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 مقدمه:  -7
سازمانی بتواند در حوزه های مختلف از تحليل مشکالت گرفته تا تعریف اهداف و فعاليت های خود پاسخ دقيقی به آنها     اگر 

می تحت مدیریت علهر سازمانی که  لذا  . بدهد بخش مهمی از مسير ارتقاء کيفيت خدماتی را که ارایه می دهد پيموده است  
را به عیوان ابزار مدیریتی راهبردی های خود نوعی از انواع برنامه ریزی  شوووود م رر برای هدایت می قی فعاليت می اداره

ستی انتخاب کید  سیجيده و بی تو هی به        مزر بای ستراتژی های ن سيار موفقی که در نتيجه اتخاذ ا سازمان های ب شاهده  . م
 خود را از دست داده و از صحیه رقابت بين المللی کیار گذارده شدند، موید این نکته است.محيط، موقعيت بر سته 

در سال های اخير، دمیل متعددی باعث شده تا مدیران با فراست دریابید که برنامه ریزی به شکل سیتی دیگر قادر به حل       
عیوان یک ضرورت در تمامی سازمان ها م رح شده  مشکالت آنها نخواهد بود. از این رو بهره گيری از مدیریت راهبردی به

اسووت. برنامه ریزی راهبردی ابزاری اسووت برای کمک به تصووميم گيری های مدیران و هدف آن کسوون ارميیان در ایجاد 
 توانایی کافی سازمانی برای نوآوری و تغييرات می باشد.

مار دنيا یک امر مرسووور قلمداد می شووود چرا که این امروزه برنامه ریزی مبتیی بر هدف های راهبردی و اسووتراتژیک در ت
سازمان   دگاهدیتفکر باعث می شود مسئومن  امعه با صرف وقت بتوانید درباره سازمان خود بياندیشید و مالحظه نمایید که      
صدد تدوین و ا رای برن    ست و در کجا قرار دارند و در آییده در چه  ایگاهی قرار خواهید گرفت، آنگاه در  امه های  امع چي

 آیید تا در یک دوره زمانی معقول از  ایی که قرار دارند به هدف وامی مورد نظر خود برسید.  و  امعه نگر برمی
یکی از  یبه های ویژه برنامه ریزی راهبردی ارزیابی محيط های داخلی و خار ی اسوووت که با تو ه به رسوووالت و اهداف              

ازمان ارائه می دهد. مدیران برای نشان دادن عکس العمل کارساز در قبال تغييرات سازمان، دیدگاه روشیی از وضع مو ود س    
 یوگی"و تحومت محيط خود باید هر روز بيش از پيش محيط های داخلی و خار ی خود را مورد ارزیابی قرار دهید. به قول        

 یید، تفسير نمایید.این سازمان ها باید مراقن رویدادها باشید و در ضمن آنچه را مشاهده می ک "برا
اصل این است که مدیریت راهبردی به عیوان یک برنامه تغيير سازمانی که هدف آن تغيير دیدگاه و رفتار مدیریت در سراسر 

صرفا تهيه و تدوین یک       شود. بیابراین برنامه ریزی راهبردی  ست تلقی  ستمر هد    "سید "زمان ا ست، بلکه فرایید م ایت ني
 موقعيت های آییده  در قالن استراتژی های موثر تدوین شده است.حرکت یک سازمان به سمت 

 بیابراین اگر به استراتژی بيیدیشيم و استراتژی های موثری را تدوین نمایيم:
  هت گيری آییده را ترسيم می کید. -
 اولویت ها را مشخص می سازد. -
 تصميم های امروز را در پرتو پيامدهای آییده آنها اتخاذ می کید. -
 عملکرد سازمان بهبود می یابد. -
 مسائل سازمانی عمده را حل می کید. -
 در زميیه های تحت کیترل سازمان، حداکثر بصيرت را اعمال می کید. -
 پایه ای برای همسازی می قی و قابل دفاع برای تصميم گيری برقرار می سازد. -

لی خصوصی اشراق با این هدف که برنامه ریزی راهبردی    در همين راستا دانشکده اقتصاد و مدیریت موسسه تحصيالت عا       
بتواند مجموعه ای قابل اقدار از برنامه ریزی راهبردی را تهيه و دامیه آن را از سووياسووت گذاری و تعيين  هت تا نظارت بر  

صار به ب     ست. در اییجا با نگاهی ا مالی و به اخت سترش دهد، اقدار به تدوین این برنامه نموده ا سی و مرور نتایج گ برنامه  رر
شکده،               سيرحرکت این دان سازمانی و همچیين م شیی از تفکر  ضح و رو ست آوردن درک وا شکده بمیظور بد راهبردی دان

 پرداخته می شود.
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 معرفی مختصر دانشکده:  -2
فعاليت خود  9331باشد که در سال   های موسسه تحصيالت عالی اشراق می    دانشکده اقتصاد و مدیریت  زء اولين دانشکده   

د ادامه های خورا آغاز نموده و از بدو تأسويس همه سواله در قالن دو دیرارتمیت مدیریت تجارتی و مدیریت دولتی به فعاليت  
 دهد. می

 (:         Mission)رسالت2-7
ایبیدی پهای اسالمی، اخالقی، و با   با تکيه بر ارزش دانشکده اقتصاد و مدیریت موسسه تحصيالت عالی خصوصی اشراق          

مردر و  لن مشووارکت آنان، و بهره دانشووجویان و و با هدف خدمت به ، تو ه به کرامت انسووانی به قانون، عدالت محوری
شگاه          سالت دان ستای تحقق ر ستانی در را سانی و توانمیدی های ا سرمایه های ان برنامه ریزی در  هت ، عهده دار گيری از 

د سووالمت  امعه بر اسووار آخرین و  دیدترین روش های آموزشووی بوده و با توسووعه کمی و کيفی آموزشووی، ارتقاء و بهبو
صادی  امعه گار بر       شد و توسعه ا تماعی، فرهیگی و اقت صول مدیریت کيفيت فراگير و تکیولوژی نوین در راه ر بکارگيری ا

گ  امعه متیاسن با فرهی  زشی و می دارد. در همين راستا مسئوليت دانشکده اقتصاد و مدیریت، با تاکيد بر استانداردهای آمو     
، هماهیگ نمودن دیرارتمیت ها و تدریسووی تابعه و همچیين تربيت و مدیریت نيروی دانشووگاهدر چارچوب سووياسووت های 

ساله و نقشه  امع علمی دانشگاه می باشد که با مهارت و عالقه      5انسانی متخصص و متعهد متیاسن با اهداف چشم انداز     
  تماعی در  هت حفظ و ارتقاء سالمت  امعه تالش نماید.و با تاکيد بر عدالت ا

 (:Visionچشم انداز) 2-2

دانشکده اقتصاد و مدیریت موسسه تحصيالت عالی خصوصی اشراق مصمم است تا ضمن بسترسازی و ایجاد فضای علمی               
متخصووص بردارد. در این میاسوون، با بهره گيری از کدر علمی متعهد و مجرب، گار موثری در  هت تربيت نيروی انسووانی 

راستا با استعانت از خداوند سبحان و توانا و با بهره گيری از اعضای کدر علمی، کارکیان، دانشجویان و فیاوری های پيشرفته 
و نوین، اميد است تا دانشکده اقتصاد و مدیریت موسسه تحصيالت عالی خصوصی اشراق بتواند به عیوان یکی از نمونه های 

شود. لذا با تو ه به م الن مذکور و ارتقای کيفيت خدمات در      موفق در بين  شگاه های معتبر کشور م رح  شکده های دان دان
شراق و  زء            5تمار حوزه ها، انتظار می رود ظرف  سه ا س شکده های مو شکده به  ایگاه اول در بين دان سال آییده این دان

 دانشکده برتر کشور برسد. برترین دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه های هرات و  ده

 (:     Valuesارزش ها) 2-9
 و دهد می نشان  دارد خود عملکرد و کار فرآیید افراد، به دانشکده اقتصاد و مدیریت نسبت    که را اصولی  و نگرش ها، ارزش
ستید  عواملی شکده  که ه ست ها    در مو ود گيری های  هت و هایش فعاليت انجار در را دان   می کمک هایش رویه و سيا
 .کید

  هایوزهح در حاکم ارزشهای حفظ درون بخشی و فرابخشی ضمن میاسن تعامل با تا است آن دانشکده اقتصاد و مدیریت بر
 باشد: پایبید زیر هایارزش به مختلف
 خدمات کيفيت مستمر ارتقاء  

 پذیری مسئوليت 

 کاری انضباط و نظم رعایت 

 تبذیر و اسراف از دوری و وری بهره اصل به اعتقاد 

 انسانی و اخالقی حقوق کامل و رعایت حفظ کرامت انسانی 

 مدارک و شواهد بر مبتیی اقدار و گرایی واقع 

 اسرار از حفاظت 
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  توسعه دانایی محور»ساله  دهرعایت عدالت ا تماعی در راستای هدف دور چشم انداز» 

  تربيت دانش آموختگان متعهد، توانمید و با انگيزه 

 حرفه ای در کار گسترش فرهیگ اخالق 

 استفاده از هيئت علمی و کارکیان متعهد، مجرب و خدمتگذار 

  حفظ شان و میزلت اعضای کدر علمی، کارکیان و دانشجویان 

 پویایی و نوگرایی 

 پایداری در زميیه های آموزشی با تو ه به ارتقای کمی و کيفی آموزش 

 یاستفاده از دیدگاه اساتيد در تصميم گيری های کالن آموزش 

 پاسخگویی به نيازهای ذییفعان حوزه دانشکده اقتصاد و مدیریت و سایر حوزه های مرتبط در دانشگاه 
 

 ، و غيره IT، تعمير ، صیوف درسی، مبراتوار، کتابخانه، مرکز فعلی وضعيت 
 

 
 صیف های درسی دانشکده
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 صیف های درسی دانشکده 

 

 

 اتاق اساتيد
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 کامريوتر مبراتوار اتاق 
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 سالن م العه 
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  سالن کیفرانس ها و سميیار ها 
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 مدیریت تجارتی معرفی دیپارتمنت  -9

باشد. محصلين در   ( سال می 4سمستر  )   3دیرارتمیت مدیریت تجارتی،  -رول دوره ليسانس رشته اقتصاد و مدیریت    3-9

سال دور درور تخصصی         شکده و در دو  سال اول درور عمومی این دان سرری می  دو  شته مدیریت تجارتی را  نمایید. ر

ستر     سم شد. در این دوره عالوه بر درر هفته می 91رول هر  ای های کاربردی درر ها تأکيد ویژههای تئوری بر  یبهبا

 شده است. 

 تعداد کریدت های درسی: 3-2

 ميباشد.کریدت به شرح زیر  943تعداد کل کریدت های درسی در دوره ليسانس مدیریت تجارتی 
 کریدت 91  (GNدرور پوهیتون شمول ) -9
 کریدت 42   ( EEدرور اساسی ) -2
 کریدت 55  (EBدرور تخصصی و اصلی ) -3
 کریدت 5   (OPدرور اختياری) -4

 ووووووووووووووووووووووووووووو
 کریدت 943      مع
 

 نیاز سنجی: -4
نياز کشور:  آموزش صحيح مدیریت ميتواند در شیاخت مشکالت اقتصادی و تجارتی  امعه و کوشش در رفع آن مؤثر         4-9

 باشد. و باعث اعمال حاکميت ضوابط بر روابط در اداره امور تجارتی گردد. 
ر ل صحيح مدیریت و یا عد آشفتگی و نابسامانی در بسياری از موسسات تجارتی عموناً ناشی از عدر و ود اصو         -بازار 4-2

 رعایت این اصول ميباشد.
شته      نياز محصلين:   4-3 سایل نظری دانش مدیریت، با کاربردهای این ر شیایی با م شرکت کییدگان در این دوره افزون بر آ

 آشیا ميشوند.
 

  اهداف آموزشی / نتایج متوقعه -1
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 فصل دوّم

 جدولهای درسی
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 درسی رشته مدیریت تجارتی دوره لیسانسبرنامه 

 «دروس پوهنتون شمول و اساسی » 

کد 

 درس
 نام درس

تعداد 

 کریدت

 نیاز یا پیش ساعت

زمان ارائه 

 درس
 عملی نظری  مع

  - 309 309 91 درور پوهیتون شمول 

  - 32 32 2 مبادی اقتصاد 

  - 32 32 2 مبادی حقوق 

  - 43 43 3 9مبادی تشکيالت و مدیریت  

  - 43 43 3 9ریاضی اقتصادی  

  - 43 43 3 9حسابداری  

  - 43 43 3 اقتصاد خرد 

  - 43 43 3 2مبادی تشکيالت و مدیریت  

  - 43 43 3 2ریاضی اقتصادی 

  - 43 43 3 اقتصاد کالن 

  - 43 43 3 2حسابداری  

  - 43 43 3 9لسان انگليسی تخصصی  

  - 43 32 2 سازمانیمدیریت رفتار  

  - 43  43 3 9احصائيه  

  - 43 43 3 سياست و مدیریت بود ه 

  - 43 43 3 توسعه اقتصادی و پالن گذاری 

     19  مع درور پوهیتون شمول و اساسی
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 برنامه درسی رشته مدیریت تجارتی دوره لیسانس

 «دروس تخصصی» 

کد 

 درس

تعداد  نام درس

 کریدت

ا پیشنیاز ی عملی نظری جمع

زمان ارائه 

 درس

  - 43 43 3 9تحقيق در عمليات  
  - 43 43 2 2لسان انگليسی تخصصی  
  - 43 43 3 مدیریت میابع بشری 

  - 43 43 3 2احصائيه  
  - 43 43 3 تجزیه تحليل و رراحی سيستم ها 

  - 43 43 3 9مدیریت مالی  
  - 43 43 3 2تحقيق در عمليات  
  - 43 43 3 و بانکداریپول، ارز  

  - 43 43 3 حسابداری صیعتی 
  - 43 43 3 سياست های پولی و مالی 

  - 43 43 3 بازاریابی و مدیریت بازار 
  - 43 43 3 2مدیریت مالی  

  - 43 43 3 تجارت بين الملل 
  - 43 43 3 حسابرسی 
  - 43 43 3 اصول بيمه 

  - 43 43 3 اقتصاد افغانستان 
  - 43 43 3 مدیریت توليد 

  - 32 32 2 سيستم های ارالعاتی مدیریت 
  - 43 43 3 بازاریابی بين الملل 

  - 43 43 3 مدیریت خرید، انبارداری و توزیع 
  - 43 43 3 مدیریت استراتژیک 
  - 43 43 3 حقوق تجارت 

  - 43 43 3 روش تحقيق 
  - 32 32 2 تحقيقات بازاریابی 

  - 43 43 2 اسالمی مدیریت 
  -   4 مونوگراف 

     08 جمع دروس اصلی
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 برنامه درسی رشته مدیریت تجارتی دوره لیسانس

 «دروس اختیاری» 

کد 
 درر

تعداد  نار درر
 کریدت

پيشیياز یا  عملی نظری  مع
زمان ارائه 
 درر

  - 32 32 2 مدیریت پروژه 

  - 43 43 2 مبادی  امعه شیاسی 

  - 43 43 3 سازمانهای پولی ومالی بين المللی 

     1 جمع دروس اختیاری 

 

 تجارتی مدیریتنصاب درسی رشته  - و مدیریت فاکولته اقتصاد

 Bachelor of Business Administration (BBA) 
و  EB؛ مضامين تخصصی مدیریت تجارتی، با  GN؛ مضامين پوهیتون شمول، با  EEمالحظه: مضامين اساسی، با 

 نشان داده شده اند. OPمضامين اختياری، با 
 سمستر اول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 ازنيپيش ساعات نوعيت مضمون نار مضمون کد مضمون

تعداد 
 کریدت

ی
ظر
ن

ی 
مل
ع

 

مع
 

 

