ایص شی؛ال قاهس حراقلم  اس مایطی 

 مالیات عددر)مالیات دردج یازات (4. 4. 1

 مالیات مایر

 م یت  ا

 ن؛اقص 

 مصاره شتصی قلند

 قیمت قلندترقراس ماک ل یص

 تاثیرات تد؛یمی 

 تاثیرات عایداتی 

 تاثیرات دارایی دالص

 ت؛ازعددر)دردج یازات ممرال (4. 4. 2
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 ت؛ازقاق  دادد کد

 م یت  ادن؛اقص ت؛ازقاق  دادد کد 

 م یت  ا

 ن؛اقص 

 ت؛ازقاق  دادد کدد)حردت؛د  دای؛ت؛(

 مش الت قیص المللی مایر زیات 5. 

 ا داه ددامداران شاه  5. 1

 دمیای؛  ت انی قاهس مایر دان شاه 

 راح؛رقردندلند

  یا ت ماافاه اقلیمی 5. 2

 اقلیمی تغییردادنی  یا ت قاهس 

 اقلیم تغییرچارچ؛ب میثال مل  مکادقاهس 

 عددریاز اس یلتانه اس دحردت؛د  دای؛ت؛

 می انی   ت؛ ده حاک 

 ان شاه دان شاه یافکه  رد قه یا ت ماافاه اقلیم درممال  : 5. 3

 اقلیم ت انی تغییر یا ت  اس 

 لتانه اس دش؛ر اس ان شاه یافکه ددا ی عددریاز اس ی

 ان شاه رد قهاقلیم ددش؛ر اس تغییر
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 مضمون اقتصاد عامه

 

 مقدمه:

 داس ددلددت د تم؛ید  مصداره ددلدت را مد؛رد مطالددده اقکصداد عامده چسد؛نسی فدالیدت

فدرل   داس ددلدت،ایص ممم؛  نردی ددلدت در اقکصداد، حدددد فدالیدت د د. درقرار می

 د؛ا د یرفت.میا  داهس عامه د دص؛عی م؛رد مطالده قرار 

 

 اهداف آموزشی: 

  :د؛ا ند یردید شنا دکم ایص د؛رس ماصلیص قا ماای  ذی   در

 ا ا ات اقکصاد عامه. اقکصاد قازار،اقکصاد حال  مرد س د متکلر -1

  اس ددلت دتاثیرا  ا  قاهس اقکصادحددد فدالیت -2

 داهس عم؛می ددص؛عی -3
 

 : شیوه تدریس و روش ارزیابی

 ادیددر  ددر شددی؛ال ل چددر قدد؛دال، ت ددت ارزیدداقی ماصددلیص درایددص ددد؛رس قدده  دردس در

قدراس ارزیداقی،  عالدال م؛ضد؛عات فد؛ل قر د مباک  ؛اهت تالیلی ین انید شدال ا ت

 قاشد: ذی  می ییرد ده قرار اس تدید تدریم ا کنادال ع؛رت میقیشکر از رد 

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
   امکاا  ن ایی  ماکر 
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 مفردات مضمون اقتصاد عامه

 

 فصل اول: اساسات اقتصاد عامه 

 حیدایی اقکصاد عامه  .1

 ما یت د م؛ض؛  قاک اقکصاد عامه  .2

 ددلت د  یر تا؛م دظایت     .3

 اقکصاد قازار، اقکصاد عامه د اقکصاد متکلر  .4

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 

 فصل دوم: رشد سکتور عامه 

 شكات قازار د ضردرت اقکصاد عامه  .1

 تا؛م در ناریات حیرام؛  حددد مدادله ددلت در اقکصاد .2

  اي تدایانه رشد  كک؛ر عامه در مدم .3

 شادص  اي ق ری شد  ددلت  ا  .4

 ا داه د نری اقکصادي ددلت  ا  .5

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 

 های دولت و مخارج عامه فصل سوم: فعالیت

 متارج عامه از نار تاثیرات اقکصادس  ن ا  .1

 كاه  ا یا اتناس عامه  .2

 امكانات انکتاب كاه  اي عامه   .3

 تصدي  اي عامه   .4

 تامیص  یا ت اتکماعي   .5

  باایدي  ا )كمك  اي قالع؛ض ددلکي(   .6

 مدادنت  اس ددلکي .7

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 فصل چهارم: بودجه و ساختار منابع و مخارج دولت 

 من ؛ ، دظایت د ا میت ق؛دته  .1

 ق؛دته، مدیریت د  ما نسي  .2

 ما یت د ا داه تصنیت ق؛دته  .3

 تصنیت متارج در ق؛دته ددلت .4

 تصنیت در مد  ا یا مناقپ عایداتي در ق؛دته ددلت  .5

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  
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 فصل پنجم: دولت و توزیع درآمد 

 مناقپ در مد  .1

 امكانات اندازال ییري ناقراقري ت؛زیپ در مد .2

 ع؛ام  م؛ثر در ای اد ناقراقري ت؛زیپ در مد  .3

 ناریات حیرام؛  ت؛زیپ عادهنه در مد  .4

 امكانات تددی  ناقراقري  ا در ت؛زیپ در مد  .5

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 

 فصل ششم: سیستم های مالی و مالیاتی 

 من ؛  د ما یت  یاکم مالي ددلت  .1

  ادکار  یاکم مالي  .2

 مدیریت مالي  .3

 مشتصات  یاکم مالیاتي  .4

 مشتصات ناا  مالیاتي ا ال   .5

  یاکم مالیاتي تاریتي  .6

  یاکم مالیاتي مدر؛م  .7

  یاکم مالیاتي اقکصاد حال  مرك ي  .8

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 فصل هفتم: مالیات 

 من ؛  د ما یت مالیات  .1

 مالیاتاع؛م  .2

 ق؛اعد ناا  مالیاتي  .3

 انکرام مالیات  .4

 تدلو مالیاتي  .5

 نرخ  اي مالیات  .6

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 

 فصل هشتم: سیستم مالیاتی افغانستان 

 من ؛  د ما یت مالیات ماکریم  .1

 ان؛ا  مالیات ماکریم در افغاناکا   .2

 من ؛  د ما یت مالیات غیر ماکریم  .3

 ان؛ا  مالیات غیر ماکریم  .4

 قه اعالح  یاکم مالیاتی افغاناکا  ضردرت  .5

 دالعه 
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  ؛اهت 

 م د 

 

 فصل نهم: عواید غیر مالیاتی و استقراض دولت 

 ع؛اید از تشبثات ددلکي د دص؛عی  ازس ایص قتی  .1

 ع؛اید از یریو فرد  دارائي  رمای؛ي د ثردت  اي یبدي  .2

 ا کرراض ددلت قایک یك منبپ تم؛ی  متارج ددلت  .3

 - 81 یر تا؛م ع؛اید ددلت افغاناکا  از منبپ دادلدی د ددارتی یدي  دال اي  .4

87  

 دالعه

  ؛اهت 

 م د 

 

 فصل دهم: مخارج دولت 

 مالحاه تاریتي متارج ددلت  .1

 ما یت د مشتصات متارج ددلت   .2

  ادکار متارج عامه   .3

  ن؛ا  تصنیت متارج عامه   .4

 انكشاه متارج ددلت  .5

 عل  انكشاه متارج ددلت  .6

 ناریات در م؛رد تدیص اندازال مااعد تریص متارج ددلت  .7

 ان؛ا  متارج ددلت  .8

  1388-1382 یر انكشاه متارج ددلت یي  ال اي  .9

 دالعه

  ؛اهت 

 م د  

 ت؛ضیو منا یم د اعطالحات
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 مضمون بیمه

 

 : مقدمه

اتکمداعی دارا  قتی متکلدت زنددیی فدردس، اقکصدادس د ا ا ی را در قیمه نری م م د

  داس متکلدت زنددیی  دبب ددا ی عدد  ایمیندا  دعرعده قاشد. م؛ت؛دیت قیمده درمی

 دداس  اقیمدده  ددیب ت دیددد قندداس  ددادکم .یددرددمیتامددده  فددرد د  دداس ف ددرس درنسرانددی

 داس قتدی  داس قیمده درشدردت یدرددمی ا حنظ دارایی ت ارتی، عندکی د ما ؛نی،

 ؛لیت،ئمادد  ددیالب، عمددر،حریددو،   ددرقت، قبیدد  عددات، متکلددت زندددیی افددراد را از

 داس قیمده ید ارا  را تادت د د. زیا می را تات ح؛شی قرار د.......... ام؛ام ت ارتی

 نمایند. رشد  رمایه ی ارس اینا می را در نری قارز یره دیسر از دادال د ح؛شی قرار

 

 اهداف آموزشی این کورس: 

 :یردیدقه م؛ض؛عات ذی  د؛ا ند  دکم ایص د؛رس ماصلیص قادر در

 دطر، ان؛ا  دطر ددطرات قاق  قیمه را  -1
 قیمه د ان؛ا     -2
 قرار داد اس قیمه ددص؛عیات    -3
 ماای  ریاضیاتی قیمه  مدیریت قیمه د -4

 

 :شیوه تدریس و روش ارزیابی

م؛ضدد؛عات متکلددت  ایددص ممددم؛  دردس قدده شدد   حری نکیشددص ارایدده یردیدددال د در در

نمایند.  ینکس؛ تا ردس ماای  متکلت قاک د ،یردندماصلیص قه یردپ دارس ترایم می

شددا   قددراس   مچنددا یرفکدده د  ن ددا قددرار ادکیددار قددراس ارزیدداقی ماصددلیص  دد؛اهت در

عدددالدال  قدددر د ارایددده دارندددد شددد؛د تدددا ردس مادددای  متکلدددت  دددیمیناردظینددده  دددوردال می

 دداس تدیددد تدددریم ا ددکنادال عدد؛رت قددراس ارزیدداقی، قیشددکر از رد  م؛ضدد؛عات فدد؛ل

 قاشد: ذی  می ده قرارییرد می

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
  د امکاا  ن ایی  ماکر 
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 مفردات مضمون بیمه

 

 فصل اول

 بیمه

 . ما یت د من ؛  قیمه1

 . زمینه  اس حیدایی قیمه2

 نیاز مارک اناا 

 غریمه د؛د دد کی

 امنیت ی ی از ا ا ی تریص نیاز اناا 

 تداد  د  م ارس نیاز مشکرک زند سی اتکماعی

 ذدیرال  ازس

 . اعطالحات م م قیمه3

 . تاریتچه قیمه در ت ا 4

  اس از دم  قه زیا  دیدال یا نم؛نه

 ت؛زیپ دطرات

 ن؛  قیمه ددلکی قراس حم  د نر 

 . حیدایی ناا  قیم؛س5

 افغاناکا . تاریتچه قیمه در 6

 

 فصل دوم

 بیمه و نقش آن در انکشاف اقتصادی

 قیمه د ان شاه اقکصادس .1

 الت: نری ماکریم

 ب: نری دا طه

 نری ذدایر قیم؛س در  رمایه ی ارس .2

 نری قیمه در ان شاه اقکصاد ی  ممل ت .3

 نری قیمه در اقکصاد افغاناکا  .4

  شردت قیمه ملی افغا 

o  ماد؛دلیت ددار فرمدا در مراقد   شنایی قا قیمده  داس حریدو، حد؛ادث شتصدی د

 داردنا ، قیمه  رقت ح؛م نرد در  یت در اثناس انکرام

o  شنایی قا ان؛ا  قیمه حم  د نر  در شردت قیمه ملی افغا  

o  قیمدده عددات یرد ددی د اننددرادس، قیمدده ماصددلیص، مکدلمددیص در مراقدد  حدد؛ادث

 امنیکی

 م؛انپ د مش الت قیمه در افغاناکا  .5

 اس قیمهعد   یا ی مرد  از داردرد  

 عد  دت؛د امنیت 

 م؛ت؛دیت فااد 

 اس قیمهعد  حمایت ددلت از شردت  

 اس قیمهعد  اعکماد مرد  قه شردت  

  حاییص ق؛د   طو در مد مرد 

 مدیریت ضدیت 
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 عد  م؛ت؛دیت دارمندا  مال ی 

 عد  م؛ت؛دیت دمونی  اس مدل؛ماتی داارات 

 حص؛م قیمه .6

 اع  حاص نیت 

 اع  تبرا  داارات 

 اع  تا  نشیص 

 اع  نابت در داارال 

 

 فصل سوم

 Risk in insuranceبیمه و خطرات یا 

 الت: تدریت دطرات

 Type of probably insuranceب: اقاا  دطرات احکمالی یا مک؛قده یا 

 Riskج: مطالده مباحک دطر یا 

 د: مشتصات دطرات یا ر   قاق  قیمه

 اعال  دطر ت؛ ر قیمه ی ار در  نسا  اندراد قرارداد قیمه .1

 د دت دطر د اقداد    در تامده قشرس .2

  دطرات یبدی یاNatural Risk 

  دطرات ت نال؛ س یاTechnological Risk 

  دطرات اتکماعی یاSocial Risk 

  اس م؛رد ت دید زندیی اناا قتی .3

  ازندیی فردس اناا  

 قتی زراعت 

 قتی  رمایه 

 

 فصل چهارم

 خطرات سیاسی

 Political Risk Insuranceقیمه دطرات  یا ی یا  .1

 History of PRIDتاریتچه قیمه دطرات  یا ی یا  .2

  ازما   اس عرضه دنندال قیمه  یا ی ت ا  .3

4. Multinational Investment Grantee Agency (MIGA) 

 دش؛ر اس عم؛ میسا 

 حرد ال  اس ضمانت شدال میسا 

 ان؛ا  ح؛شی قیم؛س 

 ت؛انایی 

 حرد ه قب؛م یا اعطاس قیمه از یره میسا 

  ا ی قیمه ات 

 Trust Fund 

 Overseas Private Investment Corporation (OPIC)ادح   .5

  مام؛ریت یاMission 

  ق؛رد دای ردک؛ر  اBoard of Directors 
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  قیمه دطرات  یا ی قا ادح  یاPolitical Risk Insurance with OPIC 

 ضردرت قیمه دطرات  یا ی 

  م ایاس قیمه ادح 

  قیمه دطرات  یا ی در افغاناکا 

 

 فصل پنجم

 انواع کمپنی ها و اقسام بیمه

 ترایم قندس قیمه از نساال ا کنادال .1

  قیمه حیات یاLife Insurance 

  قیمه قرداشت ما؛دلیت یاLiability Insurance 

  قیمه مل یت یاProperty Insurance 

  قیمه عات یاHealth Insurance 

 ان؛ا  قیمه ما؛دلیت مدنی 

 ا داهاقاا  قیمه از نساال ش   د  .2

 قیمه اتبارس 

 قیمه  اس اتکماعی 

o دطر م؛ض؛  قیمه  اس اتکماعی 

o اردا  قیمه  اس اتکماعی 

 ترایم دطر قیمه قه ع؛رت د  از لااظ م؛ض؛  .3

 قیمه ام؛ام د اشیا 

 قیمه اشتاص 

 قیمه ما؛دلیت 

 حاهت د شرایر دعیت در قیمه حیات .4

 حاهت دعیت در قیمه حیات 

 شرایر دعیت در قیمه حیات 

   عم؛می قیمهماای 
 

 فصل ششم

 Insurance contractقرارداد بیمه یا 

 الت: تدریت

 ب: مشتصات

 ج: مریدات قرارداد قیمه

 . ماای  حر؛قی قیمه2

 الت: ماای  عم؛می ق؛انیص قیمه

 ب: مرررات قرارداد  اس قیمه

 ج: مادددیت  اس ح؛شی د انکرام دطرات در قرارداد قیمه

 . مبانی ریاضی عملیات قیمه3

 Re-insurance. قیمه ات ا ی یا 4

 الت: ما یت د من ؛  قیمه ات ا ی

 ب: مادددیت  اس ح؛شی د انکرام دطرات در قرارداد قیمه

 ج: ترایم دیسرس از قیمه )قیمه ات ا ی، قیمه ماکریم(
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 ماا به قیمه .5

 الت: ا ا ات ماا به قیمه

 ب: درج مدامالت حااقی در قیمه
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 دوم صنف سوم مضامین سمستر

 (۶نظام اقتصادی اسالم )ثقافت اسالمی

 

 اهداف آموزشی

 قه حاضر درعصر اقکصادس ناا  دحکی ا ت قشرس مبر   اس ازضردرت اقکصاد

 ازد؛د اقکصادس ناا  درم؛رد تن ا نه ا ال  مردس دیص. دارد قرتریت ناام ا  مه

. میباشد مالی عبادت درا ال  عبادت  اس عرعه م مکریص از  یی قل ه دارد اح ا 

 دمصاره ع؛اید ، درا ال  ا  د ده دا میت مام م؛ض؛  ا ال  اقکصادس درناا 

 ده ا ت اقکصادس ماای  م مکریص ازتمله     درس دتمپ ا کنادال دشردی مالی

 .یردد می تدریم ا ال  اقکصادس درناا 

 

 :شیوه تدریس و ارزیابی

حری نکیشص میک؛د د یریره ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت ام انات تتنی ی ارایه 

تدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می یردد، تا قا مطالدده لادکی از 

شد؛د، مدل؛مدات دد؛د را قیشدکر  دازد. مناقپ د مأد  ده در ادیدر ل چدر ند؛ت  دردال می

 دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده  ددهاهت مطردحدده در  دد م ییددرس ماصدد  در قاک

قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددار دددانسی د امکاانددات  عددنت، حاقندددس ماصدد 

 د د.د ر د ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 (۶اسالم )ثقافت اسالمی اقتصادیمفردات درسی نظام 

 

 :مضمون درسی عناوین
 

 فص  ادم: من ؛  اقکصاد ا المی 
o تدریت اقکصاد 
o ا ال  ا میت اقکصاد در 
o ا ال مناقپ اقکصاد  اع؛م د 
o ا ال  اقکصاد در س ادص؛عیات د دیژیی 
o عبادت ا المی ارتبای اقکصاد قا 
o  م ا ب اقکصاد مداعر 

  ا ال  مل یت در :فص  دد 
o ا ال  نسا ی قه مل یت در 
o ان؛ا  مل یت 
o اقصاد ا ال   ا باب مل یت در 
o ام؛ات احیاء 
o احراز مباحات 

o ممل؛ک ت؛الد از 
o ترده( )میراث د دلینه 
o  عرد 
o ان؛ا     شردی اردا  د تدریت عرد 
o شراء قیپ د 
o ان؛ا   تدریت قیپ شردی اردا  د   
o ع؛رت ییرد{ رقا نی  }اشارال قه احک ار د ناتای  پقی تای  د پقی 
o ان؛ا   شرادت د    
o   قیمه –قان دارس  –ممارقت  –اقدا   –دت؛ال  –عنا 
o قرض حانه  –دعیت  -عات  عر؛ل تبر 
o   ر ص –ددیده  -عر؛د امانت عاریه 

  مصاره مام  :فص   ؛ 
o نامشرد   مصاره مشرد  د 
o ننره 
o ن؛ا   تدریت شردی د   
o زدات م م ا ت{ زدات }اشارال قه عالج فرر قا 
o دنارات عدقه د 

 مراجع:
o دریم    قر 
o  عایو قتارس 
o  عایو مالم 
o ادلکه النره اه المی د 

  قدایة الم ک دد ال دایه 
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 اقتصاد منطقویمضمون  

 

 اهداف آموزشی:

ردد، ددده تمددا  ممددم؛  از تملدده ممددامیص تتصصددی رشددکه اقکصدداد قدده شددمار مددی ایددص

ماصددال  حدد؛ نای اقکصدداد در  ماددکر دد   ددام  دد؛  تاصددیلی م لددت قدده  مدد؛ز     

 ازد، تدا در قادمت من د؛  د قاشند. ممم؛  اقکصاد منطر؛س ماصال  را  مادال میمی

 ددادکار د ان شدداه   دداس اقکصددادس،حددددد اقکصدداد منطردد؛س، تالیدد  منطردد؛س فدالیت

 دداحات منطردد؛س د  یا ددت منطردد؛س مدل؛مددات منصدد  داددب نماینددد. قددا  مدد؛ز  ایددص 

 اس منطرددد؛س رشدددد ت؛اندددد، تدددا زمیندددهممدددم؛  ماصددد  در مددد؛قدیکی قدددرار یرفکددده می

 اقکصادس افغاناکا  را ارزیاقی د تالی  نم؛دال قک؛اند.

 

 شیوه ارزیابی و میتود تدریسی:

دیت ام انات تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د یریره ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛

یردد، تدا قدا مطالدده لادکی از تدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می

شدد؛د، مدل؛مدات ددد؛د را قیشددکر  ددازد. منداقپ د مأددد  ددده در ادیدر ل چرندد؛ت  دردال می

ردحدده در  دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده  دد؛اهت مط دد م ییددرس ماصدد  در قاک

عددنت، حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددار دددانسی د امکاانددات 

 د د.د ر د ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 مفردات درسی اقتصاد منطقوی

 

 فهرست مطالب:

 فصل اول: اساسات

 . اقکصاد منطر؛س چیات؟۱

 . حددد اقکصاد منطر؛س۲

 الت: م؛قدیت اقکصاد منطر؛س

 ت؛ ده اقکصاد منطر؛سب: 

 

 های اقتصادیفصل دوم: تحلیل منطقوی فعالیت

  ا ا د نی؛ دال ی  اس تالیلی دال ی . شی؛ال۱

  اس تالیلی ردشی د ت املی. شی؛ال۲

 

 فصل سوم: ساختار و انکشاف ساحات در سطح منطقه

 . ع؛املی ده قاهس  ادکار  احات تاثیر دارد.۱

 الت: د که قندس عندت

 اد اس ترادمیب: اقکص

 ج: اقکصاد اس غیر ترادمی

  اس ش رسالت:  لاله

  اس داص  احات مرد سب: شی؛ال

 . رشد اقکصاد منطر؛س۳

 الت: ادکالفات رشد منطر؛س

  اب: م؛دم رشد نی؛دال ی 

 ج: ات اس رشد اقکصادس در عم 

 . تغرافیاس اقکصاد منطر؛س تدید۴

 

 فصل چهارم: سیاست منطقوی

 منطر؛س. ا داه  یا ت ۱

 الت: اعامی  ادکص رشد اقکصادس

 ب: دا ی ادکالفات منطر؛س

 . تداقیر  یا ت منطر؛س۲

 الت:  یا ت ی ارس می رد

 ب:  یا ت ی ارس مادرد

  اس می رد د مادردج:  ما نسی قیص  یا ت ی ارس

 فصل پنجم: تجارب سیاست و اقتصاد منطقوی

 .  یا ت د اقکصاد منطر؛س در اردحا۱

 مشکرک اردحاییالت: تامده 

 ب: اتاادیه اردحایی

 .  یا ت د اقکصاد منطر؛س در   یا۲

 ECOالت: ای ؛ 

 SAARCب:  ارک 
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  اس منطر؛س رشد اقکصادس افغاناکا . زمینه۳

  ؛اهت د تمرینات
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 مضمون بودجه عامه )سیاست(

 

 مقدمه: 

نمایدد. یدپ م ددد عایدد قدازس مدیمصاره د ت؛ز  اس ق؛دته نری م م ا ا ی در یا ت

قبید  عایدد،  دد؛د مکغییدرا  قد ری اقکصدادس از  داس ق؛دتد؛سچ دار  یا دت ددلت در

 داس ق؛دتده د دد.  مچندا   یا دتمدی قدرار را تات تداثیر د............. ا کتدا ، قیمت

 . نماییدقیالنم تادیات دارد می تاثیرات دلیدس را قاهس اننال ی؛  د

 

 : اهداف آموزشی

 دکم د؛رس ماصلیص قادر قه درک ماای  ذی  د؛ا ند ق؛د:  در

 ق؛دته د یا ت  ادکارس -1
  یا ت ق؛دته د قیالنم تادیات -2
  یا ت ق؛دته دن؛ انات اقکصادس -3
  یا ت  اس دارق؛دته -4
 پق؛دته د رشد اقکصادی -5
 دارایی  یا ت  اس ق؛دته د ت؛زیپ عاید د -6

 

 : روش تدریس و شیوه ارزیابی

 داس ق؛دتده دس ق؛دال از مبادک عدننی ت دت تالید   یا دت ایص د؛رس قه شی؛ال ل چر

فصد   د؛اهت  ادیدر  در ضمص ت ت ارزیاقی ماصلیص در . دریرددمیددلت ا کنادال 

 داس قدراس ارزیداقی، قیشدکر از رد  عدالدال م؛ضد؛عات فد؛ل قدر د ین انیدال شدال ا ت

 قاشد: ذی  می ییرد ده قرارتدید تدریم ا کنادال ع؛رت می

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
   امکاا  ن ایی  ماکر 
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 مفردات مضمون بودجه عامه )سیاست(

 

 فصل اول 

 بودجه دولت به حیث وسیله سیاست ساختمانی

 ان؛ا   ادکما   اس ت؛لیدس:  -(1) 

 الت:  ادکما   اس ت؛لیدس منطر؛س : 

 ب:  ادکما   اس ت؛لیدس   ک؛رس : 

 ج:  ادکما   اس ت؛لید ع؛املی  

 تاثیرات  یا ت ق؛دته قاهس  ادکما   اس ت؛لیدس:  -(2)

 الت: تاثیرات مصاره ق؛دته قاهس  ادکما   اس ت؛لیدس:  

 ب: تاثیرات ع؛اید ق؛دته قاهس  ادکما   اس ت؛لی س : 

 تاثیرات ق؛دته قاهس  ادکما  عاید ملی:  -( 3)

 

 فصل دوم

 بودجه دولت بحیث وسیله بکار انداختن معقول عوامل تولید

 تش؛یو د تر؛یه رقاقت دادلی:  .1

 الت: ع؛اید ددلت قایک د یله تش؛یو دنندال رقاقت: 

 ب: مصا ره ق؛دته قایک د یله تش؛یو دنندال رقاقت  

 . قلند قرد  تارک دادلی نیردس دار: 1

 قلند قرد  تارک دادلی  رمایه:  .2

 . تر؛یه ترایم دار قیص المللی: 3

 

 فصل سوم

 سیاست بودجه و بیالنس تادیات

 . تشتیص قیالنم تادیات: 1

 . عل  قی ت؛ازنی قیالنم تادیات: 2

   .  یا ت ق؛دته قایک د یله  یا ت قیالنم تادیات: 3

 

 فصل چهارم

 سیاست بودجه و نوسانات حالت اقتصادی

 تاثیرات ن؛ انا  حالت اقکصادس قاهس ق؛دته ددلت: . ۱

 الت: تاثیرات ن؛ انات اقکصادس قاهس ق؛دته قه ع؛رت د : 

 ب: تاثیرات ن؛ انات حالت اقکصادس قاهس مصاره ق؛دته: 

 ج: تاثیرات ن؛ انات الت اقکصادس قاهس ع؛اید ق؛دته: 

 تاثیرات ق؛دته قاهس ن؛ انات حالت اقکصادس: -(2)

 الت: تاثیرات ق؛دته ددلت قه ع؛رت د  قاهس ن؛ انات حالت اقکصادس: 

 ب: مصاره ق؛دته قه حیک د یله قرضد ن؛ انات حالت اقکصادس: 

 : مصاره ددلت قراس اشتاص: 1ب

 : مصاره ددلت قراس اشیا: 2ب

  اس ثریله: ادم:  رمایه ی ارس

  اس دنینه: دد :  رمایه ی ارس
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 : مدادنت  اس ددلکی: 3ب

  اس ددلت: : تادیه قرضه4ب

 : تاثیرات ع؛اید ددلت قه ع؛رت عم؛می: 1ج

 : تاثیرات ع؛اید تشبثاتی قاهس حالت اقکصادس: 2ج

 : تاثیرات ع؛اید مالیاتی قاهس ن؛ انات حالت اقکصادس: 3ج

 

 فصل پنجم

 تشتیص حالت ا کتدا :  -( 1)

 الت: حالت ا کتدا  دام : 

 ب: ا کتدا  حائیص یا ناقص: 

 ج: حالت ا کتدا  اضافی: 

 ( یا یت ق؛دته در حالت ا کتدا  دام : 2)

 ( یا ت ق؛دته در حالت ا کتدا  حائیص: 3)

 الت: تداقیر ت؛ د؛س از تنبه ع؛اید ق؛دته: 

 : حائیص  درد  حایه مالیه: 1الت

 الیه: : حائیص  درد  ا اس  ن ی م2الت

 : مالیه ی ارس ت؛زیپ دنندال م دد: 3الت

 ب. تداقیر ت؛ د؛س از تنبه مصاره ق؛دته: 

 : مصاره ددلت قراس اشیا د ددمات: 1ب

 : تادیات انکرالی2ب

 ( یا ت ق؛دته در حالت ا کتدا  اضافی: 4)

 الت: تداقیر انرباضی از تنبه ع؛اید ق؛دته: 

 : قلند قرد  حایه مالیات: 1الت

 : قلند قرد  ا اس  ن ی مالیه: ۲الت

 ب: تداقیر انرباضی از تنبه مصاره ق؛دته: 

 . تادیات انکرالی: 1ب

 . مصاره ددلت قراس اشیا د ددمات: 2ب

 فصل ششم

 سیاست کسر بودجه و تاثیرات آن باالي اقتصاد

 (من ؛  دارق؛دته: 1)

 (م مکریص ع؛ام  ق؛ت؛د  مد  دار ق؛دته2)

 الت: ضدت ام؛ر اداري قه علت دارق؛دته: 

 دار ق؛دته ناشي ازتغییرات ادضا  اقکصادي:  -ب

 : دارق؛دته علت حیک قه  ادکاراقکصادي–ج 

 (  یا ت دار ق؛دته: 3)

 ( ثار اقکصادي دار ق؛دته: 4)

 

 فصل هفتم

 تاثیرات سیاست بودجه باالي رشد اقتصادي

 من ؛  د ن ی رشد اقکصادي:  .1

  یا ت ق؛دته قاهي ع؛ام  رشد اقکصاديتأثیرات  .2
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 تأثیرات  یا ت ق؛دته قاهي نیردي دار-الت

 تاثیرات  یا ت ق؛دته قاهي  رمایه ی اري  ا-ب

 :  رمایه ی اري  اي دص؛عي1-ب

  رمایه ی اري  اي ددلکي 2-ب

 تاثیرات  یا ت ق؛دته قاهي حیشرفت ت نال؛ ي-3

 

 فصل هشتم

 د ودارائیسیاست بودجه وتوزیع مجدد عای

 .  ده ت؛زیپ م دد عاید1

 . ق؛دته قایک د یله ت؛زیپ م دد عاید: 2

 الت: ع؛اید ق؛دته قایک د یله ت؛زیپ م دد عاید

 : تاثیرات مالیات ماریم قاهس ت؛زیپ م دد عاید1الت 

 : تاثیرات مالیات غیر ماکریم قاهس ت؛زیپ م دد عاید2الت 

  ب: مصاره ق؛دته قایک د یله م دد عاید:

 : تاثیرا تادیات انکرالی قاهس ت؛زیپ م دد عاید1ب

 : تاثیرات مدادنت  ا قاهس ت؛زیپ م دد عاید2ب

  یا ت ق؛دته قایک د یله ت؛زیپ م دد دارادس:  -3

 الت: ع؛اید ق؛دته قایک د یله ت؛زیپ م دد دارائی

 ب: مصاره ق؛دته قایک د یله ت؛زیپ م دد دارائی

 

 فصل نهم

-1381) بودجة ملي )عادي و انکشافي( کشور طي چهاار ساال اخیارمطالعه و تحلیل 

1384) 
 1381. ق؛دتة عادي د ان شافي  ام 1

 1381: ق؛دتة عادي  ام 1-الت

 1381: ق؛دتة ان شافي  ام 1-ب

 1382. ق؛دته عادي د ان شافي  ام 2

 1382: ق؛دتة عادي  ام 2-الت

 1382: ق؛دته ان شافي  ام 2-ب

 1383افي  ام. ق؛دته عادي دان ش3

 1383: ق؛دته عادي  ام 3-الت

 1383: ق؛دته ان شافي  ام 3-ب

 1384. ق؛دته عادي دان شافي  ام 4

 1384: ق؛دته عادي  ام 4-الت

  1384: ق؛دته ان شافي  ام 4-ب
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 مضمون اقتصاد عامه

 

 مقدمه:

 داس ددلددت د تم؛ید  مصداره ددلدت را مد؛رد مطالددده اقکصداد عامده چسد؛نسی فدالیدت

فدرل   داس ددلدت،ایص ممم؛  نردی ددلدت در اقکصداد، حدددد فدالیدت د د. درقرار می

 میا  داهس عامه د دص؛عی م؛رد مطالده قرار د؛ا د یرفت.

