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سخنریاستپوهنتون
 

 ییو توانا ییدانا دگاریخداوند خردبخش و بخردنواز؛ آفربه نام 
هاای ناوین، راه     کشور عزیز ما افغانستان، در این شکفتنِ دوباره، با سرازیرشدنِ تکنالوژی معاصر و دانش

سازی بر روی خود گشاده دیده اسات؛ ایان هماه     سو با جامعه شدن، هم رفت و مدرنیزه سوی پیش یی را به تازه
ه واقع شود، که نسلِ جوان و کارآگاه  ماا  تواند سازند ها، زمانی می شدنِ فرهنگ های گوناگون، و جهانی دیدگاه

هاا را داشاته    ساازی اندیشاه   باومی ساز اسالمی و  گی های زنده برخورداری بهینه از آموزهدر گامِ نخست، توانِ 
 ،های نوین بپردازند. کشور ما کم از این جوانان و کارآگاهاان نادارد   باشند و در گامِ بعدی، خود به تولید دانش

خود  ن،راستی  گزار نهاد خدمت کی چون هم خواهد، یم غالب،روی،  بری و مدیریت شوند؛ از این که نیاز است ره
 شاود،  گار  پاژوهش  و گارا  داناش  ةخانواد نیا ءجز خواهد یبشناساند، تا هرکه م یرا به جامعه و مردم به درست

راه باه   نیخود را از ا های ییگذارد تا بتواند توانا یو امکانات آن، در آن پا ها تظرفی همة دانستن با و آگاهانه
خاود را   یهاا  و گاام  دیا مایبپ تار  درسات  و تر خود را به گی و شگوفنده گی بالنده های دارد و راه یارزان گرانید

 جاتر بردارد. به و تر شمرده
کشاور،   یعال التیتحص ینهادها انیدر م خواهد یکه م ،است یعال التینهاد تحص کیپوهنتون غالب، 
و  گساتر   د،یا پژوهش، تول  س،یبرتر را به دست آورد و از راه تدر گاه یجا یو رفاه عموم یدر راه انکشاف مل

اسات   ازیا راساتا ن  نایا  در چه آن مةاستعدادها را آماده گرداند و ه گی بالنده یها نهیدانش، زم ساختن یردکاربُ
داناش  از آن   یو هرچاه در راه تعاال   گارا  تیا فیاسات ک  یکاه غالاب نهااد    رسااند  یخود ما  نیفراهم سازد. ا

 .سپرد ینم یرا به فراموش نیدرخشان و زر ریمس نیا یو درنگ کند ینم غدری است، ساخته
 یبلناد  هاای  زمان کام، چاه گاام    نیکه در ا دهد ینشان م یپوهنتون غالب، به درست چة خیبه تار ینگاه

 ایا مرحلاة ساوم    ةآساتان   و در یدوم اعتباارده و مراحل اول  یبه مقام پوهنتون، ط دنرسی: است برداشته شده

فارغاان آن   رگیا  چشم های تیقموف و گانه پنج های پوهنځیدوره از  نیفراغت چند ستادن،یا یمرحلة اعتبارده
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 ،یو خصوصا  یدولتا  هاای  نهااد  و ها رهاشاخص در اد گاه جای آوردن و به دست لیپس از تحص های در آزمون
ربهرة غالب سودبخش و پُ های تال  انینما ینمودها نیو .... ا انکارفرمای گان، ه کنند فراوان استخدام تیرضا
سااخته و   شهیرا پ گرایی و اصول مداری قانون ،که پوهنتون غالب اند به دست آمده روی نیاز ا ها یروزیپ نیو ا
 نیمحوله به حسن صورت را هدف فرجاام  فیوظا اجرای آمادة و روز  فارغان مجهز به دانشنمودن  کش شیپ

 نندگزی ینهاد را بر م نای خرد، و  دانش گان فتهشی ،روز به تا روز دهیامر سبب گرد نیهم گویی. است خود دانسته
 .دانند یخانواده م نیبه ا وستنیخود را در گرو پ یبه آرزوها دنیو با باور کامل راه رس

انادرکاران علمای و اداری    پژوهشی دست –های علمی  خواهد برخی از فعالیت ة علمی، مینام شناس نیا  
آن را خانة خود دانسته  د؛یکن داپی آن در را خود شما تا بشناساند تر و به تر شیرا به شما ب هرات بغالپوهنتون   

و  نگار،  ناده ینهااد آ  نیا ا داناایی  و خارد  دارانِ و به هماه دوسات   دییخود را تماشا نما گاه یآن جا گی نهییدر آ
 .دیبدار یرا معرف ایپو های شهیاند دار هیطال

نهااد   نیا گونه کاه ا  نیهم داست؛یکه نکو است از بهار  پ سالی اند شما است. گفته یغالب از شما و برا
 ماناد، پی می ره مندانه هو  اکنون هم و است   ستادهیتا به امروز، گام گذاشته، استوار ا روزیاز د یلیو تحص یعال

پروردگاار عالمیاان؛ باه     یاری. غالب به ابدی یمدست  نیشکوه و افتخارآفراب یکه به چکادها دیباور داشته باش
 خاود  انادرکاران  خودگذراناة دسات   و از نیو کوشش و تال  مهارآگ  یزری شما و با عرق یو مددگارکاری  هم

شما است کاه راه   یبان یو پشت کاری به هم گمان یرا به دست آورد و ب یبلند اجتماع گاه یپا نای است توانسته
رسد به آن  یو م نوردد یدرم هروزمندانیرا پ آوری و فن نشدا دیو تول آموزی علم زانگی و دل بایمگر ز چ،وپی پرخم
اگار   میهست»به آن هستند:  دنیخواستار رس ،یو دادگر دخورشی گاه برآمدن نیکه همة فرزندان ا هایی گا یجا
 .«میستین میگر نرو م،یرو یم

 
 ابی پوهاند محمد ناصر ره

 پوهنتون غالبِ هرات سیرئ
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پوهنتون معاونیت علمیِ پیام
 

ها، برای تربیة کادرهای متخصص  چون بخشِ مهم زیست اجتماعی انسان هم نهادهای تحصیالت  عالی،  
واره تاال    آیند. غالب، از آغازِ فعالیت خود، هام  جمعی و فردی، به حساب میرساندنِ امور  و مسلکی در انجام

هایی ارزنده و مفید در راستای تولید علم و دانش  که، گام نظریِ ص رف نماند؛ بل  در حوزة دروسِ  کرده است تا
اماة علمای پوهنتاون    ن خود را در قبال جامعه ادا نماید. شناس بردارد و سهمِ های علمی سازی یافته گانی و همه

نامة علمی، تنها برخای از   باشد. این شناس میمشخص ما های مثبت ما در راستای اهداف  گامگر  غالب، نشان
تار و   گسترده  ما، یها کشد، که فعالیت های پژوهشی و علمی کادر علمی و اداری غالب را به تصویر می فعالیت
مقااالت،   ،ها بری و اداری و کادر علمی، کتاب : کادر رهکلی ه، در دو بخشنام هاست. این شناس تر از این بیش
هاای   ، مساووالنِ کمیتاه  مجموعاه آوری این  را به معرفی گرفته است. در فراهمآنان پژوهشی  –علمی  و آثار

اساماء جاامی(، و    )خاانم ناور   وی )آقای فیروز احمد گنجی(، طب معالجه های اقتصاد پوهنځی تحقیقات علمیِ 
کنیم؛  اند، که از ایشان تقدیر و تشکر می جانبه داشته کاریِ همه ، هم(بخش کامنوید  احمدآقای ) کمپیوترساینس

ترتیاب و تنظایم ایان    در امیری، کاه  علی احمد رحمانی و غالم رسول  انکارانِ ما، جناب آقای چنین از هم هم
تار از پایش، در راه تولیاد علام و      بایش گزاریم؛ امیدواریم، در آینده، بتوانیم  اند، سپاس ه یاری رساندهنام شناس

 پذیرتر برداریم.  های استوارتر و جامعه دانش، گام
 

 ای دکتر محمد طاهر تنزه
 معاون علمی پوهنتون غالب )هرات(
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس
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 باشد. آن میگان  ها و آثار، به دوش نگارنده مسؤولیت حقوقی همة پژوهش 

 یادآوری
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

دربارةپوهنتونغالب
 یستأسا  ی،خصوصا  یعاال  یالتتحصا  یهاا  در چوکات موسسه 1389سال  بهغالب  یپوهنتون خصوص

راه  یان خود قارارداد و چناان مصارانه در ا    یرو یشرا پ یکبلند اکادم یفیت نهاد، از همان آغاز، ک ین. ایدگرد
اماور    هبوددر راه ب گذاری یهو سرما یعلم یها و درخشش نبهجا همه یپس از بررس 1394که در سال  ید،کوش
در هرات  یخصوص یعال یالتتحص ةپوهنتون در سطح نُه موسس یننخست ین. ایافت  به پوهنتون ارتقا ی،درس

اقتصااد و   یاسای، طاب دنادان، حقاوق و علاوم س     ی،و طاب معالجاه   باشاد؛  یما  یځپوهنپنج  یاکنون دارا
 .یوترساینسکمپ