9 GN101  ندارد 91 * 91 9 پوهیتون شمول 9ثقافت اسالمی 

2 GN102  ندارد 32 * 32 2 پوهیتون شمول 9لسان انگليسی عمومی 

3 GN103 ندارد 32 91 91 2 پوهیتون شمول کمريوتر 

4 GN104 ندارد 32 * 32 2 پوهیتون شمول مکاتبات اداری 

5 GN105  ندارد 32 * 32 2 پوهیتون شمول روانشیاسی عمومی 

 ندارد 32 * 32 2 اساسی مبادی اقتصاد  

1 EE106 ندارد 43 * 43 3 اساسی 9اقتصاد خرد 

5 EE107  ندارد 43 * 43 3 اساسی 9مبادی تشکيالت و مدیریت 

3 EE108  ندارد 43 * 43 3 اساسی 9ریاضی اقتصادی 

 233 91 252 20  مع سمستر
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 سمستر دور 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سمستر سور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف
ردی

 

 نيازپيش ساعات نوعيت مضمون نار مضمون کد مضمون

تعداد 
ی کریدت

ظر
ن

ی 
مل
ع

 

مع
 

 

9 GN209  ندارد 11 * 11 1 پوهیتون شمول 2ثقافت اسالمی 
2 GN210  22 * 22 2 پوهیتون شمول 2لسان انگليسی عمومی GN102 

3 EE211 22 * 22 2 اساسی  9اقتصاد کالن EE106 

4 EE212  ندارد 84 * 84 2 اساسی 9حسابداری 

5 EE213 84 * 84 2 اساسی (2)اقتصاد خرد EE106 

1 EE214  84 * 84 2 اساسی 2تشکيالت و مدیریت مبادی EE107 

5 EE215  84 * 84 2 اساسی 2ریاضی اقتصادی EE108 

 252 0 252 95  مع سمستر

ف
ردی

 

 نيازپيش ساعات نوعيت مضمون نار مضمون کد مضمون

تعداد 
ی کریدت

ظر
ن

ی 
مل
ع

 

مع
 

 

9 GN316  ندارد 11 * 11 1 پوهنتون شمول 3ثقافت اسالمی 

2 EE317 84 * 84 2 اساسی (2)اقتصاد کالن EE211 

3 EE318  84 * 84 2 اساسی 2حسابداری EE212 

4 EB319  22 * 22 2 تخصصی 9لسان انگليسی تخصصی GN210 

5 EE320 84 * 84 2 اساسی مدیریت رفتار سازمانی EE214 

1 EE321  84 * 84 2 اساسی 9احصایيه EE215 

5 EE322 22 * 22 2 اساسی سياست و مدیریت بود ه EE211 

 233  233 93  مع سمستر
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 سمستر چهارر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سمستر پیجم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ف
دی

ر
 

 نيازپيش ساعات نوعيت مضمون نار مضمون کد مضمون

تعداد 
 کریدت

ی
ظر
ن

ی 
مل
ع

 

مع
 

 

7 GN423  ندارد 11 * 11 1 پوهنتون شمول 4ثقافت اسالمی 

2 EE424  84 * 84 2 تخصصی حسابداری صیعتی EE318 

9 EB425 84 * 84 2 تخصصی 9 تحقيق در عمليات EE212 

4 EB426  22 * 22 2 تخصصی 2لسان انگليسی تخصصی EE213 

5 EB427 84 * 84 2 تخصصی مدیریت میابع بشری EE214 

6 EB428  84 * 84 2 تخصصی 2احصایيه EE321 

1 OP429  84 * 84 2 تخصصی  سياست های پولی و مالی  

 233  233 93 جمع سمستر

ف
دی

ر
 

 نيازپيش ساعات نوعيت مضمون نار مضمون کد مضمون

تعداد 
 کریدت

ی
ظر
ن

ی 
مل
ع

 

مع
 

 

7 GN530  ندارد 11 * 11 1 پوهنتون شمول 5ثقافت اسالمی 

2 EB531  شمولپوهنتول   امعه شیاسی  ندارد 22 * 22 2 

9 EB532  84 * 84 2 تخصصی 9مدیریت مالی EE215 

4 EB533 84 * 84 2 تخصصی 2تحقيق در عمليات EB425 

5 EB534  84 * 84 2 تخصصی توسعه اقتصادی EE317 

6 EB535  ندارد 84 * 84 2 تخصصی اصول بيمه 

1 EB536  84 * 84 2 تخصصی حسابرسی EE317 

 233 0 233 93 جمع سمستر
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 سمستر ششم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سمستر هفتم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ف
دی

ر
 

 نيازپيش ساعات نوعيت مضمون نار مضمون کد مضمون

تعداد 
 کریدت

ی
ظر
ن

ی 
مل
ع

 

مع
 

 

7 GN637  ندارد 11 * 11 1 پوهنتون شمول 1ثقافت اسالمی 

2 EB638 ندارد 84 * 84 2 تخصصی بازاریابی و مدیریت بازار 

9 EB639  84 * 84 2 تخصصی 2مدیریت مالی EB532 

4 EB640  84 * 84 2 تخصصی پول و ارزو بانکداری EE424 

5 GN641  ندارد 22 * 22 2 پوهنتون شمول حقوقمبادی 

6 EB642 ندارد 84 * 84 2 تخصصی مدیریت توليد 

1 OP643  ندارد 22 * 22 2 اختیاری  روابط صیعتی 

0 OP644  ندارد 22 * 22 2 اختیاری  روانشیاسی کار 

 304  304 91  مع سمستر

ف
دی

ر
 

 نيازپيش ساعات نوعيت مضمون نار مضمون کد مضمون

تعداد 
 کریدت

ی
ظر
ن

ی 
مل
ع

 

مع
 

 

7 GN745  ندارد 11 * 11 1 پوهیتون شمول 5ثقافت اسالمی 

2 EB746  ندارد 84 * 84 2 تخصصی روش تحقيق 

9 EB747  ندارد 22 * 22 2 تخصصی  حقوق تجارت 

4 EB748  ندارد 84 * 84 2 تخصصی  مدیریت استراتژیک 

5 EB749  ندارد 22 * 22 2 تخصصی  مدیریت خرید و انبار داری 

6 EB750  ندارد 22 * 22 2 تخصصی اقتصاد افغانستان 

7 EB751  84 * 84 2 تخصصی تجارت و بين الملل E 

8 EB752  ندارد 22 * 22 2 تخصصی  سيستم های ارالعاتی مدیریت 

 233 0 233 93 جمع سمستر
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 سمستر هشتم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سمستر دوره تحصیلی عبارت است از: 0مجموع کریدت های ارائه شده در 
 

 91تعداد کریدتهای پوهیتون شمول : 
 42تعداد کریدتهای اساسی :  
 75تعداد کریدتهای تخصصی: 
 5تعداد کریدت های اختياری: 

 کریدت :  143  مع کل
  

ف
دی

ر
 

 کد مضمون
 
 

-پيش ساعات نوعيت مضمون نار مضمون

تعداد  نياز
 کریدت

ی
ظر
ن

ی 
مل
ع

 

مع
 

 

7 GN853  ندارد 11 * 11 1 پوهیتون شمول 3ثقافت اسالمی 

2 EB854  ندارد 22 * 22 2 تخصصی مدیریت پروژه 

9 EB855  84 * 84 2 تخصصی بازاریابی بين الملل EB638 

4 EB856  ندارد 84 * 84 2 تخصصی  اقتصاد و مدیریت 

5 EB857  ندارد 22 * 22 2 تخصصی مدیریت صادرات و واردات 

6 EB858  ندارد 22 * 22 2 تخصصی کارورزی 

1 EB859  ندارد 18 * 18 8 تخصصی میوگراف 

8 Op860 ندارد  84  84 2 اختياری  حقوق تجارت بين الملل 

 320 0 320 20  مع سمستر
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 فصل سوّم

 سرفصل دروس
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 مبادی اقتصاد

 
 ساعت        نوع کریدت:نظری              پيشیياز: ندارد32ساعات تدریس:           2تعداد کریدت:

 اهداف
 اندیشيدن و تفکر محصلين درباره نظار های اقتصادی  و درک بيشتر از نظار اقتصادی کشور خویش -
 افزایش ارالعات عمومی و تخصصی -
 افزایش آگاهی از نظار های اقتصادی در س ح  هان -
 اگاهی از انواع بازارو مقایسه هر یک از آنها  -

 سرفصل دروس
 انواع نياز –هفته اول: انواع کامها 

  علم اقتصاد فیتعرهفته دور: 
 علور  ریراب ه با ساهفته سور: 

 یاقتصاد یها نظارهفته چهارر: 

 یتجار یواحدها انواعهفته پیجم: 

 ديامکانات تول یمیحیهفته ششم: 

 تقاضاهفته هفتم: 

 تقاضا یمیحی انتقالهفته هشتم: 

 سمستر  انيم امتحانهفته نهم:

 عرضههفته دهم:

 عرضه یمیحی انتقالیازدهم:هفته 

 یو مقدار تعادل متيقهفته دوازدهم: 

 واکیش ای تيحساس-کششهفته سيزدهم:

 تقاضا یمتيکشش ق یريگ اندازههفته چهاردهم: 

 بازار انواعهفته پانزدهم: 

 یتفاوت یب یها یمیحیهفته شانزدهم: 
 کتاب یا کتابهای درسی

 چرتر درسی مبادی اقتصاد

 کتابهای ممد درسی

 ،انتشارات قدر9311مبادی اقتصاد،وحيد احمد وهاب زاده،چاپ چهارر،

 

 مبادی حقوق
 

 پيش نياز: ندارد نوع کریدت: نظری  32تعداد ساعت:  2تعداد کریدت: 
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 هدف:

آشیا ساختن دانشجویان با نظریات، اصول و قواعد حقوق اساسی) به رور کلی در  مهوری اسالمی افغانستان( به گونه          
تصویر کلی از دولتهای رژیمهای سياسی، قوای سه گانه و به رور     « کارشیاسی امور اداری  »یا « مدیریتی»عیوان ای که به 

کلی حقوق اساسی امروز در دنيا و افغانستان داشته باشد و بتواند در حل مسایل سياسی به قانون اساسی  مهوری اسالمی             
 .افغانستان و کتن حقوق اساسی افغانستان مرا عه نماید

 سرفصل های درس:
 تعاریف -بخش اول 

 تعریف: قدرت، حاکميت، قوای سه گانه، دولت، سياست، سازمان سياسی کشور، نهاد سياسی ، قانون اساسی

  «مبادی حقوق»تعریف  -9

«  یحقوق ادار»به عیوان یک رشتهء دانشگاهی و  ایگاه آن در رشتهء حقوق وارتباط آن با سایر رشته ها به ویژه        -الف
 «علور اداری»و 

 به عیوان مجموعه قواعد حقوقی اساسی حاکم بر امعه  -ب
 اشخاص.« اساسی»های « حق»به عیوان  -ج

 نظریات حقوق اساسی -بخش دور
 میابع حقوق اساسی -بخش سور

 انواع رژیمهای سياسی -بخش چهارر
 انواع دولتها از نظر ساختار -بخش پیجم
 ای دنيا از این  هت؛ و به رور کلی دسته بیدیقوای سه گانه، وضعيت کشور ه -بخش ششم
 ساختار سياسی دولت -بخش هفتم
 حقوق و آزادی های عمومی  -بخش هشتم
 تاریخچهء حقوق اساسی افغانستان -بخش نهم
 قانون اساسی  مهوری اسالمی افغانستان -بخش دهم

 اصول سياست )سياست داخلی، سياست خار ی( در افغانستان -بخش یازدهم
 نظار اساسی اقتصادی در افغانستان -دوازدهمبخش 

 اصول فرهیگی در افغانستان -بخش سيزدهم
  مهوری اسالمی افغانستان( –روش تحقيق در حقوق اساسی )کليات  -بخش چهاردهم
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 7و مدیریت  تشکیالتمبادی 

 

 ندارد  پیش نیاز:      نوع کریدت: نظری                    40تعداد ساعت:              9تعداد کریدت: 

 هدف:

صول مدیریت در راب ه با نيازهای  امعه در      شجویان با مفاهيم کلی مدیریت در  وامع مختلف و کاربرد ا شیا کردن دان آ
  هت خود کفایی و رفع نيازهای مادی و معیوی، با تو ه به شرایط مو ود از نظر فرهیگی، ا تماعی، و اقتصادی.

 سرفصل های درس:

 کليات -اولبخش 
 تعاریف و مفاهيم مختلف مدیریت و اهميت آن در  وامع امروز 
 نظریه های مدیریت: نظریه مدیریت علمی، نظریه فرآییدی مدیریت، نظریه بوروکراسی 
 مکتن روابط انسانی 
 مدیریت نظار گرا 
 مدیریت اقتضایی 
 نظریه نقش های مدیریتی 

 فراگرد مدیریت -بخش دور
 در سازمان نوآوری و خالقيت

 اهميت، موانع خالقيت، فراگرد خالقيت یا پيشیهاد های عملی برای خالقيت 
 تصميم گيری و حل مسأله

شها و فیون معين           صميم گيری عقالیی، رو سأله، موانع ت صميم گيری و حل م سأله، فراگرد ت سأله یابی، انواع م فراگرد م
 تصميم گيری

 برنامه ریزی:
 عمده در برنامه ریزی، سلسله مراتن برنامه، فیون پيش بيیی و فیون برنامه ریزیانواع برنامه ریزی، گامهای 

 سازماندهی:
مبانی سوووازماندهی، انواع مختلف سوووازماندهی، وظایف صوووف و سوووتاد، عدر تمرکز و تفویگ اختيار، الگوهای  دید             

 سازماندهی، هماهیگی و ميکانيزر های آن
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 (7ریاضی اقتصادی)
 

 پيش نياز: ندارد            نوع کریدت: نظری            43تعداد ساعت:             3کریدت: تعداد 

 هدف:
صيلی که             شته تح ضی عمومی در ارتباط با درور ر س ح ریا ضی در  شجویان با مقدمات و مفاهيم اوليه ریا شیایی دان آ

 یادگيری آنها مستلزر آشیایی با این مفاهيم است.

 سرفصل های درس: 
 ریاضيات چيست؟ اهميت، فایده و کاربرد آن در علور انسانی

آشوویایی با نظریه مجموعه ها: مفاهيم اوليه، عضووویت، زیر مجموعه، ترکين مجموعه ها،  بر مجموعه ها، نمودار ون، افزار 
 مجموعه، حاصل ضرب دکارتی

 اعداد مختلط مجموعه های عددی: مجموعه اعداد ربيعی، صحيح، گویا، اصم، حقيقی و مجموعه

سط دو  مله ای،          شمارش)تبدیل، ترتين و ترکين(، ب صحيح، قوانين  صله،  زو  شيه ای: مفهور قدرم لق، فا بحث های حا
 شيوه های استدمل )قيار، تمثيل و روش استقراء ریاضی(، دستگاه های مختصات )دکارتی و ق بی(

شی، تابع      راب ه و تابع: تعریف، انواع راب ه و انواع توابع) توابع م ش ساده و مرکن، تابع زوج و تابع فرد، تابع پو قدماتی، توابع 
 یک به یک و تابع معکور، تابع خ ی، توابع نمایی، لگارتمی و مثلثاتی و کاربرد در آنها(

در بی  n(n/1+1) درصفرحد  sin x/xحد و پيوستگی: تعریف حد، حد در فضای حدی، تعریف پيوستگی، انواع حدود )حد   
 نهایت(

ش  سيل و فرمولهای            م شتق گيری، تعریف دیفران ساده م شتق گيری، فرمولهای  شتق، مراحل م سيل: تعریف م تق و دیفران
 ارnمربوط به آن، مشتق تابع مرکن، دیفرانسيل کلی مشتق مرتبه 

سيل، تعين  هت تغييرات تابع، ماگزیمم و ميیيمم، تحدب و تقعر و نق ه ع ف در اثبات پيو   شتق و دیفران تگی در س کاربرد م
 محاسبه حد و رفع مبهمات

 تو ه: تقدر و تاخر فصول در تدریس بسته به میبعی دارد که استاد انتخاب می کید.