 

 اهداف آموزشی: 

  :د؛ا ند یردید شنا دکم ایص د؛رس ماصلیص قا ماای  ذی   در

 ا ا ات اقکصاد عامه. اقکصاد قازار،اقکصاد حال  مرد س د متکلر -4

  اس ددلت دتاثیرا  ا  قاهس اقکصادحددد فدالیت -5

 داهس عم؛می ددص؛عی -6
 

 : شیوه تدریس و روش ارزیابی

 ادیددر  ددر ایددص ددد؛رس قدده شددی؛ال ل چددر قدد؛دال، ت ددت ارزیدداقی ماصددلیص در دردس در

قدراس ارزیداقی،  عالدال م؛ضد؛عات فد؛ل قر د مباک  ؛اهت تالیلی ین انید شدال ا ت

 قاشد: ذی  می ییرد ده قرارتدریم ا کنادال ع؛رت می اس تدید قیشکر از رد 

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
   امکاا  ن ایی  ماکر 
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 مفردات مضمون اقتصاد عامه

 

 فصل اول: اساسات اقتصاد عامه 

 حیدایی اقکصاد عامه  .5

 ما یت د م؛ض؛  قاک اقکصاد عامه  .6

 ددلت د  یر تا؛م دظایت     .7

 اقکصاد قازار، اقکصاد عامه د اقکصاد متکلر  .8

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 

 فصل دوم: رشد سکتور عامه 

 شكات قازار د ضردرت اقکصاد عامه  .6

 تا؛م در ناریات حیرام؛  حددد مدادله ددلت در اقکصاد .7

  اي تدایانه رشد  كک؛ر عامه در مدم .8

 شادص  اي ق ری شد  ددلت  ا  .9

 ا داه د نری اقکصادي ددلت  ا  .10

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 

 های دولت و مخارج عامه فصل سوم: فعالیت

 متارج عامه از نار تاثیرات اقکصادس  ن ا  .8

 كاه  ا یا اتناس عامه  .9

 امكانات انکتاب كاه  اي عامه   .10

 تصدي  اي عامه   .11

 تامیص  یا ت اتکماعي   .12

  باایدي  ا )كمك  اي قالع؛ض ددلکي(   .13

 مدادنت  اس ددلکي .14

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 فصل چهارم: بودجه و ساختار منابع و مخارج دولت 

 من ؛ ، دظایت د ا میت ق؛دته  .6

 ق؛دته، مدیریت د  ما نسي  .7

 ما یت د ا داه تصنیت ق؛دته  .8

 تصنیت متارج در ق؛دته ددلت .9

 تصنیت در مد  ا یا مناقپ عایداتي در ق؛دته ددلت  .10

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  
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 فصل پنجم: دولت و توزیع درآمد 

 مناقپ در مد  .6

 امكانات اندازال ییري ناقراقري ت؛زیپ در مد .7

 ع؛ام  م؛ثر در ای اد ناقراقري ت؛زیپ در مد  .8

 ناریات حیرام؛  ت؛زیپ عادهنه در مد  .9

 امكانات تددی  ناقراقري  ا در ت؛زیپ در مد  .10

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 

 فصل ششم: سیستم های مالی و مالیاتی 

 من ؛  د ما یت  یاکم مالي ددلت  .9

  ادکار  یاکم مالي  .10

 مدیریت مالي  .11

 مشتصات  یاکم مالیاتي  .12

 مشتصات ناا  مالیاتي ا ال   .13

  یاکم مالیاتي تاریتي  .14

  یاکم مالیاتي مدر؛م  .15

  یاکم مالیاتي اقکصاد حال  مرك ي  .16

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 فصل هفتم: مالیات 

 من ؛  د ما یت مالیات  .7

 اع؛م مالیات .8

 ق؛اعد ناا  مالیاتي  .9

 انکرام مالیات  .10

 تدلو مالیاتي  .11

 نرخ  اي مالیات  .12

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 

 فصل هشتم: سیستم مالیاتی افغانستان 

 من ؛  د ما یت مالیات ماکریم  .6

 ان؛ا  مالیات ماکریم در افغاناکا   .7

 من ؛  د ما یت مالیات غیر ماکریم  .8

 ان؛ا  مالیات غیر ماکریم  .9

 ضردرت قه اعالح  یاکم مالیاتی افغاناکا   .10

 دالعه 
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  ؛اهت 

 م د 

 

 فصل نهم: عواید غیر مالیاتی و استقراض دولت 

 ع؛اید از تشبثات ددلکي د دص؛عی  ازس ایص قتی  .5

 ع؛اید از یریو فرد  دارائي  رمای؛ي د ثردت  اي یبدي  .6

 ا کرراض ددلت قایک یك منبپ تم؛ی  متارج ددلت  .7

 - 81 یر تا؛م ع؛اید ددلت افغاناکا  از منبپ دادلدی د ددارتی یدي  دال اي  .8

87  

 دالعه

  ؛اهت 

 م د 

 

 فصل دهم: مخارج دولت 

 مالحاه تاریتي متارج ددلت  .10

 ما یت د مشتصات متارج ددلت   .11

  ادکار متارج عامه   .12

  ن؛ا  تصنیت متارج عامه   .13

 انكشاه متارج ددلت  .14

 عل  انكشاه متارج ددلت  .15

 ناریات در م؛رد تدیص اندازال مااعد تریص متارج ددلت  .16

 ان؛ا  متارج ددلت  .17

  1388-1382 یر انكشاه متارج ددلت یي  ال اي  .18

 دالعه

  ؛اهت 

 م د  

 منا یم د اعطالحاتت؛ضیو 
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 مضمون محاسبه دولتی

 
 مقدمه: 

 ددا در تمددا  داد د  ددکد در اقکصدداد نیدداز قدده ثبددت در دفدداتر ماا ددب؛س دارد امددردز ددلددت

 دا در تدال  اندد د ایدص  یادکم درد  ی   یکم ماا ب؛س عدارس از  در ی؛نده دمبد؛دس 

 درس ع؛ایدد د  ا را تصنیه نمد؛دال د قدر شدنافیت در تمدپماا ب؛س تما  حااقات ددلت

 دا رد ی ارد. از ایص ده ماای  مالی قه ی؛ر عمد؛  قدا چدالی ا م ر میمصاره ددلت

 دا در تدال  اندد تدا مادای  مدالی دد؛د را ردز قده ردز قدا شدرایر ددلدت. قنداءر قه رد اند

 عینی ت؛امپ د؛د عیار  ازند. 
 

 اهداف آموزشی: 

؛ضد؛عات  تدی  شدنایی قیشدکر در تدریم ممم؛  ماا به ددلکی قیشکر ماصدال  قده م

 حیدا د؛ا ند نم؛د. 

  ما یت د ضردرت ماا به 
 ا میت د ت؛ ده ردز اف د  ماا به 
  مرایاه ماا به ددلکی قا ماا به ت ارتی د دص؛عی 
   اع؛م د م؛ازیص ماا به قه ع؛رت عم؛ 
  اع؛م د م؛ازیص ماا به قه ع؛رت داص 
 اس ماا به در م؛ اات ددلکی  ا ازم  
  ا در م؛ اات ددلکی حاابیبره قندس  
  ا ناد حااقی در م؛ اات ددلکی افغاناکا 
  ا ناد حااقی د یرزالدم   ن ا 
  ق؛دته د ماا به ق؛دت؛س 
  ی ار   اس مالی د ان؛ا  ع؛رت حااب  ا 
  ماابه ددلکی 
  ماا به تنای 
 )ق؛دته د ماای     در افغاناکا  )ف؛رمه  اس ق؛دت؛س 

 

 : طریقه ارزیابی

ییرد د قرار  تدی ، قیشکر از رد   اس تدید تدریم ا کنادال ع؛رت میقراس ارزیاقی

 قاشد: می

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
  د امکاا  ن ایی  ماکر 
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 محاسبه دولتی درسیمفردات 

 

 فصل اول

 عمومیات

 ماا بهما یت د ضردرت  .1

 ا میت د ت؛ ده ردز اف د  ماا به .2

 مرایاه ددلکی قا ماا به ت ارتی ددلکی ددص؛عی .3

 دظایت دم؛ارد ا کنادال از ماا به ددلکی .4

 

 فصل دوم

 اصول و موازین محاسبه

 الت. اع؛م د م؛ازیص عم؛می ماا به

 داقدیت .1

 ثبات ردیه .2

 افشاس حرایو .3

 دضپ ع؛اید ی ددرال از مصاره  ما  ددرال .4

 تد دسماا به  .5

 اع  اعطالحات .6

 یبره قندس مکاد الش   حااقی .7

 اع  احکیای )ماافاه دارس( .8

 دفکر دارس مماعت یا دد یرفه .9

 اع  حااب ر ی .10

  ازما  ماا به .11

 ب. اع؛م د م؛ازیص ماا به ددلکی قه ع؛رت داص: 

 ماا به ق؛دت؛س .1

 ترد  ردیه ماا به تد دس در  طو ارقا  مصاره .2

 تامیص اعکبار د ای اد تد د .3

 ماا به ننپ د ضرر فردا  .4

 فردا  حااب  اس  رمایه .5

 ترد  مرررات د ق؛انیص .6

 اع  تن ی  اقال  ثاقت  .7

لدد د  تاقدددت از اعدد؛م د مدد؛ازیص ماا ددبه ت ددارتی در  ددازما   ای دده قطریددو  .8

 م؛ اات انکناعی دص؛عی ادارال میش؛ند. 

 فصل سوم

 های محاسبه در موسسات دولتیناسازم

 الت. ادارات ددلکی ام؛ر مالی قه  ؛یه ممل ت: 

 ریا ت ق؛دته .1

 ریا ت ع؛اید .2

 ریا ت د ایص .3

 ریا ت ماا بات .4

 ب. ادارات ام؛ر مالی قه  ؛یه دزارت دانه  ا: 
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 مدیریت  اس ماا به .1

 مدیریت  اس ق؛دته .2

 مدیریت  اس ددمات .3

 مدیریت  اس داردات د تاصیلی .4

 مدیریت  اس دنکردم قبلی .5

 

 فصل چهارم

 بندی حسابها در موسسات دولتی افغانستانطبقه 

 مراعد د ا داه یبره قندس حااق ا .1

 ا داه یبره قندس حااق اس مصاره .2

 یبره قندس ان؛ا  متارج ددایر ددلکی .3

 شمارال ی ارس حااق ا در م؛ اات ددلکی .4

 تصنیت ع؛اید د مصاره در تم ؛رس ا المی افداناکا  )ج. ا. ا( .5

 

 فصل پنجم

 طرزالعمل آنهااسناد حسابی و 

 ا ناد مصره .1

 ا ناد تد د .2

 ا ناد ع؛اید .3

 یرزالدم  اع  منا؛رس  اهنه د ت؛زیپ تتصیصات .4

 یرزالدم  ا ناد د مصاره قراس م؛اد د ددمات .5

 . تادیات حیش ی قراس م؛ارد د ددمات5-1

 . ماش؛یی حیش ی5-2

 . تادیه قطدی یا تادیه قددس5-3

 یرزالدم  ترتیب ا ناد مصاره قراس ماافرت .6

 یرزالدم  تادیه مداشات .7

 . مدا  حیش ی7-1

 . ماش؛یی مدا  حیش ی7-2

 . تادیه قددس یا قطدی مداشات7-3

 ماا به دته  ر د کی .8

 . افککاح د تادیه دحه  ر د کی8-1

 . اترات دته  ر د کی8-2

 . تبرا  دته  ر د کی8-3

 

 فصل ششم 

 بودجه و محاسبه بودجوی

 ق؛دته د ماا به ددلکی .1

 من ؛  ق؛دته .2

 نری ماا به در ان ا  دنکردم ق؛دت؛س .3

 

 فصل هفتم
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 گذارش های مالی و انواع صورت حسابها

 م؛ارد ا کنادال از ع؛رت حااق ا در م؛ اات ددلکی .1

 شرایر ل د  در ت یه د تنایم ی ارش اس مالی د ع؛رت حااق ا .2

 م مکریص ان؛ا  ع؛رت حااق ا در م؛ اات ددلکی .3

 

 قسمت دوم محاسبه دولتی

 فصل اول

 به جنسیمحاس

 ا ا ات علمی تنایم د ادارال اتناس د فص دریدارس

 مردمه .1

 ا ا ات .2

 ا داه دای ارس اتناس .3

 ماا به د قیمت ی ارس اتناس .4

 تنامی د ادارال تا؛یلتانه  ا .5

 حافات د نس دارس م؛اد .6

 ت؛ضیو اعطالحات .7

 ما؛لیت  اس شدبه دریدارس .8

 یرزالدم   اس مدم؛م در دریدارس .9

 

 فصل دوم

 مربوط به آن در افغانستانبودجه و مسایل 

  یر د ت ام  تاریتي ق؛دته در افغاناکا  .1

 چس؛نسی د یرزالدم  ترتیب ق؛دته .2

 اعطالحات مدم؛م در عم  ق؛دته .3

 ف؛رمه  اس ق؛دت؛س .4

 

 فصل سوم

 سیاست های مالی و اهداف عمده آن

 من ؛   یا ت مالی .1

 ا داه عمدال  یا ت مالی .2

A. ده مالی  

B. ده عدالت  

C. ده رفاال  

D. ده  زادس  
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 مضمون بازارهای مالی و پولی

 

 مقدمه:

را در  در عصر حاضر مدامالت در قازار اس مالی د ح؛لی نردی عادیم د یادکردال اس

 ا مایه ی ارسعک تم؛ی   رنماید. د م؛ت؛دیت ایص قازار ا قااقکصاد اس ت ا  اینا می

داضدو یدردد.  اس متکلت اقکصاد د قلند قرد  می ا  اشدکغام در دشد؛ر ا مدیدر قتی

 دا قدا را ت ده تش   قازار اس مدالی د حد؛لی ریشده تداریتی داشدکه د امدردز ایدص قازا

حیشرفت عل؛  قه دص؛ص در عرعه ت نال؛ س  ن؛ز  م مراح  ت داملی دد؛د را مدی

 حیماید. 

 ت تا شایردا  در مد؛رد ناد؛ال مددامالتی دده در ا تدریم قازار اس مالی ایص  ده از

 د  یا ی حاع  نمایند.ح یرقازار اس مالی ع؛رت می

  

 اهداف آموزشی: 
 ت؛ا  قرار ذی  قیا  داشت: دالعه  ده  م؛زشی ایص ممم؛  را می

  اس مالی د  یاکم مالی.  شنایی ماصلیص قا قازار  
 ت؛انند. کصاد دش؛ر ا داراس ددا  ان؛ا  ق؛دال میقاین ه قازار اس مالی در ا 
 ش؛د.  ا ینکه میقازار  اس ح؛م قه ددا  قازار 
 ییرد. از ددا  د ای  در قازار  اس ح؛م ا کنادال ع؛رت می 
  .مچنا  من ؛  د ما یت قازار  اس  رمایه را قاید ماصلیص قیام؛زند  
 ل ق ادار د قازار ا دار. شد  قا قازار  اس  رمایه د ادرا قیشکر  شنا 
 م ید قر    مدل؛مات قیشکر در مد؛رد ع؛امد  اقکصدادس مدهثر قدازار  درمایه د 

 ح؛م 
  اس در حام ان شاه نی  مشدم؛م مالی د ح؛لی در دش؛رمشتصات قازار  اس 

 قاشد.  ده  م؛زشی ایص ممم؛  می
 

 طریقه ارزیابی: 

ییرد د قرار  تدی قراس ارزیاقی، قیشکر از رد   اس تدید تدریم ا کنادال ع؛رت می

 قاشد: می

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
  د امکاا  ن ایی  ماکر 
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 بازارهای مالی و پولی درسیمفردات 

 

 بازار های مالی وسیستم مالی: فصل اول

  اس مالی دح؛لی در اقکصاد ت ا نری ماردیت

  اس مالی دح؛لیدظایت ماردیت  یاکم  اس مالی د ماردیت

 دظینه حم انداز

 ثردت دظینه

 دظینه دریدت

 دظینه حردادت  ا

 دظینه حناظت درمراق  دطر

 

 انواع بازار های مالی: فصل دوم

  ادکارقازارمالی

 قازار اس   ا  دادرال قرضه

 قازار اس ادلیه د ثان؛یه

 قازار  رمایه دقازارح؛م

 

 بازار پول: فصل سوم

 دص؛عیات قازار ح؛م

 ضردرت قه قازار ح؛م

 ییرندال درقازارح؛مقرضه د ندال یا  دقرضه 

 ا داه  رمایه ی را  درقازار ح؛م

 ح م ادرال ق ادردر ماردیت ح؛م

 نرخ  اس رقو درماردیت ح؛م

 

 پول وسایل بازار: فصل چهارم

 قازارح؛م د ادرال ق ادار

 ادرال د انه دارس

 ی؛ا ی  وردال قان ی قاق  نر  دانکرام

 ادرال ت ارس

 قب؛لی قان 

 قرارداد  اس قاردرید

 ا کرراض قیص قان ی

 

 بازار سرمایه: فصل پنجم

 ا میت  رمایه د قازار  رمایه

 تدریت  رمایه ی ارس

 اش ام  رمایه ی ارس

  رمایه ی ارس دردارایی اس فی ی ی

  رمایه ی ارس دردارایی اس مالی
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 بازار سرمایه و اوراق بهادار: صل ششمف

 ا  ا 

 ان؛ا  ا  ا 

 قازار رمایهچس؛نه یی درید دفرد  ا  ا  در 

  ام ایاس ادرل ق ادار قراس  رمایه ی ارا  د شردت

 ادرل قرضه درقازار رمایه

 چس؛نه یی درید دفرد  ادرال قرضه

 ارز  ا می دماردیکی ادرال قرضه

 نرخ رقو د قارد ی ادرال قرضه

 

 ؟بازار اسعار چیست: فصل هفتم

 نرخ تبادله

 ا میت نرخ تبادله

 نرخ نبادله دردرازمدت

 قیمت ی اا  قان؛ 

 تی؛رس قدرت درید ی اا 

 ع؛ام  تدییص دنندال نرخ ا دار در درازمدت

  طو نابی قیم

 مماندت  اس ت ارتی

 رتاا  قراس اتناس دادلی درمراق  اتناس دارتی

 م؛لدیت

 نرخ تبادله درد؛تاال مدت

 مرایاه قازد ی مک؛قده امانات دادلی ددارتی

 نرخ رقو ی اا 

 تدادم درماردیت ا دار

 یرات درنرخ ا دارنغی

 

 سرمایه پول و بازار عوامل اقتصادی موثر بر: فصل هشتم

 دادنی قازاز مالی قه ردداد اس دال  اقکصادس

 ع؛ام  م؛ثر قرارز  قازار ادزال ق ادارم؛ ات مالی

 تدریت ریا  یا دطر

 مناقپ دع؛ام  تش ی  د ندال ریا  دارایی اس مالی

 ریا  نرخ رقو

 ریا  ت؛ر 

 ریا  ت ارس

 ریا  مالی

 ریا  نردینسی

 ریا  نرخ ا دار

 تاثیرتغییرات نرخ رقو قرقازار اس مالی

 تاتیرت؛ر  قرقازار اس مالی
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 ابرازهای مالی: فصل نهم

 قرارداد  اس اتی

 قرارداد  اس اتی نرخ رقو

 قرارداد  اس اتی نرخ ا دار

 قرارداد  اس اتی داه  ا

 حبما   اس اتی

 داردرد  اس حیما   اس اتی

 ان؛ا  حیما   اس  اس اتی

 ان؛ا  ادکیار مدامله

 

 کشورهای درحال انکشاف مشخصات بازارهای مالی و پولی در: فصل دهم

 مالی در انددن س قازار  ادکار

 مالی در حاداکا  قازار  ادکار

 تردیه مالی در  ادکار قازار

 ایرا  مالی در قازار  ادکار

 افغاناکا  مالی در قازار
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 کنترول مضمون بررسی و

 

 مقدمه:

ممم؛  قراس قرر ی )تنکدیی( دنکدردم از م؛ضد؛عات م دم غدرض اتدرا ت ددار  ایص

 اس ددماتی د ددلکی قاشد مد؛رد قرر دی د  اس ت؛لیدس د چه در تصدسچه در تصدس

ت؛اندد قددد  ییرندد، زیدرا دده ع؛امد  ت؛لیدد د اتدراس دددمات ددار نمیدنکردم قرار می

ت؛انددد ال د درزیدددال میتنکددیی عدد؛رت ییددرد قرر ددی ددد؛قکر ت؛ ددر یدد  مدددیریت  یددا

ناددارت د ر بددرس شدد؛د لدد ا  ددر م؛ ادده نیدداز قدده مندداقپ قشددرس ق کددر د مدددیریت مندداقپ 

قشرس ق کدر دارد تدا در  نسدا  مصدره ددرد  دقدت د حد؛م قداهس ید  حدرد ال قایدد در 

 تریا  فدالیت راح؛ر ا د ان ا  دار    قرر ی د دنکردم ش؛د.

 

 اهداف آموزشی:

 یی( د دنکردم در افغاناکا داناکص تاریتچه قرر ی )تنک 

 داناکص ان؛ا  قرر ی د دنکردم 

 ایی از قرر ی د دنکردمشی؛ال  

  اس قرر ی د دنکردمد حال  حردیرا  

  اس ق؛دت؛سداناکص قرر ی اریا  

  اس اقکصادسداناکص میک؛د اس قرر ی د دنکردم از نار تالی  

 داناکص ا میت قرر ی د دنکردم از نار اقکصادس د اتکماعی 
 

 شیوه ارزیابی محصلین:

ارزیاقی ماصلیص از یریو امکاانات عدننی، د در  مادکر د امکادا  ن دایی عد؛رت 

ییدددرد.  مچندددیص ت؛ دددر دارددددانسی فدددردس د یردحدددی نیددد  ماصدددلیص ارزیددداقی شددددال می

 ت؛اند.می

البکه یریره ارزیاقی ماصلیص مرق؛ی قه ممم؛  د مطاقو ل؛ایو امکاانات د مردررات 

 ییرد.الت عالی ع؛رت میدزارت ماکر  تاصی
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 مفردات درسی بررسی )تفتیش( و کنترول

 

 مقدمه:

 بخش اول: مفهوم و تاریخچه کنترول و بررسی در افغانستان

 . تدریت دنکردم د قرر ی )تنکیی(۱

 . تاریتچه دنکردم د قرر ی در افغاناکا ۲

 . ا میت دنکردم د قرر ی از نار اقکصادس د اتکماعی۳

 دنکردم د قرر ی از نار اتکماعیالت: ا میت 

 ب: ا میت دنکردم د قرر ی از نار اقکصادس

 

 بخش دوم: انواع کنترول و بررسی )تفتیش(

 ان؛ا  دنکردم از نار زمانی

 . دنکردم قبلی۱

 . دنکردم تریانی۲

 . دنکردم د تنکیی قددس۳

 ان؛ا  دنکردم د قرر ی از نار تش یالتی

 . دنکردم د قرر ی دادلی۱

 ردم د قرر ی دارتی. دنک۲

 

 های کنترول و بررسیبخش سوم: طرز و شیوه

 . دنکردم د تنکیی )قرر ی( قامی۱

 . دنکردم د تنکیی )قرر ی( م؛ض؛عی مرایا؛س۲

 . قرر ی د دنکردم دام  )دمول م(۳

 

 بخش چهارم: پالن و پروگرام بررسی و کنترول

 . حال  دار دنکردم د تنکیی )قرر ی(۱

 د  احه دار قرر ی )تنکیی(الت: تدییص م؛ض؛  

 ب: تدییص م؛عد قرر ی )تنکیی(

 ج: تدییص تدداد منکشیص غرض قرر ی )تنکیی(

 . حردیرا  دار قرر ی )تنکیی(۲

 

 بخش پنجم: میتودهای اساسی کنترول و بررسی

 . میک؛د اس ا ا ی قرر ی از نار عات د م؛ثریت مدامالت مالی د حااقی۱

 الت: قرر ی ش لی

 ریاضی یا حااقی در ان؛ا  می ا  ر ی  اب: قرر ی 

  اج: قرر ی ثبت

 د: قرر ی مکراق 

  اس عملی ـ: رد 

  ا. م؛ت؛دس۱

  اس امکاا  د تطبیو دار. اندازال ییرس۲

  اس رشد اقکصادس د اتکماعی. میک؛د اس ا ا ی د قرر ی حال ۲
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 . میک؛د اس ا ا ی د قرر ی مصاره دت؛ال ان شافی۳

  اس منا؛ر شدال حال قه ارتبای شادص الت: دنکردم مصاره

 ب: دنکردم مصاره از نار م؛ثریت راح؛رد ی

 ج: دنکردم مصاره از نار م؛فریت د اقکصادس ق؛د 

 

 های اقتصادیبخش ششم: میتودهای بررسی و کنترول از نظر تحلیل

  اس مرایاه. رد ۱

 الت: مرایاه حال  د اترا

 ب: مرایاه زمانی

 ج: مرایاه  ؛یه

 ایاه نابید: مر

 . رد  یا میک؛د ت  یه د تالی ۲

 

 ها از کنترول و بررسیبخش هفتم: شاخص

  اس اقکصادیت. شادص۱

  اس اقکصادیت. ان؛ا  شادص۲

  اس م؛لدیت. شادص۳

 . ت  یه م؛لدیت قه ف ک؛ر ا۴

 

 های بودجویبخش هشتم: بررسی ارگان

 ق؛دت؛س. من ؛  ق؛دته د دص؛عیات تنکیی د قرر ی م؛ اات ۱

  اس ق؛دت؛س. م؛ض؛عات ا ا ی تنکیی )قرر ی( اریا ۲

 

 های بررسیبخش نهم: ترتیب نتایج بررسی )گزارش دهی( و ثبت نتایج و احصائیه

 . ترتیب راح؛ر قرر ی )ی ار  د ی(۱

  اس قرر ی.. ثبت نکایج د احصائیه۲
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 مضمون تریننگ )کار عملی(

 

 :یموزشآ اهداف

 روش تدریس: میتود و

 شیوه ارزیابی:
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 سمستر اول صنف چهارممضامین 

 (۷قرآن و علوم معاصر )ثقافت اسالمی

 

 اهداف آموزشی

 علدد؛  قددا را ا ددال  ارتبددای ددده ا ددت یم؛ضدد؛عات از عبددارت  ددم مداعددر علدد؛  د   قددر

 زیدرا. قاشددمدی ا دال  در دت ف دم ت ت مبر   اسضردرت از د دندمی قیا  امردزس

 حکددی د ا ددت نمدد؛دال مادد؛ ددد؛د در را  دداتدد؛ا  د اشددتاص قردددی امددردزس ت نددال؛تی

 د ا دال  عصدر چندیص در دده اندد عریددال ایص قه د ا ت شدال ا ال  دیص از ان ار قه من ر

 ییردشدنا در مداعدر علد؛  در دت ف دم دده حدالی در. قاشددنمدی تطبیدو قاقد     اح ا 

 .ا ت ددادند قه ایما  د تر؛ا د یله ق کریص   قر اح ا 

 ا کنادال قه راقطه در مالما  ت؛انا   یا ی ممم؛  ایص تدریم از ا ا ی  ده ده

 دع؛ت حیشبرد د دیص ددمت در  نرا ت؛ا می چط؛ر ده ا ت مداعر عل؛  از در ت

 .داد قرارد ا ال 

 

 :شیوه تدریس و ارزیابی

ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت ام انات تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د یریره 

را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می یردد، تا قا مطالدده لادکی از تدریم 

شد؛د، مدل؛مدات دد؛د را قیشدکر  دازد. مناقپ د مأد  ده در ادیدر ل چدر ند؛ت  دردال می

 دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده  ددهاهت مطردحدده در  دد م ییددرس ماصدد  در قاک

ر دددانسی د امکاانددات عددنت، حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددا

 د د.د ر د ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 (۷مفردات درسی قرآن و علوم معاصر )ثقافت اسالمی

 

 :مضمون درسی عناوین
 

 قر ن ریم فص  ادم: شنادت متکصر از 

 عل؛  مداعر  فص  دد  قر   د 
o  قر   قنیا  ی ار تمد  امردز 
o نت نب؛س شریت قه ادکشافات علمی مداعر  اشارات قر نی د  
o اس حیشرفت د  اس م؛ت؛دیت مبانی عل؛  عصرهنم؛ن قدمی از 

 دریم قر    اینای در
o  ن ؛  –زمیص شنا ی   -تاری   –علم تغرافیه  –علم یب 
o قراقر  م؛قت ا ال  در ناریات دانشمندا  عل؛  ت رقی د   
o اشکبا ات ناریات  اینای 
o اس  اینایت رقه مدیار اعکماد قر  
o  {تدریت    }اشارال قه اع از د )ص(ا ال  قرا  مد  ال حامبریرامی 

 مراجع :
o دریم    قر 
o  عایو قتارس 
o  عایو مالم 
o ادلکه النره اه المی د 

 ال دایه 
  



149 
 

 مضمون بانکداری

 

 مقدمه:

 دننددال ادد  د در  ا م؛ ات مالی د دایت دننددال اندد دده دتد؛ال مدالی از حدم انددازقان 

چند  . درد ندمی عکدکی، ت؛لیدس قرار  اس مصرفی،قتی قرضه ییرندیا  در ادکیار

 داس قتدی دال ادیر عندت قان دارس رشد چشم ییرس نم؛دال د ای اب مدیریت  دالم در

 ددار د  دا قدا منداقپ مدالی  درعدالدال چد؛  قاند  قدر .دنمایدقرضه می مدیریت دارایی د

ایص ده ایص منداقپ   ا قراس ایمینا  یافکص ازل دقاشددارند ده مرق؛ی قه امانت ی ارا  می

 در مدد؛ردهز  ا ددت تددا ماصددلیص  ییددردمیمدد؛رد ا ددکنادال  مدد؛ثر قدده عدد؛رت دددارا د

د دت ه  اس ددافی را قدم ارت   دانی د فدالیت  ناارت از چس؛نسی مدیریت قان  د

 درند.  