باه   تواند یچه م و آن شود یم ییاجرا یعال یالتتحص یحو لوا  ها مقرره ین،همة قوان یلی،نهاد تحص ینا در
 یکاولم، انکشااف کر  یات آمر یفیات، ک یارتقاا  یتةقرار دارد. کم یدواره مورد توجه مز هم ینجامد،دانش ب یجترو
و  یعمااوم یغناا ةخاناا کتاااب ی،معلومااات یو ارتباطااات، مرکااز تکناالوژ  یامااور فرهنگاا ی،پژوهشاا یات معاون
باودن   آمااده  ی،کاادر  ةدندان، شافاخان  یکنیالبراتوارها، کل  یالبراتوار مجهز، سم 10ها،  فاکولته های خانه   کتاب
از  یهاا  برناماه  یااد و انجاام کارهاا بربن   یسای از اماور تدر  یمای دا یباازنگر  ی،درسا  و مماد  یدرس یها کتاب
برتار متعهاد    یلینهاد تحص یکبه  یافتن دست یغالب برا وهنتونکه پ رسانند یهمه م و   همه شده، یمتنظ قبل

محصاالن و   یعلما  یسبب ارتقا که ییدر جاها کردن ینهو از هز کند ینم یتکم یرا فدا یفیتاست و هرگز ک
 .ورزد یابا نم شود، یاستادان م

 یاسی،طب دندان، حقوق و علوم س ی،و طب معالجه یها محصل در رشته از هزار بیشنهاد  ینتاکنون از ا
و باه   یناد آ یال نا هاایی  یات اند در بازار کار به موفق که توانسته ،شده یمو اقتصاد به جامعه تقد ساینس یوترکمپ

جامعاه   هاای  یازمنادی پوهنتون غالاب باا ن   یکه برنامة درس دهد یخود نشان م ینا برسند، یبلند یها موقف
 برخوردار است. ییباال یفیتو از ک داشته یهنگآ هم

و  هاا  یځپاوهن  یباا گونااگون   خواهد، یباال را شعار خود ساخته، م یفیتغالب که دانشِ روز و ک پوهنتون
گازار   خادمت  یا  طر ینو از ا یردگ یشرا پ یگ هراه بالند ینده،و دکترا در آ یماستر یالتتحص یجادها و ا رشته
 جامعه باشد. ینراست
 

غالبپوهنتونهایاولویت
 ؛تحصیلی عالی الزم برای ایجاد محیط آموزشی و ةتضمین هزین .1
 ةهاای علمای، تهیا    ت تدریسی، آماوز  هیئر تقویت ذگ هاز رَ پوهنتون های بنیاد بخشی ماطرح استحک .2
جهات   ،هاای آیناده   منابع مادی کافی برای برناماه  باالیو هزینه   نوین جامع و یی هشیو   در یپژوهش امکانات 

 ؛تدریسی و جامع اداری یع ووس بستر ةتهی
نشار   های متنوع بارای طباع و   ایجاد زمینه و  تحقی  های مناسب جهت پژوهش و فرصت سازی فراهم .3

 ؛پوهنتون غالب فراهم کند نشراترسی عموم را به  فرهنگی که دست محصوالت علمی و
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 غالب

هاای تخصصای    و دورهآموزشی مراحل تحصیلی لیساانس   -   های علمی رسی به برنامه سازی دست به .4
 ؛ها ریزی توسعه در برنامه رشد و م باأداشت کیفیت عالی تو نگه گام با حفظ و هم ماستری و دکترا،

از اتبااع کشاور در    بزرگی ةداری برای مجموع حساب سیستم مالی و یابی و بازار ةبرنام ةتوسع تقویت و .5
 .، ماستری و دکترامراحل آموزشی لیسانس

 

(Visionدیدگاه)
خواهد از طری  تدریس، تحقی  و ترویج دانش و تربیه کادرهای  پوهنتون غالب والیت هرات می

گاه برتر را در میان  متخصص و مسلکی به منظور رسیدن به اهداف انکشاف ملی و رفاه عمومی، جای
 .های کشور احراز نماید پوهنتون
 

(Mission)مأموریت
داناش و گساتر  فرهناگ     جیو تارو   یا تحق س،یتادر   یا هرات از طر تیپوهنتون غالب وال

 یداشته برا مطلوب از منابع دست ةکار الزم با استفاد یروین نیمأها؛ ت جهت پرور  استعداد کیاکادم
 .دینما یمردم کشور خدمت م

 

اهدافپوهنتونغالب
  تحقی 
o دار.حصول برتری در تحقی  مستمر و پای 
 نقش موسسه در تعالی جامعة افغانی 
o  سااختن   رفته و کاربُردیسو با معیارهای علمی جهان پیشگیری از تدریس با کیفیت و همبهرهبا

 تحقیقی مورد ضرورت جامعه و به وجودآوردن محیط سالم. اآوردهای علمی دست
 المللیهای بینفعالیت 
o فاع  های استفادة درست و سازنده از تجربیات و امکانات جامعة جهانی برای ر  وجوی طریقهجست

 ا تحقیقی.  ضروریات علمی
 رشد اقتصادی و مالی 
o داران.گذاری در غالب و جلب رضایت مالکان و سهام افزایش نافعیت سرمایه 
  تکنالوژی 

o سازی زیر بناهای جدید و موثر تکنالوژی معاصر در تدریس و تحقی .فراهم 
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه
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بخشنخست
 بری و کادر اداری غالب )هرات( ره پژوهشی اعضای هیئت –آثار علمی 
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 غالبِ هرات پوهنتونریاست 
 

 

 ابی محمد ناصر ره نام و تخلص:

 غالم رسول پدر: نام

 ، افغانستانتهرا ان،یبرناباد، غور یروستا :زادگاه

 یدیخورش 1333عقرب  تولد: خیتار

 اتیزبان و ادب رشتة در کابل پوهنتون اتیادب پهنځی : سانسیهرات، ل نی: دارالمعلمسهیبرناباد، ل :یی: ابتداالتیتحص

 .کابل پوهنتون اتیادب پهنځی : یماستر ،یدر یفارس

 (پوهاند / استاد ) سوریپروف: یعلم ۀدرج

 .وتریبا کمپ ییو پشتو و آشنا یسیانگل ،یعرب های دانستن زبان :ها مهارت

 

 تا امروز: 1356در نهادها از سال  کار
  ؛(1356معلم هرات )  هیترب یعال ةاستاد موسس 

 ؛(1357کابل ) نیالد دجمالیمعلم س هیترب ةاستاد موسس
  ؛(1358خان در کابل ) وبیمحمد ا ةمعلم متوسط
 ؛(1369-1359علوم افغانستان ) یاکادم یعضو علم

 ؛(1368-1362علوم افغانستان ) یاکادم یدر اتیزبان و ادب وتیتیتانس نشراتی ارگان -خراسان  ةمسوول مجل ریمد
 ؛(1398 -1369 ) هرات پوهنتون یدر یفارس اتیزبان وادب ةاستاد شعب
 ؛(1390-1383) هرات پوهنتون علمی معاون
  ؛1397 -1390 غالب علمی پوهنتون مشارور

 .تا امروز 1398غالب از  پوهنتون سرئی
 

  :یاجتماع یکارها
 ؛افغانستان گان سندهیشاعران و نو یةاتحاد ةسیرئ ئتیعضو ه
 ؛هرات یانجمن ادب بری رَه ئتیعضو ه

  ؛متخصصان یعضو موسسان شورا
 ؛متخصصان یمعاون شورا

 .ییسوزن طال ینهاد آموزش گذار ادیبن
 

 : ها ارگاهک و ها کنفرانس ، نارهایسم
 ؛...( هیو ترک کایقزاقزستان، هند، امر کستان،یپاکستان، تاج ران،ای) کشور خارج و داخل در
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 ؛شناسی و جامعه اتیزبان و ادب راستاهای در ها مقاله رادیا
 (.و غالب )شش دوره یهرات، جام های استادان در پوهنتون یبرا  یرو  تحق های کارگاه ریتدو

 

  شده: چاپ های کتاب

  ؛یسنوی داستان دم دهیسپ
 گره به باد مزن؛ 
  ؛شناسی سبک و سبک

 ؛یپوهنتوندر نوشتار  گرایی سامان
 شعر، هنر زبانی زیبا.