 

 (7اصول حسابداری)
 

 پيش نياز: ندارد            نوع کریدت: نظری             43تعداد ساعت:             3تعداد کریدت: 

 هدف:
سابداری    صلی اولين درر ح سابداری در تهيه ارالعات        هدف ا سابداری و نقش ح شجویان با مفاهيم ح ساختن دان شیا  آ

مفيد در مورد سازمانهای اقتصادی است. دراین درر دانشجویان با صورتهای مالی و تجزیه و تحليل آن، تصميم گيری در        
داری دفاتر حسوابداری که مبیای تهيه  امور تجارتی با اسوتفاده از ارالعات مالی داخل و خارج سوازمانها و بال بع با ررز نگه  

 ارالعات مالی است آشیایی پيدا می کیید.
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 کاربرد و تفسیر اطالعات حسابداری تاکید بر
ارالعات حسابداری مورد استفاده مدیران موسسات تجارتی، سرمایه گذاران، بانکها، و ادارات مالياتی ميباشد. لذا در این        

مختلف تجاری در صووورتهای مالی و مسووایلی که در تفسووير ارالعات حسووابداری مورد نظر   برنامه نه تیها تاثير معامالت 
سرمایه گذاران و سایر افراد و موسسات است.بلکه نحوه استفاده از ارالعات حسابداری در امر کیترل و برنامه ریزی عمليات        

 تجارتی که مورد نظر مدیریت می باشد نيز مورد تو ه قرار گرفته است.
بر این با تو ه به توسووعه و تکاملی که در سووالهای اخير در حسووابداری پيدا شووده موضوووعات  دید نيز در برنامه  عالوه

صول حسابداری        ست.مباحث مختلف ا سته شده حتی المقدور تلخيص گردیده ا میظور گردیده و مباحثی که از اهميت آنها کا
 گردیده است.  در دو درر سه کریدتی برای دوره ليسانس در برنامه میظور

 ( شامل بخش های زیر است:9اصول حسابداری)
 ساخت اساسی حسابداری -الف
 حسابداری موسسات فروشیده کام -ب
 م البات، دیون و مو ودی کام -ج
 پيش پرداخت ها، پيش دریافت ها، دارایی های ثابت و دارایی های غير مادی -د

 سرفصل های درس:
 اصول و ررزعمل حسابداری

 مختلف حسابداریمراحل 

 تکميل مراحل مختلف حسابداری

 حسابداری کام و معامالت صیدوق

 تهيه گزارش های دوره ای

 دیون و م البات

 مو ودی کام

 پيش پرداخت های هزییه، پيش دریافت های درآمد و هزییه ها و درآمد های ثبت نشده

 دارایيهای ثابت و دارایيهای غير مادی

 

 اقتصاد خرد
 

 پيش نياز: ندارد            نوع کریدت: نظری            43تعداد ساعت:             3کریدت: تعداد 

 هدف:
هدف از این درر آموزش تحليلهای اقتصووادی در سوو ح خرد و نيز ارائه چیين تحليلهایی در چارچوب ضوووابط و احکار 

ست م الن     ست. در تهيه فهر سالمی با الهار از  هان بيیی این مکتن ا ست که یک ارتباط و پيوند      ا شده ا سعی  این درر 
 می قی ميان تحليلهای عملی اقتصادی و ارزشهای بيیشهای مکتبی اسالر بر قرار گردد.

 سرفصل های درس:
 مقدمه:

ار های  هان بيیی اسالمی و تاثير آن بر رفت –تعریف علم اقتصاد –تعریف مکتن اقتصادی –معرفی  هان بيیی اسالمی
ی معرف -هدفهای اقتصادی در یک  امعه اسالمی   -نمونه هایی از رفتار های اقتصادی مومیان در قرآن و حدیث  –اقتصادی 
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شهای علور ا تماعی    صاد به عیوان یکی از ارز سایر علور    -اقت صاد با  صاد دان در یک  امعه  -ارتباط اقت عریف ت –نقش اقت
 اقتصاد خرد و اقتصاد کالن.

 فصل اول: مسایل اقتصادی
 ررح سوامت اساسی در علم اقتصاد -یی امکانات توليدمیح

 چه کامهایی توليد شوند؟
 چگونه کام توليد شود؟

 چگونه کام های توليد شده توزیع شوند؟

شده           صلی یاد  سوامت ا سخگویی به  ستفاده از میحیی امکانات توليد برای پا سالر در زميیه اولویت   –ا رهیمود های ا
 فرد و اهميت خانواده در اسالر پيرامون پاسخ به سوامت یاد شده.میافع  امعه بر میافع 

 فصل دوم:
ر مالکيت در اسال -حقوق اقتصادی)حق مالکيت( و  ریان فعاليت های اقتصادی در بخشهای عمومی و خصوصی  امعه    

سار مالکيت )عمومی و خصوصی(      – ستفاده از حقوق مالکيت   –اق ضوابط حاکم یر ا صادی واح -حدود مالکيت و   د های اقت
بازار  – ریان فعاليت های اقتصادی بين بخشهای عمومی و خصوصی   –حقيقی و حقوقی(  –)مصرف کییده و توليد کییده  

 و بيت المال و نقش آنها در ارتباط با سوامت اساسی علم اقتصاد.

 فصل سوم:
ضا  ضای فرد برای یک کام  -تعریف تقا سالر در انتخاب نوع کام    -میحیی تقا ضا  -ضوابط ا انتقال  -عوامل موثر در تقا

 –رضه  تعریف ع –توليد کام و خدمات  -انگيزه یک مسلمان برای توليد  -تحریم اسراف و اتالف در اسالر   -میحیی تقاضا 
سالر      -عرضه انتقال میحیی  -عوامل موثر بر عرضه  –میحیی عرضه   سرمایه داری در ا صاد  ر تعادل د –تعریف بازار در اقت

انواع خيارات به میظور حفظ سووالمت بازار)غبن، شوورط، رویت،   -اختيارات خریداران و فروشوویدگان در فسووخ معامله  -بازار
 نقش بازار در پاسخگویی به سوامت اساسی. -تدليس، مجلس(

 وتیفصل چهارم: مطلوبیت و منحنی های بی تفا
وبيت م ل -رضایت خدا م لوبيت برای مومیين است   -مفهور م لوبيت –تعریف کام در نظار سرمایه داری و در اسالر   

نرخ  -محیی بی تفاوتی -اصوول نزولی بودن م لوبيت هایی در دو نظار سوورمایه داری و اسووالمی   -کل و م لوبيت نهایی
 ارتباط میحیی تقاضا و م لوبيت. -ل مصرف کییدهنعاد -در آمد مصرف کییده و خط بود ه -نهایی  انشيیی

 فصل پنجم: سازمانهای تولیدی و شیوه های مختلف تولید
 -تعریف کار توليدی و کار خدماتی در نظار سرمایه داری و اسالر   -تعریف عمل صالح و خلق ارزش اقتصادی در اسالر   

 شيوه های گوناگون توليد با استفاده از عقود شرعی:
 سایر شيوه های مجاز -1 عاله  -5مساقات  -4مضاربه  -3زارعه م -2مشارکت 

 فصل ششم: تابع تولید 
يد   تابع تول بازده نزولی   -تعریف  کل     -قانون  يد  های تول هایی     -میحیی  يد ن يد متوسوووط و تول هایی  تکیولوژی -تول  -ن

 کسان.ویژگی های میحیی توليد ی -میحیی توليد یکسان و س ح توليد -تکیولوژی و عوامل توليد

 فصل هفتم: هزینه
 -متوسوووط و نهایی  -میحیی هزییه های کل    -کوتاه مدت وبلید مدت     -هزییه ها در رول زمان    -تعریف انواع هزییه 

سط    -میحیی هزییه های ثابت و متغير سط و هزییه متغير متو ون بازده ارتباط هزییه با قان -ارتباط هزییه نهایی با هزییه متو
 ترکين بهيیه عوامل توليد -نق ه سر به سر -يار توليد در بلید مدتراب ه هزییه با مق -نزولی
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 فصل هشتم: سهم عوامل تولید
سوووهم نيروی انسوووانی در توليد به عیوان  -ارزش توليد نهایی و تقاضوووا برای عوامل توليد -قيمت گذاری عوامل توليد

صله       سود حا شی از  ستمزد یا بخ شين آمت و نرخ با  -ا اره زمين -د سرمایه کرایه ما صل از کاربرد     -زدهی داخلی  سود حا
 مفهور قسط و سهم هریک از عوامل توليد. -مدیریت
 

 2مبادی تشکیالت و مدیریت 
 

 9مبادی تشکيالت و مدیریت  پيش نياز:        نوع کریدت: نظری       43تعداد ساعت:          3تعداد کریدت: 
 ( بوده و از بخشهای زیر تشکيل ميشود:9مدیریت)این درر دنباله درر مبادی تشکيالت و 

 هفته اول

 سازماندهیفصل پنجم: 

 اهميت م العه سازمان 

 مبیای نظری سازماندهی 

 تغيير عوامل سازمان دهیده در ری زمان 

 رسميت یافتن سازمان 

 هفته دوم

 انواع مختلف ساخت سازمانی 

  مراحل فرایید سازماندهی رسمی 

 هفته سوم

  وظيفه ای با رراحی محصولیمقایسه رراحی 

 هفته چهارم

 هماهیگی 

 بررسی های اساسی در سازماندهی 

 هفته پنجم

 الگو های  دید سازماندهی 

 هفته ششم

  بسيج میابع و امکاناتفصل ششم: 

 مدیریت بازاریابی 

  مدیریت مالی 

  تأمين مدیریت 

 هفته هفتم

 مدیریت لجستيک 

 استفاده از میابع حقوقی 



 29دیپارتمنت مدیریت تجارتی / ص  –برنامه درسی دوره لیسانس اقتصاد و مدیریت  -موسسه تحصیالت عالی اشراق

 

 
 

 هفته هشتم

 رهبریفصل هفتم: 

 سبک های عمده رهبری 

 
 

 هفته نهم

 ارتبارات فصل هشتم:

  اهميت ارتبارات 

 فرایید ارتبارات و عیاصر اساسی آن 

  انواع ارتبارات 

 

 هفته دهم

 روشهای بهبود پيار حذف موانع ارتباری 

 کیترول  فصل نهم:

  مفهور و اهميت کیترول 

  تعاریف کیترول 

 هفته یازدهم

  فرایید کیترول 

 هفته دوازدهم

 انواع کیترول 

 هفته سیزدهم

 فصل دهم:  یبه های اخالقی کار مدیران 

 رهيافتهای اخالقی در تصميمم گيری 

 هفته چهاردهم

 مقایسه رهيافتهای برخورد اخالقی 

 اصول اخالقی ا ز دیدگاه اسالر 

 هفته پانزدهم

 فرهیگ سازمانیفصل یازدهم: 

 تعریف فرهتگ سازمانی 

 رفتار سازمانی تاثيرات فرهیگی بر 

 هفته شانزدهم

  لوه های فرهیگ سازمانی  

 کارکرد های فرهیگ سازمانی 
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 میابع و مأخذ 

 (2ریاضی اقتصادی)

 
 (9پيش نياز: ریاضی اقتصادی)          نوع کریدت: نظری         43تعداد ساعت:           3تعداد کریدت: 

 :هدف 

  مقدماتی ریاضوووی مورد بحث قرار می گيرد وآشووویایی با کاربرد این آموزش و باز آموزی فیونی که در دوره های
 روشها و فیون در مسایل مدیریتی

 :سرفصل های درس 

 توابع چید متغيره، مشتقات  زیی، دیفرانسيل کلی، قاعده زنجيری 

 کاربرد مشتقات  زیی ماگزیمم و ميیيمم 

 بردار ها و  بر برداری 

 ماتریس،  بر ماتریسها و تبدیل خ ی 

 دترميیان، روشهای محاسبه دترميیان 

 معکور ماتریس و روشهای معکور کردن ماتریس مربع، ماتریس مقدماتی و تبدیل ماتریسها 

 معادمت خ ی و روشهای حل معادمت خ ی،خذفی،دستور گرامر و تبدیالت ماتریسی 

 مقادیر ویژه، بردارهای ویژه 

 ن زدن انتگرالهای معينانتگرال و روشهای انتگرال گيری، قواعدی برای تقری 

 کاربرد انتگرال معين در محاسبه س ح و حجم و سایر موارد 

 .معادمت دیفرانسيل ساده مرتبه اول در در ه اول و معادمت دیفرانسيل مرتبه دور قابل تبدیل به مرتبه اول 

 

 اقتصاد کالن

 
 ش نياز: اقتصاد خردپي     نوع کریدت: نظری       43تعداد ساعت:          3تعداد کریدت: 

 هدف:
هدف از ارائه مجموعه درور اقتصوواد خرد و کالن عبارت اسووت از آموزش تحليلهای اقتصووادی در سوو ح های خرد و  
کالن. در تهيه این درور سووعی شووده اسووت که یک ارتباط و پيوند می قی ميان تحليلهای عملی اقتصووادی و ارزشووها و   

 بيیشهای مکتبی بر قرار گردد.

 های درس:سرفصل 

 هفته اول

 تعریف اقتصاد کالن 

 کارگزاران اقتصادی و وظایف آنها در اقتصاد کالن 

 نحوه گردش فعالتيهای اقتصادی در مدل دو بخشی 

 هفته دوم
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 نحوه گردش فعاليتهای اقتصادی در مدل سه بخشی 

 نحوه گردش فعاليتهای اقتصادی در مدل چهار بخشی 

 هفته سوم

 نشت و تزریق 

 تقاضای کل 

 عرضه کل 

 تعادل در اقتصاد کالن 

 هفته چهارم: حسابداری ملی و شاخص قیمت ها

 GNP, GDP 

 NNP.NI,PI,DI 

 محاسبه شاخصها به قيمت های بازار و به قيمت عوامل 

 هفته پنجم

 محاسبه شاخصها به شکل سرانه 

 روشهای محاسبه شاخصهای حسابهای ملی 

 الف: روش افزوده 

 ب: روش مخارج 

 ج: روش درآمد 

 ششم هفته

 یک اصل و چید استثیا در محاسبات ملی 

  آیا معيارGNP, و      GNP   سرانه می تواند بعیوان شاخص رفاه کشورها در نظر گرفته شود؟ 

 HDI شاخص توسعه انسانی 

 هفته هفتم

 تعریف شاخص قيمت 

 تورر ،علل ،اثرات و انواع 

 محاسبه شاخص قيمت ها شاخص پاشه و مسريرر 

 هفته هشتم

 ای شاخص قيمت ها کاربرد ه 

 محاسبه نرخ تورر 

 تبدیل متغيرهای اسمی به متغيرهای واقعی 

 هفته نهم فصل سوم مدلهای تعیین درآمد ملی تعادل و سیاست های مالی

 تعيين درآمد ملی تعادل در مدل دوبخشی 

 تابع مصرف 

 هفته دهم

 تابع پسیداز ملی 
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 تابع سرمایه گذاری 

 هفته یازدهم

  تعادلی در مدل دوبخشی به روش  بریتعيين درآمد ملی 

 ضرین تکاثر 

 هفته دوازدهم

 درآمد ملی تعادلی در مدل سه بخشی به روش  بری 

 ضرین تکاثر در مدل سه بخشی 

 هفته سیزدهم

 تعيين درآمد ملی در مدل چهار بخشی به روش  بری 

 ضرین تکاثر در مدل چهار بخشی 

 هفته چهاردهم

 سياست مالی 

 هفته پانزدهم

  حفره رکودیشکاف 

 شکاف حفره تورمی 

 هفته شانزدهم
 پایداری و ناپایداری تعادل درآمد ملی

 (2حسابداری)
 

 (9پيش نياز: حسابداری)          نوع کریدت: نظری        43تعداد ساعت:         3تعداد کریدت: 

 هدف:
 ( بوده و از بخشهای زیر تشکيل ميشود:9این درر دنباله درر اصول حسابداری)