 

 اهداف آموزشی: 

 :د؛ا ند یردیدقه درک م؛ض؛عات ذی   دکم ایص د؛رس ماصلیص قادر در

 ا میت  ن ا را در اقکصاد  ا دظایت دقان  -1

 )قد ی  ا ددارایی  ا(  اتالی  قیالنم شیت قان  -2

 مدیریت دارایی د قد ی  اس قان  -3

 ان؛ا  دطرات دمدیریت دطر درقان   ا -4

 مدیریت دطر دریدت،دطرماردیت، دطرنردینسی، دطرعملیاتی-5

 قارا   اس مالی-6

 دناارت قان   ا را درک نمایند دمرررات -7
 

 شیوه تدریس و روش ارزیابی محصلین: 

 داس درایص ممم؛  ازشی؛ال ارایده حری نکیشدص  دا ا دکنادال یردیددال. ماصدلیص قده یدردپ

چندا  ت دت  منمایندد.   داس دداص قدان ی ددارتا ردس قمدیه ،د؛چ  ترایم می یردند

یردحددی ردس ماددای  ددداص قددان ی  دددار ارزقددایی ماصددلیص از شددی؛ال حر ددی  دد؛اهت،

 اس تدید قراس ارزیاقی، قیشکر از رد  عالدال م؛ض؛عات ف؛ل قر د یرددمیا کنادال 

 قاشد: ذی  می ییرد ده قرارتدریم ا کنادال ع؛رت می

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
  د امکاا  ن ایی  ماکر 
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 بانکداری درسیمفردات 

 

 فصل اول

 بانك چگونه بمیان آمد

 حیدایی قانك -1

 تدریت قانك -2

 ا داه قانك -3

 اع   اي مدیریت قانك -4

 مشتصات  یاکم قانكي -5

 

 فصل دوم

 عملیات بانكي

 قد ي )ان؛ا   وردال  ا قانكي، قردض قانك، حااب  رمایه( -1

 دارتي،  ایر دارایی  ا( دارائي  ا )ذدایر، قردض، دارایي  اي -2

 ترایم قندي عملیات قانكي -3

 الت: ت ارت د ح؛م

 ب: عملیات اعکباري د كریدتي

 (دیمب؛رس –كردیت  ا در ت ارت دارتي )اكریدتیت  -4

 حد د درته اعکبار -5

 عملیات مالي قانك )امانات د حااب تاري( -6

 چك  ا -7

 تن ی  -8

 ان؛ا  حم انداز ا -9

 عملیات  رمایه ی اري قانك -10

 

 فصل سوم

 انواع بانك ها

 قانك مرك ي -1

 یا ددت  دداي قانددك مركدد ي )ذدیددرال قددان؛ني حددد اقدد ( )تغیددر نددرخ تن یدد  م دددد(  -2

 ) یا ت قازار(

 قانك  اي تتصصی -3

 قانك  اي ت ارتي د دظایت  ن ا -4

 

 فصل چهارم

 سیستم بانكي و پیدایش آن در افغانستان

 قانك  اي دادلي -الت

 قانك ملي -1

 د افغاناکا  قانك -2

 تدمیراتيقانك ر ني د  -3

 قانك انكشاه زراعکي -4

 قانك عندکي -5
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 قانك حشکني -6

 قانك عادرات -7

 كاق  قانك -8

 ع ی ي قانك -9

 غمننر قانك -10

 قانك  اي دارتي -ب

 فر ت مایكرد فایننم قانك -1

2- AIB  قانك قیص المللي افغاناکا 

  ریص قانك -3

 قرك افغاناکا  قانك -4

 فرد  قانك ا -ج

 حبیب قانك -1

 نشن  قانك حاكاکا  -2

 حن  ب نشن  قانك حاكاکا  -3

 قانك النالح لمکد -4

  کندرد چارتر قانك -5

 

 فصل پنجم

 بانكداري انكشاف یافته و یا الكترونیك

 ما یت قانكداري الكکردنیك -1

 تدریت قانكداري الكکردنیكي -2

 نار قه  یر تاریتي قانكداري الكکردنیك -3

 ات؛ما ی؛  حشت می  -4

 ات؛ما ی؛  قمراق  -5

 قاااب شا  مکص   ادکص مشکریا  -6

 یكوارچه  ازي مشکریا  د مرتبر  ادکص  ن ا قا تمامي عملیات قانكي -7

 ا داه قانكداري الكکردنیكي -8

 اشكام مدم؛لي قانكداري الكکردنیكي -9

 قانكداري الكکردنیكي مصره كنندال -10

 ماشیص  اي ات؛مات عرافي -11

 ماشیص  اي نرطه فرد  -12

 قانكداري تلن؛ني -13

 قانكداري انکرنکي -14

 قانكداري دانسي -15

 قانكداري الكکردنیكي قیص البانكي -16

  ؛ینت -17

 كارت  اي حال کیكي -18

 كارت  اي  ؛شمند -19

 م ایاي ا کنادال ازكارت  اي اعکباري -20

 

 فصل ششم



152 
 

 بانكداري اسالمي

 من ؛   ؛د در ا ال  -1

 فرل قانكداري ا المي از قانكداري غرقي -2

 قانك  اي ا المي چط؛ر كار مي كنند.  -3

شددریدت، مراقادده، قیددپ م؛تدد ، قیددپ  ددلم، عرددد )مشدداركت، ممددارقت، اتددارال از ناددر 

 ا کصنا (

 قانك  اي ا المي د یرز كار    در راقطه قا دت؛ال قانكي -4

 م ایاي قانكداري ا المي -5

 عام  دیني -6
 عام  اقکصادي د اتکماعي -7
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 های عمومی اقتصادیسیاست

 

 اهداف آموزشی: 

اقکصدادس شدام   مادیی قیشکر ف رس دعملدی قدراس درک دتطبیدو  یا دت  داس ددال  

درک دشنادت ناا  اقکصادس، زمینه  اس تطبیری  یا ت  اس عم؛می اقکصادس مانند 

ت؛ دده  ، یا دت اشدکغام دا دکتدا  ، یا دت ت؛زیدپ ، یا ت اتکماعی ، یا ت رقاقکی

اقکصادس،  یا ت  اس مالی دح؛لی د یا ت ت ارت ت دانی د یا دت حد؛لی مدالی قدیص 

 . ایص  یا ت  ا در ناا  اقکصادس دش؛رالملی دت؛انائی تطبیو دعملیاتی 

 

 : میتود تدریس
رد   ددیمنارس دل چددر قددراس ت؛ضددیو منددا یم حیچیدددال دناددرس درد  حر ددی دحا دد  

رد  ارائیددده مددد؛دم  دددا دقدددراس درک قیشکرم؛ضددد؛   ،قات؛تددده قددده مشددداردت یرد دددی

 . دمطالده م؛ض؛  قاا کنادال ازمناقپ علمی دارایه ا  ت؛ ر دانش ؛یا 

 

 : ارزیابی
دمنیدددیت    قددایرح حر ددی  دداس عمدد؛می ددلددی از  ،ماکدد؛ا ،ارزیدداقی دینددی از درس

د ددر  ماددکر دن دداس قددا  ،ارزیدداقی دمددی دمردددارس قددا اددد  امکاددا  عددننی ،دانشدد ؛یا 

ت؛ضیای دچ ارت؛اقه ددر ت دغلدر قده  دده ارترداس  ،رد   ا س ی؛نا ی؛  تالیلی

 . ت؛انائی شایردا  د زم؛   اس رقاقکی قراس داریاقی
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 های عمومی اقتصادیسیاست درسی مفردات

 

 مقدمه 

 فصل اول 

 رابطه تیوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی

 تدریت  یا ت اقکصادس .1

 تی؛رس اقکصاد ملی د  یا ت اقکصادس .2

 م؛ض؛   یا ت اقکصادس .3

  یا ت عملی اقکصادس .4

 ناا  اقکصادس -

  یا ت  ادکارس -

 علم  یا ت اقکصادس .5

  اس اقکصادس ادکار منطری ماای   یا ت  -

 حامال   یا ت اقکصادس -

 تصمیم ییرندیا  -

 عامال  نن؛ذ در  یا ت اقکصادس -

  اس  یا ت اقکصادسانسی ال -

 مراح  اعمام  یا ت اقکصادس .6

  اس اقکصادس ده  اس  یا ت .7

  اس اقکصادس یاکم  ده .8

  اس  یا ت اقکصادساق ار .9

 ام انات اق ار  یا ت اقکصادس .10

 فصل دوم

 سیاست نظام اقتصادی

  اس مرتبر   تدریت  یا ت ناا  اقکصادس د  احه .1

  یا ت ناا  د  یاکم  اس اقکصادس .2

  یا ت ناا  در  یاکم  اس اقکصادس ی؛نای؛  .3

  یا ت ناا  اقکصادس در اقکصاد قازار نی؛لیبرام -

  یا ت ناا  در اقکصاد قازار  دایت شدال -

 فصل سوم

 سیاست های عمده اقتصادی

  یا ت مالی .1

  یا ت ح؛لی .2

 اق ار اس  یا ت ح؛لی .3

  یا ت تن ی  -

  یا ت قازار  زاد -

  یا ت حداق  ری ره -

  یا ت نرخ تبادم ا دار -

  یا ت رشد اقکصادس .4

  یا ت  اس عمدال رشد اقکصادس .5

  یا ت  رمایه ی ارس -
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  یا ت قازار دار -

  یا ت رقاقت -

  یا ت حالنس ارس رشد اقکصادس -

  یا ت اتکماعی -

  یا ت ا کتدا  .6

 د حم انداز یا ت  رمایه ی ارس  .7

  یا ت حالنس ارس اقکصادس .8

  یا ت ت؛زیپ .9

  یا ت ان شاه اقکصادس .10

  یا ت ت ارت دارتی .11

  یا ت اتکماعی .12
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 مضمون مدیریت خطرات مالی

  

 مقدمه:

 ددا د شددرایر عددد  ایمینددا  قددیی از حددیی قدده دهیدد  متکلددت د شدددت رقاقددت میددا  قاندد 

م؛اتدده  ددادکه د ردنددد تصددمیم  داس مکدددددس مددیرا   ن ددا، مه اددات مددالی را قددا چددالی

یت دطدرات مدالی قده ییرس شا  تات تأثیرات تدس قدرار دادال ا دت. شنا دایی د مددیر

 اس رد قدده ان شدداه یدد  م؛ضدد؛  تدیددد قدد؛دال ددده قددراس تر؛یددت د دیددژال قددراس دشدد؛ر

مددیریت دطدرات ییدرد.  ا د  ایر مه اات مالی م؛رد ا کنادال قدرار مدیحمایت قان 

 داس م دطرات مالی را قه ع ددال داشدکه د قدا ارایده ا دکراتیژسددظینه قازر ی یا دنکر

 دا،  دا د شدردتاقکصدادس اعدم از قاند - داس مدالیدار  ت؛انادکه ا دت قدراس تمدا  ن اد

قه عد؛رت دد ، دطدر یدا ریاد  قده  اس قاق  قب؛م د  یاکماتی  را یرح دند. رد 

دده داراس اندد؛ا   شد؛دمن د؛  احکمدام مکامد  شدد  زیدا  د یدا عدد  ایمیندا  شدنادکه می

قاشد. تمامی اند؛ا  دطدرات شدام  عناعدر مشدکردی چد؛  ماکد؛ا، فدالیدت، متکلت می

من ؛   ن ی  قاشند. قه  میص دلی  مدیریت دطرات مالی ا ا اً قهحیامد ا می شرایر د

 قاشد. دطرات در قتی مالی د  وم تدییص را برد ا قراس دا ی ایص دطرات می

 

 اهداف آموزشی: 

تدددریم ایددص ممددم؛  ددده مطدداقو قدده شددرایر عینددی د دندد؛نی تمددا  دشدد؛ر ا ناددر قدده در 

 داس م یددس قده مالحاده نمدی ر دد مطالدب  تدی در نادر  ط؛ح اقکصادس شدا  تندادت

 یرفکه شدال ا ت: 

  من ؛ ، ما یت د تدریت دطر)ریا ( در اقکصاد 
   تدریت دطر 
   مدیریت دطر 
   مناقپ دطرات 
   تصنیت دطرات مالی د عیر مالی 
   دطرات اعکبارس 
   دطرات قازار 
  دطرات عملیاتی 
  دطرات مدیریت 
  دطرات نیردس قشرس 
  دطرات  یا ی 

 

 طریقه ارزیابی: 

ییرد د قرار  تدی قراس ارزیاقی، قیشکر از رد   اس تدید تدریم ا کنادال ع؛رت می

 قاشد: می

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
  د امکاا  ن ایی  ماکر 
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 مالیمفردات درسی مدیریت خطرات 

 

 فصل اول 

 خطر یا ریسک

 ما یت د من ؛  دطر یا ریا  .1

 تدریت دطر .2

 عناعر اعلی دطر .3

 مدیریت دطر .4

 ا داه مدیریت دطر .5

 یاکر  مدیریت دطرعل   .6

 ضردرت مدیریت دطر در ناا  مالی .7

 ف؛اید مدیریت دطر .8

 در می یا حالیای مدیریت دطر .9

 حارادایم مدیریت دطر .10

 ا کراتیژس مدیریت دطر .11

 

 فصل دوم

 منابع، تصنیف و توضیح انواع خطرات 

 مناقپ دطرات .1

 مناقپ دطرات در  طو ی  م؛ اه مالی .2

 در  طو د 

 تصنیت دطرات .3

 دطرات مالی .4

 دطرات غیر مالی .5

 دطر نردینسی .6

 دطر  رمایه ی ارس م دد .7

 دطر  یا ی .8

 دطر عندت .9

 دطر نیردس اناانی .10

 

 فصل سوم

 خطرات اعتباری

 من ؛  دطرات اعکبارس .1

 ان؛ا  دطرات اعکبارات .2

 قرر ی تنبه  اس متکلت مدیریت دطرات اعکبارات .3

 مدیریت اعکبار .4

  ن ی د اندازال ییرس دطرات اعکبارات .5

 س دطراعکبارس ام؛دمت؛افرات تدید  رمایه د  .6

 

 فصل چهارم

 خطرات بازار
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 من؛ م دطرات قازار .1

 ان؛ا  دطرات قازار .2

 ان؛ا  مدامالت ا دار دارتی .3

 ع؛ام  م؛ثر قر نرخ ارز .4

 

 فصل پنجم

 خطرات عملیاتی

 ا میت دطر عملیاتی .1

 مناقپ د ردیداد  اس دطر عملیاتی .2

  ایر ان؛ا  دطرات عملیاتی .3

 د یا دطر ق؛انیص د مرررات دطر حر؛قی .4

 دطر نم؛نه یا م؛دم .5

 م ایاس ارتراس مدیریت دطرات عملیاتی .6

 ذدیرال احکیایی قراس دطر عملیاتی .7

 یریره اندازال ییرس حیشرفکه .8

 قارا  مالی .9

 ع؛ام  قارا  .10

 تاثیرات قارا  مالی .11

 دنکردم قارا  .12

 

 فصل ششم

 خصرات مدیریت

 تدریت ادارال د مدیریت .1

 اع؛م مدیریت در ی  ن اد .2

 دنکردم  اس دادلی مدیریت ی  ن اد .3

 یرزالدم  دنکردم دادلی د حااقر ا  دادلی .4

 دطرات ادارال د مدیریت .5

 ا داه مدیریت دطر ادارال .6

  یت مدیرال .7

 ادارال د مدیریت د ل دمیت    در قان   ا .8

 ت؛ضیو دطرات ادارال د مدیریت .9
 مناقپ قاق  رت؛  در قرر ی مدیریت در قان   ا .10
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 (II-I)  های مالی و پولیسیاستمضمون 

 

 مقدمه:

ددار داشدکه. تداثیرات  یا دت د مصاره ددلدت  در  اس مالی قا قتی ع؛اید د یا ت

د دد. ت؛زیدپ مدی  اس اقکصادس م؛رد قاک قدرار اس ددلت را قتی مالی قاهس فدالیت

 مبادک عمددال ایدص دد؛رساز  اس مالیاتی ددلدت تاثیرات  یا ت م دد عاید در اقکصاد،

 قاشد. می

 

 :مورشیآاهداف 

 :شنایی حاع  د؛ا ند نم؛د ایص د؛رس ماصلیص قا م؛ض؛عات ذی   در

 ا داه  یا ت مالی من ؛  د -1

  اس مالید ای   یا ت -2

 افغاناکا  س مالی در ا یا ت شادص  ا د -3

 

 : روش تدریس و شیوه ارزیابی

ارزیداقی ماصدلیص قده ماصدلیص ایص دد؛رس از شدی؛ال ل چدر ا دکنادال یردیددال. ت دت  در

 قددر د شدد؛د ردس م؛ضدد؛عات ددداص مددالی قدده دددار یردحددی قوردازنددددظیندده  ددوردال مددی

 دداس تدیددد تدددریم ا ددکنادال قددراس ارزیدداقی، قیشددکر از رد  عددالدال م؛ضدد؛عات فدد؛ل

 قاشد: ذی  می ییرد ده قرارع؛رت می

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
   امکاا  ن ایی  ماکر 
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 های مالی و پولیسیاست درسیمفردات 

 های مالیاول: سیاست

 

 فصل اول

 های مالی و پولیمقایسه و ارزیابی سیاست

I. اس مالی یا ت  

 من ؛  د ما یت  یا ت  اس مالی .1

 ا داه  یا ت مالی .2

II. یا ت  اس ح؛لی  

 ا داه د د ای   یا ت ح؛لی من ؛ ، .1

 د ای  د ا داه  یا ت ح؛لی د افغاناکا  قان  .2

III. مرایاه ناریات دین س  ا د ح؛لی  ا در م؛رد  یا ت  اس مالی د ح؛لی 

 ناریات دین  د دین  یرایا  .1

 ناریات دال ی   اس تدید د یرفدارا  م کب ح؛لی  ا .2

  ا د ح؛لی  ا سنرای نار ادکالفی دین  .3

 قیص ناریات دین س  ا د فریدمصتنادت  اس م م  .4

 

 فصل دوم

 دولت و سیاست های مالی

 الت: تاثیرات اتراس  یا ت  اس مالی مطل؛ب از یریو ددلت

 تش    رمایه -1

 ثبات اقکصادس -2

 اشکغام دام  -3

 ای اد عدالت -4

 تتصیص م دد مناقپ -5

 ت  ی  مناقپ -6

 ب: نری مالیات در ت؛زیپ در مد

 در مدج: نری ان؛ا  متارج ددلت در ت؛زیپ 

 

 فصل سوم

 بودجه و سیاست های اقتصادی

  یا ت  اس اقکصادس  -1

  یا ت  اس ح؛لی  -3

 الت.  یا ت  اس ح؛لی انرباضی

 ب.  یا ت  اس ح؛لی انباایی

 ق؛دته د  یا ت  اس ارزس  -3

  یا ت  اس مالی  -4

 ق؛دته د نری ددلت در اقکصاد  -5

 

 فصل چهارم

 وسایل سیاست های مالی
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I.  ددلت قاهس اقکصادتاثیرات ع؛اید 

 ادم. تاثیرات مالیات )تاثیرات ع؛ضی مالیات (

 نری مالیات در اقکصاد یرفدار عرضه .1

 تاثیر مالیات قر تراضاس د  .2

 تاثیر مالیات قاهس عاید .3

 تاثیرات مالیات قاهس مصره د حم انداز دان؛ادال  ا .4

 تاثیرات مالیات قاهس  رمایه ی ارس .5

 تاثیرات مالیات قاهس قیمت .6

 تاثیرات د اش ام انکرام مالیات .7

 تاثیرات مالیات قاهس د انه ددلت .8

 تاثیرات مالیات قاهس عرضه دار .9

 ماص؛م یمردی قایک د یله  یا ت اقکصادس .10

 دد . تاثیرات ا کرراض ددلت قاهس اقکصاد

 تاثیر ا کرراض ددلت قاهس عرضه م م؛عی .1

 تاثیر ا کرراض ددلت قاهس ت؛زیپ م دد عاید .2

 راض دارتی ددلت قه ع؛رت عم؛ شرایر ا کر .3

 تاثیرات ا کرراض دارتی قه ع؛رت عم؛  .4

 

 فصل پنجم

 وسایل سیاست مالی

 )تاثیرات مصارف دولت (

 تاثیرات مصاره ددلت قاهس  طو ا کتدا  .1

 تاثیرات مصاره ددلت قاهس ت؛زیپ م دد عاید .2

  اس ددلکیحردادت رقو قراس قرضه .3

 مصاره اتکماعی .4

 انداز  اس دص؛عی  یا ت مالی د تش ی  حم .5

 

 فصل ششم

 1381سیاست های مالی دولت افغانستان بعد از سال 

 1390-1381 یا ت مالی ددلت در ق؛دته  ام  اس  .1

 داس عمددال ددلدت در عرعده  یا دت  داس مدالی افغانادکا  قددد از  دام فدالیت .2

1381 

 ام انات یرح ی   یاکم مالی مدر؛م در افغاناکا  .3

 

 فصل هفتم

  اس دلیدس  یا ت مالی افغاناکا شادص  ا د  یا ت 

  1381قدد از  ام 

І- 1381  ام از قدد افغاناکا  مالی  یا ت  کراتیژی   اس شادص  

 حیشرفت قا؛س ثبات مالی -1

 انا ا  ع؛اید دادلی -2

 ادل؛یت  ا میا  مصاره -3
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 تدییص ق؛دته ملی منایک مرتپ مرد س تدییص حالیای د اعالحات-4

 در تطبیو ق؛دتهق ب؛د د م؛ثریت  -5

 فرا م نم؛د  ددمات قه مرد  افغاناکا  -6

 اعالحات تش یالتی د رشد ظرفیت  ا -7

 ما نددگ  ددازس د انادد ا  تم؛یدد  دنندددیا  در داددد   ددکراتیژس ملددی د چددارچ؛ب  -8

 ق؛دته ملی

ІІ- دش؛ر مالی ام؛ر ادارال ق ب؛د ت ت در افغاناکا  ددلت دلیدس مالی  اس  یا ت  

 ثبات مالیحردت قا؛س  -1

 ق ب؛د عرضه ددمات -2

 ارتراس ظرفیت م؛ اات دلیدس ادارال ام؛ر مالی -3

 ق ب؛د اترات ادارال ام؛ر مالی -4

 تداد  د تا یم  م ارس قیص ددلت د تامده قیص المللی -5

III  21د  20. دص؛عیات عم؛می ا کراتیژس  یا ت  اس مالی قر 

 20ادم. دص؛عیات عم؛می  یا ت  اس مالی قر  

 21د . ا کراتیژس  یا ت مالی در شرد  قر  د

 

 های پولیدوم: سیاست

 فصل اول: عمومیات 

 من م؛   یا ت ح؛لی .1

 اتتاذ  یا ت ح؛لی: عملیات مدقرانه د ق؛اعد .2

 ا میت اعکبار د اعکماد .3

 تد د د مصلات .4

 نری ا میت اعکبار د اعکماد .5

 ق؛اعد  ادال قایک ما   اس  یا ت ح؛لی .6

 ح؛لیا کراتیژس  یا ت  اس  .7

 عاملیص  یا ت  اس ح؛لی .8

 ا کررار یا ثبات ارز  ح؛م .9

 

 فصل دوم: اهداف سیاست پولی

 تبصرال من ؛می .1

 تدادم ح؛لی .2

 . من ؛  د ان؛ا  تدادم ح؛لی1-2

 . ناریات حیرام؛  تدادم ح؛لی 2-2

 الت. تدادم ح؛لی از نار دی ا  

 ب. ناریه  یر ترادمی 

 (Hawtreyج. تدادم ح؛لی از نار  ادترس )

 تدادم ح؛لی از نار دین  د.

  ـ. ع؛ام  د تاثیرات عد  تدادم اقکصادس

 

 فصل سوم: حاملین سیاست های پولی

 ددلت .1
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 قان  مرد س .2

  اس مدامالتیقان  .3

 اتاادیه  ا .4

 رداقر قان  مرد س .5

  االت. راقطه قان  مرد س قا  ایر قان 

 ب. راقطه قان  مرد س قا ح ؛مت

 تارو ا داه  یا ت ح؛لی .6

 یا مردار ح؛مالت. دمیت 

 ب. ددرا  ح؛م

 ج. تدییص ح م دریدت

 د. دنکردم انکتاقاتی دریدت

 

 فصل چهارم: انفالسیون و ضروزت جلوگیری از آن

 تداریت اننال ی؛  .1

 الت. قه ا اس نار یرفدارا  تئ؛رس مردارس ح؛م

 نار دین  د یرفدارا     در راقطه قه اننال ی؛ ب. 

 اننال ی؛ ج. ناریه ح؛لی  ا در م؛رد 

 ناریه ح؛لی فریدمص -

 عل  ترریبی اننال ی؛  -

 عل  اقکصادس ت؛ر  -

 عل  غیر اقکصادس ت؛ر  -

 

 فصل پنجم: اثرات تورمی پول و راههای بیرون رفت از آن

 اثرات ت؛ر  قاهس ت؛لید .1

 الت. ترزیو ح؛م در ی  حالت ا کتدا  حائیص

 ب. اثرات ت؛ر  قاهس عاید

 ردتح. اثرات ت؛ر  قاهس ث

 د. اثرات ت؛ر  قاهس ا کتدا 

 . ح ؛مت ننپ قرندال ادلی از ت؛ر 2

 . راال  اس تل؛ییرس از ت؛ر  ح؛لی3

 الت. ناریه دین س  ا در قارال چارال از ت؛ر  ح؛لی

 ب. ناریه  اس ح؛لی  ا در قارال چارال ت؛ر  ح؛لی
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 مضمون سمینار )روش تحقیق(

 

 :یموزشآ اهداف

 روش تدریس: میتود و

 ارزیابی:شیوه 
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 مضمون کمپیوتر برای احصائیه

 

 مقدمه:

قا حیشرفت علم د تتنی  د ضردرت قه حد  مادای  قده ید؛ر ات؛مدات هز  ا دت تدا از 

ییرندددد دص؛عددداً در رشدددکه ام اندددات د د دددای  تتنی دددی دددده مددد؛رد ا دددکنادال قدددرار می

ییرندد.  اس هز  د ضردرس    مد؛رد مطالدده قدرار احصائیه، قاید ی  تدداد حردیرا 

 اس تشدریای د تا ماصلیص از م ارت داص قه ددارقرد  دموید؛تر در قتدی احصدائیه

 ارتبایی  شنا شدال قک؛انند.