 

 ناشده:  چاپ های کتاب
  ؛ینقد ادب
  ؛یادب اتینظر

  ؛یدر یده کتاب بزرگ نثر فارس
 ها؛  نقدها و نقدواره

 ؛معاصر یدر یدر زبان فارس یسنوی سفرنامه
 ... .  و
 

 : ها مقاله یها ینشان

 در داخل کشور:
 علوم افغانستان(؛  یاکادم یدر اتیزبان و ادب وتیتیانست یخراسان )ارگان نشرات های مجله -
 افغانستان(؛  های خانهکتاب استیر یکتاب )ارگان نشرات -
 افغانستان(؛  گان سندهیشاعران و نو یةاتحاد یژوندون )ارگان نشرات -
 پوهنتون هرات(؛ نشراتی )ارگان  شهیاند -
 هرات(؛  یانجمن ادب ی)ارگان نشرات تماورنگ هش -
 ؛(غالب پوهنتون یغالب )ارگان نشرات -
  ....  و -

 در خارج کشور:
 ؛کستانیدر تاج کیاکادم ةشرق و مجل صدای -
 ؛رانیدر ا اتیزبان و ادب های و مجله یدُرّدر -
 ا؛کیدر امر نامه رانیا -
 ... . و -
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 پوهاند نجیب اهلل فریور
 اهلل فریور نجیب :یگ خانوادهنام و نام 

 لیسانس زبان و ادبیات دریمدرک تحصیلی: 

 nfariwar@yahoo.comایمل: 

 0093797048708 شماره تماس:

 هرات مشاور عمومی پوهنتون غالبِموقف: 

 پوهاندرتبۀ علمی: 

 یاة ترب و میتعلا  پوهنځی  یدر اتیا ادب و زباان  پارتمنات ید اساتاد قبالً  ،محمد جان فرزند ،وریفر اهلل بینج
 یکا یدر بهار فصل در ها.  ( 1334) سال در ی پوهنتون غالب هرات،مشاور عموم تاکنونو  هرات پوهنتون

 .شد تولد دولت کارمند یی خانواده در کابل تیوال پغمان یولسوال سرسبز و بایز یها دهکده از
 کارد؛  آغااز  لیتحصا  به کابل شهر در پروان ةکارت ییابتدا مکتب در یگ هسال هشت سن به وریفر پوهاند

 و سیباادغ  کنار،  کابل، پروان، اتیوال در را مکتب دوازده صنفتا  بود، دولت کارمند شان واربزرگ پدر چون
آزماون   نمودن یسپرپس از  ؛دیگرد فارغ یغزنو ییسنا میحک ةسیل ازها.  (  1354) سال در تا خواند یغزن

 در و شاد  ابیا کام کابال  پوهنتاون  یبشار  علوم و اتیادب و زبان پهنځی  بهها.  (  1355) سال در کانکور

 به پهنځی  آن ازها.  (  1359) سال در . ویپرداخت یادب علوم یریفراگ به یدر اتیادب و زبان پارتمنتید
 صافت  بهها.  (  1361) سال سنبلة( 23) در یعسکردوره  نمودن یسپرپس از ؛ دیگرد فارغ سانسیل هیسو
 لیتباد  هارات  معلام  یاة ترب باه ها.  (  1363) سال در و استخدام هرات در بهزاد نیالد کمال ةسیل در استاد
. شاد  مشاغول  سیتادر  باه  به دیپارتمنت زباان و ادبیاات دری   پسی و مسلک ماتیتعل پارتمنتید در و دیگرد
 کاادر  شاامل  کاادری  یهاورمن هیبر پا آن استادان و افتی ارتقا یپداگوژ وتیتیانست به معلم یةترب که یهنگام
 یپژوهشا  -یعلما  یاثرها نوشتن با. دیگرد یالیپوه یعلم ةرتب نامزد هنگام همان از هم شانیا ،شدندی علم
 آمد.نائل  یگرید دنبال به یکی یعلم عاتیترف به

 ةروزناما  در یخیتار و یاجتماع ،یادب ،یاسیس ةمقال( 60افزون بر ) سو نیها.  ( بد 1371) سال از وریفر
 ارگاان  ،شاه یاند ةمجلا  در پژوهشی-ی علمیها مقاله چنانهم ؛استنشر کرده  قلم هفت ةمجل و اسالم اتفاق
 .است دهیرسان نشر به غالب پوهنتون یقیتحق -یعلم ةنام فصل و هرات پوهنتون یقیتحق -یعلم ینشرات
 یقا یتحق -یعلم ةنام فصل و هرات پوهنتون بهوابسته  شهیاند یپژوهش -یعلم ةنام فصل لووسم ریمداستاد 
 و پاداگوژی  تضمین کیفیت، متعدد یها پورکشا در استاد ؛است بوده هرات نیز غالب پوهنتون بهوابسته  غالب
کنناده   ارائاه  چناان هم است؛برگزارشده  فریور نیز نظر ریز یعلم متعدد محافل و است کرده اشتراک یپژوهش
 در سیتادر  تاود یم و  یا تحق هاا،  یابیا ارز نامه، درسی ها نهیزم در متعدد یآموزش یها کارگاه و ها ییگردهما
 و اسات  یشناسا  زباان  در شانیا تخصص .است بوده نیز و غالب هرات یها پوهنتون ،یعال التیتحص وزارت
 .باشد یم نهیزم نای در شانیا آثار تمام
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 پژوهشی-هایعلمیومقالهفهرستآثار

 ؛عبارت در زبان دری .1

 ؛مطالعات فونیمی زبان پشتو .2

 ؛ی آوازهای زبان پشتو در افغانستانها پژوهش .3

 ؛نویسی زبان فارسی دری سنتی دستور ةشیو .4

 ؛گرایی او دوسوسور و نظریات ساخت .5

 ؛ی قرضی در زبان دریها واژهعوامل ورود  .6

 ؛چغرافیایی زبان فارسی دری ةنویسی در حوزدستور .7

 ؛آواهای زبان دری( آواشناسی )ساخت .8

 ؛شناسی( دستور زبان فارسی دری )کلمه .9

 ؛شناسی( جمله) یدردستور زبان فارسی  .10

 ؛متن نثر ساده و مرسل .11

 ؛شناسی( مقدماتی زبان و زبان مسائلشناسی )بررسی  مبادی زبان .12

 ؛ی از طری  وندافزاییساز واژه .13

 ؛نامة هرات فعلی در تاریخ - وندهای اشتقاقی کاربرد پیش .14

 ؛گذارینشانه .15

 ؛فعل مرکب در زبان فارسی دری .16

 ؛(1) یآموزشالگوهای ارزیابی در نظام  .17

 ؛الگوهای ارزیابی در نظام آموزشی )بخش دوم( .18

 ؛نویسی مقدمه و خالصه چکیده، .19

 ؛ارزیابی کیفیت نظام آموزشی عالی در کشورهای مختلف جهان .20

 ؛ی ترکیبی در زبان دریها فعل .21

 .مطالعات زبانی و اثرگذاری آن بردستورنویسی معاصر زبان دری .22
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 عبارت در زبان دری اثرنام 

 پژوهشی –مقالة علمی  نوعیت اثر

 نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون هرات فصل چاپ در

 1382زمسان  -سال دوم نشراتی، شمارة پنجم، خزان
 هرات، مدیریت نشرات، مدیر مجله پوهنتون 226772تیلفون رسی جای دست

 اریبس دهیپد ةمثاب به ،یعنی ان،یآدم انیم ارتباط له،یوس نیتر یاساس ثیح به زبان نیشیپ روزگاران از     مقدمه

 زباان  یچگونگ گوناگون، دید با شناسان زبان ازجمله. است بوده پژوهشگران توجه مورد ،یاجتماع مهم

 دآمادن یپد: چاون  ی؛زباان  مبرممسائل  هم هنوز جامعه و دانش انکشاف و شرفتیپ با کنیل ؛اند دهیپال را

 یهاا  گاروه  وجودآمادن  به ،ها کلمه ساخت ،ها کلمه ییمعنا وسعت و شدن محدود ،ها واژه لیتشک زبان،

 وهاا   مقولاه  ،هاا  المثال  ضارب  چاون : یزباان  مشکل و دهیچیپ ساختمان وها  عبارت مانند ؛یزبان بزرگتر

را که ساازه   ها عبارت ،؛ ازاینرواست ختیشنا زبان یشیاند ژرف با دنیپال و پژوهش قابل... وها  اصطالح

 فارسی زبان یدستورهاة مطالع به نهیزم نیا اندر. آمد گرفته پژوهش به عمده زبانی به ویژه نحوی است

 نیچنا  ،ة آنثمار  کاه اناد   شدهتحلیل و تصویف  ها دادهو سپس  دمیازی دست یدر ادب یها متن ،یدر

 .داد پرور  را یی نوشته

 

 مطالعات فونیمی زبان پشتو نام اثر

 پژوهشی –مقالة علمی  اثرنوعیت 

 چاپ در
 نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون هرات فصل

 1383شمارة هقتم و هشتم، 

 هرات، مدیریت نشرات، مدیر مجله پوهنتون 226772تیلفون  رسی جای دست

 نیدر ؛است ییاروپا ا اند یها زبان یباخترخانواده  به مربوط افغانستان، مهم یها زبان از یکی پشتو،     مقدمه

 ییاروپا ا اند یزبانها ریسا همچونو  است مانده یباق کهن یها زبان یدستور یها یژگیو تاکنون زبان

 .است شده فیتوص و مطالعه یفرهنگ ای ،یاسیس ضرورت به نظر غرب، دانشمندان ةلیوس به

 یآوازشناسا  بخاش  ژهیو به پشتو زبان پژوهش یول دارد؛ خیتار در یمیقد ةشیر ،یزبان یها پژوهش     