 سيستم های حسابداری -الف
 اصول حسابداری -ب
 شرکتهای تضامیی -ج
 شرکتهای سهامی -د

 سرفصل های درس:
 سيستم ها و کیترلها

 سيستم های حقوق و دستمزد

 تیظيم سيستم ها و ماشين های محاسن الکترونيکی

 اصول و مفاهيم حسابداری 

 شرکتهای تضامیی: تشکيل، تقسيم سود و تصفيه

 شرکتهای سهامی: سازمان و عمليات 

 شرکتهای سهامی: حقوق صاحبان سهار، درآمد شرکت و سود سهار
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 شرکتهای سهامی: بدهيهای بلید مدت و سرمایه گذاریها
 

 7لسان انگلیسی تخصصی 
 

 (2پيش نياز: لسان انگليسی عمومی)     نوع کریدت: نظری        32تعداد ساعت:   2تعداد کریدت: 

 هدف:
آموزش لغات، اص الحات، و متونی از میابع متداول رشته مدیریت به میظور توسعه معلومات دانشجویان  هت استفاده از      
میابع علمی و فیی رشووته تحصوويلی مربوط به زبان انگليسووی به ترتيبی که دانشووجویان بتوانید با سوورعتی متیاسوون متون  

 حد م لوب مفاهيم آن را درک کیید.انگليسی مربوط به رشته تحصيلی خود را بخوانید ودر

 سر فصل درس:
 متون، اصالحات و لغات میتخن از میابع زیر یا مانید آنها:

1- Principles of Business Administration 

2- Principles of Accounting 

3- Principles of Public Administration 

4- Principles of Industrial Management 

 

 

 رفتار سازمانیمدیریت 

 
 2پيش نياز: مبادی تشکيالت و مدیریت       کریدت: نظری نوع       43تعداد ساعت:     3تعداد کریدت: 

 هدف:

در  امعه امروز شرکت افراد در سازمان های مختلف ا تیاب ناپذیر است. از آنجایی که هدفها و میافع افراد غالبا با هدفها 
نمی باشد و حتی گاهی ممکن است در تضاد با هم باشد، بیابر این موضوع رفتار سازمانی         و میافع سازمان و مدیریت همسو  

و هدف آن، تجزیه و تحليل عوامل گوناگون در راب ه با علل رفتارها، پيش بيیی رفتار های آتی و هدایت و کیترل و تغيير                
شد تا به این ترتين به تو     سازمانی می با س ح فردی، گروهی و  شخصی و      رفتارها در  شرفتهای  ساعد برای پي ان محي ی م

 همچیين امکانات مزر برای نيل به هدفهای سازمانی را فراهم آورد.

 سرفصل های درس:

 مقدمه ای بر علور رفتاری -بخش اول
 تعریف و مبانی رفتاری، راب ه علور رفتاری با سایر رشته های علور انسانی و ا تماعی  

 اهداف رفتار سازمانی
 زیه و تحليل رفتار سازمانی س وح تج 
 فرد و سازمان در کار، تعامل ميان فرد و سازمان، تأثير سازمان بر فرد 

 شیاخت رفتار انسان -بخش دور
 تعریف رفتار، چگونگی شکل گيری رفتار، انگيزه و هدف، شدّت انگيزه 
 مبانی تحليل رفتار: 
 نظریه اسیاد( ادراک )فرآیید ادراک، خ اهای ادراکی، کاميابی فراخود، 
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 شخصيت )تفاوتهای فردی، نظریه های شخصيت، ابعاد شخصيت( 
 فراگرد یادگيری )نظریه های یادگيری و تقویت، مقتضيات تقویت( 
 اصالح رفتار و هدفگذاری 

 انگيزش و نيازها -بخش سور
 یدنظریه های نياز )محتوای انگيزش(: سلسله مراتن نيازهای مزلو، گریوز، الدفر، مک کله ل 
مک گریور، م العات آر رليس، نظریه بلوغ و عدر بلوغ آر رليس،   yو  xمحيط انگيزشی:م العات هاثورن، نظریه  

 نظریه انگيزش، بهداشت روانی هرزبرگ، تجزیه و تحليل مراوده ای
 گيزشیاننظریه های شیاختی )فراگرد انگيزش(: نظریه انتظار، نظریه برابری تلفيق و بکارگيری نظریه های  

 رفتار متقابل شخصی و رفتار گروهی -بخش چهارر
نگاه کلی بر گروه و پویایی گروه )تعریف گروه، اهميت م العه گروه، انواع گروه، گروه رسووومی و غيررسووومی، چگونگی   

 شکل گيری گروه )نظریه همیز(، پویایی گروه های غير رسمی.
 شخصی، رفتار متقابل گروهی و تضاد، وتضاد سازمانی(. رفتار تعاملی و تضاد )تضاد درون فردی، تضاد متقابل

سبت به رهبری             سبت به رهبری، رهيافتهای رفتاری ن صه ن شخ صفات م سازمان: تعریف رهبری، رهيافت  رهبری در 
)پيوستار رهبری تاتیبور و اسميت، م العات ميشيگان، م العات دانشگاه ایالتی اوهایو، سبک مدیریت، سيستمهای مدیریتی         

رت(، رهيافتهای اقتضایی، نظریه اقتضایی رهبری فيدلر، نظریه رهبری مسير هدف، نظریه رهبری وضعی )چرخهء حيات(    ليک
 هرسی و بالنچارد
 ارتباط شخصی:

 اهداف ارتباط سازمانی، روشهای ارتباط، فرآیید اساسی ارتباط، ارتباط از روی تمایل.
 تلفيق فرد، گروه و سازمان -بخش پیجم
غيير، مقاومت در برابر تغيير، فراگرد تشخيص س وح تغيير در رفتار، فراگرد تغيير رفتار، رهيافت  دید نسبت به    نيروهای ت
 تغيير سازمانی.

 (7احصائیه)
  

 (9پيش نياز: ریاضی اقتصادی)            نوع کریدت: نظری  43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت: 

 هدف:
با مبانی و روشهای آماری است که در پژوهشهای کاربردی مورد استفاده قرار  هدف از این درر آشیا ساختن دانشجویان

 ميگيرد.

 سرفصل های درس:
 آمار توصيفی و آمار استیباری -تعریف علم آمار -الف
 آشیایی با مفاهيم آماری )از قبيل  امعه،  امعه محدود و غير محدود، نمونه وغيره( -ب

 طرز ارائه داده ها
 برد زیگمامفهور و کار -الف
 توزیع های فراوانی کيفی -نحوه ساختن توزیع های فراوانی -توزیع های فراوانی -ب
نمودار  -نمودار ميله ای، سوووتونی و دایره ای  -نمودار فراوانی تجمعی -پلی گن -هيسوووتوگرار -نمودار های آماری   -ج

 سری های زمانی
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 شاخصهای مرکزی: ميانگين، ميانه، نما -د
 رتبه دور و روابط آنهاگشتاور های م -هو
 انحراف معيار -واریانس -انحراف متوسط -شاخصهای پراکیدگی: دامیه -و
 شاخصهای چولگی و کشيدگی -ز

 احتمال
 مفهور و میشاء احتمال  -الف
 مفاهيم اساسی در احتمامت: آزمایش، پيشامد و فضای نمونه -ب
 قوانين شمارش -ج
 برخی از قوانين احتمامت -د
 استقالل دو پيشامد -شرری احتمال -هو
 قاعده بيز -و

 توزیع های احتمال
ای، مفهور متغير تصادفی گسسته و تابع احتمال گسسته، چیدین توزیع احتمال گسسته)یکیواخت، برنولی، دو مله         -الف

 پواسون، هیدسی، پاسکال، فوق هیدسی، چید  مله ای(
 مفهور متغير تصاعدی پيوسته و تابع چگالی -ب

 ع احتمال پيوسته)نرمال، نرمال استاندارد، نمایی، ارمنگ، گاما(چید توزی

 تصمیم گیری

 تصميم گيری در شرایط ارميیان
 تصميم گيری تحت شرایط عدر ارميیان -

 تصميم گيری تحت شرایط ریسک -

  به میظور به هیگار کردن ارالعات« بيز»تصميم گيری شاخه ای با استفاده از قضيه -
 

 سیاست و مدیریت بودجه

 
 پيش نياز:  نوع کریدت: نظری  43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت:

 هدف:
 درختم این مضمون محصلين قادر به درک مسایل ذیل خواهید بود:

 بود ه وسياست ساختاری-9
 سياست بود ه و بيالنس تادیات -2
 سياست بود ه  ونوسانات اقتصادی-3
 سياست های کسربود ه-4
 بود ه و رشد اقتصادی-5
 سياست های بود ه و توزیع عاید ودارایی-5

 سرفصل های درس:
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 فصل اول 

 بودجه دولت به حیث وسیله سیاست ساختمانی
 انواع ساختمان های توليدی : -(9) 

 الف: ساختمان های توليدی می قوی  :
 ب :ساختمان های توليدی سکتوری  :

 ج : ساختمان های توليد عواملی  
 بامی ساختمان های توليدی : تاثيرات سياست بود ه -(2)

 الف : تاثيرات مصارف بود ه بامی ساختمان های توليدی :  
 ب :تاثيرات عواید بود ه بامی ساختمان های توليذی  :

 تاثيرات بود ه بامی ساختمان عاید ملی :  -( 3)

 فصل دوم

 بودجه دولت بحیث وسیله بکار انداختن معقول عوامل تولید
 قابت داخلی :تشویق و تقویه ر .9

 الف : عواید دولت بحيث وسيله تشویق کییده رقابت :   

 ب: مصا رف بود ه بحيث وسيله تشویق کییده رقابت  

 . بلید بردن تحرک داخلی نيروی کار:9

 بلید بردن تحرک داخلی سرمایه: .2

 .تقویه تقسيم کار بين المللی:3

 فصل سوم

 سیاست بودجه و بیالنس تادیات
 تادیات: . تشخيص بيالنس9

 .علل بی توازنی بيالنس تادیات:2
 .سياست بود ه بحيث وسيله سياست بيالنس تادیات:3

  

 فصل چهارم

 سیاست بودجه و نوسانات حالت اقتصادی
 تاثيرات نوسانان حالت اقتصادی بامی بود ه دولت: -9

 الف: تاثيرات نوسانات اقتصادی بامی بود ه بصورت کل:

 اقتصادی بامی مصارف بود ه:ب: تاثيرات نوسانات حالت 
 ج: تاثيرات نوسانات الت اقتصادی بامی عواید بود ه:

 تاثيرات بود ه بامی نوسانات حالت اقتصادی:-(2)
 الف: تاثيرات بود ه دولت  بصورت کل بامی نوسانات حالت اقتصادی:

 ب: مصارف بود ه به حيث وسيله برضد نوسانات حالت اقتصادی:
 برای اشخاص:: مصارف دولت 9ب
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 : مصارف دولت برای اشيا:2ب
 اول: سرمایه گذاری های ثقيله:
 دور: سرمایه گذاری های خفيفه:

 : معاونت های دولتی:3ب
 : تادیه قرضه های دولت:4ب
 : تاثيرات عواید دولت بصورت عمومی:9ج
 : تاثيرات عواید  تشبثاتی بامی حالت اقتصادی:2ج
 بامی نوسانات حالت اقتصادی:: تاثيرات عواید مالياتی 3ج

 فصل پنجم

 تشخيص حالت استخدار: -( 9)

 الف: حالت استخدار کامل:
 ب: استخدار پائين یا ناقص:
 ج: حالت استخدار اضافی:

 (سياسيت بود ه در حالت استخدار کامل:2)

 (سياست بود ه در حالت استخدار پائين:3)
 الف: تدابير توسعوی از  یبه عواید بود ه:

 : پائين آوردن پایه ماليه:9الف
 : پائين آوردن اسار سیجش ماليه:2الف
 : ماليه گذاری توزیع کییده مجدد:3الف

 ب. تدابير توسعوی از  یبه مصارف بود ه:
 : مصارف دولت برای اشيا و خدمات:9ب
 : تادیات انتقالی2ب

 (سياست بود ه در حالت استخدار اضافی:4)

  یبه  عواید بود ه:الف: تدابير انقباضی از 
 : بلید بردن پایه ماليات:9الف
 : بلید بردن اسار سیجش ماليه:2الف

 ب: تدابير انقباضی از  یبه مصارف بود ه:
 . تادیات انتقالی:9ب
 . مصارف دولت برای اشيا و خدمات:2ب

 فصل ششم

 سیاست کسر بودجه وتاًثیرات آن باالی اقتصاد
 (مفهور کسربود ه:9)

 عوامل بو ود آمدن کسر بود ه(مهمترین 2)
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 الف: ضعف امور اداری به علت کسربود ه:

 کسر بود ه ناشی ازتغييرات اوضاع اقتصادی: -ب

 :کسربود ه علت حيث به ساختاراقتصادی–ج 

 ( سياست کسر بود ه:3)

 (آثار اقتصادی کسر بود ه:4)

 فصل هفتم

 تاثیرات سیاست بودجه باالی رشد اقتصادی

 رشد اقتصادی :فهور وسیجش م -9

 تأثيرات سياست بود ه بامی عوامل رشد اقتصادی

 تأثيرات سياست بود ه بامی نيروی کار-الف

 تاثيرات سياست بود ه بامی سرمایگذاری ها-ب

 سرمایگذاری های خصوصی 9

 سرمایگذاری های دولتی 2

 تاثيرات سياست بود ه بامی پيشرفت تکیالوژی3

 فصل هشتم

 مجدد عاید ودارائی سیاست بودجه وتوزیع
 .هدف توزیع مجدد عاید9

 . بود ه بحيث وسيله توزیع مجدد عاید:2
 الف: عواید بود ه بحيث وسيله توزیع مجدد عاید

 : تاثيرات ماليات مسقيم بامی توزیع مجدد عاید9الف 
 : تاثيرات ماليات غير مستقيم بامی توزیع مجدد عاید 2الف 

 ب: مصارف بود ه بحيث وسيله مجدد عاید: 
 : تاثيرا تادیات انتقالی بامی توزیع مجدد عاید9ب
 : تاثيرات معاونت ها بامی توزیع مجدد عاید 2ب

 سياست بود ه بحيث وسيله توزیع مجدد داراوی: -3
 الف: عواید بود ه بحيث وسيله توزیع مجدد دارائی
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 مجدد دارائیب: مصارف بود ه بحيث وسيله توزیع 

 

 توسعه اقتصادی و پالن گذاری

 
 پيش نياز: اقتصاد کالن نوع کریدت: نظری                    43تعداد ساعت:   3تعداد کریدت: 

 هدف:
آشیایی هر چه بيشتر دانشجویان با مفاهيم رشد، توسعه و برنامه ریزی اقتصادی در ارتباط با شرایط خاص کشورهای در         

 بامخص مسایل متفاوت این کشورها و همچیين برنامه ریزی و برنامه های توسعه اقتصادی در افغانستان.حال توسعه 

 سرفصل های درس:
 مفاهيم رشد و توسعه اقتصادی و معيارهای اندازه گيری آن

 ضرورت تدوین سياستهای توسعه اقتصادی

 بررسی مقدماتی مدل های رشد

 کلی مفاهيم و اهداف –برنامه ریزی توسعه  -9

 باتو ه به تجربه افغانستان و در ارتباط با ساخت نظار برنامه ریزی کشور –ارتباط بود ه و برنامه  -2

ضوورورت انع اف پذیری اسووتراتيژی های برنامه ریزی دز کشووور های در حال توسووعه با تو ه به تقابل نيرو های  -3
 مو ود در س وح بين المللی.