 

 اهداف آموزشی:

تددددریم ممدددم؛  دمویددد؛تر در رشدددکه احصدددائیه از تملددده ضدددردریات هز  د حکمدددی 

 ت؛اند:قاشد، ده قا تدریم    ا داه ذی  قر دردال شدال میمی

 اس قدراس حد  مادای  اقکددایی قدراس احصدائیه Office اس فرا یرفکص حردیرا  -

 تشریای
ر یاد یرفکص حردیرا  -  اس داص دموی؛ترس ده قراس ماای  احصائی؛س دص؛عدا

 قاشد. اس ا کنکاتی هز  د ضردرس میقراس احصائیه
 دداس دددده قدددا ا دددکنادال از ارقدددا  د قینی دددایی دددده قدددراس حیییدداد یدددرفکص حردیرا  -

 احصائیه در دموی؛تر قاقلیت دارقرد دارند. میک؛د اس ا کنکاتی
 ددداس احصدددائیه د اقکصددداد  دددایی دددده  مددده م؛دممطالدددده میک؛د دددا د حردیرا  -

 قاشد. اس احصائی؛س میریاضیاتی د دیسر م؛دم
 

 شیوه ارزیابی:

 اد  امکاا  نارس د عملی از ماصلیص در د ر د ادیر  ماکر در ی. -
در احصددائیه مرددد س از یددره  دنکددردم د ناددارت از تریددا  ددرال حردکیدد  -

 ا کادا  د افراد مال ی ادارال احصائیه مرد س
  ادنکردم چس؛نسی ا کنادال دموی؛تر در ن؛شکص  مینار ا د م؛ن؛یراه -
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 مفردات درسی کمپیوتر برای احصائیه

 

 SPSSبرنامه جامع احصائیوی 
 بخش اول: مشخصات برنامه

 مدرفی د؛تاال اس حی اس اس

  ی قرنامه. مدرفی عناات ا ا۱

 data editor. عناه ۱.۱
 Output viewer . عناه ۱.۲
 Syntax editor. عناه ۱.۳

 . انکرام قیص عناات۲

 . قا ا کنادال از مین؛ د دینددز۱.۲

 task bar. قاا کنادال از ۲.۲
 resizing and placing windows. قا ا کنادال از ۲.۳

 . مشتصات مدم؛م د عمدال در  ر عناه۳

۳.۱ .title bar 
۳.۲ .menu bar 
۳.۳ .toolbar 
۳.۴ .status bar 
 . دالعه مشتصات عمدال۳.۵

 . مشتصات مناصر  ر ی  از عناات۴

 data editor. دد ظا ر عناه ۱.۴
۴.۲ .data editor data view 
۴.۳ .data editor variable view 
۴.۴ .Output viewer 

 . مردر قر مین؛ ا۵

 . مین؛ اس مشکرک۵.۱

 مین؛ اس مناصر قه ی  عناه. ۵.۲

 . دظایت  ر ی  از مین؛ ا۶

۶.۱ .file menu 
۶.۲ .edit menu 
۶.۳ .view menu 
۶.۴ .data menu 
۶.۵ . Transform menu 
۶.۶ .amalyze, window, and add-ons menu 
۶.۷ .graphs menu 
۶.۸ .utilities menu 
۶.۹ .help menu 

۶.۱۰ .insert menu 
۶.۱۱ .format menu 
۶.۱۲ .run menu 
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  ا. دار درد قا دادال۷

 . قاز درد  فای  اس حی اس اس۷.۱

 (Recently used files) اس در ن دی ی  ا ا کنادال شدال . فای ۷.۱.۱
 . ثبت یا ضبر نم؛د  فای ۷.۲

 . دارد د عادر نم؛د  مدل؛مات۷.۳

 . عادر  ادکص مدل؛مات۷.۳.۲

  ا. مدغم  ادکص دد فای  دادال۷.۴

 مدغم  ادکص قمایا. ۷.۴.۱

 . مدغم  ادکص مکغیریص۷.۴.۲

 . حرنت نم؛د ۷.۵

 Syntax. حرنت نم؛د  دیکا یا ۷.۵.۱
 . حرنت نم؛د  ادت ح؛ت۷.۵.۲

 . تنایمات در ادت ح؛ت۷.۵.۳

 Entering data. دارد  ادکص دیکا ۷.۶
 . تدریت نم؛د  مکغیریص۷.۶.۱

 . دیکا اس درددس۷.۶.۲

 (Transforming). تغییر ش   یا دیسری؛نی دیکا ۷.۷
 (Transform-compute). تغییر د ماا به ۷.۷.۱
 (Transform-Recode). تغییر د ری ؛رد ۷.۷.۲

 . تش ی  د ثبت  ایص ت م۷.۸

 . حات نم؛د   ایص ت م۷.۸.۱

 . داحی نم؛د   ایص ت م۷.۸.۲

 (Dialog Boxes) اس تبادم . تدبه۸
 ریص. لیات مکغی۸.۱

 . نم؛دار انکتاب مکغیریص۸.۲

  اس قرنامه. ددمه۸.۳

  اس احصائی؛س. ددمه ی ینه۸.۴

 

 های توصیفیاحصائیه -بخش دوم

  اس ت؛عینی. احصائیه۹

 .  یت دیکا ا۹.۱

 Scales of Measurement. مریاس اندازال ییرس ۹.۲
 Frequency distribution. ت؛زیپ فری ؛نای ۹.۳

 Options ا . ی ینه۹.۳.۱
 Output. حاع  ۹.۳.۲

 Subgroups اس فرعی . یردپ۹.۴
 . دالعه دیم )قمیه(۹.۴.۱

۹.۴.۲ .OLAP Cubes 
۹.۴.۳ .Explore 
 Normality and Homogeneity. ن؛رمالیکی د  م تنای ۹.۴.۴
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 Split file. ترایم نم؛د  فای  ۹.۴.۵
 Graphs ا . یراه۹.۵
 Z-scores. ارز  ذید ۹.۶

 
 :Inferential Statisticsهای استنباطی: تفاوت اوسط احصائیه -بخش سوم

Mean Differences 
 One-Sample T-Test.  زم؛  تی ی  نم؛نه ۱۰

 . حرد ی ر۱۰.۱

 . د؛انی نکی ه۱۰.۲

 . ا کنادال  ایص ت م۱۰.۳

  اس ماکر نم؛نه -.  زم؛  تی۱۱

 . حرد ی ر۱۱.۱

 . د؛انی نکی ه۱۱.۲

 یص ت م. ا کنادال  ا۱۱.۳

 اس اس دد فررال.  زم؛  نم؛نه۱۲

 . حرد ی ر۱۲.۱

 . د؛انی نکی ه۱۲.۲

 . ا کنادال  ایص ت م۱۲.۳

  ا. تالی  دریانم ی  ف ک؛رال در قیص یردپ۱۳

 . تالی  دریانم ی  یرفه۱۳.۱

 . حرد ی ر۱۳.۱.۱

 . د؛انی نکی ه۱۳.۱.۲

 . ا کنادال  ایص ت م۱۳.۱.۳

 . تی ام ا  ی  مکغیرال ۱۳.۲

 حرد ی ر .۱۳.۲.۱

 . د؛انی نکی ه۱۳.۲.۲

 . ا کنادال از  ایص ت م۱۳.۲.۳

 . تالی  دریانم دد ف ک؛رال قیص دد یردپ۱۴

 . حرد ی ر۱۴.۱

 . د؛انی نکی ه۱۴.۲

 . ا کنادال  ایص ت م۱۴.۳

 . ی  ف ک؛ر در داد  یردپ۱۵

 . حرد ی ر۱۵.۱

 . د؛انی نکی ه۱۵.۲

 . ترایم قندس م م؛  مرقدات۱۵.۲.۱

 نکی ه. ماک؛اس ۱۵.۲.۲

 . ا کنادال  ایص ت م۱۵.۳

 

 Statistics: correlationهای استنباطی: وابستگی احصائیه -بخش چهارم
inferential 

 دد مکغیرالداقاکسی  .16
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  اس اتراء. حرد ی ر۱۶.۱

 . د؛انی نکی ه۱۶.۲

 . قا ا کنادال از  ایص ت م۱۶.۳

 . ریسرا ی؛  دد مکغیرال۱۷

 . تتمیص منانی۱۷.۱

 نکی ه. د؛انی ۱۷.۱.۱

 . ریسرا ی؛  دطی۱۷.۲

 . د؛انی نکی ه۱۷.۲.۱

 . ریسرا ی؛  چند مغیرال۱۸

 . حرد ی ر اس اتراء۱۸.۱

 . د؛انی نکی ه۱۸.۲

 . ا کنادال از  ایص ت م۱۸.۳

 

 Inferentialهای غیر پارامتریک های استنباطی: آزمونبخش پنجم: احصائیه
Nomparametric tests 

  Chi-Squared. داس مرقپ ۱۹
 .  زم؛   زادس۱۹.۱

 . حرد ی ر اتراء۱۹.۱.۱

 . د؛انی نکی ه۱۹.۱.۲

 . ا کنادال از  ایص ت م۱۹.۱.۳

 .  زم؛  می ا  انطبال۱۹.۲

 . حرد ی ر اتراء۱۹.۲.۱

 . د؛انی نکی ه۱۹.۲.۲

 ا کنادال از  ایص ت م ۱۹.۲.۳

 . حرد ال عملی۲۰

 . دد ی ارس حر شنامه۲۰.۱

 SPSS.  ادکص دیکاقیم قراس حر شنامه در ۲۰.۲
 SPSS. نا؛ال دارد  ادکص ایالعات قه قرنامه ۲۰.۳
  اس احصائی؛س قاهس ایالعات. اتراء تالی ۲۰.۴

 SPSS.  مادال  ادکص ی  راح؛ر قا ا کنادال از نکایج قه د ت  مدال از قرنامه ۲۰.۵
 Ms Project ۲۰۰۷. قرنامه تامپ مدیریت حرد ال ا  اس حردتی  ۱
 

 فصل اول: عمومیات

 . ما یت ی  حرد ال )تدریت حرد ال(۱

 اس متکلت د د شنادکص دیر   Ms Project. ادارال ی  حرد ال ت؛ ر حردیرا  ۲

  احه دارقرد   

 قاید ا کنادال درد؟ Ms Project. چرا قاید حردیرا  ۳

  اس دیسر مدیریت حرد ال.  شنایی قا قرنامه۴

 .  شنایی قا مایر قرنامه۵

 . ای اد، ثبت د قاز درد  حرد ال۶

 . مدت ددرا  ی  حرد ال۷
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 . د دت د  ده ی  حرد ال۸

 . تدییص دقت شرد  حرد ال۹

 . مشتص  ادکص ردز اس مدم؛م دارس د غیر دارس حرد ال۱۰

 . مشتص  ادکص ردز اس دارس د غیر مدم؛لی ردکصی۱۱

 . مشتص  ادکص  اعت دارس در ردز،  نکه د در ما پ۱۲

  اس م؛ت؛د.ی  ترایم ادقات دارس قر عالدال از ترایم ادقات. تدریت ۱۳

 

 هافصل دوم: فعالیت

  اس حرد ال. ای اد لیات فدالیت۱

 . ای اد د ح ه ی  فدالیت۲

  اس دیسر ا از قرنامه. دارد  ادکص فدالیت۳

 . تدییص ا اس ی  فدالیت )قرمبناس زما ، دار، داحد(۴

 . تدییص زما  شرد  د دکم فدالیت۵

 . تدییص مدت فدالیت قه ا اس )ثانیه، دقیره،  اعت، ردز،  نکه، ماال د  ام(۶

  ا )فی  ا( ا قه قتی. تنایم فدالیت۷

 ا )زما  قندس( قر مبناس شرد  د شرد ، شرد  د دکم، . ای اد رداقر قیص فدالیت۸

 دکم د دکم د دکم د شرد .

  ا در تریا  فدالیت. تنایم   کسی۹

  اقراس فدالیت Lag timeد  Lead time. تدییص زما  ۱۰

 Milestone اس . ای اد فدالیت۱۱
 ی  فدالیت. (Constraints, Deadlines). تدریت قید د دقت انرماء ۱۲

  اس ددرانی. ای اد فدالیت۱۳

 . تدییص مصاره ثاقت ی  فدالیت۱۴

م لی ص در . نا؛ال ترادم دار قاهس فدالیت )در ادم زیاد قدد دم. در ادم د  در د۱۵

 قیص زیاد....(

 . ضمیمه  ادکص مدل؛مات م ید قه ی  فدالیت۱۶

 

 فصل سوم: ایجاد و تخصیص منابع

 . لات درد  مناقپ قا درنارداشت دار، م؛اد د مصاره۱

 . تدییص مشتصات مناقپ۲

 . تدییص مشتصات د کر ی قه منبپ یا مناقپ۳

 . تدییص مصاره مناقپ نار قه زما  د م ا ۴

 ن؛عیت دق؛  مصاره. تدییص ۵

  ا اس تتصیص مناقپ قه فدالیت. رد ۶

 . ح ه یا تد؛یض مناقپ در لات مناقپ۷

 . مالحاه ا کنادال از مناقپ د مصاره  ر ی  از منبپ یا ی  فدالیت۸

 . تدییص فیصدس یا می ا  تتصیص مناقپ قه ی  یا چند فدالیت۹

 . تتصیص مناقپ قه ی  فدالیت قراس ی  مدت مشتص۱۰

 ح  مدمله تتصیص قیی از حد مناقپ. ۱۱

 .  م؛ار  ازس مناقپ۱۲
 

 فصل چهارم: نظارت از پروژه
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 داناکص ا ا ات ناارت. ۱

 Baseline. تنایم قیم هیص ۲
  اس ی  فدالیت. درج حیشرفت۳

  اس ی  قتی. درج حیشرفت۴

  اس حرد ال. درج حیشرفت۵

 Baseline. تغییر د تددی  ۶
 مصاره، دقت د مناقپ حال  شدال د  ات اس از . درج تنادت۷

  ا، مناقپ، زما (. ارزیاقی انارافات )مصاره، فدالیت۸

 ایی ده در )مایر قاق  م ک، ت می  شد ، در حام تریا  . فلکر نم؛د  فدالیت۹

 اند...(
 

 فصل پنجم: تهیه گزارشات

  اس عم؛می. ت یه راح؛ر در قارال فدالیت۱

 . ت یه راح؛ر در قارال مناقپ۲

  ا.. ت یه راح؛ر در قارال تتصیص مناقپ، مصاره مناقپ د مصاره فدالیت۳

 . ت یه راح؛ر در قارال )تریا  نردس، ق؛دته، اضافه ق؛دته، د کرس ق؛د  مناقپ...(۴

  ا، ... حرد ال.. راح؛ر عم؛می در م؛رد شرد ، دکم، مصاره، فدالیت۵

  اس دیسر اس انکرام راح؛ر ا قه قرنامه. رد ۶

ت؛انند د؛د شا  یر  ر ی  از ماصلیص قاید ی  حرد ال را قاید دار ق نند، ده میدر اد

 انکتاب نمایند د یا  م از یره ا کاد قاید قراس شا  دادال ش؛د.

 ش؛د: اس ماا به مالی نی  درس دادال میدر ادیر  ماکر ی ی از قرنامه

۱ .Quickbooks 
۲ .Peachtree 
۳ .Gnucash 
۴. Micrisoft Accounting  
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 مضامین سمستر دوم صنف چهارم

 (۸تمدن اسالم )ثقافت اسالمی

 

 اهداف آموزشی

ً  تمد  ا ال  ده ت ء تاری  فرام؛  شددال ا دال  در  ند د مادلمانا  امدردزس متص؛عدا

 دداس مبددر  ت ددت ف ددم در ددت حریرددت ضددردرت شدد؛د ازقشددر تدد؛ا  تامددده شددمردال مددی

  غاز تا امردز قه مالما  قدانند ده مالمانا  از اس ت؛ا  تا، رددا المی قه شمار می

مدیار داس  را ده مالمانا  قدا ا دکنادال از یقل ه تمدن دمیص ترتیب ده امردز اند نب؛دند 

 شدس؛فایی قد؛د. د ادج قددرت د ادالقی حایه ی ارس نم؛دند  شت عد  دام در ایمانی د

 یدب، ریاضدی، ، ی ف دیمیا،مث :  اس عل؛  ت رق؛س عرعه ادکشافات تدیدس را در

 علد؛  شدرعی ای داد نمد؛دال اندد. د  مچندا  تداری  تغرافیده فلادنه د ان نیرس، فارمای،

عرعده ت رقد؛س قده    ناید  یردیددال  ا اس تمد  امردزس را ده قردی از دش؛ر ا در

میدا   مددال ه د؛د ق دا ی اشدکه ق؛دندد قد مداره ده مالمانا  از ترتمه عل؛  د اند قدد از

 .ا ت

 

 :تدریس و ارزیابیشیوه 

ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت ام انات تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د یریره 

تدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می یردد، تا قا مطالدده لادکی از 

شد؛د، مدل؛مدات دد؛د را قیشدکر  دازد. مناقپ د مأد  ده در ادیدر ل چدر ند؛ت  دردال می

 دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده  ددهاهت مطردحدده در در قاک دد م ییددرس ماصدد  

عددنت، حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددار دددانسی د امکاانددات 

 د د.د ر د ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 (۸مفردات درسی تمدن اسالم )ثقافت اسالمی

 

 :مضمون درسی عناوین
 

 دردد قه حدیدال تمد   :فص  ادم 
o اعطالحی تمد  تدریت لغ؛س د 
o   عناعر تمد 
o اس تمد  ا ال ییدیژ  
  تمد  ا المی :فص  دد 
o تمد  قشریت  ر دریتغی ا ال  د 
o دار اس ر ؛م هللا)ص( مبانی علمی در 
o هللا ادالقی ر ؛م   اس:  یا ی اقکصادس اتکماعی ددارمه مدرفی  ریپ از

 .)ص(
o اس علمی دلناس راشدیصاندددکه از سنماد  

شدرفتیح دی علمد  داسعلمدی د ت ندال؛تی در عرعده س دااز اندددکه سانهنم؛ -

 صیشیح مالمانا س ت نال؛ س  ا
 س: اعرعه درس ت نال؛  دی علمس  ااندددکه ازیی  انم؛نه 
اعد؛م اند؛ا  د ریتناد اعد؛م فرده، اعد؛م فرده،: چد؛ ی ا دالم  یادادم عل؛  -

 دال  علم د سریدس  ا
 س: اعرعه درس ت نال؛  دی علمس  ااندددکه ازیی  انم؛نه -
o اتیاضیر 
o ند ه  
o یب 

o  تاری 

o تغرافیه 

o سریان ن مدمارس د 
 تیقشر رفاال دری ا الم تمد  نری 
 رفت رد یقس  اراال دس امردز مالمانا ی ماندی عرب علت 
 اتمد  صیق ترارب د ال؛یید دالیحد  
 ف رس تدید منا یم د ا المی اتکماعات:  ؛  فص 

  یدم؛درا 
 اتیز ریما 
 ز  حر؛ل د قشر حر؛ل 
 ا یقس  زاد 

 مراجع:
o دریم    قر 
o  عایو قتارس 
o  عایو مالم 
o ادلکه النره اه المی د 

o ال دایه د قدایة الم ک د 
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 مضمون اقتصاد اسالمی

 

 ا داه  م؛زشی:

ردد، ددده تمددا  ایددص ممددم؛  از تملدده ممددامیص تتصصددی رشددکه اقکصدداد قدده شددمار مددی

قاشدند. ادیدر تاصدیلی م لدت قده  مد؛ز     میماصال  ح؛ نای اقکصداد در  مادکر 

 ددازد. تددا در قاددمت اعدد؛م ا ا ددی ممددم؛  اقکصدداد ا ددالمی ماصددال  را  مددادال می

اقکصاد ا المی، نری ددلت در ناا  اقکصاد ا المی، مشتصات ناا  اقکصداد ا دالمی 

 اس اقکصادس د در م؛رد قان دارس ا المی مدل؛مدات منصد  د تنادت    قا  ایر ناا 

ب نمایندد، تدا قده حیدک فدارغ اقکصداد در مد؛قدیکی قدرار یرفکده قک؛انندد، تدا ناریدات، دا

 ا د  یا ت اقکصادس ت؛امپ حیشرفکه را قا ماای  اقکصاد از نار ا ال  مرایاده تی؛رس

 نم؛دال د اقراز نار دنند.

 

 شی؛ال ارزیاقی د میک؛د تدریای:

حری نکیشص میک؛د د یریره ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت ام انات تتنی ی ارایه 

یردد، تدا قدا مطالدده لادکی از تدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می

ش؛د، مدل؛مات د؛د را قیشکر  دازد.  د م مناقپ  مأد  ده در ادیر ل چرن؛ت  دردال می

 داس عدننی د ارایده ت؛اقدات قده  د؛اهت مطردحده در عدنت، ییرس ماص  در قاک

ه درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددار دددانسی د امکاانددات د ددر د حاقندددس ماصدد  قدد

 د د.ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 مفردات درسی اقتصاد اسالمی

 

 فهرست مطالب:

 بخش اول: اصول و نظام اقتصاد اسالمی

 فصل اول: اساسات

 . ا ال  چیات۱

 . ا ال  د علم۲

 . ا ال  د اقکصاد۳

 

 قتصاد اسالمیفصل دوم: اصول اساسی ا

 اس قراس زندیی. ثردت د دارایی د یله۱

 . اناا  د مائ؛لیت امانت دارس۲

 . ضردرت دار د تال  مشرد ۳

 . شرایر ثردت انددزس د  رمایه ی ارس )در مد ا د ع؛اید نامشرد (۴

 . حمایت از مل یت فردس۵

 . مال یت ام؛ام عم؛می۶

 . تال  قراس د؛ددنایی۷

 . عرفه ت؛یی در مصاره۸

 . ضردرت  م ارس اتکماعی۹

  اس یبراتی. فاعله۱۰

  ا.  م ارس میا  نا ۱۱

 

 فصل سوم: نقش دولت در نظام اقتصاد اسالمی

 . ناا  اقکصادس ا ال ۱

 . دظایت ددلت ا المی در اقکصاد۲

 

فصاال چهااارم: اقتصاااد باادون ربااح و اخااالق اقتصااادی مشخصااات عمااده نظااام اقتصاااد 

 اسالمی

 قراس  رمایه ح؛لی در اقکصاد ا المی. منپ رقو ثاقت ۱

 . منپ رقو قه حیک د ک؛ر دینی۲

 . ادالل اقکصادس در ا ال ۳

 

 ها در نظام اقتصاد اسالمیبخش دوم: بانک

 های بدون ربح( در تیوریهای اسالمی )بانکفصل اول: بانک

. عرضه  رمایه قا دطر قه ا اس شدرادت در منداد د ضدرر قده حیدک دظینده اعدلی ۱

  اس ا المیقان 

ت یده  درمایه قدا  -. تدریب قاعدال اشکراک در مناد د ضرر در مدامالت حا ینی قان  ا۲

 دطر

  اس ا المی اس د؛تاال مدت قان . قرضه۳

  اس ا المی اس ا ک الدی ذریده قان . اعطاس قرضه۴

  اس ا المی. ناریات در م؛رد مدامالت فرعی قان ۵
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 د س ا المیمر . ناریات در م؛رد نری قان ۶

 

 های اسالمی در ساحه عملفصل دوم: بانک

 ۲۰ اس ا المی در قر  . قان ۱

  اس ا المی. من ؛  قان ۲

  اس ا المی. دهی  ظ ؛ر قان ۳

  اس ا المی.  یر ظ ؛ر قان ۴

  اس مدامالتی ا المی اس مرد س عندن؛س قا قان . رداقر قان ۵

 

 آن در سطح اقتصاد کلفصل سوم: اقتصاد بدون ربح و مؤثریت 

 . ت مپ مناقپ مالی/ ح؛لی قا ت؛ته قه منپ رقو۱

 . حایه اشکراک در مناد قه حیک دمیت تد؛یمی حایه رقو۲

 . تاثیرات تطبیو حایه اشکراک در مناد قر مهثریت اقکصاد قدد  رقو۳

  ؛اهت د تمرینات
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 مضمون استقراض دولت

 

 مقدمه:

تشد ی   د ا ا دی دشد؛ر اس رد قده ان شداه رامش الت عمددال  از یدمی؛د  رمایه ی 

م؛د  ا داه ان شافی شدا  قده نان شاه یافکه قه دایر تدریب  س دمکر اد د. دش؛رمی

ممدم؛  ا دکرراض ددلدت  دارتی م؛اته اندد. در ا دار دمب؛د حم انداز اس دادلی د

 اس  اس دادلدی قده دصد؛ص قرضدهیریو قرضده ی تم؛ی  مصاره ددلت ازچس؛نس

 داس ان شدافی قداهس عدالدال تداثیرات دمد  د؛ا دد یرفدت قدر م؛رد قاک قراردارتی 

 . رشد اقکصادس م؛رد مطالده قرار د؛ا د یرفت

 

 :اهداف آموزشی

 :در دکم ایص د؛رس ماصلیص قادر قه درک ماای  ذی  د؛ا ند یردید

  اس دادلی د دارتی را در تم؛ی  مصاره ددلتا میت قرضه -1

 ی د دارتیضردرت ا کرراض دادل -2

 تاثیرات ا کرراض دادلی درقتی  اس اقکصادس دادلی -3

  اس دارتی را قاهس رشد اقکصادستاثیرات قرضه -4

  اس ت انیقارا  قرضه -5

 
 :ارزیایی هشیو های تدریس وروش

درایدددص دددد؛رس ادثدددرا از شدددی؛ال ل چدددر ا دددکناد یردیددددال. د حرزینکیشدددص  دددا قددده د دددیله 

 در مد؛ردشد؛د تدا حردت ک؛ر ارایه یردیددال درضدمص قدراس ماصدلیص دظینده  دوردال می

قدراس ارزیداقی،  قدرعالدال م؛ضد؛عات فد؛ل ارایده دارندد. د م؛ض؛عات مرتبر  دمینار

 قاشد: ذی  می ییرد ده قرار اس تدید تدریم ا کنادال ع؛رت میقیشکر از رد 

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
  امکاا  ن ایی  ماکر 
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 استقراض دولت درسیمفردات 

 

 ماهیت و انکشاف استقراض دولتفصل اول: 

 من ؛  د ما یت ا کرراض ددلت .1

 م؛رد ا کرراض ددلتناریات در . 2  

 

 استقراض دولت واملع: فصل دوم

 . تنگ  ا قایک عام  ا کرراض ددلت1

 . قارا   اس اقکصادس قایک عام  ا کرراض ددلت2

 . احکیاج مالی ردز اف د  ددلت قایک عام  ا کرراض ددلت3

 . تأدیرات زمانی ع؛اید قایک عام  ا کرراض ددلت4

 ا کرراض ددلت. دااد حالت اقکصادس قایک عام  5

 

 انواع و اشکال استقراض دولت: فصل سوم

 . ترتیب ا کرراض ددلت از نار قرضه د ندال1

 الت: قرضه از قان  مرد س

  اس مدامالتیب: قرضه از قان 

 ج: ا کرراض ددلت از مرد 

 . ترتیب ا کرراض ددلت از نار اتراس قدرت ددلت2

 الت: ا کرراض ادکیارس

 ب: ا کرراض تبرس

 ترتیب ا کرراض ددلت قر یبو ان؛ا  قردض. 3

 الت: از نار مدت

 ب: ح؛اله  اس د انه داراس رقو

 ج: ح؛اله  اس د انه قدد  رقو

 

 حدود استقراض دولت: فصل چهارم

 . عم؛میات1

 الت: حددد قان؛نی ا کرراض ددلت

 ب: عاید ملی قایک حددد ا کرراض ددلت

 ج: م؛لدیت اقکصاد قایک حددد ا کرراض ددلت

 د: حالت ا کتدا  قایک حددد ا کرراض ددلت

 

 

 تاثیرات استقراض و تادیه آن: فصل پنجم

 . تأثیرات ا کرراض ددلت قاهس عرضه م م؛عی1

 . تأثیرات ا کرراض ددلت قاهس حالت اقکصاد دان ن ک؛رس2

 . تأثیرات ا کرراض ددلت قاهس ت؛زیپ م دد عاید3

 راضاس م م؛عی اقکصاد. تاثیرات ا کرراض دادلی ددلت قاهس ت4

  اس ددلکی قاهس اقکصاد. تأثیرات تأدیه داحم قرضه5

 الت: تأدیه ادکیارس قردض
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 ب: تأدیه اتبارس قردض

 ج: ش   تردیبی تأدیه قردض

 د: تأدیه ی  مرتبه ئی د تأدیه تدری ی قردض

 

 شرایط استقراض: فصل ششم

 . شرایر ا کرراض دارتی1

 قیص المللی. قرضه یرفکص از عنددل دت ی 2

 

 های خارجیکمک: فصل هفتم

 ماای  من ؛می د  ن ی. 1

 چرا دش؛ر  ا دم  می نند؟. 2

 . دطر قردض قیص المللی3

 . رد  اندازال ییرس قار قردض ی  دش؛ر4

  ا قا دش؛ر اس مرردض رد قه ان شاه. دا ی مراقله قان 5

 . دا ی یا تتنیت قردض د قتشی قردض6

 دارتی. ردند اف ایی ا کرراض 7

 . دیژال یی اس قرض اس اعطایی قه دش؛ر اس ت ا   ؛ 8

 . اف ایی ح م قد ی اس ت ا   ؛  دعررض  مهثر قر   9

 مکغییر شد  نرخ ق رال د تأثیرات    قر می ا  قد ی اس دش؛ر اس ت ا   ؛ . 10

.  یا ددت انربدداض حدد؛لی در ایدداهت مکادددال د تددأثیرات    قددر افدد ایی ح ددم قددد ی اس 11

 58ت ا   ؛ 

 

 هابحران بدهی: فصل هشتم

 . تل؛ال  اس قارا 1

 . راال  اس ح  ارایه شدال قراس ح  قارا  قد ی  ا2

 . قار قردض ملی3

 . ناریه ری اردد د قمیه تدادلی4

 . قمیه تدادلی5

 . ماای  ادیر6

 94. قمیه تدادلی د قار قرض ملی7

 

 المللیمشکالت مالی بین: فصل نهم

 قارا  قرض؛س

 ت ا   ؛ قارا  قردض 

 . حم منار د تالی 1

 . اقداد قارا 2

 . حردیرا  ثبات عنددل دت ی قیص المللی3

 (دش؛ر  اس در  طو دمکریص ت؛ دهLCD. اقداد ت انی مش الت قردض )4

 

 کمک انکشافی/ سیاست انکشافی: فصل دهم

 تاریتچه .1
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 افغاناکا  س اس دارتی ادیر قر ان شاه اقکصادتاثیرات دم  .2
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 سمینار

 

 :یموزشآ اهداف

 روش تدریس: میتود و

 شیوه ارزیابی:
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 مضمون زبان و ادبیات 

 

 :یموزشآ اهداف

 روش تدریس: میتود و

 شیوه ارزیابی:
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 مونوگراف
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 منردات در ی دیوارتمنت من منت د ادارال تشبثات

(BBA) 
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 م سوسمستر اول صنف 

 (I-II)المللی مضمون اقتصاد بین

 

 : یآموزشاهداف 

قیشددکر ا ا ددات اقکصدداد قددیص المللددی  شدد؛دمیم؛ضدد؛عات ددده در ایددص ممددم؛  تدددریم 

در ایص قتی ده قتی ادم ممم؛  قد؛دال د در  مادکر ادم تددریم میشد؛د قدا قاشد. می

تدریم ایص ممم؛  ماصلیص قادر د؛ا د شد تا ت ارت قیص المللی د تمدا  م؛ضد؛عات 

داقددی ت دارتی مانندد تبادلده د انکردام امد؛ام د دددمات، مرتبر قده    از قبید  مددامالت 

این ه چرا دش؛ر  ا قا  م ت ارت می دند د این ه چس؛نده دشد؛ر  دا تصدمیم مدی ییرندد 

دده دددا  اتنداس را ددد؛د شدا  ت؛لیدد د دددا  اتندداس را از دشد؛ر  داس دیسدر دریدددارس 

ت قدیص المللدی را قده ایدص مناد؛ر ادآل تید؛رس  داس ت دار. نمایند قه تنصدی  درک نمایندد

قدا تددریم    . تدریم نم؛دال د قدد  م؛ض؛  حالیای  اس ت دارت را تددریم مدی نمدایم

ماصلیص درک د؛ا د نم؛د ده چرا دش؛ر  ا تدرفه را دضدپ مدی دنندد، د تدرفده  داس 

 . م؛ثر دادلی ددا  اند د این ه دیسر م؛انپ ت ارتی ددا   اس میباشند

 

 : شیوه تدریس و ارزیابی

قراس تدریم ایص ممم؛  از میک؛د ل چر ند؛ت  مدراال قدا ارایده مد؛دم  داس مرقد؛ی قده 

مطالدده ید  قمدیه شد؛د. میم؛ض؛عات ایص ممم؛  د رد   د؛ام د تد؛اب ا دکنادال 

مشتص در ت ارت قیص الملدی د مشداردت ماصدلیص در قادک مدرتبر تد  دیسدر میکد؛د 

د هددرال ارایده  دیمنار ت؛ در ماصدلیص د ر نمدایی ا دکاد قده ارتبدای قاشدد. مدیتدریم 

 قاشد. میم؛ض؛  د  ؛ام دت؛اب ماصلیص  م ت  شی؛ال تدریم 

قراس ارزیاقی ماصلیص در تریا   ماکر امکاا  د  ر  مادکر د امکادا  ن دایی ادد  

یردیددددال د در ح لددد؛س    قدددراس درک قیشدددکر م؛ضددد؛عات قددددد از ددددکم  دددر م؛ضددد؛  