 یشناسا  میفاون  و یشناسا  آواز ارتباط به کشور خارج ای و داخل در که ییها . کتابندارد یچندان عمر آن

 .باشد یم شمار انگشت است، دهیرس نشر به پشتو زبان

ی نحوی یا صرفی زبان ماورد توجاه   ها جنبهزیادتر  است شده مطالعه یجرمن و فرانسه در پشتو زبان    

 پشاتو  زباان  فعال  و ریضم اعداد، ،ها اسم ةبار در او. نوشت یکتابم(  1823سال ) در نیاورسم بود است.
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 .دهد یم معلومات

 پشاتو  زباان  قااموس  وها  فعل فیتصر شامل شد، نوشته هند در که است یگرید اثر یافغانآمدنامه     

 فیتصار  شاامل  د،یگرد نوشته هند در منوزده قرن در که است یگرید اثر یدر ا پشتو قاموس. شد یم

 .بود آن یپشتو ةترجم و ییالفبا بیترت با یدر زبان مروج افعال

 در کتاب نیاکه  است یراورت گرامر یکی د،یگرد چاپ انگلستان در پشتو زبان ةبار در که ییها کتاب    

 در که بود پشتو زبان یالفبا رندهیبرگ در یراورت گرامر اول فصل. دیرس نشر به کلکته درم(  1885سال )

 ،ییالفباا  حاروف  ناام  ذکر با راها  واژه نیآغاز حروف نگار  جدول در یراورت. است شده میتنظ یجدول

ی هاا  جنباه که به صورت سانتی   دارد( واولحرکات ) بر یمکس الفبا، بر بحث از بعد او. بود نموده میتنط

 زبانشناسی مطالعه شود.. لذا نیاز بود که آواهای زبان پشتو بادید پژوهد ینماوایی زبان را 

 

 ی آوازهای زبان پشتو در افغانستانها پژوهش نام اثر

 پژوهشی –مقالة علمی  نوعیت اثر

 1384، تابستان و خزان 11 -10نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون هرات، شمارة  فصل چاپ در

 هرات، مدیریت نشرات، مدیر مجله پوهنتون 226772تیلفون  رسی جای دست

فراگیری زبان یکی از کارهای ارزشمندی بوده که در سیر زمان پیوسته باه آن توجاه شاده اسات؛ اماا       مقدمه

مطالعات زیانی افغانستان عمری صدو اند ساله دارد که نظر به تاریخ زیانهای این منطقه عمار نااچیزی   

و متن آنها تا روزگار ما  اند نوشتهتاریخ گرامر نویسی زبان پشتو که دانشمندان افغانستان در داخل  است.

. اولین کتاب گرامری زبان پشتو معرفت االفغانی از آن پیار محماد   رسد یمرسیده است به قرن هژدهم 

دو تاجر قندهاری مالجان محمد و بسام اهلل   بود. این کتاب در اخیر قرن هژدهم نوشته شده و به وسیلة

جهت یادگیری و آموز  همراه باا تصاریف    ی کوتاه و روانها جملهدر الهور چاپ شد.  1331در سال 

فعلهای زبان پشتو درج این کتاب است. در فصل ششم کتاب زیر عنوان حروف تهجی، حاروف الفباا را   

 .شود یمبعد هر حرف، به وسیلة مثال توضیح  و کند یمتشریح 

 ون صرف و نحو(،زبانی زبان پشتو مانند تحفه االمیر )پیرام مسائلی دیگری پیرامون ها کتاببه تر تیب 

 .شوند یمگلدستة افغانی، پشتو پشویه و نظایر آن نگاشته آمد که در این مقاله به بررسی گرفته 

 

 نویسی زبان فارسی دریة سنتی دستورشیو نام اثر

 پژوهشی –مقالة علمی  نوعیت اثر

 1384، شمارة نهم، بهار 9مسلسل  نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون هرات، فصل چاپ در

 هرات، مدیریت نشرات، مدیر مجله پوهنتون 226772تیلفون  رسی جای دست



     16 

 

 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

دارد در ترکیه و یا هندوستان نگار   ی زبان فارسی دری که عمری صد و اند سالهدستورهااولین      خالصه

یافته بود. این دستورنویسان به رو  تقلیدی زبان را پالیده اندکه به نام دستورهای سنتی مسما شاده  

 است.

، باه تقلیاد دستورنویساان اروپاایی و یاا      شان یدستوردستور نویسان سنتی با حفظ کارهای موثر     

غربی، دستور نوشتند و از صرف و نحو عربی و یا غربی تقلید کردند. اساس کار دستور نویسان سانتی  

زباان فارسای    نظام ساختی زبانهای دیگر را بار  ها آن. ساخت یمرا مطالعات صرفی و یا گاهی نحوی 

. در اناد  آوردهرا یا گاهی ترجمه کردند و یا از زبان شعری اسااتید گذشاته    ها مثالدری تطبی  کردند. 

که مردم باید چگونه بگویناد و بنویساند، باه امار و نهای       دهند یمواقع، دستور نویسان سنتی دستور 

 هاا  آنچگوناه توصایف شاود.     که ساخت زبان چگونه است و بایاد  اند نکردهو به آن توجه  پردازند یم

، مغتنم و با زمانشان؛ با آنهم کار آنها در کنند یمی دستوری را تجویز و بعضی را تقبیح ها شکلبعضی 

و دید یکساان   ندینما یمارز  بوده است. دستور نویسان سنتی پیرامون حروف و مفردات کالم بحث 

مجموعه یی را از قواعاد دساتوری    چنانهدف اساسی آنها همواره این بوده است که  دستوری ندارند

وضع نمایند که با رعایت آن قواعد، نویسنده و گوینده از خطا و لغز  مصون بماند. ایان گوناه طارز    

دید راه مطالعات زبانی را سد گردانید. تمایز این دستورها با یکدیگر اغلب در ایجاز و اختصار، یا اطناب 

. باشاد  یمکاربرد چند اصطالح و یا نوعی رونویسی غیر ضروری  و یا طرز نگار  و یا احیاناً و تفصیل

به هر حال خواننده و جستجوگر دستور زبان، از روی کارکرد دستورهای سنتی باه مطالعاات زباانی و    

و ساخت نظام زباان   شود یم، اذهان، مشو  و پریشان ها آن؛ چه با مطالعة ابدی ینمتوصیف زبان راه 

 .فارسی دری به مطالعه آید

 

 گرایی او دوسوسور و نظریات ساخت نام اثر

 پژوهشی –مقالة علمی  نوعیت اثر

 1386، سال پنجم، شمارة اول، بهار 17مسلسل  نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون هرات، فصل چاپ در

 هرات، مدیریت نشرات، مدیر مجله پوهنتون 226772تیلفون  رسی جای دست

 یزبانشناسا  باه  بعادها  کاه  گذاشت، اساس را یحیتشر یزبانشناس ستمیب قرن لیاوا در دوسوسور     چکیده

 را گفتاار  زبان هم و شد قائل نظام و ساخت زبان یبرا که بود دوسوسور نیا. گشت معروف ساختگرا

 مطارح  را صاورت  و جاوهر  نشاانه،  ،ینیجانشا  ،ینیهمنش یها نگر  یزبان مطالعات در. کرد مطالعه

 و کارد  جادا  هام  از را یحیتشر و یخیتار یزبانشناس یو. کرد میخواه بحث آن یجا در که دیگردان

 از اساتفاده  باا  و گرفات  یبررسا  به ییساختگرا دید از را اتیادب شد، قائل گفتار و زبان انیم یزیتما

 .دیازی دست زبان ةمطالع به یعلم یروشها
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 دال گفتاار،  و زبان ،ینیهمنش و ینیجانش ،یدرزمان و یهمزمان یزبانشاس دوسوسور، :یدیکل یها واژه

 .مدلول و
 

 چغرافیایی زبان فارسی دری ةنویسی در حوزدستور نام اثر

 پژوهشی –مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون هرات فصل

 1387سال ششم نشراتی، شمارة سوم و چهارم، خزان و زمستان 

 هرات، مدیریت نشرات، مدیر مجله پوهنتون 226772تیلفون  رسی جای دست

 ةساابق  که است یدر یفارس زبان ییایجغراف حوزه در یسینو دستور ةخچیتار رامونیپ حاضر پژوهش    چکیده

 را یدر یفارسا  زبان دستور ی،عرب زبان دستور ریتأث تحت سانینو دستور آنهم و دارد یی ساله اند و صد

 اول در. اناد  داده نشاان  رغبات  خود زبان ةمطالع به کمتر یدر یفارس زبان ندگانیگو واقع در. اند نوشته

. دیا گرد یم مطرح لغات فرهنگ و عیبد ه،یقاف عروض، لفانوم ةلیوس به ختهیگر و جسته یدستور قواعد

 ،یدر یفارسا  زباان  در یسا ینو دساتور . دادناد  یم دست به یآگاه کلمات اشتقاق و صرف ةبار در ها آن

 اند و صد یسینو دستور نخست بار. یزبانشناخت یارهایمع با نه یعنعن و یسنت دید با آنهم و دارد یتازگ