 (7تحقیق در عملیات )

 
 (2پيش نياز: ریاضی اقتصادی) نوع کریدت : نظری   43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت: 

 هدف:
 آشیایی دانشجویان با تکیيک های ریاضی ارائه شده برای حل مسائل مدیریتی در راب ه با بهيیه سازی و تصميم گيری 

 سرفصل های درس:
 ازیتعریف، تاریخچه، ویژگيهای تحقيق در عمليات، مدل ،انواع آن، فرایید مدلس -
مدلسووازی مسووائل دنيای واقعی در قالن مسووائل برنامه ریزی خ ی، مدلهای حمل و نقل سوواده و مرکن، مدلهای     -

 تخصيص 

 مروری بر مفاهيم برنامه ریزی خ ی -

 حل مسائل برنامه ریزی خ ی به روش ترسيمی و سيمرلکس -

 بررسی موارد استثیایی در حل مسائل برنامه ریزی خ ی -

 ليه و ثانویه و تعيين راب ه بين آنهاحل مسائل او -

 آشیایی با مفهور تحليل حساسيت  -

 

 2لسان انگلیسی تخصصی 
 

 (9پيش نياز:لسان انگليسی تخصصی)     نوع کریدت: نظری        32تعداد ساعت:  2تعداد کریدت: 
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 هدف:
 تجارتی  هت بسط توانایی دانشجو برای  آموزش لغات، اص الحات، و متونی تخصصی از میابع مربوط به رشته مدیریت     

 استفاده از میابع مربوط به رشته تحصيلی.

 سرفصل های درس:

 متون، اص الحات و لغات میتخن از میابع زیر یا مانید آنها:
1- Principles of Business Administration 

2- Principles of Accounting  

3- Strategic Management 

4- Principles of Industrial Management  

 

 مدیریت منابع بشری

 
 پيش نياز: ندارد   نوع کریدت: نظری                 43تعداد ساعت:                      3تعداد کریدت:

 هدف :
بع انسانی  میا نقش اساسی مدیریت درکليه س وح مؤسسات، استفاده م لوب از میابع )انسانی ومادی( و هدایت و کیترل        

در هت حصووول هدفهای معين اسووت. کسوون فایده از میابع مادی با به کاربردن شوويوه های فیی و تکیولوژی امکان دارد   
.حصول استفاده م لوب از میابع انسانی و ایجاد روحيه همکاری و کوشش مشترک در سازمان به سهولت امکان پذیر نيست         

ه و روشهای نوین مدیریت میابع انسانی آشیا شوند لذا هدفهای آموزش در این درر بلکه برای این مقصود مدیران باید فلسف
 عبارت اند از:

 آشیا کردن دانشجویان با تکیيک ها و روشهای اصول مدیریت میابع انسانی 
ی نبررسی مسائل ومشکالت مدیریت میابع انسانی  اری کشور و چگونگی استفاده از اصول و روشهای مدیریت میابع انسا           

 در حل این مشکالت 

 آشیایی با مقررات و قوانين استخدامی کشور 

 سر فصل درس:
تعریف مدیریت میابع انسانی و هدف های آن ووو نقش اساسی سازمان امور استخدامی و عوامل مؤثر در تعيين محل و موقع 

 سازمان امور استخدامی.
 ی استفاده از تجزیه شغل در مدیریت میابع انسانی.تجزیه شغل )تهيه شرح شغل و مشخصات شغل و عوامل شغل( چگونگ

برنامه ریزی نيروی انسانی وووو میابع کارمیدیابی )درون سازمانی و برون سازمانی(، روشهای پيش بيیی نيروی انسانی مورد       
 نياز، بررسی مدلهای برنامه ریزی نيروی انسانی.

 

 

 2احصائیه 
 

 (9پيش نياز: احصائيه)    نوع کریدت: نظری               43تعداد ساعت:      3تعداد کریدت: 

 هدف:
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آشیا کردن دانشجویان با روشهای پارامتریک و پيش بيیی در آمار استیباط هدف اصلی این درر می باشد. دانشجویان با 
 روشهای مقایسه ای به خصوص دو  امعه آماری با استفاده از نمونه نيز آشیا خواهید شد.

 درس:سرفصل های 
 نمونه و توزیع های نمونه گيری

 استیباط آماری بر اسار نمونه بزرگ

 تخمين بر اسار نمونه بزرگ -2و9
 آزمون فرض آماری براسار نمونه بزرگ -2و2

 استیباط آماری از نمونه کوچک
 دو و فيشر بيشتر آشیا خواهد شد. -در این بخش دانشجو با کاربردهای توزیع های: استودنت، کای

 دو)آزمون استقالل، همگیی، نيکویی برازش( -کاربرد های دیگر از توزیع کای
 رگرسيون خ ی ساده و همبستگی

مدلهای پيش بيیی)مدلهای سووواده، اقتصووواد سووویجی، ميانگين متحرک، نمو هموار، ميانگين نمایی، وزنی باکس و  یگيیز، 
 مدلهای پيش بيیی کيفی، روشهای ترکيبی(

 Minitab, ASS,.StatGrap,.SPSSافزار های: آشیایی با یکی از نرر

 

 منابع:
1- Levin I. Richard; "Statistic for Management" Fourth Edition; Prentic Hall Inc; 

1995 

2- Mendenhall W. and Others; "Statistic for Management and Economics" Sixth 

Edition; PWS. KENT pud; 1990. 

 

 و طراحی سیستم تجزیه و تحلیل
 

 پيش نياز: ندارد  نوع کریدت: نظری   43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت: 

 هدف: 
آشیا کردن دانشجویان با ضرورت تجزیه و تحليل و رراحی سيستم، و همچیين شیاخت مفاهيم سيستم، تفکر سيستمی،          
رویکرد سيستمی، نظریه عمومی سيستمها، علور کیترل و ارتبارات و کاربرد هر یک از آنها در سازمان و سر انجار آشیایی با       

 رراحی سيستم محتوای فراگردها، و ابزارهای تجزیه و تحليل و 

 سر فصل درس:
 بخش اول و مقدمات

درآمدی بر تجزیه و تحليل و رراحی سوويسووتم، ضوورورت تجزیه و تحليل و رراحی سوويسووتم، پایه های نظری تجزیه و 
 تحليل و رراحی سيستم، نقشها و کارکرد های تجزیه و تحليل و رراحی سيستم، تحليل گران و رراحان سيستم 

 بخش دور و  م العه امکان سیجی و شیاخت سازمان 
م العه سوويسووتم به کمک فیون نظار یافته تجزیه و تحليل و رراحی سوويسووتم، نمودار محتوایی، عوامل حياتی موفقيت، 

 نمودار  ریان ارالعات و نمودار سيستم 
 بخش سور و مدیریت تجزیه و تحليل و رراحی سيستم  دید 
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 د، رراحی تفصيلی سيستم، استقرار، ارزیابی و نگهداری سيستم  دیدرراحی مفهومی سيستم  دی
 بخش چهارر و ابزارهای تجزیه و تحليل و رراحی سيستم

 فیون برنامه ریزی سيستم ،مدلسازی مفهومی ارالعات، رراحی نظار یافته برنامه 
 

 (7مدیریت مالی)
 

 (2نياز: ریاضی اقتصادی)پيش  نوع کریدت: نظری  43تعداد ساعت :   3تعداد کریدت: 

 هدف:
صميم       ست تا بتوانید با بهره برداری از آن در ت شجویان ا شها و تکیيک های متداول مالی به دان هدف این درر تعليم رو
سازمانهای تجارتی تیها انجار       گيریهای مالی در س ح مدیران مالی مؤسسات انجار وظيفه نمایید. به رور کلی در اداره امور 

ست که      شرح وظایف   شهای متداول مالی یکی از مهمترین ابزارهایی ا ست. تکیيک ها و رو مربوط به مدیران مالی کافی ني
شده که  زء میابع           صی و یا ملی  صو سات خ س ست و به کارگرفتن میابع مالی مؤ مدیران باید بدانید تا بتوانید در حفظ و حرا

 ملی  امعه است حد اکثر کارایی را داشته باشید.

 رس:سر فصل د
سود در راب ه با           سبتهای مالی وووو پيش بيیی  ستفاده از ن شهای مالی با ا شیایی با مدیریت مالی، تجزیه و تحليل گزار آ
سر وووو پيش بيیی نيازهای مالی : بود ه بیدی وووو نقش بهره در         سر به  ستفاده از تکیيک نق ه  فعاليت توليد و فروش و ا

میابع مالی در شرایط معلور و نامعلور )به رور خالصه ( و خط مشی   تصميمات مالی و تصميمات سرمایه گذاری و تخصيص 
و مدیریت اقالر سرمایه در گردش و عامل بهره در تصميم گيریهای مالی و موارد استفاده از اهرر مالی و هزییه های سرمایه 

 ای و سياست تقسيم سود سهار و تأمين مالی داخلی.
 

 (2تحقیق درعملیات )
 

 (9پيش نياز : تحقيق درعمليات ) نوع کریدت : نظری  43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت: 

 هدف:
 آشیایی دانشجویان با تکیيکهای ریاضی ارائه شده برای مسائل مدیریتی در راب ه با بهيیه سازی و تصميم گيری 

 سرفصل های درس:
 مبانی ریاضی برنامه ربزی خ ی 
 روش تجدید نظر شده سيمرلکس 

 تحليل حساسيت در برنامه ریزی خ ی 

 برنامه ریزی پارامتری 

 مسأله حمل و نقل ساده و مرکن )مدلسازی، روشها، تحليل حساسيت( 

 مسائل تخصيص و روشهای حل آن 

 آشیایی با مفهور برنامه  ریزی عدد صحيح 
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 پول و ارز و بانکداری
 

 پيش نياز: اقتصاد کالن  نوع کریدت: نظری   43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت :

 :هدف

صادی به رور کلی و یا             سائل اقت سائل پولی، بانکی و ارزی در ارتباط با م شته های مدیریت با م شجویان ر شیایی دان آ
شتر به  یبه های         سمتهای مختلف برنامه، بي شد. در ق شور به رور خاص هدف این درر ميبا سائل پولی، بانکی و ارزی ک م

صولی مسائل پولی و ب   سياست های پولی و مالی بانکهای مرکزی تو ه ميشود تا دانشجویان این رشته          ا انکی و مخصوصا 
شکالت پولی و      سا ئل و م شیایی با عوامل مؤ ثر پولی و اعتباری چه در داخل و چه در ارتباط با امور بين المللی م بتوانید با آ

 بانکی را بهتر درک نمایید.

 سر فصل درس:
 کها در اقتصاد کیونی شیاخت پول و نقش بان

 تحول پول و بانک در افغانستان و  هان 

 بررسی عمليات بانکهای تجاری و غير تجاری 

 نقش بانک مرکزی و تأثير عمليات آن بر روی سایر بانکها و اقتصاد کشور 

 نظریه های پولی و ارزی 

 مکانيسم پرداختهای بين المللی 

 صیدوق بين المللی پول در راب ه با مسا ئل پولی کشورها 

 سياست پولی و مالی در ارتباط با مشکالت تورر و بيکاری و چگونگی هماهیگی بين آنها 

 

 حسابداری صنعتی
 

 (2پيش نياز: حسابداری )                نوع کریدت: نظری  43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت :

 هدف:
ساب   صادی و موارد           هدف از درر ح سایر ارالعات اقت شجویان با ماهيت هزییه ها و  ساختن دان شیا  صیعتی، آ داری 

استفاده مدیریت از این ارالعات می باشد. در این درر مخصوصا روی بسط و توسعه داخلی ارالعات مربوط به قيمت تمار 
 مليات در مؤسسات صیعتی تأکيد گردیده است .شده و نحوه استفاده از آن در امر تجزیه و تحليل، برنامه ریزی و کیترل ع

 سرفصل درس :
 آشیایی ا مالی با مفاهيم هزییه 

 آشیایی با عوامل هزییه و سيستم های مختلف محاسبه قيمت تمار شده 

 آشیایی با نحوه استفاده از هزییه ها در ارزیابی ا رای عمليات و برنامه ریزی سود 

 در تصميم گيریهای مدیریت آشیایی با نحوه استفاده هزییه ها 

 کریدتی در برنامه میظور گردیده و به دو بخش کلی زیر تقسيم ميشود: 3حسابداری صیعتی در سه درر 
ستفاده( ارالعات مربوط به           شتر بر  مع آوری )و نه ا شده که در آن تأکيد بي صلی حسابداری قيمت تمار  شهای ا سی رو برر

 اشد: هزییه است وعمدتا حاوی مباحث زیر ميب
 سيستم تعيين هزییه مراحل توليد 
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 سيستم تعيين هزییه سفارشات 
 هزییه های استاندارد
 هزییه های مستقيم 

بررسووی بعضووی از موارد اسووتفاده مدیریت از ارالعات حسووابداری دربرنامه ریزی وتصووميم گيری وکیترل که عمدتا شووامل 
 مباحث زیر ميباشد:

 ربقه بیدی هزییه ها و تجزیه و تحليل آنها و تجزیه و تحليل هزییه و حجم و سود 
 بود ه بیدی 

 حسابداری مسئوليتی 
 ارزیابی سودآوری فعاليت ها 

 تجزیه و تحليل هزییه های توزیع کام 
 هزییه های مرتبط با تصميم گيری 

 ارزیابی هزییه های سرمایه ای 
 

 سیاست های پولی ومالی
 

 پيش نياز: اقتصاد کالن                   نوع کریدت: نظری  43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت: 

 هدف:
وسائل و هدفهای سياستهای  و این درر آشیایی هر چه بيشتر دانشجویان رشته های مدیریت تجارتی با ابزارها هدف از

مالی کشووور )بانک  و مسوووول ا رای سووياسووتهای پولیمالی و همچیين وظائف، اختيارات و عمليات سووازمان های  پولی و
صادی  مرکزی و شور و    راب ه با با تو ه به قوانين  اری در و دارایی( و وزارت امور اقت صادی ک شرایط   برنامه های اقت در

 مختلف اقتصادی است.

 سر فصل درس: 
 حال توسعه  رور کلی و هدف های آن در کشورهای دره ب مفهور سياست پولی

 شیاخت ابزارها و وسائل ا رای سياست پولی 

 برنامه های توسعه اقتصادی کشور  کاربرد و اولویت ابزارهای سياست پولی در شرایط مختلف اقتصادی و

 مسائل مربوط به بازارهای پولی و مالی در راب ه با سياست پولی 

 شیاخت هدف ها و ابزارهای سياست مالی 

 ست مالی در شرایط مختلف اقتصادی و برنامه های توسعه اقتصادی کشور.کاربرد و اولویت ابزارهای سيا

 سازمانهای ا رایی سياستهای پولی و مالی 

 هماهیگی سياستهای پولی و مالی در شرایط مختلف اقتصادی
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 بازاریابی و مدیریت بازار
 

 پيش نياز : ندارد   نوع کریدت: نظری   43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت: 

 هدف:
آشووویا کردن دانشوووجویان با مفاهيم کلی مدیریت بازار آن در راب ه با بيمه و نيازهای  امعه در  هت خودکفایی و رفع         

 نيازهای مادی و معیوی، با تو ه به شرایط مو ود ا ز نظر فرهیگی، ا تماعی ، مذهبی و اقتصادی 

 سر فصل درس:
 مفاهيم مدیریت بازار )دید داخلی سازمان(  -9
 انواع مختلف بازار و محيط بازاریابی )دید خار ی سازمان ( -2
 تقسيمات بازار و نيازهای مختلف خریداران -3
 رفتار خریدار  -4
 اندازه گيری کمی بازار و پيش بيیی فروش  -5
 اهداف تجارتی و سازمان بازاریابی  -1
 برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بازاریابی بيمه مخصوص  -5
 صميم گيری در زميیه بازاریابی نحوه ت -3
 تحقيقات بازاریابی  -1
 سيستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی  -90
 چگونگی ایجاد خالقيت در مدیریت بازاریابی -99

 

 (2مدیریت مالی)
 

 (9پيش نياز: مدیریت مالی) نظری      نوع کریدت:  43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت: 

 هدف:
شته مدیریت این      برای درک صحيح   شجویان ر ست که دان مسائل مدیر مالی و نقش تئوری مالی در دنيای واقعی، مزر ا

مسووائل را در دنيای واقعی تجربه نمایید. با تو ه به عدر امکان چیين تجربه ای در کالر درر اسووتفاده از قضووایا یا موارد 
. بیا بر این هدف از این درر قراردادن دانشجویان در  خاص در مدیریت مالی یکی از پر ارزش ترین ابزارها محسوب ميشود  

 شرایط تصميم گيری وآشیایی هر چه بيشتر با مسائل واقعی مدیران مالی است.