ددده ماصدد  قدددد از ان ددا     ماددکاو نمددرال شددمردال  شدد؛دمیر دددانسی دادال ممددم؛  دددا

 ش؛د. می
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  )II)-I اقتصاد بین المللیمفردات مضمون 

 

 محتویات
 ناریات حریری ت ارت قیص المللی -قسمت اول

 المللی معرفی اقتصاد بین: فصل اول

 ا میت رداقر اقکصاد قیص المللی -ادم

 قیص المللیدهی  د م؛ض؛  اقکصاد  -دد 

 ع؛ام  قنیادس در رداقر اقکصاد قیص المللی - ؛ 

 نسا ی قه تاری  ناریات اقکصاد قیص المللی -چ ار 

 م؛ض؛  د میک؛د اقکصاد قیص المللی -حن م

 مشكالت امردزس در رداقر اقکصاد قیص المللی -ششم

 نظریات كالسیكی تجارت خارجی: فصل دوم

 ناریه م یت مطلو -ادم

 م یت نابیحرنایپ  -دد 

 تالی  انکرادات ناریه م یت نابی - ؛ 

 حددد ممكنه ت؛لید در تات شرایر مصاره ثاقت -چ ار 

 در تات شرایر مصاره فرعکی ا اس د ننپ ت ارت -حن م

 نظریه معاصر تجارت خارجی: فصل سوم
 تاقپ ت؛لید قا مصاره عد؛دس -ادم

 تدادم در حالت قدد  ت ارت -دد 

 در تات شرایر مصاره فرعکی عد؛دس ت ارتا اس د ننپ  - ؛ 

 تبادله د تتصص -چ ار 

 ت ارت قه ا اس تنادت در  لیره -حنچم

 نظریات جدید در مورد تجارت خارجی: فصل چهارم

 عره نار شد x-ادم

 عره نار شد -xدد 

 عره نار شد -x ؛ 

 عره نار شد -xچ ار  

 من ؛  د ان؛ا     ،نابت ت ارت -حن م

 تطبیو ناریه م یت نابیقاقلیت  -ششم

 ناریات دت ی اقکصاد قیص المللی: قسمت دوم

 ا دار بازارهای -فصل اول

 دظایت قازار اس ا دار -ادم

 نرخ ا دار یا قیمت ا دار قه ح؛م دادلی -دد 

 ان؛ا  نرخ تبادله - ؛ 

 تغییرات در نرخ تبادله -چ ار 

  رقیکرا  -حن م

 دارتی وسایل تادیاتی و تمویل تجارت: فصل دوم

 د ای  تادیاتی در ت ارت داردی 

 د ای  تادیاتی در  یاحت د  نر -5

 د ای  تادیاتی در مدامالت ت ارت قیص المللی -6
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 180شرایر تادیاتی -7

 شرایر تالیمی -8

 بیالنس تادیات: فصل سوم

 من ؛  قیالنم تادیات -ادم

 ماا به قیالنم تادیات -دد 

  ادکما  قیالنم تادیات - ؛ 

 مشم؛له قیالنم تادیاتقیالنا اس  -چ ار 

 قیم تعادل بیالنس تادیات و میكانیزم تعادلی از طریق: فصل چهارم
 من ؛  تدادم -ادم

 میكانی   تدادلی از یریو قیمت تات شرایر نرخ تبادله  زاد -دد 

 ناریه تاادس ق؛اس درید - ؛ 

 تدادم قر ا اس مدیار یال -چ ار 

 میكانی   قیمت د مردار ح؛م -حن م

 میكانیزم تعادلی بیالنس تادیات از طریق عاید: پنجمفصل 
 مردمه -ادم

 عاید در یك اقکصاد قاکه د د؛رد تدییص -دد 

 عاید در یك اقکصاد قاز د د؛رد تدییص - ؛ 

 ضریب ت ارت داردی -چ ار 

 یریره یا رد  ت ب -حن م

 تدادم از یریو ح؛م د نکی ه تدادم د؛دقت؛دس -ششم

 اس تدادم قیالنم تادیاتكنکردم ماکریم قر - نکم

 میكانیزم پولی تعادل بیالنس تادیات: فصل ششم
 مردمه -ادم  

 رد  ح؛لی مطالده تدادم قیالنم تادیات تات  یاکم نرخ تبادله -دد 

 رد  ح؛لی  ا در م؛رد تدادم قیالنم تادیات تات شرایر نرخ تبادله ن؛ انی - ؛ 

 رد  ح؛لی  ا د ت؛ر  ح؛لی ت انی -چ ار 

 نکی ه د انکرادات -حن م

  یا ک اس ت ارتی در اقکصاد قیص المللی: قسمت سوم

 وسایل تادیاتی تجارت خارجی: فصل اول
 اثرات ت ارت  زاد د د ای   یا ت ت ارت دارتی -ادم

  یا ک ا د د ای  ت ارت دارتی -دد 

  ن اتدرفه  ا د عل  دضپ  - ؛ 

 تدرف؛س انواع و اثرات تعرفه ها و وسایل غیر: فصل دوم

 ان؛ا  تدرفه  ا -ادم

 اثرات تدرفه -دد 

  یا ک اس غیر تدرف؛س ترلی  داردات - ؛ 

 سیاستهای تجارتی تعویض واردات: فصل سوم
 دهی  انكشاه عندکی قر ا اس تد؛یض داردات -ادم

 تد؛یض داردات مشكالت  یا ت انكشاه -دد 

 تد؛یض داردات شرایر م؛فریت  یا ت انكشاه - ؛ 

 تش؛یو د تن؛  عادرات: چهارمفصل 
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  یا ت انكشافی مک؛ته دارج -ادم

 امكا  ازدیاد عادرات اتناس عندکی -دد 

 د ای  ا کررار در مد عادراتی - ؛ 

 مشكالت ازدیاد در تن؛  عادرات -چ ار 

 مشكالت تم؛ی  تش؛یو عادرات -حن م

 ماای  دیسراقکصاد قیص المللی د ممالك رد قه انكشاه د قدمی : قسمت چهارم

 نتائج سیاستهای بین المللی و ممالك رو به انكشاف: فصل اول
 ناریات علما ممالك رد قه انكشاه در م؛رد چس؛نسی ت ارت ت انی -ادم

  کراتیژس ت ارتی ممالك رد قه انكشاه -دد 

 حیشن اد نام اقکصاد ت انی تدید - ؛ 

 یمركی انضمام اقتصادی و اتحادیه های: فصل دوم

 مردمه –ادم 

 اتاادیه یمركی د دلو ت ارت -دد 

 اناراه ناشی از اتاادیه یمركی - ؛ 

 ناریه انکتاب دد  -چ ار 

 منافپ دینامیكی اتاادیه  اس یمركی -حن م

 نسا ی تاریتی قه ك؛شی انمما  اقکصادس -ششم

 انتقال عوامل تولید بین كشور ها و تصدیهای چندملیتی: فصل سوم
 مردمه -ادم

 انکراهت  رمایه انسی ال -دد 

 اثرات رفا ی تریانات  رمایه در  احه قیص المللی - ؛ 

 تصدی اس چند ملیکی -چ ار 

 م اترت اس قیص المللی د اثرات اقکصادس    -حن م

 سیستم های پولی بین المللی : قسمت پنجم

 نظام پولی جهانی قبل از ایجاد برتنوودز: فصل اول
 مدیار یال -ادم

 یال مدیار تبادله -دد 

 دددز سیستم برتن: فصل دوم

 ا ا ات  یاکم قرتص دددز -ادم

 دظایت عمدال ناا  دت ی قیص المللی -دد 

ی همكااار و دارای فعالیتهااای ماارتبط بااا صااندوق آنهاموسسااات و سااازم: فصاال سااوم

 وجهی بین المللی
 مردمه -ادم

 م؛ اه مکشكله -دد 

 قانك انكشاه قیص المللی قا فدالیک اس منطر؛س - ؛ 
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 بودجه عامه )تیوری(

 

 مقدمه:

مصاره ددلت قدراس ید  ددرال مدالی    ع؛اید د  ق؛دته  ند ر می ددلت ق؛دال ده در

رد  اع؛م دداص حیدردس یردیددال. د ترتیب ق؛دته از . دریرددمیمشتص حیشبینی 

دشد؛ر ا از شدی؛ال تدیدد ق؛دتده رید س   اس متکلنی ت ت ق؛دته رید س دتد؛د دارد. د

 نمایند. ا کنادال می

 

 : اهداف آموزشی

 :شنا د؛ا ند یردید ایص د؛رس ماصلیص قا م؛ض؛عات ذی   در

 ق؛دته د  یر تاریتی    در ت ا  د افغاناکا  -5
 اع؛م ق؛دته -6
 ددرا  ق؛دته -7
 رد   اس متکلت ق؛دته ریرس  -8

 

 : روش تدریس و شیوه ارزیابی

ت دت دار داس عملدی ق؛دتده  دازس ا دکنادال یردیددال د  ایص د؛رس ازشدی؛ال ل چدر د در

 ش؛دس قراس شا   وردال میدار اس عملی ت ت تمریص ق؛دته  از ارزقایی ماصلیص،

 اس تدیدد تددریم ا دکنادال قراس ارزیاقی، قیشکر از رد  عالدال م؛ض؛عات ف؛ل قر د

 قاشد: ذی  می ییرد ده قرارع؛رت می

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
   امکاا  ن ایی  ماکر 
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 مفردات مضمون بودجه عامه )تیوری(

 

 فصل اول

 مفهوم،ماهیت وسیر تاریخی بودجه

 من ؛  ق؛دته -5

 ما یت ق؛دته  -6

 ق؛دته ددلت دق؛دته اقکصاد ملی2-1

  یرتاریتی ق؛دته ت ا  -7

  یر دت ام  تاریتی ق؛دته افغاناکا  -8

 

 فصل دوم

 وظایف بودجه 

 دظایت عندن؛س ق؛دته -3

 ق؛دته  یا ی دظایت–الت

 دظایت قان؛نی ق؛دته )ظایت حر؛قی( -ب

 دظایت  یا ت مالی ق؛دته -ج

 دظایت  یا ت اقکصادس ق؛دته -د

 دظایت مدر  ق؛دته -4

 دظایت حالنس ارس ق؛دته -الت

 دظایت تالیلی ق؛دته -ب

 

 فصل سوم

 پالنگذاری بودجه )پالنگذاری مالی(

 حالنس ارس ق؛دته  -3

 حالنس ارس مصاره ق؛دته -الت

 حالنس ارس ع؛اید ق؛دته -ب

 حالنس ارس مالی  -4

 مالی حالنس ارس دما یت من د؛  –الت 

 ضردرت حالنس ارس مالی -ب

 

 فصل چهارم

 اصول بودجه

 اع؛م دال ی  ق؛دته -4

 اع؛م ش لی د ادص ق؛دته -الت

 : اع  دحدت ق؛دته 1-الت

 ق؛دته دضاحت اع : 2 –الت 

 داملیت ق؛دته: اع  3 -الت

 اع؛م دینامی  ق؛دته  -ب

 : اع  دقیو ق؛د  ق؛دته1-ب

 : اع  فبلیت ق؛دته2-ب

 : اع  تتصیص ق؛دته3-ب
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 : اع  علنیت ق؛دته4-ب

 : اع  ت؛از  ق؛دته5-ب

 اع؛م تدید ق؛دته -5

 اع  اترائی ق؛دته  -الت

 اع  عالحیت ق؛دته -ب

 : اع   زادس فمادت 1-ب

 : اع  تدییص مدت مکغییر 2-ب

 اع؛م یرزالدم  ق؛دته -ج

 : اع  اعطاس ی ار  1 -ج

 : اع  تددد میک؛د  ا2 -ج

 : اع  تمامیت ادارال ق؛دته3-ج

 

 فصل پنجم

 مراحل بودجه

 ترتیب ق؛دته -5

 یریو  ام ماقب   -الت

 یریو قر درد ماکریم  -ب

 تص؛یب ق؛دته -6

 اتراس ق؛دته -7

 دنکردم ق؛دته -8

 دنکردم ادارس ق؛دته -الت

 ق؛دتهدنکردم حارلمانی  -ب

 دنکردم قمائی ق؛دته -ج

 فصل ششم

 انواع بودجه

 ق؛دته منام دغیر منام -7

 ق؛دته ا ک الدی دق؛دته  رمای؛س -8

 ق؛دته اعلی دق؛دته قددس -9

 ق؛دته قاید دق؛دته دافدی  -10

 ق؛دته عادس دان شافی -11

 ق؛دته ادارس دق؛دته دظین؛س -12

 فصل هفتم

 بودجه سازی به اساس برنامه چیست -بخش

  ازس عندن؛سرد  فدلی: ق؛دته  -6

 مادددیت  اس ق؛دته  ازس عندن؛س -7

 رد  تدید ق؛دته  ازس قه ا اس قرنامه -8

 مدرفی ق؛دته  ازس قه ا اس قرنامه -9

 ات ائی ق؛دته  ازس قه ا اس قرنامه -10

 فصل هشتم

 معرفی بودجه سازی والیتی

 ق؛دته  ازس دهیکی چیات  -9
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 حم منار ق؛دته  ازس دهیکی -10

 ترتیب دتص؛یب -11

 م؛رد ق؛دته در دمیکه ان شاه دهیکییرزالدم  ینکس؛ در  -12

 ا داه ق؛دته  ازس دهیکی -13

 یرزالدم  ق؛دته  ازس دهیکی -14

 د ت  درد  اس ق؛دته  ازس دهیکی  -15

 مش الت دچالی  اس ق؛دته  ازس دهیکی -16

 فصل نهم 

 حاالت بودجه

 ت؛از  ق؛دته  -4

 مازاد تناض  ق؛دته  -5

 دار ق؛دته  -6

 ادارس ام؛ر از ناشی ق؛دته دار –الت 

 تغییر ادضا  اقکصادس قه حیک علت دار ق؛دته -ب

 ق؛دته دار علت حیک قه اقکصادس  ادکما  –ج 
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 مفردات مضمون تیوری انکشاف
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 مضمون منجمنت

 

 مقدمه:

من مندت د غیدر ت؛لیددس ادارال   داس ت؛لیددس د ااری ماای  م م در م؛ اات د ی ی از

تصددامیم  انادد ا  قتشددیدال د دتددنام  م؛ ادده را ت؛انددد امدد؛ر  ا ددت. من منددت  ددالم مددی 

 دداس ال را دنمدد؛دال   دداس م؛ ادده اتتداذادییحال د  دداارتبددای قدده یدرح حددال  دررا ؛م دردم

م؛ اده   داسحالیادی  دا د ام اندات قدراس تطبیدو حدال غرض ت یده د دای  د مدر؛م را

 د در حرت؛    د اتیر مدر؛م را عادر نماید.  النم؛د مرق؛ی اتتاذ

ددده داراس  ادکالفدداتی یدد ارد تمدداد ا دنمددی    ددوردال د قدده ا دد   را من منددت  ددالم دددار

 ددالم  یدداال د م؛ ادده من منددت   ریدداال در. یاقدددال م؛ ادده را  دداس مننددی قاشددد، درارز 

 قنددس نمد؛دال د مد؛مف؛ر قده عد؛رت دقیدو تدیدیص د دت؛د داشکه قاشد ا داه م؛ اه را

نمایددد. کنادال مددی؛م ا دددردد دداس مرد  از ناددر دردال  ددادکص ا ددداه مدد؛رد ت ددت قددر در

ددلکددی قداهس م؛ت؛دیددت  غیدر  دداس ددلکدی د اارید م؛ اددات د ردس  مدیص ملاد؛ظ در

 ت؛ا  دالعه درد: ا داه ذی  را مییردد. می ف م قیشکر تادید دار من منت  الم د

 

 اهداف آموزشی: 

 داناکص دظایت د حرنایپ  اس من منتد 

  م؛ز  یراحی حال  د ا میت    در ق ب؛د ام؛رد 

  شنایی قا  ادکار تش یالت د ارزیاقی ام؛رد 

  م؛ز   اس فنی در م؛رد  ازماند ی د ر برس در اداراتد 

 تدییص عالحیت  ا د ما؛لیت  ا در اریا   اد 

 

 : شیوه ارزیابی محصلین

ارزیاقی ماصلیص از یریدو امکااندات عدننی، د در  مادکر دامکادا  ن دایی عد؛رت 

فددردس د یردحددی نیدد  ماصددلیص ارزیدداقی شدددال داردددانسی ییددرد.  مچنددیص ت؛ ددر مددی

ت؛اند. البکه یریره ارزیداقی ماصدلیص مرقد؛ی قده ماکد؛اس ممدم؛  د مطداقو لد؛ایو می

دقددرعالدال ییددرد. امکاانددات د مرددررات دزارت ماکددر  تاصددیالت عددالی عدد؛رت مددی

قدراس ارزیداقی، قیشدکر از رد   داس تدیدد تددریم ا دکنادال عد؛رت  م؛ض؛عات فد؛ل

 قاشد: ذی  می رییرد ده قرامی

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
   امکاا  ن ایی  ماکر 

 

 مفردات درسی منجمنت

 فهرست مطالب: 

 مقدمه: 

 بخش اول: اتخاذ تصامیم از نظر منجمنت

 حرد ه اتتاذ تصامیم -1
 تدریت تصمیم -الت: 
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 چ؛دات دحدددعالحیت قراس اتتاذ تصامیم -ب:  

  درس مدل؛مات قراس اتتاذتصامیمتمپ -ج:  

 د که قندس دترایمات اتتاذ تصامیم -2
 اتتاذ تصامیم مطاقو حردیرا  -الت: 

 اتتاذ تصامیم قدد  حردیرا  -ب:  

 بخش دوم: ابتکاردراتخاذ تصامیم

 تاری  اقک ارات دع؛ام     .1
 قک اراتمادددیت  ا در مراق  ا .2

 بخش سوم: پیش بینی طرح وستراتیِژی

 من ؛  حیی قینی .1
 حرد ه یرح  کراتیژس .2

 بخش چهارم: صالحیت ازنظرمنجمنت

 من ؛  عالحیت ازنار علماس ادارال دمن منت .1
 مناقپ عالحیت .2
 انکرام عالحیت .3
 ت؛از  قتشید  عالحیت دما؛لیت .4
 ان؛ا  عالحیت .5

 عالحیت دطی -الت: 

 عالحیت مش؛رتی -ب:  

 عالحیت دظین؛س -ج:  

 بخش پنجم: تقسیمات وطبقه بندی وظایف دریک مؤسسه

 ترایمات دار دف؛اید ا  .1
 یبره قندس دظایت قا کناد ا داه مه اه .2
 ع؛ام  ا ا ی ترایمات دار دری  مه اه .3

 تتصص-الت: 

 دنکردم -ب:  

  اس م؛ اهای اد  ما نسی درفدالیت -ج: 

 ا میت نابی دظایت -د: 

 دام از نظر اداره ومنجمنتبخش ششم: استخ

 دارمندیاقی دتاک ؛س دارمندا  منا ب .1
 رد   ا دیا شی؛ال  اس دارمندیاقی .2
 انکتاب دارمندا  .3
 حردیرا  ت  یه د تالی  دظایت .4
 ی کدداد اعطالحات ازنار ام؛رادارس دتش یالتی .5

 انکصاب -الت: 

 انکرام -ب:  

 اننصام -ج:  

 ا کدنا -د:  

 ادراج -ال:  

 تدلیو  -د:  

 تراعد دغیرال -ز:  
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 بخش هفتم: اداره ومنجمنت مؤسسات تعلیمی وتحصیلی

 ا میت من منت دمه اات تدلیمی .1
 نری من منت م؛ اات تدلیمی دتاصیلی دران شاه اقکصادس دش؛ر .2

 بخش هشتم: منجمنت منابع بشری

 ا میت من منت مناقپ قشرس .1
 دظایت من منت مناقپ قشرس .2
 حالنس ارس دتنایم مناقپ قشرس .3

 نهم: برخورد وتامین روابط از نظر اداره ومنجمنتبخش 

 قرد؛رد دتامیص رداقر قا  مریص .1
 قرد؛رد دتامیص رداقر قازیرد کا  .2
 قرد؛رد دتامیص رداقر قا م ارا  د مرطارا  .3

 قرد؛رددتامیص رداقر قا مراتدیص
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 مدیریت بازاریابیمضمون 

 

 : مقدمه

قاشدد د ادارال تشدبثات مدی من مندت دم؛ض؛عات م م رشدکه  مدیریت قازاریاقی ی ی از

دص؛عدداً قددراس ماصددلیص رشددکه  ا انددد تدددریم ایددص ممددم؛  قددراس اقکصدداد  ددده از

 ادارال تشبثات عبارت از:  من منت د

 

 اهداف آموزشی: 

  شنایی قا قازار د قازاریاقید 

داناکص تاریو قازار دشنا ائی امکده ت؛لید شدال دیا امکده ده درتصدس  ا ت؛لید   

 یردددمی

 یرددد شنایی قا ددماتی ه ت؛ ر تصدس  اس ددماتی قه قازار عرضه می  

 داناکص ارز  مدیریت قازار یاقی در ام؛ر ت ارتید 

 داب دانی د م ارت  اس قازار یاقید 

 داناکص چس؛نسی حیشبرد قازار یاقی د یادیرفکص چس؛نسی اشک اراتد 

  شنایی ماصلیص قا زار  اس ملی د قیص الملید 

 م ارت قرنامه ری س قراس قازار یاقیدداب  

ش؛د م؛ضد؛عات متکلدت مرقد؛ی قده قدازار دقازاریداقی غدرض قدین؛ یله هز  دیدال می

 یا ی داتراات ددمات قیشکر قراس مال ی دضردرتمندا  قراس اقکصادا   ا تدریم 

 یردد قراس ایص ممم؛  دردری ؛لم ین انیدال شدال ا ت. 

 

 : شیوه ارزیابی محصلین

ی ماصلیص از یریدو امکااندات عدننی، د در  مادکر دامکادا  ن دایی عد؛رت ارزیاق

 داس فدردس د یردحدی نید  ماصدلیص ارزیداقی شددال دارددانسی ییرد.  مچنیص ت؛ ر می

 ت؛اند. می

البکه یریره ارزیاقی ماصلیص مرق؛ی قه ماک؛اس ممم؛  د مطاقو لد؛ایو امکااندات د 

 ییرد. مرررات دزارت ماکر  تاصیالت عالی ع؛رت می
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 بازاریابیمدیریت مفردات درسی 
 

 فصل اول: 

 عمومیات

 تدریت قازار یاقی .1
 مدناس ماردیکنگ .2
 تاریو قازار .3
  زم؛  قازار .4
 اشک ار .5
 فرد  .6
 فرمایی قازار .7
 قیمت قازار .8
 قان؛  قازار .9

 

 فصل دوم: 

 وظایف اقتصادی بازار )مارکیت(

 قازار ق؛رس .1
 نام ماردیت .2
 ارزیاقی ا ناد ق ادر .3
 قراس  رمایه ی ارسای اد ما؛نیت  .4
 حص؛لی نم؛د  ام؛ر حااقی د ادارس دمونی .5
   م د ی ات؛ ی مالی .6
  مادال  ادکص تا یالت ت ارتی .7

 

 فصل سوم: 

 وظایف و خصوصیت های بازار بورس
 ان ا  داد  ددمات ماردیت قراس  رمایه ی ارا  .1
 ان ا  ددمات ماردیت قراس م؛ اات ت ارتی .2
 ت ارتی اس ان ا  ددمات ان مص  ا د شردت .3
 من ؛  لیات نم؛د  ا ناد ق ادر .4

 

 فصل چهارم: 

 شیوه برنامه ریزی بازگانی و بازاریابی

 عرس ق؛د  در ام؛ر ت ارتی .1
 دالعه نم؛د  ماای  در ت ارت .2
 منطیری ق؛د  در ام؛ر ت ارتی .3
  اس ت ارتیعداقت در فدالیت .4

 

 فصل پنجم: 

 حجم مطالب در بازار یابیتصمیم گیری در مورد 

 تاریر حال  فدالیت  .1
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 تالی   غاز نم؛د  دار قازاریاقی .2
  ن ی داب حیردزس در  ر قتی  .3
 ارزیاقی قازار فرد  .4

 

 فصل ششم: 

 دوره )سیکل( عمر محصول

 مدرفی ماص؛م در قازار .1
  ن ی ردشت فرد  در قازار .2
 قه قل؛غ ر اند  قازار فرد   .3
  ن ی زما  اشبا  ماص؛م .4
 ن دم ماص؛مارزیاقی  .5
 تد؛یض مص؛م  اقره قه ماص؛م تدید .6

 

 فصل هفتم: 

 مهارت های، تجارب، منافع اشخاص مسول در بازار

 منافپ حاعله در ماردیت .1
 رد  اترایی در دار قازار .2

 

 فصل هشتم: 

 پالن دور نمایی در مارکیت

 ا کنادال از مناقپ مالی در قازار .1
  داه مالی در قازار .2
 فرد  عم؛می در قازار .3
 حاعله در قازار ت؛ق؛  .4

 

 فصل نهم: 

 بازار بین المللی

 مش الت قازار ت انی .1
 ا میت قازار ت انی .2
 ترایمات عمدال  ر شردت در قازار قیص المللی .3
  یاکم قازریانی قیص المللی  .4
  ازما   اس تاا ی  دنندال قازریانی قیص المللی .5
  ازما   اس اقکصادس .6
 دظیدت اقکصادس ممامل  قیص المللی .7
 د قان؛نی دش؛ر  اسدظیدت  یا ی  .8

 

 فصل دهم: 

 : انحصار در بازار

  ده اناصار .1
 ن؛اقص اناصار .2

 ضدت ایالعات در قازار اناصارس
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 مضمون مدیریت کنترول کیفیت

 

 : مقدمه

قا حیشرفت ردز اف د  ت نال؛ س، م؛ضد؛  دنکدردم دینیدت تایسداال دداص دد؛د را در 

 قاشد. م؛ض؛  م م مطرح قاک میام؛ر اقکصادس د ت ارتی حیدا نم؛دال د قه حیک ی  

 ت؛ا  قه ی؛ر دالعه ا داه ایص ممم؛  را ذیال ارایه درد: می

 

 اهداف آموزشی: 

 داناکص منا یم  کندرد د دنکردم دینیتد 

  شنایی قا شی؛ال  اس دنکردم دینیتد 

  یا ی قا  کندرد  اس ملی د قیص الملید 

 چس؛نسی قرر ی دنکردم ماص؛هتد  

 دISO شنایی قا  یاکم  اس قرر ی  ازما   

 

 شیوه ارزیابی محصلین

ارزیاقی ماصلیص از یریدو امکااندات عدننی، د در  مادکر دامکادا  ن دایی عد؛رت 

 داس فدردس د یردحدی نید  ماصدلیص ارزیداقی شددال دارددانسی ییرد.  مچنیص ت؛ ر می

 ت؛اند. می

د مطاقو لد؛ایو امکااندات د البکه یریره ارزیاقی ماصلیص مرق؛ی قه ماک؛اس ممم؛  

 ییرد. مرررات دزارت ماکر  تاصیالت عالی ع؛رت می
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 مفردات درسی مدیریت کنترول کیفیت
 

 فصل اول: مفاهیم ستندرد: 

 منا یم  کندرد.  .1
 تدریت  کندرد.  .2
 تاریتچه  کندرد.  .3
 دنکردم ان؛ا .  .4
  .ت؛حید یراحی 
  .انکتاب ت نین   ا 
  .ق ار ییرس  یاکم د؛د ی ارس 
  .قاقلیت تد؛یض ح یرس 
 ا داه  کندرد.  .5
  .عرفه ت؛ئی دلی در مصره نیردس اناانی، م؛اد، انر س 
  .حمایت از منافپ مصره دنندال 
  .حنظ ق داشت، قی دطرس د مایر زیات 
  .ای اد ارتبای ق کر 

 

 فصل دوم: سیستم ستندرد سازی: 

  یاکم  کندرد  ازس.  .1
 تاریو د ت؛ ده.  .2
 تددیص  کندرد.  .3
  طو  کندرد.  .4
 اتراس  کندرد.  .5
 تردیج  کندرد.  .6
 اع؛م  کندرد  ازس.  .7
 ماا ص  کندرد  ازس.  .8

 

 فصل سوم: معرفی مؤسسه ملی ستندرد: 

 اع؛م دار مه اات ملی  کندرد دش؛ر  ا.  .1
  ده فدالیت مه اات ملی  کندرد دش؛ر  ا.  .2
 تا یم ی  مه اه  کندرد ملی.  .3
 تددیص  کندرد ملی.  .4
 ت دید نار.  .5
  زم؛ .  .6
 «.  مریا ات» اندازال شنا ی .7
 ی؛ا ی دینیت ماص؛هت در ت ارت.  .8
  یاکم  اس م؛ت؛د عددر ی؛ا ی.  .9

 اتراس  کندرد.  .10
 دظایت د ماهلیت  اس مه اه ملی  کندرد.  .11
 قردی از  زمایشساال  اس مه اه ملی  کندرد.  .12
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 «.  ISOL» ازما  قیص المللی  کندرد  ازس .13
 

 فصل چهارم: ستندرد فابریکاتی. 

  ده  کندرد فاقری اتی.  .1
 قرنامه ری س ت یه  کندرد  اس فاقری اتی.  .2

 

 فصل پنجم: ستندرد و تضمین کیفیت محصوالت: 

 

رهنمائی بکار گیری ستندرد های کشور های مختلف و ستندرد های بین فصل ششم: 

 .المللی
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 سمستر دوم صنف سوم

  اقتصاد منطقویمضمون 

 

 اهداف آموزشی:

ردد، ددده تمددا  تملدده ممددامیص تتصصددی رشددکه اقکصدداد قدده شددمار مددیایددص ممددم؛  از 

ماصددال  حدد؛ نای اقکصدداد در  ماددکر دد   ددام  دد؛  تاصددیلی م لددت قدده  مدد؛ز     

 ازد، تدا در قادمت من د؛  د قاشند. ممم؛  اقکصاد منطر؛س ماصال  را  مادال میمی

ان شدداه  دداس اقکصددادس،  ددادکار د حددددد اقکصدداد منطردد؛س، تالیدد  منطردد؛س فدالیت

 دداحات منطردد؛س د  یا ددت منطردد؛س مدل؛مددات منصدد  داددب نماینددد. قددا  مدد؛ز  ایددص 

 اس منطرددد؛س رشدددد ت؛اندددد، تدددا زمیندددهممدددم؛  ماصددد  در مددد؛قدیکی قدددرار یرفکددده می

 اقکصادس افغاناکا  را ارزیاقی د تالی  نم؛دال قک؛اند.