 زباان  ییایجغراف حوزه در یزبان یدنهایپال که نیا تا دیگرد آغاز یسنت رو  با هند و هیترک در بلق سال

 یفارسا  زباان  یسا ینو دستور بر هانیعنع و ها یسنت راتیثأت که دیآ گفته. گرفت یدانش دید یدر یفارس

 متاأثر  را یرباان  مطالعاات  ینحاو  باه  و دیا آ یم دید به هم یزبانشناخت یها حلقه در یحت کنون تا یدر

 و یعنعنا  و یسانت  یهاا  رو  هبا  کاه  یدساتور  چناد  تا است آن بر یسع مقاله نیا در. است دهیگردان

 .شود فیتوص و یبررس است، شده نوشته یزبانشناخت

 .نیمی و الهام نگهت، ،یدیحم تاب،یب یدستورها لیتحل ،یسیدستورنو: یدیکل یها واژه    

 

 آواهای زبان دری( آواشناسی )ساخت اثر نام

 تألیفی )کتاب درسی( نوعیت اثر

 چاپ در
 1399چاپ دوم خزان  و 1391چاپ نخست انتشارات بنیاد نواندیشان، نشر مهر حبیب، سال 

 هجری شمسی، انتشارات قدس هرات

 0798194990انتشارات قدس، مقابل پوهنتون جدید هرات، مرکز پخش  رسی جای دست

 نیاولا  که باشد یم فصل چهار و مقدمهشامل  صفحه،( 141) رندهیگ بر در یدر زبان یآواهاساخت      معرفی

 102در  1399صفحه و چاپ دوم آن در خزان  132 درمهر حبیب  خانه چاپ در( 1391) درسال آن چاپ

 .است شده صفحه در انتشارات قدس
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 :شامل فصل هر موضوعات

 و یگفتاار  زباان  خاط،  باا  زبان ٔ رابطه ،یواجشناس و میگراف ،یحیتشر ،یخیتا) یزبانشناس: اول فصل

 ؛(ینگار وآوا ینوشتار

 ؛(یادراک یشناس آوا و یکیزیف یشناس آوا ،یعضو یشناس آوا) یشناس آوا: دوم فصل

 ؛یگفتار یاندامها ی وآواها دیتول در نفسیت جهاز نقش: سوم فصل

 (.یعروض یآواها مقطعه، یآواها) آواها یبند دسته: چهارم فصل

 .است آمده ها پرسش و بحثة فشرد شده ذکر بخش هر آخر در: یادداشت

 

 شناسی( دستور زبان فارسی دری )کلمه نام اثر

 تألیفی )کتاب درسی( نوعیت اثر

 چاپ در
هجری  1399 دوم، انتشارات قدس، خزان هرات و چاپ 1398چاپ نخست، نشر معراج سال 

 شمسی، هرات

 079819499مرکز پخش انتشارات قدس، مقابل پوهنتون جدید هرات، رسی جای  دست

 144وچاپ دوم، شامل  صفحه،( 159) رندهیبرگ در( یشناس کلمه) یدر یفارس زبان دستورچاپ نخست  معرفی

 .باشد یم ی(در یفارس زبان ةخچیتار) مقدمهشامل  صفحه

 :انداز عبارت کتاب نیا موضوعات

 ؛(یدر یفارس زبان خچهیتار) مقدمه -1

 ؛یدر یفارس زبان یها سازه -2

 ؛یدر یفارس زبان یسینو دستور نهیشیپ -3

 هیا نظر نداشاتن ) شاامل  کاه  یدر یفارسا  زبان یعنعن و یسنت یدستورها عمده یهایرسا نا -4

 دساتور،  پنداشتن یابد ،یشناس زبان از یخبر یب ،یسینو سره مناسب، نا اصطالحات کاربرد روشن،

 یزبانهاا  قواعاد  لیتحم ،یحیتشر و یخیتار دستور ختنیآم ،یفیتوص نه اند یزیتجو ،یریپذ انعطاف

 ؛...(یدر یفارس زبان بر گرید

 ؛یدر یفارس زبان یها واژه ساخت -5

 هجا؛ و واژک -6

 کلمه؛ و واژک -7

 ؛(باز و( یساختمان یشکلها و وندها) بسته یها واژک) یدر یفارس زبان در واژکها اقسام -8

 ژهیا و و آن اقساام  و فعل آن، اقسام و اسم آن، اقسام و کلمه) یدر یفارس زبان در یساز واژه -9
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 .باشد یم آن اقسام و دیق آن، اقسام و صفت آن، اقسام و ریضم آن، اقسام و صفت آن، یهایگ

 .است آمده ها پرسش و بحث ةفشرد ،شد ذکر که یبخش هر انیپا از بعد: یادداشت

 

 

 جمله شناسی() یدردستور زبان فارسی  نام اثر

 تألیفی )کتاب درسی( نوعیت اثر

 چاپ در
هجری شمسی،  1399چاپ دوم، انتشارات قدس، خزان  و 1395 سالچاپ نخست، نشر معراج، 

 هرات

 0798194990مرکز پخش انتشارات قدس، مقابل پوهنتون جدید هرات،  رسی جای دست

 بخاش  یدر یفارسا  زباان  دساتور صفحه دارد.  303صفحه و چاپ دوم  256چاپ نخست کتاب      معرفی

 نیاولا  کاه  باشاد؛  یم بخش هفت و مقدمه شگفتار،یپشامل  صفحه،( 270) رندهیبرگ در یشناس جمله

 .است گرفته صورت معراج انتشارات و خانه چاپ در(  . ها 1395) سال تابستان در آن چاپ

 :شامل بخش هر موضوعات

 ؛یدر یفارس زبان یزبانشناخت: اول بخش

 ؛یدر یفارس زبان نحو یدستور یواحدها: دوم بخش

 جمله؛: سوم بخش

 ؛یدر یفارس زبان در ساده جملة: چهارم بخش

 ؛(مرکب ای متوازن) هیهمپا ةجمل: پنجم بخش

 ؛(مختلط) هیناهمپا یها جمله: ششم بخش

 خواننده؛ ةلیوس به متن ینحو لیتحل: هفتم بخش

 واژه کتااب  آخار  در و اسات  آمده پرسشها بخش هر انیپا در و مقدمه بخش هر یابتدا در :یادداشت

 .است آمده یسیانگل به یدر یفارس ةنام

 

 متن نثر ساده و مرسل نام اثر

 تألیفی )کتاب درسی( نوعیت اثر

 هجری شمسی، هرات 1399 خزانو چاپ دوم انتشارات قدس،  1398چاپ نخست، انتشارات معراج، سال  چاپ در

 ،079819499مرکز پخش انتشارات قدس، مقابل پوهنتون جدید هرات،  رسی جای دست

دارد کاه   صافحه ( 208) صفحه و در چااپ دوم آن  167چاپ نخست آن  مرسل و ساده نثر متن      معرفی

از مزایای کتاب است که هر فصل باا اهاداف   . است مآخذ یعموم فهرست و فصل سه مقدمه، شامل
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 .ابدی یمآغاز  لوم بهآموزشی 

 کتاب سه فصل دارد:

 اول فصل

 ،(انیساامان  و انیصافار  ان،یا طاهر یهاا  دوره) نثر، مقدمه، ،یدر یفارس نثر یها نمونه نیتر کهن    

 و عاام  یمعناا  باه  نثار  آن، یهاا یگ ژهیو و مرسل و ساده نثر آن، از پس و انیسامان عصر یها کتاب

 آمده ها سرچشمه و ها سوال آخرفصل در و ،یدر یفارس زبان یسینو نثر یها مکتب نثر، انواع و خاص

 .است

 :دوم فصل

 اتیخصوصا  و یبلخا  دیابوالمو ،یمنصور ابو ةشاهنام ةمقدم مقدمه، مرسل، و ساده نثر یها نمونه    

 ،(سابع  اتیا وآ هیمک الفاتحه، سوره) ،یطبر ریتفس ةترجم ،یکرکو ةآتشکد ستان،یس بیعجا آن، نثر

 انادر  سخن المغرب، یال المشرق من حدودالعالم آن، سبک و یبلعم خیتار ن،یاسی سوره قرآن، ریتفس

 گار ید عناوان  هاا  ده از شیب و یرونیب میالتفه ه،یاالدو  یحقا عن هیاالبن آن، یشهرها و مصر تیناخ

 .است آمده ها سرچشمه و سواالت درآخر و متن شرح با همراه

 :سوم فصل

 نظام نامه استیس آن، از یتیحکا و یهقیب خیتار مصنف، نثر مقدمه، آن، یهایگ ژهیو و نینابیب نثر    

 ةنام نوروز آن، ینگارش وسبک ریوشمگ بن کاوسیک یابوالمعان ةقاموسنام آن، نگار  سبک و الملک

 و گفتاریپ و ها سرچشمه سواالت، فصل درآخر و یانصار عبداهلل خواجه نوروز، دارن، یاضیر امیخ عمر

مبارم متنای و دساتوری     مساائل ؛ پس از هر متن است شده ذکر یعموم منابع فهرست آخرکتاب در