 سر فصل درس:
 بررسی موارد خاص در تجزیه و تحليل مالی )نسبتها(
 بررسی موارد خاص در مدیریت سرمایه در گردش

 ری بلید مدت و کوتاه مدتبررسی موارد خاص در تصميمات سرمایه گزا

 بررسی موارد خاص در هزییه تأمين سرمایه 

 بررسی موارد خاص در نق ه سر به سر
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 تجارت بین الملل
 

 پيش نياز: توسعه اقتصادی و پالنگذاری           نوع کریدت : نظری         43تعداد ساعت:    3تعداد کریدت: 

 هدف:
سوی گسترش روابط تجارتی خود با خارج و در عين حال قبول واقعيت     به علت گرایش روز افزون کشورهای   صر به  معا

به  هت و ود مرزها و ویژگيهای خاص هر یک از ملل و شیاخت عدر تحرک عوامل توليد و تحرک محصومت و در نتيجه   
ين کشووورها، تجارت ب قائل شوودن حدود و ثغوری ازررف مسوووولين امور در زميیه بسووط و توسووعه روابط بين المللی با دیگر

المللی در سیوات اخير از اهميت فوق العاده ای برخوردار گردیده و به صورت رشته مستقلی تدریس ميشود. عالوه بر اهميت      
اقتصادی و نفع حاصل از تجارت خار ی برای کشورها، سعی خواهد شد مشکالتی که احتمام تجارت خار ی به و ود می        

این مشکالت نه فقط شامل اقتصاد داخلی مانید س ح قيمت ها، بيکاری و رشد اقتصادی ميگردد،  آورد مورد تو ه قرار گيرد.
بلکه مسوووائل  دیدی را در راب ه با تراز پرداختهای خار ی م رح ميسوووازد. با عیایت به مراتن فوق ،در تهيه شووورح درر 

سانس مدیریت تجار        شجویان دوره لي ست تا دان شده ا شش  شیایی با تحول تاریخی نظر   تجارت بين المللی کو ضمن آ یه تی 
 های تجارت بين المللی، از نظرات نوین و معاصر تجارت بين المللی آگاهی کامل کسن نمایید.

 سرفصل های درس:
 مقدمه
 هدف درر -الف
 روابط اقتصادی  -ب
 مسائل اقتصاد کالن و مسأله صادرات و واردات  -ج

 تئوری خالص تجارت خار ی:
 ر حان م لق و ر حان نسبی  –الف 
 ابزارهای علمی -ب
 میحیی امکانات توليد -9
 میحیی های بی تفاوتی و خط بود ه  -2
  عبه ا ورث  -3
 میحیی های ارائه   -4
 تئوری مدرن تجارت خار ی با نظریه هکسچرو  اهلين  -ج

 تئوری تجارت خار ی و تحومت آن:
 Factor Reversalsالف و شرط معکور شدن شدت عوامل توليد 

 ب و نظریه برابری نرخ شدت عوامل توليد 
 سياست های تجارت خار ی 

 الف و تئوری گمرکات و سهميه بیدی 
 تحليل های  زیی و میحیی های عرضه و تقاضا 

 تحليل های عمومی و میحیی های ارایه 

 ب و اثر گمرکات بر در آمد ملی و نظریه استویلر و ساموئل سون 
 بين الملل:  سيستم پولی
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 الف و تراز پرداختها 
 ب و سيستم رالی خالص 

 ج و  سيستم برتن ودز
 د و  سيستم ارزهای شیاور 

 سازمانهای  هانی 
 IMFالف و 

 IBRDب و 

 UNCTADج و 

 GAITد و 

 ه و بانکهای توسعه می قه ای 
 شرکتهای چید مليتی   -ی 

 

 حسابرسی
 

 (2پيش نياز: حسابداری )             کریدت: نظرینوع   43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت: 

 هدف:
میظور از حسابرسی عبارت است از بررسی مستقل اسیاد و مدارک و دفاتر حسابداری یک مؤسسه و اظهار نظر در مورد            

شج        ستفاده از آن دان ست که با ا شهای مالی، هدف از این درر تکيه بر مفاهيمی ا یان وم لوب بودن و قابليت اعتماد گزار
سی به               سابر سابداری عمومی با ح سی به خوبی درک کیید. بیا بر این حرفه ح سابر شرایط محيط را در ح سفه و  بتوانید فل
صووورتی  امع مورد بررسووی قرار ميگيرد و در قسوومت اول اسووتانداردهای حسووابرسووی، اخالق حرفه ای، مسووووليت قانونی 

سی    سابرر، م العه و ارزیابی کیترل داخلی، ماهيت ا سی و      ح سابر ستفاده از نمونه گيری آماری، کامريوتر و ح اد و مدارک، ا
 نحوه برنامه ریزی کار حسابرر به تفصيل مورد بحث واقع ميشود.

 در قسمت دور این درر تکیيکها و فیون حسابرسی به صورتی میظم و قابل فهم مورد بررسی قرار ميگيرد.

 سرفصل های درس:
 نقش حسابرسی در اقتصاد کشور 

 فتار حرفه ای ر

 مسووليت قانونی حسابرسان 

 حرفه حسابرسی 

 کیترل داخلی 

 حسابرسی سيستمهای حسابگر الکترونيکی 

 دمیل و مدارک حسابرر، و انواع و ميزان آن 

 نمونه گيری آماری 

 کاربرگهای حسابرر، کیترل کيفيت در مورد کار حسابرسی 

 برنامه حسابرسیرسيدگی به اسیاد و مدارک، رر ح ریزی -90
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 اقتصاد افغانستان
 

 ز: نداردپیش نیا نوع کریت: نظری 40تعداد ساعت:   9تعداد کریدت:

 هدف:
ا تماعی افغانستان، توانایی و ارتقایی فهم نظری و عملی برای  –هدف عمده این مضمون درک و فهم ظرفيت اقتصادی 

ررح بهره برداری از امکانات اقتصادی و میابع ربيعی و انسانی افغانستان با استفاده از اعداد و ارقار واقعی برای توسعه 
 .سعه اقتصادی استاقتصادی کشور، م العه امکانات توسعه سکتور های عمده اقتصادی و زميیه های می قوی برای تو

 سرفصل های درر:

 مشخصات جغرافیائی اقلیمی ووضعیت اراضی ومنابع آبی افغانستان –فصل اول

 ویژگی های اقليمی .9

 وضعيت اراضی .2

 میابع آبی .3

 سایرمیابع تجدید شونده انرژی ) آفتاب , باد ( .4

 زراعت درافغانستان –فصل دوم 
 مشخصات اراضی ساحات مخلتف افغانستان  .9

 زراعتی ساحات مختلف افغانستانمحصومت  .2

 امکانات توليدات ميوه تازه وخشک درافغانستان .3

 نباتات وگياه های مفيد ربی افغانستان .4

 شيوه های آبياری درافغانستان .5

 شيوه های عیعیوی آبياری -الف :
 روش های فیی آبياری -ب :
 چهار آب های افغانستان برای توسعه زراعت -ج :

 برداری از محصومت آن درافغانستانمالداری وامکانات بهره  .1

 سکتور صنعت درافغانستان –فصل سوم 
 پيشيیه صیایع درافغانستان .9

 امکانات ظرفيت های کیونی  توسعه صیعت درافغانستان .2

 مارکيت توليدات صیعتی درافغانستان  .3

 زميیه ها امکانات توسعه صیعت درافغانستان .4

 تجارت وتبادله اموال درافغانستان –فصل چهارم 
 موقف وحالت کیونی دادوستد دراقتصاد افغانستان .9

 بيالنس تادیات وتجارت افغانستان .2

 موسسات وشرکت های فعالتجارت  افغانستان .3

 نهاد های سياستگذاری تجارت درافغانستان .4

 وزارت تجارت وصیایع -الف :
 اتاق های تجارت وصیایع -ب : 
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 دورنمای توسعه تجارت می قوی و بين المللی .5

 منابع طبیعی ومعادن افغانستان -فصل پنجم
 معادن فلزی .9

 سیگ های قيمتی ونيمه قيمتی .2

 میرال ها .3

 میابع نفت وگاز وذغال سیگ  .4

 معادن ومیابع مورد بهره برداری درافغانستان  .5

 منابع انرژی درافغانستان –فصل ششم 
 میابع برق آبی درافغانستان .9

 میابع برق حرارتی درفغانستان .2

 میابع تجدید شوندهامکانات بهره برداری از  .3

 امکانات دسترسی به انرژی برای توسعه اقتصادی افغانستان .4

 مواصالت وانتقاالت درافغانستان –فصل هفتم 
 امکانات سکتور انتقامت درافغانستان .9

  اده های اساسی , روستائی ومحلی .2

 امکانات تجدید شبکه های مواصالتی درافغانستان .3

 امکانات تجدید خ وط آهن درافغانستان .4

 امکانات انتقامت هوائی درافغانستان .5

 امکانات وزميیه های توسعه انتقامت درافغانستان .1

 سکتور ساختمان درافغانستان  –فصل هشتم 
 موقف وحالت کیونی سکتور ساختمان درافغانستان .9

 توليد مواد ساختمانی وامکانات کاربرد آن درمارکيت های کشور .2

مسکن وراه های ميدان های هوائی , پل ها واعمار ظرفيت سکتور ساختمانی برای حل مسئله  .3
 زیرساخت ها

 سکتور مخابرات وتکنالوژی معلوماتی -فصل نهم
 .وضعيت کیونی بخش مخابرات وتکیولوژی معلوماتی9
 .توسعه فیی دراحيا وگسترش تکیولوژی معلوماتی درافغانستان2
 . دسترسی به خدمات بهتر وموثر تکیالوژی معلوماتی3
 فن آوری تکیولوژی معلوماتی برای رشد وتقویت مهارت های فیی ,آموزشی وعلمی.کاربرد 4

 

 دورنمای توسعه اقتصادی افغانستان -فصل دهم
 سياست های پولی ومالی عامل توسعه اقتصادی .9

 همکاری های می قوی .2

 فراهم آوری زميیه های تقویت بخش خصوصی .3
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 وتغذیه, دانش علور سرمایه گذاری روی عامل انسانی , آموزش وپرورش ,صحت .4

 حفظ محيط زیست وتوسعه پایدار .5

 مدیریت توسعه .1

 مدیریت اسالمی
 

 پيش نياز: ندارد نوع کریدت: نظری  43تعداد ساعت:   3تعداد کریدت: 

 هدف:

 آگاهی از موازین و الهار گرفتن از الگوها در  ریان اعمال مدیریت و بررسی این اصول و الگوها از دیدگاه اسالر.

 های درس:سرفصل 

 مقدمه:
 تبيين عیوان درر -الف 
  ایگاه مدیریت در نظار اسالمی -ب 
 تجربی( -نقلی - ایگاه احارهء برتر آن در پژوهشهای اسالر )علور عقلی -ج 
 راب هء دین و علم و نقش هریک نسبت به دیگری -د 
  ایگاه قصص قرآن در پژوهشهای مدیریت اسالمی -هو  

 لگو های آن:اصول مدیریت اسالمی و ا
 اصل عدر تقدر بر خدا و رسول)ص(

 مستندات:
 ابراهيم)ع( و اسماعيل )ع( در حکم ذبح

 اراعت لوط)ع( و موسی)ع( –تقصير یونس)ع(  .أ

 صلح حدیبيه
 اصل وحدت و هماهیگی در مدیریت وسلسله مراتن سازمانی

 مستندات: 
 هارون)ع( و حفظ وحدت 

 اصل آخرت گرایی و هدف گذاری

 مستندات:
 عدر تعرض به مدعی اسالر –میع مشرکين از حج  –سحره و فرعون  –فرعون و قومش  –موسی)ع( و قارون  

 اصل اعمال مدیریت براسار اختيار؛ نه ا بار

 مستندات:
 – یگ احد و پيامبر)ص( و مسوولمين  –موسووی)ع( و بیی اسوورائيل در فتح فلسوو ين  –موسووی)ع( و خضوور)ع(  

 ابراهيم)ع( و اسماعيل)ع(

 اصل اعمال مدیریت براسار بصيرت نيروها

 اصول بیمه
 



 50دیپارتمنت مدیریت تجارتی / ص  –برنامه درسی دوره لیسانس اقتصاد و مدیریت  -موسسه تحصیالت عالی اشراق

 

 
 

 پيش نياز: ندارد  نوع کریدت: نظری  43تعداد ساعت:   3تعداد کریدت:
 هدف:

 درختم این کورر محصلين قادربه موضوعات ذیل  خواهید گردید
 خ ر، انواع خ ر وخ رات قابل بيمه را -9
 بيمه وانواع ان-2
 انقرار داد های بيمه وخصوصيات -3
 مدیریت بيمه ومسایل ریاضياتی بيمه -4

 سرفصل های درس

 فصل اول

 بیمه
 .  ماهيت و مفهور بيمه9
 . زميیه های پيدایش بيمه2

 نياز محرک انسان
 غریضه خود دوستی

 امیيت یکی از اساسی ترین نياز انسان
 تعاون و همکاری نياز مشترک زندهگی ا تماعی

 ذخيره سازی
 .اص الحات مهم بيمه3
 تاریخچه بيمه در  هان. 4

 نمونه های از کمک به زیان دیده گان
 توزیع خ رات

 نوع بيمه دولتی برای حمل و نقل
 . پيدایش نظار بيموی5
 . تاریخچه بيمه در افغانستان1

 فصل دوم

 بیمه و نقش آن در انکشاف اقتصادی
 بيمه و انکشاف اقتصادی .9

 الف: نقش مستقيم
 ب: نقش واس ه

 سرمایه گذاری نقش ذخایر بيموی در .2

 نقش بيمه در انکشاف اقتصاد یک مملکت .3

 نقش بيمه در اقتصاد افغانستان .4

 شرکت بيمه ملی افغان 

o  آشیایی با بيمه های حریق، حوادث شخصی و مسووليت کار فرما در مقابل کارکیان، بيمه سرقت پول
 نقد در سيف در اثیای انتقال
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o  ملی افغانآشیایی با انواع بيمه حمل و نقل در شرکت بيمه 

o بيمه صحت گروهی و انفرادی، بيمه محصلين، متعلمين در مقابل حوادث امیيتی 

 موانع و مشکالت بيمه در افغانستان .5

 عدر آگاهی مردر از کارکردهای بيمه 

 عدر و ود امیيت 

 مو ودیت فساد 

 عدر حمایت دولت از شرکت های بيمه 

 عدر اعتماد مردر به شرکت های بيمه 

  درآمد مردرپایين بودن س ح 

 مدیریت ضعيف 

 عدر مو ودیت کارمیدان مسلکی 

 عدر مو ودیت کمریی های معلوماتی خسارات 

 حصول بيمه .1

 اصل حسن نيت 

 اصل  بران خسارات 

 اصل  ان نشين 

 اصل نسبت در خساره 

 فصل سوم

 Risk in insuranceبیمه و خطرات یا 
 الف: تعریف خ رات

 Type of probably insuranceب: اقسار خ رات احتمالی یا متوقعه یا 

 Riskج: م العه مباحث خ ر یا 

 د: مشخصات خ رات یا رسک قابل بيمه
 اعالر خ ر توسط بيمه گذار در هیگار انعقاد قرارداد بيمه .9

 وسعت خ ر و ابعاد آن در  امعه بشری .2

  خ رات ربعی یاNatural Risk 

  خ رات تکیالوژی یاTechnological Risk 

  خ رات ا تماعی یاSocial Risk 
 بخشهای مورد تهدید زندگی انسان .3

 زندگی فردی انسانها 

 بخش زراعت 

 بخش سرمایه 

 فصل چهارم

 خطرات سیاسی
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 Political Risk Insuranceبيمه خ رات سياسی یا  .2