 

 شیوه ارزیابی و میتود تدریسی:

ام انات تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د یریره ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت 

یردد، تدا قدا مطالدده لادکی از تدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می

شدد؛د، مدل؛مدات ددد؛د را قیشددکر  ددازد. منداقپ د مأددد  ددده در ادیدر ل چرندد؛ت  دردال می

در   دداس عددننی د ارایدده ت؛اقددات قدده  دد؛اهت مطردحدده دد م ییددرس ماصدد  در قاک

عددنت، حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددار دددانسی د امکاانددات 

 د د.د ر د ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 مفردات درسی اقتصاد منطقوی

 

 فهرست مطالب:

 فصل اول: اساسات

 . اقکصاد منطر؛س چیات؟۱

 . حددد اقکصاد منطر؛س۲

 الت: م؛قدیت اقکصاد منطر؛س

 کصاد منطر؛سب: ت؛ ده اق

 

 های اقتصادیفصل دوم: تحلیل منطقوی فعالیت

  ا ا د نی؛ دال ی  اس تالیلی دال ی . شی؛ال۱

  اس تالیلی ردشی د ت املی. شی؛ال۲

 

 فصل سوم: ساختار و انکشاف ساحات در سطح منطقه

 . ع؛املی ده قاهس  ادکار  احات تاثیر دارد.۱

 الت: د که قندس عندت

 ترادمیب: اقکصاد اس 

 ج: اقکصاد اس غیر ترادمی

  اس ش رسالت:  لاله

  اس داص  احات مرد سب: شی؛ال

 . رشد اقکصاد منطر؛س۳

 الت: ادکالفات رشد منطر؛س

  اب: م؛دم رشد نی؛دال ی 

 ج: ات اس رشد اقکصادس در عم 

 . تغرافیاس اقکصاد منطر؛س تدید۴

 

 فصل چهارم: سیاست منطقوی

 . ا داه  یا ت منطر؛س۱

 الت: اعامی  ادکص رشد اقکصادس

 ب: دا ی ادکالفات منطر؛س

 . تداقیر  یا ت منطر؛س۲

 الت:  یا ت ی ارس می رد

 ب:  یا ت ی ارس مادرد

  اس می رد د مادردج:  ما نسی قیص  یا ت ی ارس

 فصل پنجم: تجارب سیاست و اقتصاد منطقوی

 .  یا ت د اقکصاد منطر؛س در اردحا۱

 دحاییالت: تامده مشکرک ار

 ب: اتاادیه اردحایی

 .  یا ت د اقکصاد منطر؛س در   یا۲

 ECOالت: ای ؛ 

 SAARCب:  ارک 
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  اس منطر؛س رشد اقکصادس افغاناکا . زمینه۳

  ؛اهت د تمرینات
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 مضمون تجارت الکترونیک

 

 مقدمه:

ارتبای قیص ت ارت د ت نال؛ س از دیر زما  دت؛د داشدکه در عصدر امدردزس ی دی از 

 قاشد. اس ت ارت، ت ارت ال کردنی  میتریص رد ماب؛ب 

یدندی در قدر ییرنددال دریدد د فدرد   (Electronic commerce)ت ارت ال کردنی  

 اس دمویدد؛ترس د انکرنددت یددا تبددادم ماصدد؛هت، ددددمات د ایالعددات از یریددو شددب ه

مدیالدس قده ایدص یدره در  را در ت دا  قده ید؛ر یادکردال  ۱۹۹۱قاشد دده از  دام می

م؛راد ا کنادال قرار دارد. در افغاناکا  در د ه ادیر ا کنادال از دموی؛تر مدردج یردیددال 

 اس ا دکنادال از    را قیام؛زندد. قنداقر  مدیص علدت ماصال  اقکصاد قایدد شدی؛ال ا ت ده

ا ت ده ی  ممم؛  قه نا  ت ارت ال کردنید  در دری د؛لم در دی حد؛ نای اقکصداد 

دص؛عاً قراس ماصلیص دیوارتمنت احصائیه ین انیدال شدال تا ار ردند رشد د ان شداه 

 المللی عرب نمانند.قیص

 

 آهداف آموزشی:

 ه  م؛زشی ت ارت ال کردنی  عبارت اند از:ا دا

  شرایر د ام انات ا کنادال ت ارت ال کردنی  قه ی؛ر د 
  میک؛د ددداس تدددامیص ارتبدددای قدددیص مه ادددات ددددهB2B  یدندددیBusiness to 

Business 

   میکدد؛د د ام انددات تددامیص ارتبددای قددیص م؛ اددات د مصددره دنندددیاB2C  یدنددی

Business to Commerce 

 ا ت مصره دنندیا  د شردتمیک؛د ا د ام انا C2B  یدنیConstomer to 
Business  یدنددی تاددک ؛س ام ددا  فردشددات اشددیا د ددددمات افددراد حریرددی قدده

  ا د م؛ اات.شردت
  میک؛د ددددا د ام ددددا  ارتبددددای مصددددره دنندددددال قددددا مصددددره دنندددددالC2C  یدنددددی

Consumer to Cinsumer  

  دداس قددا اریا  دداس ددلکددی قددا م؛ اددات دص؛عددی میک؛د ددا د ام انددات اریا 

  B2Aددلکی یدنی 

   ارتبای قیص ددلت د ش ردنداG2C 

 ا ارتبای قیص ددلت G2G ایدنی ت ارت قیص ددلت  

  م ایا د ن؛اقص ت ارت ال کردنی 
 

 میتود تدریس:

یرچه در شرایر م؛تد؛د در افغانادکا  تمدا  ام اندات تددریم ممدم؛  ال کردنید  قده 

زیدداد، م؛ت؛دیددت حدد؛م ال کردنیدد  د ام انددات یدد؛ر یاددکردال ماننددد انکرنددت قددا  ددرعت 

ت؛ا   ایی ده قا فرد  انکرنکی فدالیت نمایند دت؛د ندارد قا  ن م میانکرام   ، فردشساال

میکدد؛د در ددی را قددا ام انددات م؛تدد؛د یدنددی تیدد؛رس د ل چددر ا ددکنادال از انکرنددت م؛تدد؛د 

طدداقو قدده شددرایر  اس ارزیدداقی    نیدد  م ددا از انکرنددت ددده شددی؛ال دد؛ نای د ارایدده مثام

 اس تی؛ری ی د عملدی از انکرندت در ارزیداقی م؛ت؛د عیار یردیدال د از یریو حر ی

 ییرد.ا کنادال ع؛رت می
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 مفردات درسی تجارت الکترونیک

 

 فصل اول:

 . عم؛میات۱

 . مدرفی ت ارت ال کردنی پ۱.۱

 . ضردرت ت ارت ال کردنی  د نت درک   ۱.۲

 )ا کنادال دنندیا (. شاملیص ت ارت ال کردنی  ۱.۳

 (Decimalization). تاثیر دیایمالی یشص ۱.۴
 . اش ام متکلت ت ارت ال کردنی ی۵.۱

 ۱۹۸۷ اس ت ارس د  ر؛ی قازار   ا  در  ام . قرنامه۱.۶

 . نکی ه ییرس۱.۷

 

 تجارت خودکار و جریان سفارش -فصل دوم

 . مدرفی۲.۱

  اس دادلی. دنکردم۲.۲

 . ددرا  ت ارت۲.۳

 ردند ماکریم د د؛ددار  ازس ت ارت. ۲.۴

 . مدیریت د تنایم ایالعات۲.۵

  اس مدیریت  نار .  یاکم۲.۶

 . مایریاقی  نار ۲.۷

 (liquidity shift). تغییر نردس ۲.۸
 . نکی ه ییرس۲.۹

 

 توسعه برنامه و تجارت الگوریتمی -فصل سوم

 . مدرفی۳.۱

 . نم؛نه قرنامه ت ارس۳.۲

 ت ارت . ردند ن دلی قرنامه۳.۳

 (IT). رشد ماردیت د   ینه فنادرس ایالعات ۳.۴

 . نکی ه ییرس۳.۵

 

 های دیگر اجرامکان -فصل چهارم

 . مدرفی۴.۱

 .  ادکار مبادهت۴.۲

 ۳۹۰. قاعدال ۴.۳

 . تبادهت در م قراس تا یم۴.۴

 . ا کدهم در م؛رد مبادهت۴.۵

 . مبادهت در ادبار۴.۶

 . نکی ه ییرس۴.۷

 

 های الگوریتمیاستراتیژی -فصل پنجم

 . مدرفی۵.۱
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 . نن؛ذ الس؛ریکمی۵.۲

 . حیادال  ازس اندازال ییری مب؛د۵.۳

 . قیمت مک؛ ر ح م  نسیص۵.۴

   V W A P اس . تدریت۵.۵
 . قیمت مک؛ ر ضریب زمانی۵.۶

 . نکی ه ییرس۵.۷

 

 امکان سنجی و محدودیت الگوریتم -فصل ششم

 . مدرفی۶.۱

 .  ادکار ت ارت۶.۲

 ام ا   ن ی الس؛ریکم. ۶.۳

 . چ  لیات مدامالت الس؛ریکم۶.۴

 .   ینه فرعت قاه۶.۵

  ا. تریا  ادبار الس؛ریکم۶.۶

 قراس اق ار ا قا در مد ثاقت (Black Box Trading) اس  یاال . ت ارت ق م۶.۷

 . نکی ه ییرس۶.۸

 

 های تجارت الکترونیکیشبکه -فصل هفتم

 مدرفی. ۷.۱

 قازار . د کر ی ماکریم قه۷.۲

  اس ارتبایات ال کردنی ی. شب ه۷.۳

 . تغییرات میال ۷.۴

 . نکی ه ییرس۷.۵

 مدیریت موثر اطالعات -فصل هشتم

 . مدرفی۸.۱

 . ایالعات زما  داقدی۸.۲

 . ت؛انمند از اس ا کراتیژس۸.۳

 . تنایم  نارشات۸.۴

 . تاثیرات    قاهس ت ارت۸.۵

 . نکی ه ییرس۸.۶

 

 های اجراییرساندن هزینهبه حد اقل  -فصل نهم

 . مدرفی۹.۱

  اس ت ارس. ات اس   ینه۹.۲

 . تاثیر قیمت  مراال قا قاقلیت تبدی  قه ح؛م۹.۳

 .   ینه انکاار۹.۴

  اس عمدال دمیشص، مالیات د فیم.   ینه۹.۵

 . نکی ه ییرس۹.۶
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 مضمون بودجه عامه )سیاست(

 

 مقدمه: 

نمایدد. یدپ م ددد عایدد قدازس مدیمصاره د ت؛ز ا ا ی در اس ق؛دته نری م م  یا ت

قبید  عایدد،  دد؛د مکغییدرا  قد ری اقکصدادس از  داس ق؛دتد؛سچ دار  یا دت ددلت در

 داس ق؛دتده د دد.  مچندا   یا دتمدی قدرار را تات تداثیر د............. ا کتدا ، قیمت

 . نماییدقیالنم تادیات دارد می تاثیرات دلیدس را قاهس اننال ی؛  د

 

 : اهداف آموزشی

 دکم د؛رس ماصلیص قادر قه درک ماای  ذی  د؛ا ند ق؛د:  در

 ق؛دته د یا ت  ادکارس -7
  یا ت ق؛دته د قیالنم تادیات -8
  یا ت ق؛دته دن؛ انات اقکصادس -9

  یا ت  اس دارق؛دته -10
 پق؛دته د رشد اقکصادی -11
 دارایی  یا ت  اس ق؛دته د ت؛زیپ عاید د -12

 

 : ارزیابیروش تدریس و شیوه 

 داس ق؛دتده دس ایص د؛رس قه شی؛ال ل چر ق؛دال از مبادک عدننی ت دت تالید   یا دت

فصد   د؛اهت  ادیدر  در ضمص ت ت ارزیاقی ماصلیص در . دریرددمیددلت ا کنادال 

 داس قدراس ارزیداقی، قیشدکر از رد  عدالدال م؛ضد؛عات فد؛ل قدر د ین انیدال شدال ا ت

 قاشد: ذی  می قرارییرد ده تدید تدریم ا کنادال ع؛رت می

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
   امکاا  ن ایی  ماکر 
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 مفردات مضمون بودجه عامه )سیاست(

 

 فصل اول 

 بودجه دولت به حیث وسیله سیاست ساختمانی

 ان؛ا   ادکما   اس ت؛لیدس:  -(1) 

 الت:  ادکما   اس ت؛لیدس منطر؛س : 

 ب:  ادکما   اس ت؛لیدس   ک؛رس : 

 ج:  ادکما   اس ت؛لید ع؛املی  

 تاثیرات  یا ت ق؛دته قاهس  ادکما   اس ت؛لیدس:  -(2)

 الت: تاثیرات مصاره ق؛دته قاهس  ادکما   اس ت؛لیدس:  

 ب: تاثیرات ع؛اید ق؛دته قاهس  ادکما   اس ت؛لی س : 

 تاثیرات ق؛دته قاهس  ادکما  عاید ملی:  -( 3)

 

 فصل دوم

 بودجه دولت بحیث وسیله بکار انداختن معقول عوامل تولید

 تش؛یو د تر؛یه رقاقت دادلی:  .3

 الت: ع؛اید ددلت قایک د یله تش؛یو دنندال رقاقت: 

 ب: مصا ره ق؛دته قایک د یله تش؛یو دنندال رقاقت  

 دس دار: . قلند قرد  تارک دادلی نیر1

 قلند قرد  تارک دادلی  رمایه:  .4

 . تر؛یه ترایم دار قیص المللی: 3

 

 فصل سوم

 سیاست بودجه و بیالنس تادیات

 . تشتیص قیالنم تادیات: 1

 . عل  قی ت؛ازنی قیالنم تادیات: 2

   .  یا ت ق؛دته قایک د یله  یا ت قیالنم تادیات: 3

 

 فصل چهارم

 اقتصادیسیاست بودجه و نوسانات حالت 

 تاثیرات ن؛ انا  حالت اقکصادس قاهس ق؛دته ددلت: . ۱

 الت: تاثیرات ن؛ انات اقکصادس قاهس ق؛دته قه ع؛رت د : 

 ب: تاثیرات ن؛ انات حالت اقکصادس قاهس مصاره ق؛دته: 

 ج: تاثیرات ن؛ انات الت اقکصادس قاهس ع؛اید ق؛دته: 

 صادس: تاثیرات ق؛دته قاهس ن؛ انات حالت اقک-(2)

 الت: تاثیرات ق؛دته ددلت قه ع؛رت د  قاهس ن؛ انات حالت اقکصادس: 

 ب: مصاره ق؛دته قه حیک د یله قرضد ن؛ انات حالت اقکصادس: 

 : مصاره ددلت قراس اشتاص: 1ب

 : مصاره ددلت قراس اشیا: 2ب

  اس ثریله: ادم:  رمایه ی ارس

  اس دنینه: دد :  رمایه ی ارس
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 : مدادنت  اس ددلکی: 3ب

  اس ددلت: : تادیه قرضه4ب

 : تاثیرات ع؛اید ددلت قه ع؛رت عم؛می: 1ج

 : تاثیرات ع؛اید تشبثاتی قاهس حالت اقکصادس: 2ج

 : تاثیرات ع؛اید مالیاتی قاهس ن؛ انات حالت اقکصادس: 3ج

 

 فصل پنجم

 تشتیص حالت ا کتدا :  -( 1)

 الت: حالت ا کتدا  دام : 

 ب: ا کتدا  حائیص یا ناقص: 

 ج: حالت ا کتدا  اضافی: 

 ( یا یت ق؛دته در حالت ا کتدا  دام : 2)

 ( یا ت ق؛دته در حالت ا کتدا  حائیص: 3)

 الت: تداقیر ت؛ د؛س از تنبه ع؛اید ق؛دته: 

 : حائیص  درد  حایه مالیه: 1الت

 : حائیص  درد  ا اس  ن ی مالیه: 2الت

 ؛زیپ دنندال م دد: : مالیه ی ارس ت3الت

 ب. تداقیر ت؛ د؛س از تنبه مصاره ق؛دته: 

 : مصاره ددلت قراس اشیا د ددمات: 1ب

 : تادیات انکرالی2ب

 ( یا ت ق؛دته در حالت ا کتدا  اضافی: 4)

 الت: تداقیر انرباضی از تنبه ع؛اید ق؛دته: 

 : قلند قرد  حایه مالیات: 1الت

 : قلند قرد  ا اس  ن ی مالیه: ۲الت

 ب: تداقیر انرباضی از تنبه مصاره ق؛دته: 

 . تادیات انکرالی: 1ب

 . مصاره ددلت قراس اشیا د ددمات: 2ب

 فصل ششم

 سیاست کسر بودجه و تاثیرات آن باالي اقتصاد

 (من ؛  دارق؛دته: 1)

 (م مکریص ع؛ام  ق؛ت؛د  مد  دار ق؛دته2)

 الت: ضدت ام؛ر اداري قه علت دارق؛دته: 

 دار ق؛دته ناشي ازتغییرات ادضا  اقکصادي:  -ب

 : دارق؛دته علت حیک قه  ادکاراقکصادي–ج 

 (  یا ت دار ق؛دته: 3)

 ( ثار اقکصادي دار ق؛دته: 4)

 

 فصل هفتم

 تاثیرات سیاست بودجه باالي رشد اقتصادي

 من ؛  د ن ی رشد اقکصادي:  .3

 تأثیرات  یا ت ق؛دته قاهي ع؛ام  رشد اقکصادي .4
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 تأثیرات  یا ت ق؛دته قاهي نیردي دار-الت

 تاثیرات  یا ت ق؛دته قاهي  رمایه ی اري  ا-ب

 :  رمایه ی اري  اي دص؛عي1-ب

  رمایه ی اري  اي ددلکي 2-ب

 تاثیرات  یا ت ق؛دته قاهي حیشرفت ت نال؛ ي-3

 

 فصل هشتم

 سیاست بودجه وتوزیع مجدد عاید ودارائی

 .  ده ت؛زیپ م دد عاید1

 ق؛دته قایک د یله ت؛زیپ م دد عاید: . 2

 الت: ع؛اید ق؛دته قایک د یله ت؛زیپ م دد عاید

 : تاثیرات مالیات ماریم قاهس ت؛زیپ م دد عاید1الت 

 : تاثیرات مالیات غیر ماکریم قاهس ت؛زیپ م دد عاید2الت 

 ب: مصاره ق؛دته قایک د یله م دد عاید: 

 ت؛زیپ م دد عاید: تاثیرا تادیات انکرالی قاهس 1ب

 : تاثیرات مدادنت  ا قاهس ت؛زیپ م دد عاید2ب

  یا ت ق؛دته قایک د یله ت؛زیپ م دد دارادس:  -3

 الت: ع؛اید ق؛دته قایک د یله ت؛زیپ م دد دارائی

 ب: مصاره ق؛دته قایک د یله ت؛زیپ م دد دارائی

 

 فصل نهم

-1381) چهاار ساال اخیارمطالعه و تحلیل بودجة ملي )عادي و انکشافي( کشور طي 

1384) 
 1381. ق؛دتة عادي د ان شافي  ام 1

 1381: ق؛دتة عادي  ام 1-الت

 1381: ق؛دتة ان شافي  ام 1-ب

 1382. ق؛دته عادي د ان شافي  ام 2

 1382: ق؛دتة عادي  ام 2-الت

 1382: ق؛دته ان شافي  ام 2-ب

 1383. ق؛دته عادي دان شافي  ام3

 1383: ق؛دته عادي  ام 3-الت

 1383: ق؛دته ان شافي  ام 3-ب

 1384. ق؛دته عادي دان شافي  ام 4

 1384: ق؛دته عادي  ام 4-الت

  1384: ق؛دته ان شافي  ام 4-ب
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 مضمون مدیریت تشبثات

 

 مقدمه:

ایص ممدم؛  دده اعد؛م مددیریت را قدراس  د ک؛ر ددلکدی قدا تأدیدد قدر تن در انکردادس د 

نمایدد دارد. ممم؛  قر ایص مائله نید  تمردد  مدی اس تصمیم ییرس مدرفی میم ارت

ز این ه مهفریدت  ا را ای اد نماید د ق ب؛د قتشد. اده ر بریت د مدیریت چس؛نه ارز 

 داس ادارال چیدا   دا، د ارز  ا ات ا قدر داندی، م دارت  تما  حالیایاترا د ق ب؛د ارای

دارمنددا  دددمات دده  قه مثاق  ر برا  مدیریکی دارد، یدرفکص ایدص ممدم؛  قدراس  مده

دنندد، ضدردرس ا کدداد اس شا  را دقت ق ب؛د دفاتر شا ، ن اد اس شا  د تامده مدی

 قاشد. می

س ا دت قدر تمدا   داحات ضدردرس مددیریت قده امردمده در حالی ه ا اس ایص ممدم؛ ،

شددم؛م مدددیریت مندداقپ قشددرس، مدددیریت مدل؛مدداتی، مدددیریت مددالی، مدددیریت دینیددت د 

ی . م ید قر  ، ایص ممم؛  قدر تصدمیم ییدرس د  دل؛ک ادالقدی قده مدیریت ا کراتیژ

دنددد ددده قایددد ت؛ ددر مدددیرا  مددهثر ای دداد یردنددد.  دداس دلیدددس تمرددد  مددیحیددک م ددارت

 دداحات متکلددت مدددیریت از یریددو مصددرده شددد  فدددام ماصددلیص در ای دداد د تالیدد  

اس دداص  دم؛قدیدت  اس مددیریت درچالی مطالدات م؛ردس دارقردس ده قر ماای  د

 قه  م قافکه شدال اند.  دارند،  ازمانی تمرد 

 ا، د م؛اضدی ا ت ده قراس مدیریت  ده ایص ممم؛  ق ب؛د قتشید  دانی، م ارت

مهثر در   ک؛ر ددلکی د دص؛عی قه  ن ا نیاز ا ت. قه ایدص ترتیدب مددیریت تشدبثات 

ر دمد  قده  اس    ده در ایص ممم؛  تات ح؛شدی قدرار یرفکده اندد، قده مناد؛د شی؛ال

 ماصلیص یراحی یردیدال اند تا ادارال چیا  ق کر از  ن ا  ادکه ش؛د. 
 

 اهداف آموزشی: 

 داناکص  درد  تغییر مثبت در ام؛ر ت ارتید 

 یادییرس اعطالحات م م تشبکد 

  م؛ز  چس؛نسی حیشبرد ی  تشبکد 

 م ار درد  قارا   اس ت ارتید 

 قیشکر در تشبثاتددریافت  کراتیژس  اس ق کر قراس م؛فریت  ر چه  

 

 : شیوه ارزیابی محصلین

امکادا  ن دایی عد؛رت  ارزیاقی ماصلیص از یریو امکاانات عدننی، د در  مادکر د

فددردس د یردحددی نیدد  ماصددلیص ارزیدداقی شدددال داردددانسی ییددرد.  مچنددیص ت؛ ددر مددی

 ت؛اند. می

د  البکه یریره ارزیاقی ماصلیص مرق؛ی قه ماک؛اس ممم؛  د مطاقو لد؛ایو امکااندات

 ییرد. مرررات دزارت ماکر  تاصیالت عالی ع؛رت می
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 مفردات درسی مدیریت تشبثات
 

 فهرست مفردات درسی

 فصل اول )مدیریت استراتیژیک ( -1
 دظایت مدیریت  کراتیژی  -1
 تالی   کراتیژی  -2
 انکتاب  کراتیژی  -3
 تطبیو ددنکردم  کراتیژی  -4
 حال  ت ارتی -5
 ا داه ی  حال  ت ارتی -6
 ردند حال  ت ارتی -7
 تمریص فص  ادم -8
 

 فصل دوم )مدیریت بازاریابی (
 اق ار ددظایت مدیریت قازاریاقی -1
  ازماند ی قازاریاقی  -2
 تاریرات قازاریاقی -3
 من ؛  دما یت تاریرات قازاریاقی -4
 رد   اس تاریرات قازاریاقی -5
 رد   اس قازاریاقی )ماکریم دغیر ماکریم ( -6
 ل؛  کی  قازاریاقی -7
 تمریص فص  دد   -8
 

 )مدیریت منابع بشری (فصل سوم 
 دظایت دا داه مدیریت مناقپ قشرس -1
  ازماند ی دتنایم دیوارتمنت مناقپ قشرس -2
 ا کتدا  دقرنامه ری س حر ؛ن  م؛ردنار -3
 ترتیب دتالا  قرنامه ری س نیردس دار -4
 ترتیب دتالا  ق؛دته  ازس مصره حر ؛ن  -5
 تدییص م د  -6
 تمریص فص   ؛   -7

 فصل چهارم )مدیریت تغییر (
  اس تغییرقنیادسچالی  -1
 مناقپ م؛فریت تصدس -2
 مدیریت قارانات -3
 تیم مدیریت قارانات -4
 ع؛ام  قارا  تصدس  ا -5
 دظایت دمش الت ت ارت  اس د؛چ  دمک؛ ر -6
  کراتیژس  اس قراس ت ارت  اس د؛چ  دمک؛ ر -7
 تمریص فص  چ ار  -8
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 فصل پنجم )ارتباطات تجارتی (

 ا میت رداقر ق کر -1
 ارتبایات ت ارتی -2
 رداقر فر نسی -3
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 مضمون تهیه و تدارکات

 

 : مقدمه

قدد از فرا م نم؛د  دت؛ال مالی م؛رد ضردرت، ن؛قت ت یه د تداردات مد؛اد د د دای  

 قاشد. م؛رد ضردرت قا در نارداشت اقکصادیت، نافدیت د  یالیت در ی  تصدس می

شد؛د، ید ارس مدیه ده م؛ض؛  ت یه د ای  مرقد؛ی قده قتدی  دن ی  درمایی از  ن ای

در ممم؛  ت یه د تدداردات تن دا ردس فدرا م نمد؛د  مد؛اد مد؛رد ضدردرت تادیدد  ءً قنا

 ش؛د. می

 داس حدک م دم د قاقد  تدمدو در تمدا  ن ادامردز م؛ضد؛  ت یده د تدداردات ی دی از مبا

قاشدد دده چسد؛نسی    قده ا داس قد؛انیص د ددلکی، غیر ددلکی د  د ک؛ر دص؛عدی مدی

 ش؛د. تنایم میمرررات قا نار داشت دص؛عیت  ر ن اد 

   ا تداردات منام قا در نار داشت احکیاتات مرق؛ی ده تداد  تریدا  فدالیدت را در 

ه  ددا قدد دداس ت؛لیدددس د ددددماتی تمددمیص نمایددد از ماددای  ن ایددت م ددم در تمددا  فدالیددتدن ا

 ردد. شمار می

 

 آموزشی: اهداف 

 ش؛د: قنا ا داه  م؛زشی ایص ممم؛  قرار ذی  قه ع؛رت متکصر ارایه می

  شنایی قا اعطالحات م م ت یه د تدارداتد 

تثبیت نم؛د  احکیاج د مراح  حالنس ارس احکیاتات د؛تاال مدت، مک؛ ر المددت  

 د ی؛ی  المدتد

دانادددکص یرقک یددده دتدددداردات د مراحددد     قددده ا ددداس قدددان؛  ت یددده دتدددداردات  

 دردش؛ردن اد اس قیص الملید

 داناکص ان؛ا  ت یه د تدارداتد 

حرد ی ر اس دادیلبی د ان؛ا  دادیلبی  ا در اند؛ا  متکلدت ت یده د  شنایی قا  

 تدارداتد

 

 : شیوه ارزیابی محصلین

ارزیاقی ماصلیص از یریدو امکااندات عدننی، د در  مادکر دامکادا  ن دایی عد؛رت 

 داس فدردس د یردحدی نید  ماصدلیص ارزیداقی شددال دارددانسی ییرد.  مچنیص ت؛ ر می

 ت؛اند. می

ارزیاقی ماصلیص مرق؛ی قه ماک؛اس ممم؛  د مطاقو لد؛ایو امکااندات د البکه یریره 

 ییرد. مرررات دزارت ماکر  تاصیالت عالی ع؛رت می
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 تدارکات مفردات درسی تهیه و

 

 فصل اول

 مفهوم, ماهیت و انواع تهیه وتدارکات

 من ؛  دما یت ت یه دتداردات .1
 ا میت ت یه در ری  ازرشکه  اس اقکصادس .2
 ان؛ا  ت یه .3
 . ت یه دتداردات ماکریم دمرتبر قه ت؛لید 3. 1

 ت یه دتداردات غیرماکریم دغیر مرتبر قه ت؛لید  3. 2

 

 فصل دوم

 پالنگذاری تهیه وتدارکات

 دظایت حالنس ارس ت یه دتداردات .1
 مراح  حالنس ارس ت یه دتداردات .2
 . حالی ارس احکیاج2. 1

 . حالنس ارس ذدیرال دیدا 2. 2

 درید. حالنس ارس 2. 3
 

 فصل سوم

 انتخاب طرق وتکنیک تهیه وتدارکات

 انکتاب راال  اس ت یه دتداردات .1
 ردش ا دحرد ه ت یه دتداردات .2
 . ت یه دتداردات غیررقاقکی2. 1

 ت یه دتداردات رقاقکی 2. 2

 . حرد ه ارائیه حیشن اد ا قراس دادیلبی3

 . حرد ه ی  مرحله اس3. 1

 . یرزالدم  ددایلبی دری  حادت3. 1. 1

 . یرزالدم  داد یلبی ددمرحله اس3. 1. 2

 . حرد ه ددمرحله اس3. 2

 . یرزالدم  دادیلبی درددحادت3. 2. 1

 . یرزالدم  دادیلبی ددمرحله اس3. 2. 2

 . ت نی  ت یه دتداردات4

  درس ا ناددامکاا   فر ا. تمپ4. 1

 . قرارداددرید4. 2

 . اتراس عملیه درید دازمایی دردد امکده4. 3

 . مراقبت م؛عد تالیمی4 .3. 1

 . دنکردم دردد امکده4. 3. 2

 . دنکردم ق  )ع؛رت حااب( تادیه دش ایت4. 3. 3
 

 فصل چهارم
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 اصطالحات مهم تهیه وتدارکات

 ( PROCUREMENTتداردات) .1

 ( SINGLE-SOURCE PROCUREMENTتداردات از منبپ داحد) .2

 ( PROCURENT ENTITYادارال تدادات ) .3

 PROCUREMENT تددددددددددددددددارداتی )دمیکددددددددددددددده   یئدددددددددددددددت  .4

COMMITTEE/BOARD) 

 SPC()SPECEAL PROCUREMENTدمیادددی؛  تدددداردات دددداص ) .5

COMMESSION) 

 ADMINISTRATIVE REVIEWدمیکددددددده قرر دددددددی ادارس ) .6

COMMITTEE ) 

