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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید 

نمایانگر اصالت افغانستان باستان   که  داشته های این گنجینهتیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، 
شما را تا حد الزم مدد رساند  است  

 

 

 داکتر محمد َداُوَد تيموري                                                                                                        ۲۰۲۰/۰۵/۰۴

( در قاموس کبير  یکونومتر يابخش احصائيه و اقتصاد سنجی )

  افغانستان 

  

ابتدا به  ی اقتصاد پوهنتون هرات ځبعد از فراغت از پوهن 1998 سالازآغاز  
، استاد و سپس بحيث آمر ديپارتمنت  و معاون پوهنحی مؤظف اسيستانتعنوان  

تحقيقی ادامه ميدهم. با کسب تجربه ام   وعلمی    های  گرديده وتا اکنون به فعاليت
تحقيقات  در جامعه افغانستان دريافتم، که کسب علم و تحصيالت عالی توأم با

عملی برای انکشاف اقتصادی فعلی و آينده افغانستان ضروری می باشد. بنابراين 
انرژی و زمان خود را برای آموزش نسل جوان افغانستان سرمايه گذاری کردم.  
در وضعيت کنونی موجوديت دانشمندان و متخصصين رشته روش تحقيق و 

در ساير بخش های جامعه  ، نه تنها در پوهنتون  بلکه در دولت وسنجیاقتصاد
با کفايت  تحصيلی در تغيير و  محصالن بهمورد نيازالزامی می باشد. خدمات 
 بهبود رفاء افغانستان ضروری اند.

 
اقتصاد،   یځهندر هرات تولد شده مدرک ليسانس خود را از پو 1977در سال 

نتون پوهنتون هرات به دست آورده ام. پس از آن در يک برنامه ارتقاء در پوه
روهر   پوهنتون   خذ ليسانسه ام شرکت نموده مدرک ليسانس موفق ببوخو-روهر

ماستری خويش را در همين پوهنتون  شروع  و در     ۲۰۰8بوخوم شدم. در 
 به پايان رسانده ام.  ۲۰1۰سال 

 
  ۲۰1۴بود«. در   اروخانپايان نامه تحقيقاتی دور ماستری  من »بررسی تجربی در افغانستان با توجه به منابع درآمد 

به پايان رسانده ام.  پروژه تحقيقاتی من در مورد   ۲۰17دکترای خود را در پوهنتون روهر بوخوم آغاز و در سال 
در   اروخانبا عنوان "تعيين کننده درآمد  ۲۰1۰ت آن از سال در افغانستان و تغييراها  اروخان»منابع فعلی درآمد 

 ژورنال  علمی    در حال حاضر در تحقيقافغانستان تجزيه و تحليل تجربی"  بود ، اين 
«Bochum  Ruhr University of  کميته ای اقتصاد   ۲۰1۶ جنوریمنتشر شده است. در « پوهنتون روهر بوخوم ،

قاموس  تيم »از جمله دکتر محمد نعيم اسد ، دکتر محمد داود تيموری ، داکتر آجان مرزی، پوهينار عبدهللا عادل و 
تصميم گرفتند تا  به جمع آوری وتدوين يک قاموس جامع اقتصادی که بخش های مختلف اقتصادی  « کبیر افغانستان

يک  نشستی اعضای کميته بنيان گذار به اين نتيجه رسيدند که پيش نويسی قاموس ميگيرد،  اقدام نمايند.  دردر بررا 
جامع اصطالحات اقتصادی بر اساس يک برنامه استراتژيک باشد و از طريق آنالين طور مجانی مورد استفاده 

قاموس تيم »ف  استادان، محصالن و ساير عالقمندان اقتصاد قرار گيرد. پروگرام کامپيوتری اين قاموس جامع از طر
يگردد. مزيد حال مسايل تخنيکی آن توسط انجينر کبير انکشاف و مراقبت م تا برنامه ريزی شد و «کبیر افغانستان

در قسمت تدوين و جمع آوری اصطالحات احصائيه و اقتصاد سنجی يا  ايکونوميتری  نجانببرآن دراين نشست  اي
همکاری ام برای تکميل اين قاموس تا هنوز   قسمتی از بخش احصائيه و اقتصادسنجی را ترتيب داده     مؤطف گرديدم.

 . داردادامه 
  

بان های رسمی ما يعنی  پشتو و دری   قاموس جامع اصطالحات اقتصادی ازمنابع  زبان های انگليسی و آلمانی به ز
جمع آوری و تدوين شده  که در آن مفاهيم عمده اقتصادی به طور خالصه شرح داده  و ترجمه شده است. اين اولين  
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۲ 
 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید 

نمایانگر اصالت افغانستان باستان   که  تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه
الزم مدد رساند شما را تا حد  است  

 

قاموس اصطالحات  ديجيتال است که با کيفيت های استاندارد بلند، توسط دانشمندان افغان توليد می شود.  اين قاموس  
و ساير عالقه   محصالناستادان،  ر امتحانی از طريق آنالين بدسترسوده  و طوبتکميل و آمادگی تقريبا  در حال 

صورت  کامل مورد استفاده قرار  ه ب الزمه مندان  اقتصادی قرار داده شده تا بعد حصول پيشنهادات  و اصالحات
زبان های جرمنی، پشتو و دری آماده  تا حال نزديک به دوازده هزار اصطالحات اقتصادی از زبان انگليسی به    گيرد.

ئيه و اقتصاد سنجی که با رياضيات مدغم است، به عهده دارم به  گرديده است. اينجانب که مسؤوليت بخش احصا
 صورت نمونه چند اصطالح را تذکر ميدهم: 

 
Regression 

 
Geradiat 

 
Logistic Regression Model 

بوطه باز ميشودپی دی اف مربا کليک نمودن باالی لينک معلومات مکملتر،   

http://www.afghan-dic.com:8080/Economy/timory_d_model_regression_logistik.pdf 

 

 

در اخير از همه متخصصين اقتصادی تقاضمنديم، تا مارا در اين 

 عرصه همکاری کنند
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