 History of PRIDتاریخچه بيمه خ رات سياسی یا  .3

 سازمان های عرضه کییده بيمه سياسی  هان .4

5. Multinational Investment Grantee Agency (MIGA) 

 کشورهای عضو ميگا 

 پروژه های ضمانت شده ميگا 

 انواع پوشش بيموی 

 توانایی 

 پروسه قبول یا اع ای بيمه از ررف ميگا 

  بيمه اتکاهی 

 Trust Fund 

 Overseas Private Investment Corporation (OPIC)اوپک  .1

  ماموریت یاMission 

  بورد دایکرکتور هاBoard of Directors 

  بيمه خ رات سياسی با اوپک یاPolitical Risk Insurance with OPIC 

 ضرورت بيمه خ رات سياسی 

 مزایای بيمه اوپک 

 بيمه خ رات سياسی در افغانستان 

 فصل پنجم

 انواع کمپنی ها و اقسام بیمه
 تقسيم بیدی بيمه از نگاه استفاده .9

  بيمه حيات یاLife Insurance 

  بيمه برداشت مسووليت یاLiability Insurance 

  بيمه ملکيت یاProperty Insurance 

  بيمه صحت یاHealth Insurance 

 انواع بيمه مسووليت مدنی 

 اقسار بيمه از نگاه شکل و اهداف .2

 بيمه ا باری 

 بيمه های ا تماعی 

o خ ر موضوع بيمه های ا تماعی 

o ارکان بيمه های ا تماعی 

 صورت کل از لحاظ موضوع تقسيم خ ر بيمه به .3

 بيمه اموال و اشيا 

 بيمه اشخاص 

 بيمه مسووليت 
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 حامت و شرایط وصيت در بيمه حيات .4

 حامت وصيت در بيمه حيات 

 شرایط وصيت در بيمه حيات 

 مسایل عمومی بيمه 

 

 

 فصل ششم

 Insurance contractقرارداد بیمه یا 

 الف: تعریف
 ب: مشخصات

 ج: مقيدات قرارداد بيمه
 مسایل حقوقی بيمه. 2

 الف: مسایل عمومی قوانين بيمه
 ب: مقررات قرارداد های بيمه

 ج: محدودیت های پوشش و انتقال خ رات در قرارداد بيمه
 . مبانی ریاضی عمليات بيمه3
 Re-insurance. بيمه اتکاهی یا 4

 الف: ماهيت و مفهور بيمه اتکاهی
 اد بيمهب: محدودیت های پوشش و انتقال خ رات در قرارد
 ج: تقسيم دیگری از بيمه )بيمه اتکاهی، بيمه مستقيم(

 محاسبه بيمه .5

 الف: اساسات محاسبه بيمه
 ب: درج معامالت حسابی در بيمه

 
 

 مدیریت تولید

 
 ( 9پيش نياز : تحقيق در عمليات ) نوع کریدت: نظری  43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت : 

 هدف: 
آشوویایی دانشووجویان با مفاهيم اسوواسووی مدیریت توليد و نحوه بکارگيری تکیيکهای مختلف در رراحی و افزایش ميزان 

 توليد به لحاظ کمی و کيفی با در نظرگرفتن نقش نيروی انسانی به عیوان عامل اساسی 

 سر فصل درس:
 مفاهيم مدیریت، مدیر، سيستم 

 توليدی ضرورت برخورد سيستماتيک در فعاليت های 

 کاربرد کامريوتر در ررح ریزی کیترل توليد 
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 اهميت توليد در اقتصاد  امعه، کارایی و بهره وری 

  ایگاه توليد در سازمان و ربقه بیدی آن بر اسار روشهای توليد کام،  ریان عمليا ت 

 توليد پيوسته و نا پيوسته 

 انواع  ریان کار و استقرار 

 توازن خط توليد 

 ی مواد برای مؤسسات خدماتی و توليدی برنامه ریز

 پيش بيیی تقاضا و راب ه آن با سرعت توليد

 تجزیه و تحليل ارزش و کاربرد نق ه سر به سر 

 حمل و نقل مواد کیترل مو ودی در سيستمهای توليد 

 

 سیستم های اطالعاتی مدیریت
 

 نياز: نداردپيش   نوع کریدت: نظری         43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت: 

 هدف:
ستم ارالعات                     سي ستد،  ستم پردازش داد و  سي ستم های ارالعاتی ) سي شجویان با انواع گوناگون  ساختن دان شیا  آ
ستم                   سي سانی،  ستم ارالعاتی نيروی ان سي ستم ارالعاتی برنامه ریزی مواد،  سي ستم ارالعات بازاریابی،  سي سابداری،  ح

مدیر عالی،  گيری، سيستم پشتيبانی تصميم گيری گروهی، سيستم پشتيبانی        ارالعاتی مدیریت، سيستم پشتيبانی تصميم      
 سيستم پشتيبانی خبره، سيستم پشتيبا نی گروه کاری( و نحوه استفاده از آنها.

 سر فصل درس:
 بخش اول و درآمدی بر مدیریت سيستمهای ارالعاتی  

رالعاتی، محيط سيستمهار ارالعاتی، ارالعات   روند ها در مدیریت وفعاليت های سازمانی، کارکردهای سيستم های ا   
و دیدگاههای سيستمی، تعریف و انواع ارالعات، انواع ارالعات حسابداری، انواع ارالعات مدیریت، تفاوت ارالعات و داده،    

 ویژگيهای ارالعات، چرخه حيات داده
 بخش دور و ارالعات و سيستم های ارالعاتی کامريوتری

ستمهای                میابع ارالعات، کیترل د سي سازمانی،  ستمهای ارالعاتی و کیترل  سي ضروری کیترل،  صر  ستمها ، عیا سي ر 
پردازش داد و ستد، مدیریت انواع گوناگون ارالعات، میابع انسانی و پردازش ارالعات، مدیریت ونيازهای ارالعاتی، ساختار    

ستراتژیهای پردازش ارالعات، نرر افزار بر      ای سيستمهای ارالعاتی، انواع نرر افزارهای   سازمانی و سيستمهای ارالعاتی، ا
 کامريوتری، نرر افزارهای کامريوترهای شخصی
 بخش سور و سيستمهای پردازش داد و ستد

انواع پرونده ها وپردازش پرونده، محتوای سلسله مراتبی پرونده ها، روشهای ذخيره سازی و بازاریابی ارالعات، روشهای      
ستم، کیترل عددی مدیریت پایگاههای ارالعاتی،       پردازش، رویه های پردازش داد و سي ستد، فیون تعيين اعتبار ورودیهای 

چگونگی رراحی پایگاههای ارالعاتی، تأثير انواع گوناگون مدلها بر رراحی پایگاههای ارالعاتی، چگونگی اداره پایگاههای  
، شووبکه های ارتباری، شووبکه های پردازش  ارالعاتی، انتقال ارالعات و شووبکه ها، عیاصوور انتقال ارالعات و ارتبارات 

 غيرمتمرکز
 بخش چهارر و انواع سيستمهای ارالعاتی
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سيستمهای پردازش داد و ستد، سيستمهای معمول داد و ستد، سيستمهای ارالعاتی مدیریت، ارتباط سيستم ارالعاتی            
ستمهای               سي ستمهای ارالعاتی،  سي شهای  ستد، گزار ستم پردازش داد و  سي ستمهای   مدیریت با  سي  ارالعاتی بازاریابی، 

ارالعاتی برنامه ریزی، مواد سوويسووتمهای ارالعاتی برنامه ریزی نيروی انسووانی، سوويسووتمهای پشووتيبانی تصووميم گيری،  
شتيبانی                   شتيباتی مدیر عالی، سيستمهای خبره، سيستمهای پ شتيبانی تصميم گيری، سيستمهای پ مختصات سيستمهای پ

 گروه کاری.
 

 المللیبازاریابی بین 
 

 نوع کریدت: نظری      پيش نياز: بازاریابی و مدیریت بازار  32تعداد ساعت:  2تعداد کریدت: 

 هدف:
صدور م لوب       صادرات کام های مختلف و  شیهاد راه حل برای افزایش  کسن دانش دربازاریابی بين المللی به میظور پي

 واردات کشور. تر کامهای صادراتی فعلی برای ایجاد توازن بين صادرات و

  :سر فصل درس
 تعریف بازار یابی بين المللی و دمیل لزور آن 

 اهميت اوضاع و احوال اقتصادی، سياسی، فرهیگی و ا تماعی کشورهای مختلف در بازاریابی بين المللی 

 سياست های توليدی در بازاریابی بين المللی 

 سياست های قيمت گذاری در بازاریابی بين المللی 

 سياست های تبليغاتی، تشویقی و ترغيبی در بازاریابی بين المللی 

 کانالهای توزیعی در بازاریابی بين المللی 

 روابط عمومی در بازاریابی بين المللی 

 تامين میابع مالی و بيمه برای توسعه بازاریابی بين المللی 

 تحقيقات بازاریابی بين المللی

  ی تعيين و مشخص نمودن بازارهای خار

 برنامه ریزی بازاریابی برای صادرات کشور

 سازمان های مزر در بازاریابی بين المللی و کیترل هماهیگی آنها 

 ارتبارات بين المللی 

 نقش دولت در بازارهای بين المللی 
 

 مدیریت خرید، انبارداری و انبار
 

 پيش نياز: ندارد               نوع کریدت: نظری  43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت: 

 هدف:
کسوون دانش در مدیریت خرید وتدارکات کامها درسووازمان های توليدی و تجارتی به میظور به حد اقل رسوواندن هزییه 
شیاخت سيستم کانالهای توزیعی در داخل و خارج از کشور به میظور آگاهی از مشکالت آنها        های مربوط به آن و همچیين 

 برای بهبود کيفيت آنها  و ارائه راه حل
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 سر فصل درس:
 نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان تجارتی و توليدی 

 نقش مدیریت خرید و تدارکات در تجارت و اقتصاد افغانستان 

 کيفيت کام، خصوصيت ویژه و استانداردها در مدیریت خرید 

 شیاخت میابع عرضه کام ها درمدیریت خرید 

 قراردادها باید مورد تو ه قرارگيرد  نکاتی که در عقد

 چگونگی مذاکرات با فروشیدگان در مدیریت خرید 

 استفاده از روشهای م لوب به میظور اخذ کام با کيفيت میدرج در قراردادها

 مدیریت انبارداری

 زمان میاسن در مدیریت خرید و تدارکات 

 مدیریت خریدارزش کاربردی و ارزش ظاهری در کام و نقش آنها در 

 خرید تجهيزات و ماشين آمت واس ه ای و سرمایه ای در مدیریت خرید 

 تصميم در مورد توليد یا خرید کام های مورد نظر در مدیریت خرید  

 نکات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید 

 ساختار کلی سيستم توزیع کشور در دوره های مختلف سياسی کشور 

 کانالهای توزیعی کامها در دوره های مختلف سياسی کشور

 توزیع فيزیکی کامها در دوره های مختلف سياسی کشور

 مشکالت سيستم توزیع کام در کشور 

 مشکالت سيستم توزیعی برون مرزی کامها و ارائه راه حل 

 مشکالت سيستم توزیعی درون مرزی کامها و ارائه راه حل 

 

 یکمدیریت استراتژ
 

 پيش نياز: ندارد                    نوع کریدت: نظری  43تعداد ساعت:    3تعداد کریدت: 

 هدف:
صميم            ست گذاریها، هدف بیدیها، برنامه ریزیها، و ت سيا سازمان ها و نحوه  ستراتژیک در  شجو با متغييرهای ا شیایی دان آ

 گيریهای استراتژیک در س ح مدیریت سازمانهای صیعتی

 های درس:سرفصل 
 بحث اول: تعریف استراتژی، با عیاوین و مفاهيم ذیربط 

 استراتژی و تاکتيک 
 هدف بیدی

 سياستگذاری 

 برنامه ریزی

 تصميم گيری

 بحث دور: فرآیید مضمون بیدی استراتژی سازمانی
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 تجزیه و تحليل فرصتها و تهدید ها، نقاط قوت و ضعف
 مشخص کردن گزییه ها یا بدیلها 

 انتخاب و ا را 

 بحث سور: آشیایی با متغييرهای استراتژیک سازمانی 
 متغييرهای انسانی و ا تماعی )میابع انسانی(

 متغييرهای ساختاری )اندازه سازمان و تقسيم بیدی اداری(

 لتی(بازارها و محيط های سازمانی )بازار رقابتی، بازار کار و اشتغال، بازار عرضه کییدگان، دولت ونهادهای دو

 تکیولوژی وتوليد )تراکم سرمایه، انتخاب وانتقال تکیولوژی، فرآیید توليد (

 فرهیگ سازمانی )ارزشها، آداب و رسور، سیتها، اس وره ها (

 بحث چهارر  مدیریت بهره وری 
Management of Efficiency 

Productivity Management 

 

 حقوق تجارت
 

 پيش نياز: ندارد نوع کریدت: نظری    43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت: 

 هدف: 
صایص و تکاليف و حقوق           شی از اعمال تجاری وخ سئوليت های نا شجویان با نظار روابط بازرگانی و م ساختن دان شیا  آ

 اشخا ص حقيقی و حقوقی حقوق تجارت 

 سرفصل های درس:
 معامالت تجاری 

 تجار 
 تجار حقيقی یا ربيعی: تعریف تا ر، اشتغال به تجارت، الزامات تجار 

 تجار حقوقی: کليا ت شرکتهای تجاری، شرکت های تعاونی 
 اسیاد بازرگانی 

 قرارداد های تجارتی 
 ورشکستگی و تصویه 

 

 روش تحقیق
 

 پيش نياز: ندارد  نوع کریدت: نظری  43تعداد ساعت:  3تعداد کریدت: 

 هدف:

 سازی دانشجویان مدیریت با انواع روشهای تحقيق و زميیه های کاربردی آنهاآشیا 

 سرفصل های درس:
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صل اول    -هدف از تحقيق و پژوهش -مفهور داده ها و ارالعات -مفهور تحقيق و پيمایش –: مبانی روش تحقيق ف

 روش علمی و روش فلسفی. -پژوهش در علور تجربی و علور انسانی

 -يهویژگيهای فرض و فرض -مسأله و سوال تحقيق -فرضيه، نظریه و قانون علمی -له و فرضيه: سوال، مسأفصل دوم

 نحوه انتخاب مسأله و سوالهای پژوهشی. -مدل و انواع آن -متغير وانواع آن -ارزیابی مسأله

 -ها با یکدیگر راب ه متغير -انواع متغير)مستقل، وابسته، تعدیل کییده، کیترل کییده(   -: متغير های تحقيقفصل سوم  

سته     س سته و گ س وح کيفی دملت داده   -معرِف ها و معَرف ها)واژه ها و تعریف متغيرها( -متغير پيو داده ها و مقيار آنها )
 مدلسازی و تحليل مدلها. -ها بردانش و آگاهی(

لعه اسیاد و  روش کتابخانه ای )م ا -انواع روشهای  مع آوری ارالعات  -: روشهای  مع آوری ارالعات فصل چهارم 

نحوه ربقه  -اعتبار و روایی روشوهای  مع آوری ارالعات  -روش مصواحبه  -روش پرسوشویامه   -روش مشواهده  -مدارک(
شده وابزار آن)کاربرگها و  داول(  اعتبار و روایی ابزارهای ربقه بیدی و نمایش داده  -بیدی و تلخيص داده های  مع آوری 

 ها.