 ( PROCUREMENT CONTRACTقرارداد تداردات ) .7

 ( DIRECT PROCUREMINTتداردات ماکریم) .8

 (PROCUREMINT PROCEEDINGحرد ه تداردات ) .9

 ( PROCUREMENT CYCLEردند تداردات ) .10

 (PROCUREMENT OFFICEشدبه تداردات) .11

 (PROCUREMENT POLICY UNITداحدیا ادارال حالیای تداردات ) .12

 (ORDERفرمایی ) .13

 (QUOTATIONنرخ ییرس) .14

 REQUEST FOR QUOTATIONSمراحدد  درد؛ا ددت نددرخ د ددی) .15

PROCEEDINGS) 

 (REQUEST FOR QUOTATIONSدرد؛ا ت نرخ د ی ) .16

 ( SOLICITATION DOCUMENTSا ناددرد؛ا ت ) .17

 REQUEST FOR PROPOSALSمراحدددد  مطالبدددده حیشددددن ادات) .18

PROCEEDINGS) 

 مطالبه حیشن ادات قراس ددامات مش؛رتی .19

 (BID فر ) .20

 (ALL-OR- NONE BID یچ ) -یا- فر تما  .21

 (FIRM BID/ OFFER فرثاقت) .22

 (BID EVALUATIONارزیاقی  فر) .23

 ( ANALYSIS OF BIDS/OFFERS فر ا)تالی  دت  یه  .24

 (BID FORMف؛رمه  فر) .25

 (BID OPENINGیشایی  فر ا) .26

 (BIDDERدادیلب یا مناقصه دنندال ) .27

 (BIDDINGمناقصه دادیلبی ) .28

 (OPEN BIDDING / OPEN TENDERمناقصه یا دادیلبی قاز) .29

 ( RESTRICTED TENDERمناقصه یا دادیلبی مرید) .30

 ICB()INTERNATIONALمناقصدددددددده رقدددددددداقکی قددددددددیص المللددددددددی) .31

COMPETITIVE BIDDING ) 

 ( TWO- STAGE TENDERINGمناقصه ددمرحله یی) .32

 (COMPETITIVE BIDDINGمناقصه یا دادیلبی رقاقکی ) .33

 ( CONDITION LETTERشرینامه) .34
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 ( CIRCULARSمکاد المال ا) .35

 ( CONSULTANTS’ SERVICESددمات مش؛رتی) .36

 ( NON- CONSULTANCY SERVECESددمات غیرمش؛رتی) .37

 (CONTRACTIORقراردادس) .38

 قراردادس مکد د .39

 (CONTRACT DOCUMENTSا نادقرارداد) .40

 (DRAFT CONTRACTحیی ن؛یم قرارداد) .41

 (BREACH OF CONTRACTنرض قرارداد) .42

 (PERSONشتص) .43

 (GOODSاتناس) .44

 (PUBLIC ENTITYادارال عامه) .45

 (PUBLIC FUNDSدت؛ال عامه) .46

 تممینات .47

 نیام؛ر ادکما .48

 (WAYBILLقارنامه) .49

 (TESTING زمایی ) .50

 (ADVICE OF SHIPMENTاقالغیه مام؛له ) .51

 (ENQUIRYا کدال ) .52

 (ARRIVAL NOTICEایالعیه دردد اتناس ) .53

 (EXPRESS WARRANTYاظ ارنامه ضمانت) .54

 (EARINEST MONEYح؛م قیدانه) .55

 (ADVANCE PAYMENTحیی حردادت) .56

 (SECURITIESتامینات ) .57

 (PERFORMANCE SECURITYتامیص اترا) .58

 (CONCEALED DAMAGEداارال حن ا  شدال) .59

 (LATENT DEFECTنرص ح؛شیدال ) .60

 (INTELLECTUAL PROPERTYدارایی  اس ذ نی یا ف رس) .61

 (TRADEMARKعالمه ت ارتی) .62

 (BRAND NAMEنا  ت ارتی ) .63

 (LETTER OF INTENTمرا  نامه ) .64

 (GROSS WEIGHTدز  دالص) .65

 (NET WEIGHTدز  دالص یا دز  اعلی) .66

 (”REJECTION ADVICE “NOTEیادداشت رد) .67

 AWARD AUTHORITY مراعطا) .68
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 مضمون اقتصاد عامه

 

 مقدمه:

 داس ددلددت د تم؛ید  مصداره ددلدت را مد؛رد مطالددده اقکصداد عامده چسد؛نسی فدالیدت

فدرل   داس ددلدت،ایص ممم؛  نردی ددلدت در اقکصداد، حدددد فدالیدت د د. درقرار می

 د دص؛عی م؛رد مطالده قرار د؛ا د یرفت.میا  داهس عامه 

 

 اهداف آموزشی: 

  :د؛ا ند یردید شنا دکم ایص د؛رس ماصلیص قا ماای  ذی   در

 ا ا ات اقکصاد عامه. اقکصاد قازار،اقکصاد حال  مرد س د متکلر -7

  اس ددلت دتاثیرا  ا  قاهس اقکصادحددد فدالیت -8

 داهس عم؛می ددص؛عی -9
 

 : ارزیابیشیوه تدریس و روش 

 ادیددر  ددر ایددص ددد؛رس قدده شددی؛ال ل چددر قدد؛دال، ت ددت ارزیدداقی ماصددلیص در دردس در

قدراس ارزیداقی،  عالدال م؛ضد؛عات فد؛ل قر د مباک  ؛اهت تالیلی ین انید شدال ا ت

 قاشد: ذی  می ییرد ده قرار اس تدید تدریم ا کنادال ع؛رت میقیشکر از رد 

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
   امکاا  ن ایی  ماکر 
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 مفردات مضمون اقتصاد عامه

 

 فصل اول: اساسات اقتصاد عامه 

 حیدایی اقکصاد عامه  .9

 ما یت د م؛ض؛  قاک اقکصاد عامه  .10

 ددلت د  یر تا؛م دظایت     .11

 اقکصاد قازار، اقکصاد عامه د اقکصاد متکلر  .12

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 

 فصل دوم: رشد سکتور عامه 

 شكات قازار د ضردرت اقکصاد عامه  .11

 تا؛م در ناریات حیرام؛  حددد مدادله ددلت در اقکصاد .12

  اي تدایانه رشد  كک؛ر عامه در مدم .13

 شادص  اي ق ری شد  ددلت  ا  .14

 ا داه د نری اقکصادي ددلت  ا  .15

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 

 های دولت و مخارج عامه فصل سوم: فعالیت

 متارج عامه از نار تاثیرات اقکصادس  ن ا  .15

 كاه  ا یا اتناس عامه  .16

 امكانات انکتاب كاه  اي عامه   .17

 تصدي  اي عامه   .18

 تامیص  یا ت اتکماعي   .19

  باایدي  ا )كمك  اي قالع؛ض ددلکي(   .20

 مدادنت  اس ددلکي .21

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 فصل چهارم: بودجه و ساختار منابع و مخارج دولت 

 من ؛ ، دظایت د ا میت ق؛دته  .11

 ق؛دته، مدیریت د  ما نسي  .12

 ما یت د ا داه تصنیت ق؛دته  .13

 تصنیت متارج در ق؛دته ددلت .14

 در ق؛دته ددلت  تصنیت در مد  ا یا مناقپ عایداتي .15

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  
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 فصل پنجم: دولت و توزیع درآمد 

 مناقپ در مد  .11

 امكانات اندازال ییري ناقراقري ت؛زیپ در مد .12

 ع؛ام  م؛ثر در ای اد ناقراقري ت؛زیپ در مد  .13

 ناریات حیرام؛  ت؛زیپ عادهنه در مد  .14

 امكانات تددی  ناقراقري  ا در ت؛زیپ در مد  .15

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 

 فصل ششم: سیستم های مالی و مالیاتی 

 من ؛  د ما یت  یاکم مالي ددلت  .17

  ادکار  یاکم مالي  .18

 مدیریت مالي  .19

 مشتصات  یاکم مالیاتي  .20

 مشتصات ناا  مالیاتي ا ال   .21

  یاکم مالیاتي تاریتي  .22

  یاکم مالیاتي مدر؛م  .23

  یاکم مالیاتي اقکصاد حال  مرك ي  .24

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 فصل هفتم: مالیات 

 من ؛  د ما یت مالیات  .13

 اع؛م مالیات .14

 ق؛اعد ناا  مالیاتي  .15

 انکرام مالیات  .16

 تدلو مالیاتي  .17

 نرخ  اي مالیات  .18

 دالعه 

  ؛اهت 

 م د  

 

 فصل هشتم: سیستم مالیاتی افغانستان 

 من ؛  د ما یت مالیات ماکریم  .11

 ان؛ا  مالیات ماکریم در افغاناکا   .12

 من ؛  د ما یت مالیات غیر ماکریم  .13

 ان؛ا  مالیات غیر ماکریم  .14

 ضردرت قه اعالح  یاکم مالیاتی افغاناکا   .15

 دالعه 
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  ؛اهت 

 م د 

 

 فصل نهم: عواید غیر مالیاتی و استقراض دولت 

 ع؛اید از تشبثات ددلکي د دص؛عی  ازس ایص قتی  .9

 ع؛اید از یریو فرد  دارائي  رمای؛ي د ثردت  اي یبدي  .10

 ا کرراض ددلت قایک یك منبپ تم؛ی  متارج ددلت  .11

 - 81 یر تا؛م ع؛اید ددلت افغاناکا  از منبپ دادلدی د ددارتی یدي  دال اي  .12

87  

 دالعه

  ؛اهت 

 م د 

 

 فصل دهم: مخارج دولت 

 مالحاه تاریتي متارج ددلت  .19

 ما یت د مشتصات متارج ددلت   .20

  ادکار متارج عامه   .21

  ن؛ا  تصنیت متارج عامه   .22

 انكشاه متارج ددلت  .23

 عل  انكشاه متارج ددلت  .24

 ناریات در م؛رد تدیص اندازال مااعد تریص متارج ددلت  .25

 ان؛ا  متارج ددلت  .26

  1388-1382 یر انكشاه متارج ددلت یي  ال اي  .27

 دالعه

  ؛اهت 

 م د  

 ت؛ضیو منا یم د اعطالحات
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 مضمون تریننگ )کار عملی(

 

 :یموزشآ اهداف

 تدریس:روش  میتود و

 شیوه ارزیابی:
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 سمستر اول صنف چهارم

 مضمون بانکداری

 

 مقدمه:

 دننددال ادد  د در  ا م؛ ات مالی د دایت دننددال اندد دده دتد؛ال مدالی از حدم انددازقان 

چند  . درد ندمی عکدکی، ت؛لیدس قرار  اس مصرفی،قتی قرضه ییرندیا  در ادکیار

 داس قتدی ای اب مدیریت  دالم در دال ادیر عندت قان دارس رشد چشم ییرس نم؛دال د

 ددار د  دا قدا منداقپ مدالی  درعدالدال چد؛  قاند  قدر .دنمایدقرضه می مدیریت دارایی د

ایص ده ایص منداقپ  ل ا قراس ایمینا  یافکص از دقاشددارند ده مرق؛ی قه امانت ی ارا  می

 در مدد؛ردهز  ا ددت تددا ماصددلیص  ییددردمیمدد؛رد ا ددکنادال  مدد؛ثر قدده عدد؛رت دددارا د

د دت ه  اس ددافی را قدم ارت   دانی د فدالیت  ناارت از چس؛نسی مدیریت قان  د

 درند.  

 

 اهداف آموزشی: 

 :قه درک م؛ض؛عات ذی  د؛ا ند یردید دکم ایص د؛رس ماصلیص قادر در

 ا میت  ن ا را در اقکصاد  ا دظایت دقان  -1

 )قد ی  ا ددارایی  ا(  اتالی  قیالنم شیت قان  -2

 مدیریت دارایی د قد ی  اس قان  -3

 ان؛ا  دطرات دمدیریت دطر درقان   ا -4

 مدیریت دطر دریدت،دطرماردیت، دطرنردینسی، دطرعملیاتی-5

 قارا   اس مالی-6

 دمرررات دناارت قان   ا را درک نمایند -7
 

 شیوه تدریس و روش ارزیابی محصلین: 

 داس ا دکنادال یردیددال. ماصدلیص قده یدردپدرایص ممم؛  ازشی؛ال ارایده حری نکیشدص  دا 

چندا  ت دت  منمایندد.   داس دداص قدان ی ددارتا ردس قمدیه ،د؛چ  ترایم می یردند

یردحددی ردس ماددای  ددداص قددان ی  دددار ارزقددایی ماصددلیص از شددی؛ال حر ددی  دد؛اهت،

 اس تدید قراس ارزیاقی، قیشکر از رد  عالدال م؛ض؛عات ف؛ل قر د یرددمیا کنادال 

 قاشد: ذی  می ییرد ده قرارادال ع؛رت میتدریم ا کن

 ر  اعت در ی قب  از تدریم ارزیاقی از درس ی شکه  در  
  امکاا  عنری ما ؛ار 
  دار دانسی 
  امکاا  د ر  ماکر 
  د امکاا  ن ایی  ماکر 
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 بانکداری درسیمفردات 

 

 فصل اول

 بانك چگونه بمیان آمد

 حیدایی قانك -6

 تدریت قانك -7

 ا داه قانك -8

 مدیریت قانكاع   اي  -9

 مشتصات  یاکم قانكي -10

 

 فصل دوم

 عملیات بانكي

 قد ي )ان؛ا   وردال  ا قانكي، قردض قانك، حااب  رمایه( -11

 دارائي  ا )ذدایر، قردض، دارایي  اي دارتي،  ایر دارایی  ا( -12

 ترایم قندي عملیات قانكي -13

 الت: ت ارت د ح؛م

 ب: عملیات اعکباري د كریدتي

 (دیمب؛رس –كردیت  ا در ت ارت دارتي )اكریدتیت  -14

 حد د درته اعکبار -15

 عملیات مالي قانك )امانات د حااب تاري( -16

 چك  ا -17

 تن ی  -18

 ان؛ا  حم انداز ا -19

 عملیات  رمایه ی اري قانك -20

 

 فصل سوم

 انواع بانك ها

 قانك مرك ي -5

 یا ددت  دداي قانددك مركدد ي )ذدیددرال قددان؛ني حددد اقدد ( )تغیددر نددرخ تن یدد  م دددد(  -6

 ) یا ت قازار(

 قانك  اي تتصصی -7

 قانك  اي ت ارتي د دظایت  ن ا -8

 

 فصل چهارم

 سیستم بانكي و پیدایش آن در افغانستان

 قانك  اي دادلي -الت

 قانك ملي -11

 د افغاناکا  قانك -12

 قانك ر ني د تدمیراتي -13

 قانك انكشاه زراعکي -14

 قانك عندکي -15
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 قانك حشکني -16

 قانك عادرات -17

 كاق  قانك -18

 ع ی ي قانك -19

 قانكغمننر  -20

 قانك  اي دارتي -ب

 فر ت مایكرد فایننم قانك -1

2- AIB  قانك قیص المللي افغاناکا 

  ریص قانك -3

 قرك افغاناکا  قانك -4

 فرد  قانك ا -ج

 حبیب قانك -1

 نشن  قانك حاكاکا  -2

 حن  ب نشن  قانك حاكاکا  -3

 قانك النالح لمکد -4

  کندرد چارتر قانك -5

 

 فصل پنجم

 انكشاف یافته و یا الكترونیكبانكداري 

 ما یت قانكداري الكکردنیك -21

 تدریت قانكداري الكکردنیكي -22

 نار قه  یر تاریتي قانكداري الكکردنیك -23

 ات؛ما ی؛  حشت می  -24

 ات؛ما ی؛  قمراق  -25

 مکص   ادکص مشکریا  قاااب شا  -26

 یكوارچه  ازي مشکریا  د مرتبر  ادکص  ن ا قا تمامي عملیات قانكي -27

 الكکردنیكي ا داه قانكداري -28

 اشكام مدم؛لي قانكداري الكکردنیكي -29

 قانكداري الكکردنیكي مصره كنندال -30

 ماشیص  اي ات؛مات عرافي -31

 ماشیص  اي نرطه فرد  -32

 قانكداري تلن؛ني -33

 قانكداري انکرنکي -34

 قانكداري دانسي -35

 قانكداري الكکردنیكي قیص البانكي -36

  ؛ینت -37

 كارت  اي حال کیكي -38

 كارت  اي  ؛شمند -39

 ازكارت  اي اعکباريم ایاي ا کنادال  -40

 

 فصل ششم
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 بانكداري اسالمي

 من ؛   ؛د در ا ال  -8

 فرل قانكداري ا المي از قانكداري غرقي -9

 قانك  اي ا المي چط؛ر كار مي كنند.  -10

)مشدداركت، ممددارقت، اتددارال از ناددر شددریدت، مراقادده، قیددپ م؛تدد ، قیددپ  ددلم، عرددد 

 ا کصنا (

 دت؛ال قانكيقانك  اي ا المي د یرز كار    در راقطه قا  -11

 م ایاي قانكداري ا المي -12

 عام  دیني -13
 عام  اقکصادي د اتکماعي -14
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  های عمومی اقتصادی سیاستمضمون 

 

 اهداف آموزشی: 

 مادیی قیشکر ف رس دعملدی قدراس درک دتطبیدو  یا دت  داس ددال  اقکصدادس شدام  

 درک دشنادت ناا  اقکصادس، زمینه  اس تطبیری  یا ت  اس عم؛می اقکصادس مانند

ت؛ دده  ، یا دت اشدکغام دا دکتدا  ، یا دت ت؛زیدپ ، یا ت اتکماعی ، یا ت رقاقکی

اقکصادس،  یا ت  اس مالی دح؛لی د یا ت ت ارت ت دانی د یا دت حد؛لی مدالی قدیص 

 . الملی دت؛انائی تطبیو دعملیاتی ایص  یا ت  ا در ناا  اقکصادس دش؛ر

 

 : میتود تدریس
منددا یم حیچیدددال دناددرس درد  حر ددی دحا دد  رد   ددیمنارس دل چددر قددراس ت؛ضددیو 

رد  ارائیددده مددد؛دم  دددا دقدددراس درک قیشکرم؛ضددد؛   ،قات؛تددده قددده مشددداردت یرد دددی

 . دمطالده م؛ض؛  قاا کنادال ازمناقپ علمی دارایه ا  ت؛ ر دانش ؛یا 

 

 : ارزیابی
دمنیدددیت    قددایرح حر ددی  دداس عمدد؛می ددلددی از  ،ماکدد؛ا ،ارزیدداقی دینددی از درس

د ددر  ماددکر دن دداس قددا  ،زیدداقی دمددی دمردددارس قددا اددد  امکاددا  عددننیار ،دانشدد ؛یا 

ت؛ضیای دچ ارت؛اقه ددر ت دغلدر قده  دده ارترداس  ،رد   ا س ی؛نا ی؛  تالیلی

 . ت؛انائی شایردا  د زم؛   اس رقاقکی قراس داریاقی
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 های عمومی اقتصادیسیاست درسی مفردات

 

 مقدمه 

 فصل اول 

 سیاست اقتصادیرابطه تیوری اقتصاد ملی و 

 تدریت  یا ت اقکصادس .11

 تی؛رس اقکصاد ملی د  یا ت اقکصادس .12

 م؛ض؛   یا ت اقکصادس .13

  یا ت عملی اقکصادس .14

 ناا  اقکصادس -

  یا ت  ادکارس -

 علم  یا ت اقکصادس .15

  ادکار منطری ماای   یا ت  اس اقکصادس -

 حامال   یا ت اقکصادس -

 تصمیم ییرندیا  -

 عامال  نن؛ذ در  یا ت اقکصادس -

  اس  یا ت اقکصادسانسی ال -

 مراح  اعمام  یا ت اقکصادس .16

  اس اقکصادس ده  اس  یا ت .17

  اس اقکصادس یاکم  ده .18

  اس  یا ت اقکصادساق ار .19

 ام انات اق ار  یا ت اقکصادس .20

 فصل دوم

 سیاست نظام اقتصادی

  اس مرتبر   تدریت  یا ت ناا  اقکصادس د  احه .4

  یا ت ناا  د  یاکم  اس اقکصادس .5

 ا ت ناا  در  یاکم  اس اقکصادس ی؛نای؛  ی .6

  یا ت ناا  اقکصادس در اقکصاد قازار نی؛لیبرام -

  یا ت ناا  در اقکصاد قازار  دایت شدال -

 فصل سوم

 سیاست های عمده اقتصادی

  یا ت مالی .13

  یا ت ح؛لی .14

 اق ار اس  یا ت ح؛لی .15

  یا ت تن ی  -

  یا ت قازار  زاد -

  یا ت حداق  ری ره -

 ا دار یا ت نرخ تبادم  -

  یا ت رشد اقکصادس .16

  یا ت  اس عمدال رشد اقکصادس .17

  یا ت  رمایه ی ارس -
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  یا ت قازار دار -

  یا ت رقاقت -

  یا ت حالنس ارس رشد اقکصادس -

  یا ت اتکماعی -

  یا ت ا کتدا  .18

  یا ت  رمایه ی ارس د حم انداز .19

  یا ت حالنس ارس اقکصادس .20

  یا ت ت؛زیپ .21

  یا ت ان شاه اقکصادس .22

 دارتی یا ت ت ارت  .23

  یا ت اتکماعی .24
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 مضمون مدیریت منابع بشری

 

 مقدمه:

 س دات ددار چده در تصددس م؛ض؛عات م م غرض اترا مدیریت مناقپ قشرس ی ی از

اتدراس دددمات  زیدرا دده ع؛امد  ت؛لیدد د، قاشدددماتی می س اچه درتصدس د ت؛لیدس

مناقپ قشرس  یا اناانی د دار سقدد  داشکص نیرد ت؛اندمین د م؛اد دار مانند د ای  دار

 ستادک ؛   در قه ش   م؛ثر  قایدم؛ اه   رادارال ییرد.  مطل؛ب م؛رد ا کنادال قرار

زیدال تال  نماید، زیرا  ریاال تصدس قت؛ا دد دده رد د نیردس دار ما ر مناقپ قشرس یا

   دددمات  یدا دادب دندد د دد؛قکر را یدا قدازار تایسداال ق کدر د   در ددمات  یا ت؛لید د

منداقپ میادر یدردد د ت؛اندد داشدکص منداقپ قشدرس دد؛قکر مدی قدا. قاشدد تدردنیدت قدا دق کر 

ر بدرس  ت؛اندد ا دکتدا  نادارت ددرزیددال مدی د  یداالقشرس د؛قکر ت؛ ر ی  مددیریت 

حدم مددیریت منداقپ قشدرس ق کدر دارد.  ق کدر د م؛ اه نیاز قه مناقپ قشرس ش؛د ل ا  ر

 دالعه درد: چنیص یت مناقپ قشرس را ت؛ا  قه ی؛ر فشردال ا داه  م؛زشی مدیرمی

 

 اهداف آموزشی: 

 اف ایی اقک ارات در اتتاذ تصامیم د ر ید  قه ا داه مک؛قدهد 

 داناکص ترایمات د یبره قندس دظایتد 

  م؛دکص شی؛ال  اس ا کتدا د 

 داناکص یراحی قرنامه ری س  اس مناقپ قشرسد 

 قشرسد م؛ز  ا کنادال از  یا ت  اس قرنامه ری س نیردس  

 

 : شیوه ارزیابی محصلین

ارزیاقی ماصلیص از یریدو امکااندات عدننی، د در  مادکر دامکادا  ن دایی عد؛رت 

فددردس د یردحددی نیدد  ماصددلیص ارزیدداقی شدددال  داردددانسیییددرد.  مچنددیص ت؛ ددر مددی

 ت؛اند. می

البکه یریره ارزیاقی ماصلیص مرق؛ی قه ماک؛اس ممم؛  د مطاقو لد؛ایو امکااندات د 

 ییرد. دزارت ماکر  تاصیالت عالی ع؛رت میمرررات 
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 مدیریت منابع بشریدرسی مفردات 
 

 فهرست مطالب
 ماهیت مدیریت منابع انسانی –فصل اول 

 مردمه

 فلانه مدیریت مناقپ اناانی

 من ؛  مدیریت مناقپ اناانی

 تاریتچه دنری مدیریت مناقپ اناانی

 ا داه مدیریت مناقپ اناانی

 مدیریت مناقپ اناانی دظایت دماهلیت  اس

  یا ت  ا ددر می  اس مدیریت مناقپ اناانی

 دالعه فص  ادم 

 د؛د زمائی فص  ادم
 

 تجزیه, طراحی وطبقه بندی مشاغل –فصل دوم 

 مردمه

 ت  یه شغ 

 ردش اس ت  یه شغ 

 نکایج حاع  ازت  یه شغ 

 دارقاک اس متکلت ت  یه شغ 

 غنی  ازس شغلی

 یبره قندس مشاغ 

 دالعه فص  دد  

 د؛د زمایی فص  دد  

 

 جذب وگزینش ،نیرویابی –فصل سوم 
 مردمه

 نیردیاقی

 ت ب

 ی ینی

 مدیار اس ی ینی

 نری مدیرا  مناقپ اناانی درنیردیاقی , ت ب دی ینی

 دالعه فص   ؛  

 د؛د  زمایی فص   ؛ 
 آموزش وتوسعۀ منابع انسانی -فصل چهارم

 مردمه 

 یادییرس

 مراح   م؛ز 

 ردش ا دفن؛   م؛ز  دت؛ د  مناقپ اناانی

 یرد  شغلی

 مدیریت چندتانبه
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 دالع  فص  چ ار 

 د؛د زمایی فص  چ ار  

 

 حقوق ودستمزد –فصل پنجم 

 مردمه

 تداریت دمنا یم دلی حر؛ل دد کم د

 اعطالحات حر؛ل دد کم د

 ناریه  اس حر؛ل دد کم د

 ات اس تش ی  د ندۀ حر؛ل دد کم د

 حر؛ل دد کم د یا ک اس دلی 

 حردادت حر؛ل دد کم ددرزما  قیمارس

 دالع  فص  حن م

 د؛د زمایی فص  حن م

 

 ارزشیابی مشاغل –فصل ششم 

 مردمه

 ارزشیاقی مشاغ  چیات ؟

 ف؛اید ارزشیاقی مشاغ 

 مادددیک اس ارزشیاقی مشاغ 

 زما  ارزشیاقی مشاغ 

 ردش اس ارزشیاقی مشاغ 

 ارزشیاقی مشاغ  درایرا 

 یرح ناا   ما نگ حردادت داردنا  ددلتن ات عمدال 

 دالع  فص  ششم

 د؛د زمایی فص  ششم

 

 

 رسیدگی به شکایات انضباط و –فصل هفتم 

 مردمه

 تداریت دمنا یم انمبای

 ان؛ا  انمبای

 ن اتی ده قاید قب  ازم ازات اس انمبایی م؛رد ت؛ته قرارییرند

  یا ک اس دلی انمبایی

 تداقیرانمبایی

 ش ایاتر یدیی قه 

 شی؛ۀ ش ایت درد 

 دالع  فص   نکم

 د؛د زمایی فص   نکم

 

 کارکنان ارزشیابی عملکرد –فصل هشتم 

 مردمه
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 تداریت, منا یم د دف اس ارزشیاقی عمل ردداردنا 

  دف اس ارزشیاقی عمل رد داردنا 

 مدیار اس ارزشیاقی

 ارزشیاقی عینی یاارزشیاقی ذ نی ؟

 عمل ردداردنا انارافات درارزشیاقی 

 چه داانی قاید ارزشیاقی دنند؟

 ردش ادفن؛  ارزشیاقی عمل رد داردنا 

 تنسنا اس ارزشیاقی عمل رد داردنا 

 دالعه فص   شکم

 د؛د زمایی فص   شکم
 

 برنامه ریزی نیروی انسانی –فصل نهم 

 مردمه

 م ایاس قرنامه ری س نیردس اناانی

 ا میت قرنامه ری س نیردس اناانی

 دمنا یم قرنامه ری س نیردس اناانی تداریت

 مرتبر  ادکص قرنامه ری س نیردس اناانی قا قرنامه ری س ا کراتژی 

 یام اس نتاکیص قراس قرنامه ری س نیردس اناانی

 تدییص  یا ک اس قرنامه ری س نیردس اناانی 

 مراح  قرنامه ری س نیردس اناانی

 ا کنادال ازالس؛درقرنامه ری س نیردس اناانی

 عه فص  ن مدال

 د؛د زمایی فص  ن م

 

 سالمت, ایمنی ورفاه کارکنان –فصل دهم 

 مردمه

م مکریص حیام دا د ددف اس قد؛انیص دقرنامده  داس مرقد؛ی قده تدأمیص  دالمت,ایمنی درفداال 

 داردنا 

 ع؛ام  ا کرس  فریص

 ر  اس غلبه قرا کرس

 دالع  فص  د م

 د؛د زمایی فص  د م

 

 درمدیریت منابع انسانیرویکرداخالقی  -فصل یازدهم
 مردمه

 چرارفکار اس غیرادالقی دغیرقان؛نی درمناقپ اناانی  ازم ن ا قه دت؛دمی  یند؟

 عدالت دادارۀام؛رمرق؛ی قه رعایت ادالقیات, ق؛انیص دمرررات  ازمانی

 اثرات دحیامد اس رفکار اس غیرادالقی دغیرقان؛نی قراس  ازما  دمدیریت

 دا کررار یاکم رعایت ادالقیات دقان؛نسرایی در ازم ن ا حیشن اد ایی درزمین  ای اد

 دالع  فص  یازد م

 د؛د زمایی فص  یازد م
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 مضمون مدیریت مالی

 

 مقدمه:

قددراس این دده یدد  فدالیددت مدددیص اقکصددادس را  غدداز نمددایم، قدددد از درک ضددردریات 

. حدم شد؛دمرق؛ی، هز  ا ت تا مشتص یردد ده مناقپ مالی    از د ا چس؛نده فدرا م 

م؛ض؛  مالی در تما  دمونی  ا ددلکی د دص؛عی قایار م م ق؛دال د تداثیرات مادکریم 

قاهس تمامی ام؛ر اقکصادس دارد. قدیص ملا؛ظ مدیریت مالی ی  ممم؛  م م حنداشکه 

 دند: میش؛د د ا داه ذی  را دنبام می

 

 اهداف آموزشی: 

 داناکص راقطه ام؛ر مالی قا  ایر عل؛ د 

 دنکردم مصارهد م؛دکص  

 حیی قینی دضدیت مالی اریا د 

 داناکص نابت  اس مال یتد 

  شنایی قا نابت  اس مالید  

 یادییرس م ارت  اس تالی  د ت  یه ع؛اید د مصارهد 

 یادییرس ت  یه د تالی  ن ایی 

 

 : شیوه ارزیابی محصلین

ارزیاقی ماصلیص از یریدو امکااندات عدننی، د در  مادکر دامکادا  ن دایی عد؛رت 

 داس فدردس د یردحدی نید  ماصدلیص ارزیداقی شددال دارددانسی ییرد.  مچنیص ت؛ ر می

 ت؛اند. می

البکه یریره ارزیاقی ماصلیص مرق؛ی قه ماک؛اس ممم؛  د مطاقو لد؛ایو امکااندات د 

 ییرد. مرررات دزارت ماکر  تاصیالت عالی ع؛رت می
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 مدیریت مالی  درسی مفردات
 

 )مدیریت مالی( فصل اول

 تدریت مدیریت مالی  

 تاریتچه مدیریت مالی 

 نری مکدادم مدیر مالی  

 یبدیت ام؛ر مالی  

 راقطه ام؛ر مالی د  ایر عل؛   

 قتش اس متکلت مدیریت مالی

 ام؛رمالی ددلت  

 ام؛ر مالی ادرال ق ادار د  رمایه ی اری ا 

 ام؛ر مالی قیص المللی 

  ا د م؛ اات مالیام؛رمالی شردت

  اس ت ارتی شردت ام؛ر مالی

 دظایت مدیرا  مالی 

 دظایت عمدال در ت ت تأمیص نردینسی ) یالیت(

 حیی قینی تریا   یالیت )نردینسی(

 اف ایی د ت؛ال 

 مدیریت تریا  دت؛ال داد  شردت

 دظاینی ده من ر قه  ؛د  درس میش؛د 

 دنکردم مصاره

 قیمت ی ارس ماص؛هت 

 حیی قینی  ؛د 

 ه م؛رد انکااراندازال ییرس قازدال  رمای

 دظایت مدیریکی 

 مدیریت داریی ا 

 مدیریت دت؛ال

  ازما  ام؛ر مالی 
 ع؛ام  مهثر قر  ادکار مالی

 عنادیص مدیرا  مالی

 ا میت د نری مدیرا  مالی در تش یالت  ازمانی

 ام؛ر مالی در  ادکار شردت

 مدیریت مالی شردت

 نابت  اس مالی 
 ت  یه د تالی  ع؛رت  اس مالی 
 ت  یه د تالی  نابت  ا 

 نابت  اس مالی 

 ا کنادال دنندیا  از نابت  اس مالی

 یبره قندس نابت  اس مالی

 نابت  اس نردینسی 

 ا م نابت  اس  ؛د درس عبارت انداز:  
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  Ownership Rationsنابت  اس مال یت
 تدییص حد مک؛ ر  اس مالی 

 قرنامه ری س  ؛د)مناد ( 

 قرنامه ری س مالی

 قرنامه ری س مالیحرد ه  

 ت  یه د تالی  نرطه  رقار د نالی ح م  ؛د

 ت  یه د تالی  نرطه  رقارازیریو منانی دطی

 ت  یه د تالی  نرطه  رقار غیردطی

 ماا بات ریاضی درت  یه د تالی  نرطه  رقارس 

 ت  یه د تالی  ح م  ؛د

 Marginal Analysisت  یه د تالی  ن ایی  
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 تحقیق(مضمون سمینار )روش 

 

 :یموزشآ اهداف

 روش تدریس: میتود و

 شیوه ارزیابی:
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 مضمون کمپیوتر برای احصائیه

 

 مقدمه:

قا حیشرفت علم د تتنی  د ضردرت قه حد  مادای  قده ید؛ر ات؛مدات هز  ا دت تدا از 

ییرندددد دص؛عددداً در رشدددکه ام اندددات د د دددای  تتنی دددی دددده مددد؛رد ا دددکنادال قدددرار می

 اس هز  د ضردرس    مد؛رد مطالدده قدرار ییرندد. حردیرا احصائیه، قاید ی  تدداد 

 اس تشدریای د تا ماصلیص از م ارت داص قه ددارقرد  دموید؛تر در قتدی احصدائیه

 ارتبایی  شنا شدال قک؛انند.