 تا متن را بهتر بداند رساند یموضاحت یافته که خواننده را یاری 

 

 مقدماتی زبان و زبانشناسی( مسائلمبادی زبانشناسی )بررسی  نام اثر

 تألیفی )کتاب درسی( نوعیت اثر

 انتشارات قدس ،1389شرکت چاپ و نشر اسلمی شمال پارک مسجد جامع شریف هرات، چاپ نخست  چاپ در

 مرکز پخش انتشارات چاپ و نشر اسلمی هرات رسی دست جای

است که  صفحه( 227) رندهیبرگ در( یشناس زبان و زبان یمقدمات مسائل یبررس) یزبانشناس یمباد     معرفی

 در(  . هاا  1395) ساال  بهاار  در آن چااپ  نیدوم باشد، یم بخش هشت و مقدمه شگفتار،یپ شامل

 نیالاد  رگالبیا م یقاار  کتااب  نیا ا نگاار  حاروف  و است گرفته صورت قدس انتشارات و خانه چاپ

نسخه چاپ شاده و در اکثار پوهنتاون هاای افغانساتان تادریس        6000این کتاب اضافه از  .باشد یم

نیاز   تهران بوده است و به زبان انگلیسی پوهنتونالزهرا و  پوهنتون؛ از طرف دیگر مورد توجه شود یم
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 ترجمه شده است.

 :شامل بخش هر موضوعات

 ؛یشناس زبان و زبان: اول بخش

 ؛(ینظر و یسیمقا ،یحیتشر ،یخیتار) یزبانشناس یها رشته: دوم بخش

 ؛یآواشناس: سوم بخش

 زبان؛ یدستور یساختها: چهارم بخش

 آن؛ انواع و یشناس خط: پنجم بخش

 ؛یمعناشناس ا یشناس واژه: ششم بخش

 ؛ینگار فرهنگ: هفتم بخش

 زبان؛ تحول و رییتغ: هشتم بخش

 خالصه، بخش هر انیپا در و مطرح شده سوال، اهداف آموزشی و مقدمه بخش هر یدرابتدا: یادآوری

 .است شده ذکر نیز مآخذ یعموم فهرست کتاب آخر در همچنان .است آمده مآخذ فهرست و ها پرسش

 

 ی از طری  وندافزاییساز واژه نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 1389سال هشتم نشراتی، شمارة دوم و سوم، تابستان و خزان نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون هرات،  فصل چاپ در

 هرات، آمریت نشرات، مدیریت مجله پوهنتون 226772تیلفون  رسی دست لینک

 ،ییمعنااا گسااتر  ،(ییایااجغراف و یخیتااار) یریااگ : وامچااون ییهااا رو  بااا یدر زبااان در       چکیده
 نیهما  ؛سااخت  تاوان  یما  دیا جد میمفااه  انیا ب یبارا  را نو یواژها ،بیترک و اشتقاق ،یساز عبارت

 بیا ترک و یی. ونادافزا دهد یم نشان گانه یب یهازبان برابر در را یدر زبان یداریپا قدرت ها، یگ هژیو
 .کند یم یدر زبان قدرت و یداریپا از یگهندینما د،یجد میمفاه انیب یبرا
 .ییمعناهسته و ییوندافزا ب،یترک: یدیکل یها کلمه    

 

 نامة هرات فعلی در تاریخ - وندهای اشتقاقی کاربرد پیش اثرنام 

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 1390نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون هرات، سال نهم نشراتی، شمارة دوم، تابستان  فصل چاپ در

هرات، آمریت نشرات، مدیریت مجله پوهنتون 226772تیلفون  رسی لینک دست  

 تکواژهاا  و آواهاا  را زباان  اول یبناا . شاود  یما  لیتشاک  ینحو و یصرف ،ییآوا یها رابطه از زبان      چکیده
: اناد  قسم دو تکواژها. شود یم ساخته ها جملهپس س و ابدی یم یهست زبان یها واژه تکواژها از. سازد یم

 اشتقاق ف،یتصراصطالح  به نگاه از یی گسترده اریبس کاربرد ؛محدودند گرچه بسته یتکواژها. باز و بسته
اصطالح  به ییتکواژها. آنچه ساخت ی رااشتقاق یها واژه توان ینم تکواژها بدون. دارند ها جمله لیتشک و
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 واژه یمعناا  در تصارف  و رییا تغ ناوع  خود که ندیفزایم هیپا مفهوم بر یمفهوم شوند یم دهینام یفیتصر
 ییایا زا. دارد ییمقوله تراو  ینوع خود از یاشتقاق وند. شود یم دیجد ةواژ جادیا سبب یاشتقاق و است
 زباان  در ها آن ةمطالع ،نیا از ؛دارد یم یاجتماع یها یدگرگون بر داللت خ،یتارروند  در وندها یینازا ای و

   . است شده مطالعه نامه خیتار در یفعل یشوندهایپ ،سبب نیازا ؛دهد یم لیتشک را یچسپ دل بحث
 ... . ن ، بر ، یم ، باز ،یاشتقاق ،یفیتصر وند،: یدیکل یها واژه    

 

 گذارینشانه نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 1390نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون هرات، سال نهم نشراتی، شمارة چهارم، زمستان  فصل چاپ در

هرات، مدیریت نشرات، مدیریت پوهنتون 226772تیلفون  رسی لینک دست  

. اسات  داکردهیا پ رواج غارب  جهاان  باا  یادب یهارابطه جادیا با ظاهراً افغانستان در ،یگذارطهقن     چکیده
 انیا پا طیتنقا  ةلیوس . بهکند یم کمک یمعن فهم به هم و شود یم اثر خواندنسهل باعث یگذارنقطه
 .شاود  یم داده زییتم ،شودمی نقل گرانید از که ییها جمله و خطاب تعجب، ه،یسوال یها جمله افتنی
 بهتار  یبارا  ،یگاذار  نقطاه  تیا رعا .گاردد  یما  حاصل آهنگ، اختالف ةلیوس به اهداف، نیا گفتار در

 از ها جمله خواندن در لحندگرگون کردن  ،درنگ و وقف خوانش، در یروان و یآسان مقصود، فهماندن
 ن،یبناابرا  دهاد؛  یما  شاتر یب صراحت ها جمله به ها نشانه چون ؛است نوشتنباارز   جزء و اتیضرور
 در هاا  آن تیا رعا که ییها نشانه مقاله نیدر ا بناءً. ستهیاست با یامر مناسب یجاها در ها آنکاربرد 

 .است شده یمعرف باشد، یم یضرور یدر زبان شعر و نثر
 ... .و هییندا ستاره، د ، نقطه، رگول،یو: یدیکل یها واژه    

 

 دریفعل مرکب در زبان فارسی  نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 1391، شمارة اول، خزان 1نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون غالب هرات، سال اول نشراتی، سلسلة  فصل چاپ در

هرات، آمریت نشرات، مدیریت مجله پوهنتون 226772تیلفون  رسی لینک دست  

 فعال . اسات  یفعلا  یهاا گروه و ساده مرکب، فعل ییشناسا ،یدر یپارس زبان یها یدشوار از یکی      چکیده
 اسات؛  آن یدیق ای یصفت ای یاسم جزء در یاصل مفهوم که ابدی یم بیترکآزاد  ةواژ دو از حداقل مرکب

 و زماان  شاخص،  مفهوم رساندن یبرا شتریب. دهد یم دست از را مفهومش و یمعن فعل، در این صورت
 کیا  معاادل  یمفهوم و ردیگ یم هیتک کی فقط واحد، ةکلم کی مانند ؛مرکب فعل. رود یم کار به شمار
 فعال  یجاا  باه  یدر زباان  در. شود یم افتهیدر یواحد یمعنا آن، یاجزا مجموع از و دارد ساده را واژک
 .داردکاربرد  ادیز ینوشتار زبان در ژهیو به آن مرکب شکل ساده

 .یفعل عبارات و ساده فعل مرکب، فعل: یدیکل یها عبارت     
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 (1) یآموزشالگوهای ارزیابی در نظام  اثرنام 

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 1391نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون هرات، سال دهم نشراتی، شمارة اول، بهار  فصل چاپ در

هرات، آمریت نشرات، مدیریت مجله پوهنتون 226772تیلفون  رسی لینک دست  

 چکیده

 از یکا ی. اسات  شنهادشاده یپ یآموزشا  یابیارزش یالگو( 50) از شیب یآموزش یها تیفعال یبرا     
 یهاا دوره یآموزشا  یابیارزشا  ةحاوز  تحاول  کاه  است آن الگو تعداد نیا آمدن وجود به ییهازهیانگ