انواع  -سیجش از رریق ريف بیدی -س وح سیجش و مقياسهای آن    -تحقيق: سیجش و اندازه گيری در  فصل پنجم 

 گونه سازی و تحليل گونه ها. -ريف

 خانه ای.تحقيق کتاب -تحقيق آزمایشگاهی -تحقيق ميدانی -تحقيق موردی -: انواع تحقيق در مدیریتفصل ششم

ش رو -روش پارامتریک -روش اسوووتیباری -روش توصووويفی -: ربقه بیدی آماری تحقيق در مدیریتفصللل هفتم

 روش تحليل محتوا. -روش مقایسه ای -روش علّی/ معلولی -ناپارامتریک

کمّی برای  روابط -عوامل موثر بر تعيين اندازه نمونه -تعریف نمونه و ویژگيهای آن -: نظریه نمونه گيریفصل هشتم  

 نحوه انتخاب عیاصر نمونه )روشهای نمونه گيری(. -تعيين اندازه نمونه

ص  ست آمده     -: تحليل نتایج تحقيقل نهمف ضيه ها و نتایج بد سی فر ص    -برر ستیباط آماری از نتایج تحقيق )در  ورت ا

 معرفی فیون آماری بر حسن تعداد متغير های هر فرضيه. -فیون آزمون فرض آماری -فیون تخمين آماری پارامترها -لزور(

ضرو  -تعریف مسأله  -مقدمه -: ررح تحقيقفصل دهم   -فرضيه های تحقيق  -سوامت تحقيق  -رت مسأله اهميت و 

محدودیتهای    -قلمرو تحقيق -نحوه تجزیه و تحليل داده ها    -روش  مع آوری داده ها  -نوع تحقيق -نمونه  - امعه آماری   
 میابع و مآخذ اوليه. -واژگان اصلی و تخصصی -تحقيق

نمونه تحقيقات    -نمونه تحقيقات ميدانی    -نمونه تحقيقات موردی   -: بررسوووی چید مورد کاربردی  فصللل یازدهم  

 نمونه تحقيقات کتابخانه ای. -آزمایشگاهی

 تحقیقات بازاریابی
 

 پيش نياز: ندارد  نوع کریدت: نظری  32تعداد ساعت:  2تعداد کریدت: 

 هدف:
 آشیایی کامل با نحوه انجار تحقيقات بازاریابی

 سرفصل های درس:

بررسی عوامل ربيعی، اقتصادی، ا تماعی و سياسی و نقش هر یک در توليد     شیاخت محصول و کاربردهای مختلف آن،   
تعيين هدف برای انجار تحقيقات  –آشیایی با نحوه ساخت محصول در مورد کامهای صیعتی     –و عرضه محصول مورد نظر  

شکالت مو ود      سائل و م شیاخت م ه برنامه تهي –ازارتحقيقات بازار به میظور معرفی یک کامی  دید به ب –بازار بر مبیای 
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انواع  -تعدیل برنامه تحقيقات بازار بر مبیای تجربيات حاصل از انجار یک تحقيق آزمایشی و مقدماتی   -انجار تحقيقات بازار
نحوه گردآوری ارالعات  –تهيه پرسشیامه برای کامهای صیعتی و مصرفی       –( نمونه گيریsurvey pilotپرسشیامه )  

 تجزیه و تحليل و تفسير یافته ها، نحوه گزارشات بازاریابی. –بیدی یافته ها  مع –از رریق مصاحبه حضوری
 انجار تحقيقات بازار به میظور تهيه یک ررح توليدی و نحوه ارائه آن.

  

 مبادی جامعه شناسی
 

 پیش نیاز:ندارد  نوع کریدت:نظری 92تعداد ساعت:  2تعداد کریدت:

 هدف

 :در زميیه دانش 

 شیاسی؛ها و رویکردهای مختلف و گاه متعارض را ع به  امعهبا رهيافت. آشیایی محصالن 9
 شیاسی؛. گزییش رهيافت درست و اتخاذ پيامدهای آن را ع به موضوع  امعه2
 شیاسی مدرن با رهيات اسالر در این خصوص.های غالن در  امعهرهيافت . مقایسه3

 ها:در زميیه مهارت 
 ق مباحث نظری در عرصه عملی اعم از فردی و ا تماعی؛. کسن توانایی مزر برای ت بي9
 . کادرسازی علمی و فیی برای مراکز تخصصی و آکادميک کشور؛2
 سازی نيروی متخصص.کار و تالش از رریق آماده . ترویج فرهیگ3

 :در عرصه اخالق و سلوک 

 . ایجاد حس اعتماد به نفس؛9
 . ایجاد روحيه دیگرپذیری؛2
 بهيیه از زمان و مدیریت آن؛ . چگونگی استفاده3
 های محيط آموزشی  و آکادميک.. چگونگی استفاده بهيیه از پتانسيل4

 شیاسی و کلياتی را ع به موضوع درسی.میبع

 کلیات

 سرفصل های درر:
-هخبیدی علور)ارگانيک، غير ارگانيک و فوق ارگانيک(؛ شاشیاسی؛ تقسيمهای انسان ا تماعی؛ موضوع دانش  امعهویژگی

 شیاسی.شیاسی؛ فایده و کاربرد  امعههای مختلف  امعه
-ب ه  امعهشیاسی؛ راشیاسی؛ میابع  امعها تماعی؛ اهميت م العه  امعهشیاسی با فلسفهشیاسی؛ تفاوت  امعهتعریف  امعه

 شیاسی با علور دیگر.
 شیاسیعیوان یک علم؛ روش پژوهش علمی؛ رشد تاریخی  امعهشیاسی به امعه

ا، هتعریف فرهیگ؛ ارتباط فرهیگ و  امعه؛ ارتباط نمادی)زبان گفتاری، نوشتاری و  سمانی(؛ هیجارهای فرهیگی)ارزش
 آداب و رسور، رسور اخالقی و قانونی(؛ فرهیگ آرمانی و فرهیگ مو ود.
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-مداری(؛ نسبيتمداری)آثار مثبت و میفی قورفرهیگ و ضدفرهیگ(؛ قورسازمان فرهیگ)مصادیق سازمان فرهیگ، خرده

؛ ربيعی، دگرگونی در  معيت و نيازها(؛ تأخرفرهیگیفرهیگی؛ دگرگونی فرهیگی؛ سرچشمه دگرگونی)محيطفرهیگی؛ ضربه
 پذیری.فرهیگ

ههای مر ع و های نمونه؛ گروثباتی و تضاد در پایگاه ا تماعی؛ نقشتعریف پایگاه و نقش؛ پایگاه انتسابی و اکتسابی؛ بی
 ش محول و محقق.ایفای نقش؛ نق

دن؛ خود؛ شفرهیگی؛ اهداف ا تماعیمتقابل زیستیشدن؛ کیششدن؛ تأثير هیجارها بر ا تماعیپرورش و شخصيت ا تماعی
 پویایی خود؛ خود را در آیيیه  مع دیدن.

ر عوامل مؤثشدن؛ شخصيت؛ شدن؛ عوامل ا تماعییافته؛ تمایز ميان من فردی و من ا تماعی؛ انواع ا تماعیدگری تعميم
 بر رشد شخصيت؛ میش ملی

تعریف نظارت ا تماعی؛ اهميت نظارت ا تماعی؛ ساخت هیجارمید؛ پذیرش هیجارها؛ تعارض هیجارها؛ نقش، پایگاه و 
 نظارت ا تماعی

 های رسمی و غير رسمی نظارت ا تماعی؛ اصالح ا تماعی و نظارت ا تماعی؛ضمانت ا را؛ مکانيسم
يری گهای شکلهای ا تماعی؛ زميیههای  یبش ا تماعی؛ انواع  یبشیبش ا تماعی؛ ویژگی یبش ا تماعی و تعریف  

 گيری  یبش ا تماعیا تماعی؛ مراحل شکل  یبش
 های ا تماعی و فرهیگی.های رسمی؛ قدرت ا تماعی و دگرگونیروابط نژادی و قومی؛ سازمان

 

 مدیریت پروژه
 

 پیش نیاز:ندارد ریدت:نظرینوع ک  40تعداد ساعت:  9تعداد کریدت:

 هدف:
مضمون مدیریت پروژه  .این مضمون از  مله مضامين تخصصی رشته های اقتصاد ملی و احصائيه به شمار می رود

محصالن را آماده می سازد، تا در قسمت مفهور پروژه، مؤفقيت پروژه، تيم پروژه، پالنگذاری پروژه، کیترول پروژه و رریقه 
های ررح پروژه، فشار زمانی و فشار میابع پروژه، پروژه های انکشافی و مراحل انتخاب آن ها، معيار های ساده ارزیابی، 

معلومات مفصل به دست آورند. با آموزش این  ی انکشافیپروژه ها و تحليل مفيدیت و مصرف پروژه ها تحليل و انتخاب
مضمون محصل در موقعيتی قرار گرفته می تواند، تا در ررح و تحليل و ارزیابی پروژه ها به صورت عمور و پروژه های 

 .انکشافی به رور خاص دارای صالحيت کاری و ارائه نظریات علمی باشد

 سرفصل های درس:

 فصل اول - اساسات

 . پروژه چيست؟9

. موفقيت پروژه2  

. عیاصر ررح وت بيق پروژه3  

 پروژهالف. هيأت فیی )تيم( 
 پروژهب. پالنگذاری 
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 پروژه ج. کیترول
 . تاریخچهء مدیریت پروژه4
 پروژه. رریقه های ررح 5

 Net Work Modelالف. مودل  ریان شبکه 
 Critical Path Methodب. رریقهء مسير قابل مکث 

aتثبيت مسير قابل مکث . 

b پروژه.  دول بیدی زمانی فعاليت های 
c )فعاليتهای آرار )وقت راکد .Activity Slack 

 Project Evaluation and Review Techniqueج. رریقه ارزیابی و تجدید نظر پروژه
 . فشارزمانی پروژه و راه بيرون رفت1

 Project Crashing 

 Project Time and Expenses Compressionپروژهالف. مقایسه مصارف و وقت 
 پروژهب. رابط عمومی مصارف وقت 

 پروژه . پروبلم های ت بيق5
 پروژه الف. عمليه کیترول

 پروژهب. تغيير دربرنامه زمانی 
 پروژه. تخصيص میابع در 3

 پروژهالف. پالنگذاری فشار میابع 
 الن استفاده از میابعب. پ

  Resource  levelingج. استخدار هموار میابع 
  Resource-Limited Schedulingد.  دول بیدی میابع معدود 

 .مراحل انتخاب، پرابلم ها وجنبه های تحلیل آنها-های انکشافی پروژه -فصل دوم
 ها پروژه. انواع واقسار 9

 دهیده پروژه ها ازنق ه نظر پروژهالف. دسته بیدی 
 ها ازنق ه نظر نوع فعاليت پروژهب. دسته بیدی 

 . پروژه های انکشافی چيست؟2

 . اص الحات پروژه ، پروگرار وپالن3

 . پروژه های انکشافی ومراحل انتخاب آنها4

 . پروژه های انکشافی وپرابلم تحليل آنها5

 .  یبه های عمده تحليل پروژه های انکشافی1

 حليل پروژهالف.  یبه های اقتصادی ت

  . م العه بازار وچگونگی تقاضا9

  . م العه  یبه های تمویلی)تهيه سرمایه( پروژه 2

  . م العه  یبه های سرمایه گذاری پروژه3



 63دیپارتمنت مدیریت تجارتی / ص  –برنامه درسی دوره لیسانس اقتصاد و مدیریت  -موسسه تحصیالت عالی اشراق

 

 
 

  . م العه بود ه عاید ومصرف پروژه4

 ب. م العه  یبه های تخیيکی پروژه های انکشافی

  . م العه مسایل انجیيری پروژه9

  موقعيت پروژه. م العه بزرگی و 2

 ج. م العه  یبه های سازماندهی وتشکيالت پروژه

 د. م العه  یبه های محي ی و ا تماعی پروژه

 . پشیهادات مشخص برای پروژه های بازسازی افغانستان5

 الف. دسته بیدی پروژه های بازسازی افغانستان
 ب. معلومات وارقار در مورد پروژه های بازسازی

 انکشافی )اشکال خریداری برای پروژه های انکشافی( . داورلبی پروژه های3
 الف. داورلبی بين المللی

 باز نمودن اسیاد، ارزیابی واع ای قرار داد  -ب

 معیارهای ساده ارزیابی، تحلیل و انتخاب پروژه -فصل سوم 

 . تحليل پروژه در چوکات تيوری رفاه اقتصادی9
 Recovery Period. مدت  بران میابع یا دوره بازپرداخت 2

 Average Rate of Returnپایه بهره وس ی . 3

 . تحليل پروژه به اسار رریقه نسبت ساده حاصل و مصرف4
 . رریقه حسابی پایه موثریت5
 . تحليل وارزیابی پروژه به اسار ميتود حسابی ارزش فعلی و پایه بهره ذاتی1

 الف. رریقه ارزش فعلی )و ارزش آییده(

 ذاتیب. پایه بهره 

 CBA-enefit AnalysisB ost /C-تحلیل مفیدیت ومصرف  -فصل چهارم 

 . تحليل مفيدیت و مصارف پروژه های انکشافی9
 . قاعده های اخذ تصميم درتحليل مفيدیت  ومصرف2

  الف. ارزش فعلی عاید خالص

  Internal Rate of Return (IRR)ب. پایه بهره ذاتی 

  مصرف –ج. نسبت ارزش فعلی حاصل 
 مفيدیت و مصرف انفرادی در مقابل مفيدیت و مصرف ا تماعی. 3
 CBAهدف و موارد استعمال . 4
5. CBAبه پروژه ها وتصميم تخصيص میابع 
1  .CBA ها مفيد یت های خالص ا تماعی پر وژهو 
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 CBA. ارزیابی انواع مختلف  5
 ه (. مراحل عمده تحليل مفيدیت ومصرف ) بامثال پروژه احداث یک شاهرا3

  الف. تثبيت وتشخيص مجموعهء از پروژه های دیگر
 تصميم گيری در این مورد که کی از مفيدیت ها مستفيد و مصارف ب.
  را متقبل می شود 
  ثرات( پروژه و انتخاب عقربه های اندازه گيری این اثراتأ مع بیدی تاثيرات) ج.
  پروژهدر رول عمر ساختن آن مقداری  واثرات پروژه  ئیپيشگو د.
  تثبيت ارزش پولی اثرات هو.
  تیزیل مصارف و مفيدیت ها برای رسيدن به ارزش های فعلی و.
  ارزیابی ارزش فعلی خالص هر پروژه ممکیهز. 
  تحليل حساسيتح. 
 سفارشات به اسار ارزش فعلی خالص و تحليل حساسيتت. 

 تمرییات و سوامت

 

 سازمانهای پولی ومالی بین المللی
 

 پیش نیاز: ندارد نوع کریدت : نظری   84تعداد ساعت:   2تعداد کریدت: 

 هدف:

بررسییی ن ش سسسییپییات پوای   ساای در تیسیه نیازهای سییازسانتای تاارتی   اسور سییرسایآ نااری    شیینا نمودن 

 دانشاویان با فعاایت ها   سپایل جاری بازار های پول   سرسایآ  

 سرفصل های درس:

 پس انداز   تمرکز سنابع ساای جاسعآ  

 ر شتای تشکیل سرسایآ ،سحاسبآ هزینآ سرسایآ   انتخاب سنبع ساای  

 سشخصات بازارهای پوای   ساای در کشورهای در حال توسعآ  

 پیش بینی ر ند فعاایتتا در بازارهای ساای، بازار ستام، بازار ا راق بتادار   بازار سرسایآ  

 بر جریان پول   سرسایآ، تحوالت بازارهای ساای، تورم، تغییرات نرخ بتره، سبادالت ارزی  عواسل اقتصادی سسثر 

 ن ش سیپتم بانکی جدید در بازارهای پوای   ساای افغانپتان  

 سنابع ساای خارجی،  استا، اعتبارات   ذخایر پوای بیه اامللی  

 ه  ن ش در سد حاصل از صادرات در بازارهای ساای کشورهای صادرکنند

 تتیآ نزارش تح ی ی بآ  سیلآ دانشاو در سورد یکی از سپائل بازارهای پوای   ساای

 بازار اسعار ار پا  

 سپایل جاری در اسور پوای   ساای بیه اامللی  
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به اشتراک اساتيد کدر دانشکده مواد  اقتصاد و مدیریت لسه شورای علمی دانشکده  03/9311 /21م ابق مصوبه  مورخ

 . قرار گرفتدرسی تهيه شده، بعد از بررسی مورد تأیيد 

 

 ریاست دانشکده:

 

 

 
 