 

 اهداف آموزشی:

تددددریم ممدددم؛  دمویددد؛تر در رشدددکه احصدددائیه از تملددده ضدددردریات هز  د حکمدددی 

 ت؛اند:ذی  قر دردال شدال می قاشد، ده قا تدریم    ا داهمی

 اس قدراس حد  مادای  اقکددایی قدراس احصدائیه Office اس فرا یرفکص حردیرا  -

 تشریای
ر یاد یرفکص حردیرا  -  اس داص دموی؛ترس ده قراس ماای  احصائی؛س دص؛عدا

 قاشد. اس ا کنکاتی هز  د ضردرس میقراس احصائیه
اس دددده قدددا ا دددکنادال از ارقدددا  د  ددقینی دددایی دددده قدددراس حیییدداد یدددرفکص حردیرا  -

 میک؛د اس ا کنکاتی احصائیه در دموی؛تر قاقلیت دارقرد دارند.
 ددداس احصدددائیه د اقکصددداد  دددایی دددده  مددده م؛دممطالدددده میک؛د دددا د حردیرا  -

 قاشد. اس احصائی؛س میریاضیاتی د دیسر م؛دم
 

 شیوه ارزیابی:

  ماکر در ی.اد  امکاا  نارس د عملی از ماصلیص در د ر د ادیر  -
دنکددردم د ناددارت از تریددا  ددرال حردکیدد  در احصددائیه مرددد س از یددره  -

 ا کادا  د افراد مال ی ادارال احصائیه مرد س
  ادنکردم چس؛نسی ا کنادال دموی؛تر در ن؛شکص  مینار ا د م؛ن؛یراه -
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 مفردات درسی کمپیوتر برای احصائیه

 

 SPSSبرنامه جامع احصائیوی 
 نامهبخش اول: مشخصات بر

 مدرفی د؛تاال اس حی اس اس

 . مدرفی عناات ا ا ی قرنامه۱

 data editor. عناه ۱.۱
 Output viewer . عناه ۱.۲
 Syntax editor. عناه ۱.۳

 . انکرام قیص عناات۲

 . قا ا کنادال از مین؛ د دینددز۱.۲

 task bar. قاا کنادال از ۲.۲
 resizing and placing windows. قا ا کنادال از ۲.۳

 . مشتصات مدم؛م د عمدال در  ر عناه۳

۳.۱ .title bar 
۳.۲ .menu bar 
۳.۳ .toolbar 
۳.۴ .status bar 
 . دالعه مشتصات عمدال۳.۵

 . مشتصات مناصر  ر ی  از عناات۴

 data editor. دد ظا ر عناه ۱.۴
۴.۲ .data editor data view 
۴.۳ .data editor variable view 
۴.۴ .Output viewer 

 مردر قر مین؛ ا. ۵

 . مین؛ اس مشکرک۵.۱

 . مین؛ اس مناصر قه ی  عناه۵.۲

 . دظایت  ر ی  از مین؛ ا۶

۶.۱ .file menu 
۶.۲ .edit menu 
۶.۳ .view menu 
۶.۴ .data menu 
۶.۵ . Transform menu 
۶.۶ .amalyze, window, and add-ons menu 
۶.۷ .graphs menu 
۶.۸ .utilities menu 
۶.۹ .help menu 

۶.۱۰ .insert menu 
۶.۱۱ .format menu 
۶.۱۲ .run menu 
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  ا. دار درد قا دادال۷

 . قاز درد  فای  اس حی اس اس۷.۱

 (Recently used files) اس در ن دی ی  ا ا کنادال شدال . فای ۷.۱.۱
 . ثبت یا ضبر نم؛د  فای ۷.۲

 . دارد د عادر نم؛د  مدل؛مات۷.۳

 . عادر  ادکص مدل؛مات۷.۳.۲

  ا. مدغم  ادکص دد فای  دادال۷.۴

 . مدغم  ادکص قمایا۷.۴.۱

 . مدغم  ادکص مکغیریص۷.۴.۲

 . حرنت نم؛د ۷.۵

 Syntax. حرنت نم؛د  دیکا یا ۷.۵.۱
 . حرنت نم؛د  ادت ح؛ت۷.۵.۲

 . تنایمات در ادت ح؛ت۷.۵.۳

 Entering data. دارد  ادکص دیکا ۷.۶
 . تدریت نم؛د  مکغیریص۷.۶.۱

 دیکا اس درددس. ۷.۶.۲

 (Transforming). تغییر ش   یا دیسری؛نی دیکا ۷.۷
 (Transform-compute). تغییر د ماا به ۷.۷.۱
 (Transform-Recode). تغییر د ری ؛رد ۷.۷.۲

 . تش ی  د ثبت  ایص ت م۷.۸

 . حات نم؛د   ایص ت م۷.۸.۱

 . داحی نم؛د   ایص ت م۷.۸.۲

 (Dialog Boxes) اس تبادم . تدبه۸
 . لیات مکغیریص۸.۱

 . نم؛دار انکتاب مکغیریص۸.۲

  اس قرنامه. ددمه۸.۳

  اس احصائی؛س. ددمه ی ینه۸.۴

 

 های توصیفیاحصائیه -بخش دوم

  اس ت؛عینی. احصائیه۹

 .  یت دیکا ا۹.۱

 Scales of Measurement. مریاس اندازال ییرس ۹.۲
 Frequency distribution. ت؛زیپ فری ؛نای ۹.۳

 Options ا ی ینه .۹.۳.۱
 Output. حاع  ۹.۳.۲

 Subgroups اس فرعی . یردپ۹.۴
 . دالعه دیم )قمیه(۹.۴.۱

۹.۴.۲ .OLAP Cubes 
۹.۴.۳ .Explore 
 Normality and Homogeneity. ن؛رمالیکی د  م تنای ۹.۴.۴
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 Split file. ترایم نم؛د  فای  ۹.۴.۵
 Graphs ا . یراه۹.۵
 Z-scores. ارز  ذید ۹.۶

 
 :Inferential Statisticsهای استنباطی: تفاوت اوسط احصائیه -بخش سوم

Mean Differences 
 One-Sample T-Test.  زم؛  تی ی  نم؛نه ۱۰

 . حرد ی ر۱۰.۱

 . د؛انی نکی ه۱۰.۲

 . ا کنادال  ایص ت م۱۰.۳

  اس ماکر نم؛نه -.  زم؛  تی۱۱

 . حرد ی ر۱۱.۱

 . د؛انی نکی ه۱۱.۲

  ایص ت م. ا کنادال ۱۱.۳

 اس اس دد فررال.  زم؛  نم؛نه۱۲

 . حرد ی ر۱۲.۱

 . د؛انی نکی ه۱۲.۲

 . ا کنادال  ایص ت م۱۲.۳

  ا. تالی  دریانم ی  ف ک؛رال در قیص یردپ۱۳

 . تالی  دریانم ی  یرفه۱۳.۱

 . حرد ی ر۱۳.۱.۱

 . د؛انی نکی ه۱۳.۱.۲

 . ا کنادال  ایص ت م۱۳.۱.۳

 . تی ام ا  ی  مکغیرال ۱۳.۲

 . حرد ی ر۱۳.۲.۱

 . د؛انی نکی ه۱۳.۲.۲

 . ا کنادال از  ایص ت م۱۳.۲.۳

 . تالی  دریانم دد ف ک؛رال قیص دد یردپ۱۴

 . حرد ی ر۱۴.۱

 . د؛انی نکی ه۱۴.۲

 . ا کنادال  ایص ت م۱۴.۳

 . ی  ف ک؛ر در داد  یردپ۱۵

 . حرد ی ر۱۵.۱

 . د؛انی نکی ه۱۵.۲

 . ترایم قندس م م؛  مرقدات۱۵.۲.۱

 ماک؛اس نکی ه. ۱۵.۲.۲

 . ا کنادال  ایص ت م۱۵.۳

 

 Statistics: correlationهای استنباطی: وابستگی احصائیه -بخش چهارم
inferential 

 دد مکغیرالداقاکسی  .17
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  اس اتراء. حرد ی ر۱۶.۱

 . د؛انی نکی ه۱۶.۲

 . قا ا کنادال از  ایص ت م۱۶.۳

 . ریسرا ی؛  دد مکغیرال۱۷

 . تتمیص منانی۱۷.۱

 د؛انی نکی ه. ۱۷.۱.۱

 . ریسرا ی؛  دطی۱۷.۲

 . د؛انی نکی ه۱۷.۲.۱

 . ریسرا ی؛  چند مغیرال۱۸

 . حرد ی ر اس اتراء۱۸.۱

 . د؛انی نکی ه۱۸.۲

 . ا کنادال از  ایص ت م۱۸.۳

 

 Inferentialهای غیر پارامتریک های استنباطی: آزمونبخش پنجم: احصائیه
Nomparametric tests 

  Chi-Squared. داس مرقپ ۱۹
 .  زم؛   زادس۱۹.۱

 . حرد ی ر اتراء۱۹.۱.۱

 . د؛انی نکی ه۱۹.۱.۲

 . ا کنادال از  ایص ت م۱۹.۱.۳

 .  زم؛  می ا  انطبال۱۹.۲

 . حرد ی ر اتراء۱۹.۲.۱

 . د؛انی نکی ه۱۹.۲.۲

 ا کنادال از  ایص ت م ۱۹.۲.۳

 . حرد ال عملی۲۰

 . دد ی ارس حر شنامه۲۰.۱

 SPSS.  ادکص دیکاقیم قراس حر شنامه در ۲۰.۲
 SPSS. نا؛ال دارد  ادکص ایالعات قه قرنامه ۲۰.۳
  اس احصائی؛س قاهس ایالعات. اتراء تالی ۲۰.۴

 SPSS.  مادال  ادکص ی  راح؛ر قا ا کنادال از نکایج قه د ت  مدال از قرنامه ۲۰.۵
 Ms Project ۲۰۰۷. قرنامه تامپ مدیریت حرد ال ا  اس حردتی  ۱
 

 فصل اول: عمومیات

 . ما یت ی  حرد ال )تدریت حرد ال(۱

 اس متکلت د د شنادکص دیر   Ms Project. ادارال ی  حرد ال ت؛ ر حردیرا  ۲

  احه دارقرد   

 قاید ا کنادال درد؟ Ms Project. چرا قاید حردیرا  ۳

  اس دیسر مدیریت حرد ال.  شنایی قا قرنامه۴

 .  شنایی قا مایر قرنامه۵

 . ای اد، ثبت د قاز درد  حرد ال۶

 . مدت ددرا  ی  حرد ال۷
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 . د دت د  ده ی  حرد ال۸

 . تدییص دقت شرد  حرد ال۹

 . مشتص  ادکص ردز اس مدم؛م دارس د غیر دارس حرد ال۱۰

 . مشتص  ادکص ردز اس دارس د غیر مدم؛لی ردکصی۱۱

 . مشتص  ادکص  اعت دارس در ردز،  نکه د در ما پ۱۲

  اس م؛ت؛د.ی  ترایم ادقات دارس قر عالدال از ترایم ادقات. تدریت ۱۳

 

 هافصل دوم: فعالیت

  اس حرد ال. ای اد لیات فدالیت۱

 . ای اد د ح ه ی  فدالیت۲

  اس دیسر ا از قرنامه. دارد  ادکص فدالیت۳

 . تدییص ا اس ی  فدالیت )قرمبناس زما ، دار، داحد(۴

 . تدییص زما  شرد  د دکم فدالیت۵

 . تدییص مدت فدالیت قه ا اس )ثانیه، دقیره،  اعت، ردز،  نکه، ماال د  ام(۶

  ا )فی  ا( ا قه قتی. تنایم فدالیت۷

 ا )زما  قندس( قر مبناس شرد  د شرد ، شرد  د دکم، . ای اد رداقر قیص فدالیت۸

 دکم د دکم د دکم د شرد .

  ا در تریا  فدالیت. تنایم   کسی۹

  اقراس فدالیت Lag timeد  Lead time. تدییص زما  ۱۰

 Milestone اس . ای اد فدالیت۱۱
 ی  فدالیت. (Constraints, Deadlines). تدریت قید د دقت انرماء ۱۲

  اس ددرانی. ای اد فدالیت۱۳

 . تدییص مصاره ثاقت ی  فدالیت۱۴

م لی ص در . نا؛ال ترادم دار قاهس فدالیت )در ادم زیاد قدد دم. در ادم د  در د۱۵

 قیص زیاد....(

 . ضمیمه  ادکص مدل؛مات م ید قه ی  فدالیت۱۶

 

 فصل سوم: ایجاد و تخصیص منابع

 . لات درد  مناقپ قا درنارداشت دار، م؛اد د مصاره۱

 . تدییص مشتصات مناقپ۲

 . تدییص مشتصات د کر ی قه منبپ یا مناقپ۳

 . تدییص مصاره مناقپ نار قه زما  د م ا ۴

 ن؛عیت دق؛  مصاره. تدییص ۵

  ا اس تتصیص مناقپ قه فدالیت. رد ۶

 . ح ه یا تد؛یض مناقپ در لات مناقپ۷

 . مالحاه ا کنادال از مناقپ د مصاره  ر ی  از منبپ یا ی  فدالیت۸

 . تدییص فیصدس یا می ا  تتصیص مناقپ قه ی  یا چند فدالیت۹

 . تتصیص مناقپ قه ی  فدالیت قراس ی  مدت مشتص۱۰

 ح  مدمله تتصیص قیی از حد مناقپ. ۱۱

 .  م؛ار  ازس مناقپ۱۲
 

 فصل چهارم: نظارت از پروژه
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 داناکص ا ا ات ناارت. ۱

 Baseline. تنایم قیم هیص ۲
  اس ی  فدالیت. درج حیشرفت۳

  اس ی  قتی. درج حیشرفت۴

  اس حرد ال. درج حیشرفت۵

 Baseline. تغییر د تددی  ۶
 ه، دقت د مناقپ حال  شدال د  ات اس از مصار. درج تنادت۷

  ا، مناقپ، زما (. ارزیاقی انارافات )مصاره، فدالیت۸

 ایی ده در )مایر قاق  م ک، ت می  شد ، در حام تریا  . فلکر نم؛د  فدالیت۹

 اند...(
 

 فصل پنجم: تهیه گزارشات

  اس عم؛می. ت یه راح؛ر در قارال فدالیت۱

 . ت یه راح؛ر در قارال مناقپ۲

  ا.ت یه راح؛ر در قارال تتصیص مناقپ، مصاره مناقپ د مصاره فدالیت. ۳

 . ت یه راح؛ر در قارال )تریا  نردس، ق؛دته، اضافه ق؛دته، د کرس ق؛د  مناقپ...(۴

  ا، ... حرد ال.. راح؛ر عم؛می در م؛رد شرد ، دکم، مصاره، فدالیت۵

  اس دیسر اس انکرام راح؛ر ا قه قرنامه. رد ۶

ت؛انند د؛د شا  ر ی  از ماصلیص قاید ی  حرد ال را قاید دار ق نند، ده میدر ادیر  

 انکتاب نمایند د یا  م از یره ا کاد قاید قراس شا  دادال ش؛د.

 ش؛د: اس ماا به مالی نی  درس دادال میدر ادیر  ماکر ی ی از قرنامه

۱ .Quickbooks 
۲ .Peachtree 
۳ .Gnucash 
۴. Micrisoft Accounting  
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 سمستر دوم صنف چهارم

 مضمون اقتصاد اسالمی

 

 ا داه  م؛زشی:

ردد، ددده تمددا  ایددص ممددم؛  از تملدده ممددامیص تتصصددی رشددکه اقکصدداد قدده شددمار مددی

قاشدند. ماصال  ح؛ نای اقکصداد در  مادکر ادیدر تاصدیلی م لدت قده  مد؛ز     می

ا ا ددی  ددازد. تددا در قاددمت اعدد؛م ممددم؛  اقکصدداد ا ددالمی ماصددال  را  مددادال می

اقکصاد ا المی، نری ددلت در ناا  اقکصاد ا المی، مشتصات ناا  اقکصداد ا دالمی 

 اس اقکصادس د در م؛رد قان دارس ا المی مدل؛مدات منصد  د تنادت    قا  ایر ناا 

داب نمایندد، تدا قده حیدک فدارغ اقکصداد در مد؛قدیکی قدرار یرفکده قک؛انندد، تدا ناریدات، 

؛امپ حیشرفکه را قا ماای  اقکصاد از نار ا ال  مرایاده  ا د  یا ت اقکصادس تتی؛رس

 نم؛دال د اقراز نار دنند.

 

 شی؛ال ارزیاقی د میک؛د تدریای:

ارایه ل چر د در ع؛رت م؛ت؛دیت ام انات تتنی ی ارایه حری نکیشص میک؛د د یریره 

 یردد، تدا قدا مطالدده لادکی ازتدریم را تش ی  دادال د قه ماص  ام انات    فرا م می

ش؛د، مدل؛مات د؛د را قیشکر  دازد.  د م مناقپ  مأد  ده در ادیر ل چرن؛ت  دردال می

 داس عدننی د ارایده ت؛اقدات قده  د؛اهت مطردحده در عدنت، ییرس ماص  در قاک

حاقندددس ماصدد  قدده درس )حاضددر قدد؛د  در عددنت(، دددار دددانسی د امکاانددات د ددر د 

 د د.ادیر  ماکر شی؛ال ارزیاقی را تش ی  می
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 ات درسی اقتصاد اسالمیمفرد

 

 فهرست مطالب:

 بخش اول: اصول و نظام اقتصاد اسالمی

 فصل اول: اساسات

 . ا ال  چیات۱

 . ا ال  د علم۲

 . ا ال  د اقکصاد۳

 

 فصل دوم: اصول اساسی اقتصاد اسالمی

 اس قراس زندیی. ثردت د دارایی د یله۱

 . اناا  د مائ؛لیت امانت دارس۲

 مشرد . ضردرت دار د تال  ۳

 . شرایر ثردت انددزس د  رمایه ی ارس )در مد ا د ع؛اید نامشرد (۴

 . حمایت از مل یت فردس۵

 . مال یت ام؛ام عم؛می۶

 . تال  قراس د؛ددنایی۷

 . عرفه ت؛یی در مصاره۸

 . ضردرت  م ارس اتکماعی۹

  اس یبراتی. فاعله۱۰

  ا.  م ارس میا  نا ۱۱

 

 اد اسالمیفصل سوم: نقش دولت در نظام اقتص

 . ناا  اقکصادس ا ال ۱

 . دظایت ددلت ا المی در اقکصاد۲

 

فصاال چهااارم: اقتصاااد باادون ربااح و اخااالق اقتصااادی مشخصااات عمااده نظااام اقتصاااد 

 اسالمی

 . منپ رقو ثاقت قراس  رمایه ح؛لی در اقکصاد ا المی۱

 . منپ رقو قه حیک د ک؛ر دینی۲

 . ادالل اقکصادس در ا ال ۳

 

 ها در نظام اقتصاد اسالمیکبخش دوم: بان

 های بدون ربح( در تیوریهای اسالمی )بانکفصل اول: بانک

. عرضه  رمایه قا دطر قه ا اس شدرادت در منداد د ضدرر قده حیدک دظینده اعدلی ۱

  اس ا المیقان 

ت یده  درمایه قدا  -. تدریب قاعدال اشکراک در مناد د ضرر در مدامالت حا ینی قان  ا۲

 دطر

  اس ا المیس د؛تاال مدت قان  ا. قرضه۳

  اس ا المی اس ا ک الدی ذریده قان . اعطاس قرضه۴

  اس ا المی. ناریات در م؛رد مدامالت فرعی قان ۵
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 مرد س ا المی . ناریات در م؛رد نری قان ۶

 

 های اسالمی در ساحه عملفصل دوم: بانک

 ۲۰ اس ا المی در قر  . قان ۱

  اس ا المی. من ؛  قان ۲

  اس ا المی. دهی  ظ ؛ر قان ۳

  اس ا المی.  یر ظ ؛ر قان ۴

  اس مدامالتی ا المی اس مرد س عندن؛س قا قان . رداقر قان ۵

 

 فصل سوم: اقتصاد بدون ربح و مؤثریت آن در سطح اقتصاد کل

 . ت مپ مناقپ مالی/ ح؛لی قا ت؛ته قه منپ رقو۱

 می حایه رقو. حایه اشکراک در مناد قه حیک دمیت تد؛ی۲

 . تاثیرات تطبیو حایه اشکراک در مناد قر مهثریت اقکصاد قدد  رقو۳

  ؛اهت د تمرینات
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 مضون مدیریت استراتژیک
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 مضمون بررسی و کنترول

 

 مقدمه:

ممم؛  قراس قرر ی )تنکدیی( دنکدردم از م؛ضد؛عات م دم غدرض اتدرا ت ددار  ایص

 اس ددماتی د ددلکی قاشد مد؛رد قرر دی د  اس ت؛لیدس د چه در تصدسچه در تصدس

ت؛اندد قددد  ییرندد، زیدرا دده ع؛امد  ت؛لیدد د اتدراس دددمات ددار نمیدنکردم قرار می

ت؛انددد ال د درزیدددال میتنکددیی عدد؛رت ییددرد قرر ددی ددد؛قکر ت؛ ددر یدد  مدددیریت  یددا

ناددارت د ر بددرس شدد؛د لدد ا  ددر م؛ ادده نیدداز قدده مندداقپ قشددرس ق کددر د مدددیریت مندداقپ 

قشرس ق کدر دارد تدا در  نسدا  مصدره ددرد  دقدت د حد؛م قداهس ید  حدرد ال قایدد در 

 تریا  فدالیت راح؛ر ا د ان ا  دار    قرر ی د دنکردم ش؛د.

 

 اهداف آموزشی:

 یی( د دنکردم در افغاناکا داناکص تاریتچه قرر ی )تنک 

 داناکص ان؛ا  قرر ی د دنکردم 

 ایی از قرر ی د دنکردمشی؛ال  

  اس قرر ی د دنکردمد حال  حردیرا  

  اس ق؛دت؛سداناکص قرر ی اریا  

  اس اقکصادسداناکص میک؛د اس قرر ی د دنکردم از نار تالی  

 داناکص ا میت قرر ی د دنکردم از نار اقکصادس د اتکماعی 
 

 شیوه ارزیابی محصلین:

ارزیاقی ماصلیص از یریو امکاانات عدننی، د در  مادکر د امکادا  ن دایی عد؛رت 

ییدددرد.  مچندددیص ت؛ دددر دارددددانسی فدددردس د یردحدددی نیددد  ماصدددلیص ارزیددداقی شددددال می

 ت؛اند.می

البکه یریره ارزیاقی ماصلیص مرق؛ی قه ممم؛  د مطاقو ل؛ایو امکاانات د مردررات 

 ییرد.الت عالی ع؛رت میدزارت ماکر  تاصی
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 مفردات درسی بررسی )تفتیش( و کنترول

 

 مقدمه:

 بخش اول: مفهوم و تاریخچه کنترول و بررسی در افغانستان

 . تدریت دنکردم د قرر ی )تنکیی(۱

 . تاریتچه دنکردم د قرر ی در افغاناکا ۲

 . ا میت دنکردم د قرر ی از نار اقکصادس د اتکماعی۳

 دنکردم د قرر ی از نار اتکماعیالت: ا میت 

 ب: ا میت دنکردم د قرر ی از نار اقکصادس

 

 بخش دوم: انواع کنترول و بررسی )تفتیش(

 ان؛ا  دنکردم از نار زمانی

 . دنکردم قبلی۱

 . دنکردم تریانی۲

 . دنکردم د تنکیی قددس۳

 ان؛ا  دنکردم د قرر ی از نار تش یالتی

 . دنکردم د قرر ی دادلی۱

 ردم د قرر ی دارتی. دنک۲

 

 های کنترول و بررسیبخش سوم: طرز و شیوه

 . دنکردم د تنکیی )قرر ی( قامی۱

 . دنکردم د تنکیی )قرر ی( م؛ض؛عی مرایا؛س۲

 . قرر ی د دنکردم دام  )دمول م(۳

 

 بخش چهارم: پالن و پروگرام بررسی و کنترول

 . حال  دار دنکردم د تنکیی )قرر ی(۱

 د  احه دار قرر ی )تنکیی(الت: تدییص م؛ض؛  

 ب: تدییص م؛عد قرر ی )تنکیی(

 ج: تدییص تدداد منکشیص غرض قرر ی )تنکیی(

 . حردیرا  دار قرر ی )تنکیی(۲

 

 بخش پنجم: میتودهای اساسی کنترول و بررسی

 . میک؛د اس ا ا ی قرر ی از نار عات د م؛ثریت مدامالت مالی د حااقی۱

 الت: قرر ی ش لی

 ریاضی یا حااقی در ان؛ا  می ا  ر ی  اب: قرر ی 

  اج: قرر ی ثبت

 د: قرر ی مکراق 

  اس عملی ـ: رد 

  ا. م؛ت؛دس۱

  اس امکاا  د تطبیو دار. اندازال ییرس۲

  اس رشد اقکصادس د اتکماعی. میک؛د اس ا ا ی د قرر ی حال ۲
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 . میک؛د اس ا ا ی د قرر ی مصاره دت؛ال ان شافی۳

  اس منا؛ر شدال حال قه ارتبای شادص الت: دنکردم مصاره

 ب: دنکردم مصاره از نار م؛ثریت راح؛رد ی

 ج: دنکردم مصاره از نار م؛فریت د اقکصادس ق؛د 

 

 های اقتصادیبخش ششم: میتودهای بررسی و کنترول از نظر تحلیل

  اس مرایاه. رد ۱

 الت: مرایاه حال  د اترا

 ب: مرایاه زمانی

 ج: مرایاه  ؛یه

 مرایاه نابید: 

 . رد  یا میک؛د ت  یه د تالی ۲

 

 ها از کنترول و بررسیبخش هفتم: شاخص

  اس اقکصادیت. شادص۱

  اس اقکصادیت. ان؛ا  شادص۲

  اس م؛لدیت. شادص۳

 . ت  یه م؛لدیت قه ف ک؛ر ا۴

 

 های بودجویبخش هشتم: بررسی ارگان

 ق؛دت؛س. من ؛  ق؛دته د دص؛عیات تنکیی د قرر ی م؛ اات ۱

  اس ق؛دت؛س. م؛ض؛عات ا ا ی تنکیی )قرر ی( اریا ۲

 

 های بررسیبخش نهم: ترتیب نتایج بررسی )گزارش دهی( و ثبت نتایج و احصائیه

 . ترتیب راح؛ر قرر ی )ی ار  د ی(۱

  اس قرر ی.. ثبت نکایج د احصائیه۲
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 سمینار
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 مضمون زبان و ادبیات 

 

 :یموزشآ اهداف

 تدریس:روش  میتود و

 شیوه ارزیابی:
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 مونوگراف

 

 :یموزشآ اهداف

 روش تدریس: میتود و

 شیوه ارزیابی:

 
 

 

 

 

 

 (د مص هللا الک؛فیو)