 یآموزشا  یابیارزشا  به متفاوت یها دگاهید از الگوها از یبرخ آن،. افزون براست کرده یط را مختلف
 ةدربار قضاوت با مفهوم نیاکم  . کمبود مترادف یآموزش یریگ اندازه با یابیارزش آغاز در. ستا پرداخته
 یابیارزش ،ازآن پس ؛شد مترادف یآموزش موسسات و مراکز یسنج اعتبار یبرا یآموزش نظام داددرون
 مفهاوم  حاضار  حاال  درسارانجام   به کاار رفات؛   مترادف کردعمل ةدربار قضاوت مفهوم با یآموزش
 ة( درباار توافا  ) قضاوت منظور به ها داده یگردآور و هیته ند،یفرا با است مترادف یآموزش یابیارزش
  .ها آن بهبود جهت یآموزش یها دهیپد
 .یآموزش یابیارزش و یآموزش تیفیک ،یابیارز یالگوها ،یابیارز: یدیکل گان هواژ   

 

 الگوهای ارزیابی در نظام آموزشی )بخش دوم( نام اثر

 پژوهشی -علمی مقالة  نوعیت اثر

 1391نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون هرات، سال دهم نشراتی، شمارة دوم، تابستان  فصل چاپ در

هرات، آمریت نشرات، مدیریت مجله پوهنتون 226772تیلفون  رسی لینک دست  

 از یکا ی. اسات  شنهادشاده یپ یآموزشا  یابیارزشا  یالگاو ( 50) از شیبا  یآموزشا  یها تیفعال یبرا      چکیده
 را مختلف یهادوره یآموزش یابیارزش ةحوز تحول که است آن الگو تعداد نیا آمدن وجود به ییها زهیانگ
 در. ستا پرداخته یآموزش یابیارزش به متفاوت یها دگاهید از الگوها از یبرخ آن،. افزون براست کرده یط

 نظاام  داددرون ةدرباار  قضااوت  باا  مفهاوم  نیاکم  . کمبود مترادف یآموزش یریگ اندازه با یابیارزش آغاز
 مفهوم با یآموزش یابیارزش ،ازآن پس ؛شد مترادف یآموزش موسسات و مراکز یسنج اعتبار یبرا یآموزش
 متارادف  یآموزشا  یابیارزش مفهوم حاضر حال درسرانجام  به کار رفت؛ مترادف کردعمل ةدربار قضاوت
 بهبود جهت یآموزش یها دهیپد ة( دربارتواف ) قضاوت منظور به ها داده یگردآور و هیته ند،یفرا با است
  .ها آن
 .یآموزش یابیارزش و یآموزش تیفیک ،یابیارز یالگوها ،یابیارز: یدیکل گان هواژ    

 

 نویسی مقدمه و خالصه چکیده، نام اثر

 پژوهشی –مقالة علمی  نوعیت اثر

 1392سال اول، شمارة اول، بهار  نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون هرات، فصل چاپ در

 هرات، آمریت نشرات، مدیریت مجله پوهنتون 226772تیلفون  رسی لینک دست

باردارد.   در را پژوهش یاصل یاجزا تمام که است، یقیتحق گزار  کی یةما درون از یریفراگ ةفشرد     چکیده
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 دهیچک در که یمطالب. شود یم انیباختصار  به آن در پژوهش جینتا و ها افتهی ها، رو  ها، پرسش ها، هدف
 یگا هبست دهیچک طول. گردد میتنظ مقاله یةته از قبل دینبا و شود یم آورده یماض فعلصورت  به دیآ یم
 .باشد یم کلمه 150 تا 100 نیب عموماٌ یول دارد؛ مجله طرزالعمل به
 .خالصهو  مقدمه ده،یچک: یدیکل یها کلمه   

 

 ارزیابی کیفیت نظام آموزشی عالی در کشورهای مختلف جهان نام اثر

 پژوهشی –مقالة علمی  نوعیت اثر

 1392سال اول، شمارة دوم، تابستان  نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون هرات، فصل چاپ در

هرات، آمریت نشرات، مدیریت مجله پوهنتون 226772تیلفون  رسی لینک دست  

 و هاا  تیا فعال یاصل محور های اخیرسال در آموزشی یعال تیفیک از ی تعلیمیها نظام یاصل ینگران      چکیده
 ی،عاال  آموز  نظام کی یةسا در هاکشور ةجانب همه ةتوسع و رشد سازد؛ چهی را میپوهنتون یها برنامه
 ریساا  و اسات  باوده  شاگام یپ ناه یزم نیدرا کایامر متحده االتیا. وابسته است بخش اثر و کارا و یمتعال

 تیا فیک یارتقا و بهبود یبرا ییها راه دنبال به ریاخ ةده دو در زین ییقایافر و ییایآس ،ییاروپا یکشورها
 فرهناگ  کردننهینهاد ةنیدرزم کشورها نیا از یاریبس تیموفق رمز به ینگاه. اند بوده خود یعال آموز 
 لیا دل نیتر عمده ،یابیارزش کارآمد نظام کی استقرار که گذارد یم صحه امر نیا به مدارتیفیک یابیارزش
 .است بوده تیموفق
 .یعال التیتحص در یابیارز یکچگونه و ها یابیارز نوع ،یابیارز انکشاف ةپروس: یدیکلهای واژه    

 

 ی ترکیبی در زبان دریها فعل نام اثر

 پژوهشی –مقالة علمی  نوعیت اثر

 1393سال دوم، شمارة اول و دوم، بهار و تابستان  نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون هرات، فصل چاپ در

هرات، آمریت نشرات، مدیریت مجله پوهنتون 226772تیلفون  رسی لینک دست  

ی فعلای  هاا  گروهی مرکب و ها فعلی مهم در دستور زبان فارسی دری، تشخیص ها یدشواریکی از      چکیده
که مفهوم اصلی در جزء اسمی یا صفتی و یا  ابدی یماست. فعل مرکب حداقل از دو کلمة مستقل ترکیب 
برای رساندن مفهوم شخص، زماان و   شتریب .دهد یمقیدی آن است؛ فعل، معنی و مفهومش را از دست 

و مفهومی معادل باا یاک    ردیگ یم. فعل مرکب مانند یک کلمة واحد فقط یک تکیه رود یمشمار به کار 
ی جاا  باه . در زبان فارسی دری شود یم افتهیدرنای واحدی واژک ساده را دارد و از مجموع اجزای آن، مع

 در زبان نوشتاری زیاد کاربرد دارد. ژهیو بهفعل ساده شکل مرکب آن 
 .گروه فعلی ی کلیدی: فعل مرکب، فعل اشتقاقی وها کلمه    

 

 مطالعات زبانی و اثرگذاری آن بردستورنویسی معاصر زبان دری نام اثر

 پژوهشی-علمیکتابِ  نوعیت اثر

 (1368قلمی ) چاپ در
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هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

 نزد محق  رسی لینک دست

اثر در برگیرندة تقریظ، مقدمه، پیشینة موضوع، نظریات پیرامون زباان، مطالعاات زباانی در حاوزة          معرفی
منباع   49ی زباان فارسای دری اسات کاه از     سا یدستورنوی هاا  وهیشا جغرافیای زبان فارسای دری،  

شناسی علم جوان است ی رسد که زبانباورمبه این  مناقشهاست. محق  پس از تحلیل و  شده استفاده
یای دارد. دستورنویسای    یطوالنکه در اوایل قرن بیستم به میان آمده است؛ اما سیر تحول و انکشاف 

ةتوصیفی داشات؛  جنبی است بار اول در گندهارا توسط پانی نی آغاز شد که شناسزبانیی از  شعبهکه 
 لی تداوم نیافت.و

شناسی مقایسای و دستورنویسای را انکشااف    ی فونولوژی، زبانن یناروپاییان باآگاهی از دستور پا     
ة جنبا دادند. در یونان مطالعات زبانی برای جلوگیری از فساد و انحطاط در زبان یونانی نوشاته شاد و   

آموختاه بودناد در    هاا  یوناان کاه رو  دستورنویسای را از ی   هاا  یروما فلسفی و غیر توصیفی داشت. 
متاون   -2زبان صحیح و معیاری را باه ماردم بیاموزناد و     -1دستورنویسی دو هدف را دنبال کردند: 

 به همین منظور نیز به دستورنویسی دست یازیدند. ها عرب. بازدارندمقدس و ادبی را از مسخ 
یوناان، روم، قارون وساطی و جهاان     دهد که دستورنویسی در گنادهارا،  مطالعات زبانی نشان می    

 زبان متون دینی و ادبی آغاز شده است. انتیوصحفظ  منظور به اسالم
باه غارض    هاا  یهندو  ها ترکة لیوس بهة دینی ندارد؛ بلکه نخست زینگدستورنویسی در میهن ما ا    

واعاد زباان   ق آماوختن  انکشاف زبان معیاری و بعداً جای آن را که ه بودشدآموز  زبان دری نوشته 
نویسای زباان دری از گذشاته    دستورتا مردم در گفتار و نوشتار از خطا و لغز  مصون بمانند.  گرفت
  دارد: انیجرروی سه خط  تاکنون

 ها یناز یونا ، رو  دستورنویسی راها عربکه خود  ها عربدستورنویسان زبان دری، به پیروی از – 1
ی دساتورها ی سنتی مسما گردید؛ مانند دستورهاکه به  نوشتندی زبان دری را دستورها گرفته بودند،

 ملک الشعرا قاری، عبدالغفور ندیم و استاد عبدالح  بیتاب.
باه ثاراکس    اساس این رو  یی کهپای عنعنی اروها رو دستورنویسان زبان دری، به پیروی از  -2
 د نسیم نگهت.حمیدی، پوهاند محم مانند ی زبان دری را نوشتند؛دستورها ،گردد یبرم
کاه   فارسای دری را نوشاتند   دساتور زباان  معاصر  شناسان زباندستورنویسان زبان دری، به رو  -3

 معاصار دساتور  »الهاام و   ز مرحوم پوهاندا« تحقی  دستور زبان دری در دیجدروشی »آن  یها نمونه
 .استاز آن داکتر یمین « زبان فارسی دری

زبان فارسی دری؛ چون قاری عباداهلل، عبادالغفور نادیم، پوهاناد     در اثر دستورهای استادان مسلم     
-عبدالح  بیتاب، پوهاند الهام، پوهاند محمد نسیم نگهت ... به تحلیل گرفته شده است و از دید زبان

 شناسی توصیف شده اند.
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 ایدکترمحمدطاهرتنزه

 
 ای محمد طاهر تنزهدکتر :  یگ هنام و نام خانواد

 الملل دکتری روابط بین: یلیتحص مدرک

   tahertonzai@gmail.com:لیمیا
  0093793367600 تماس: شماره

 غالبِ  هرات موقف: معاون علمی پوهنتونِ
  

 یلیتحص یها درجه
 (1387-1391)عالمه طباطبایی ایران  علوم سیاسی از پوهنتونرشته  :سانسیل

 (1391-1393)نه از پوهنتون عالمه طباطبایی ایران ا: رشته مطالعات خاورمیماستری

 (1396-1400)عالمه طباطبایی ایران   الملل پوهنتون روابط بین تة: رشدکترا

 
مقطاع لیساانس را    افغانستان دیده به جهان گشود. بادغیسوالیت ولسوالی باالمرغاب  در 1368سال  محمد طاهر تنزه ای به

بالفاصاله در  عالماه طباطباایی تهاران آغااز نماود. بعاد از خاتم دوره لیساانس           پوهنتاون در رشته علوم سیاسای   1387در سال 

پس از اتماام مقطاع    ادامه تحصیل داد. پوهنتوندر همان رشته مطالعات منطقه ای گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا  ماستری مقطع
در کابال در پوهنتاون هاای دولتای و      1396تاا ساال    1393تصمیم به رجعت به کشاور گرفتاه و از ساال     1393ماستری در سال 

پذیرفته شده و  عالمه طباطبایی کشور ایران پوهنتوندکتری  مقطعدر نیز  1396در سال خصوصی مختلف مصروف تدریس گردید. 

وظیفاة معاونیات علمای را در     1401د. ایشاان از بهاار    نائال آما   الملل روابط بینرشته درجه دکتری  به اخذ 1400به زمستان سال 
 باشند. پژوهشی ملی و بین المللی می-دارای مقاالت متعدد علمیوهنتون غالب هرات به عهده دارند و پ
 

 پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
 ؛م( 2020تا  2001از )  افغانستان خارجی سیاست .1

 ؛ینیهای چندملیتی چ شرکت ترامپ بردولت  تیسیلینئومرکانتسیاست های تأثیر  .2

 ؛دیپلماسی اقتصادی افغانستان؛ کلید توسعه و همگرایی .3

 ؛2001دیپلماسی اقتصادی در افغانستان: تحلیلی بر فضای پسا  .4

 ؛بندر چابهار؛ الگوی همگرایی جدید در منطقه .5

 ؛یت در افغانستانماسی اقتصادی بر امنتأثیر دیپل .6

 ؛دریای جنوبی چین بحران در شرق آسیا؛ مسألة .7

 ؛پست مدرن ةبازشناسی مفاهیم دولت ، قدرت و نظام بین الملل از منظر اندیش .8

 ؛آینده به افغانستان: نگاهی در امنیت .9

 ؛افغانستان بررسی روابط بین ایران و .10

 ؛کشور نیا تیامن ناقص دولت مدرن درافغانستان بر یریگ شکل ریثأت .11

 .رقابت آمریکا و روسیه در قفقاز و تأثیر آن بر امنیت منطقه .12
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 م( 2020تا  2001از )  افغانستان خارجی سیاست نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 نامة علمی ا پژوهشیِ غالب فصل چاپ در
 افغانستان. ، هرات،خورشیدی 1400خزان و زمستان ، 4و  3های  . شماره35و  34سال دهم نشراتی. سلسلة 

هایی چون اهداف ملی و ابزارهای نیل به آن  هوم سیاست خارجی در یک نگاه در پیوند با مؤلفهمف     چکیده
تررین نیراز بررای کشرورهای      ، ضرروری حال نیدرعترین و  شود. این مفهوم یکی از پیچیده تعریف می

گی مناسبات، تحول در مفهوم  جانبه شدن، چند الملل بوده است. گسترش روند جهانی مختلف نظام بین
یری یرک کشرور     ترر نیازهرای توسرعه    الملل و از همره مهرم   چنین چینش آن در نظام بین قدرت و هم
در پی خصوص افغانستان  بهی کشورها، گذاری خارج های جدیدی را در سیاست بندی ، قالب پسامنازعه

های  الملل معاصر و بایسته داشته است. اهمیت این مسأله در این است که افغانستان با درک نظام بین
 تعامل با آن مناسبات خویش با سایر ملل را باید به شکل عاقالنه بنیان بگذارد.

 نیهمر  بهبوده است؛  2020تا  2001هدف این پژوهش بررسی سیاست خارجی افغانستان از سال     
کره: چره تفراوتی برین سیاسرت      این اسرت   این خصوص مطرح است که در یی یاساس جهت پرسش

یابی به ایرن   موجود بوده است؟ برای پاسخ 2020تا  2001خارجی افغانستان در دورة کرزی و غنی از 
یی اسرتفاده گردیرده اسرت.     هخان های کتاب تحلیلی و با استفاده از داده –یی  پرسش، از روش مقایسه

با تأکید و تمرکز افغانستان  یخارج استیس ،یکرزدوران  در که  دهند های این تحقیق نشان می یافته
 یی و منطقه یکشورها. 2 ؛الملل بین ةجامع. 1که شامل توجه به ) سه وجه داشتبر دیپلماسی سیاسی 

کرارگیری   سیاست خرارجی افغانسرتان در دورة غنری، متمرکرز برر بره       ی( بود؛ امااسالم یکشورها .3
. 3؛ جهران اسرالم    .2؛ گران  هسای هم. 1)دیپلماسی اقتصادی بود و پنج وجه داشت که شامل تمرکز بر 

 .( بودالمللی های بین سازمان.  5 ی و کشورهای آسیای .4؛ سترالیاا ژاپن ومریکا، ااروپا، 
 ان، سیاست خارجی، دیپلماسی، دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی.گان کلیدی: افغانست واژه   

 
 

 ینیهای چندملیتی چ شرکت ترامپ بردولت  تیسیلینئومرکانتهای  سیاستتأثیر  نام اثر

 )مشترک( پژوهشی –مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 ژیک وزارت امور خارجه افغانستانیژورنال مرکز مطالعات استرات

 خورشیدی ،کابل، افغانستان.1400(، خزان و زمستان51و52مسلسل)شماره 

های اقتصادی، سیاسی، امنیتی  جایگاهی که در عرصه لیدهه اخیر به دلآمریکا در چند  متحده االتیا     چکیده
که ایرن امرر    طوری المللی انجام داده است، به بسیاری را در عرصه بین جانبه کیو نظامی دارد، اقدامات 

شرده اسرت. ایرن سیاسرت      کشور در سیاست خارجی و اقتصادی آن خاص گیری روندی منجر به شکل
 یجمهروری اکررر راسرا    نشیبی بعد از جنگ جهانی دوم در دوران ریاسرت  و اگرچه با فراز گرا جانبه کی

 همره  شرده اسرت.   شیازپر  شیدر دوران ترامپ بر  رسد به نظر میاما د داشته، جمهور آمریکا بروز و نمو

 تحلیل گران دوره . برخیباشد یم نئومرکانتیلیستی راهبرد یک از حاکی هم کنار در ترامپ تصمیمات

که این جنگ تجاری در سیاسرت ترامرپ    دانستند یم چین و آمریکا میان تجاری جنگ دوره را ترامپ
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 است. داکردهیپی( نمود ا یهوآوی  و زد تچینی)در مقابل دو شرکت 
 یتیچنردمل  یهرا  شرکت بر رادولت ترامپ تی سیلینئومرکانت سیاست هایتأثیر  کوشد یمقاله حاضر م    
بررسی نماید. پرسش  2020تا  2017ی زمانی  بازهدر  ی(ا یهوآوی و زد تدو شرکت ) بر دیبا تأک ینیچ

 یهرا  شرکتفعالیت  بری ریتأثچه دولت ترامپ تی سیلینئومرکانت سیاستکه خواهد بود این  مقالهاصلی 
 سیاسرت  ایرن اسرت کره    مقالره فرضریه  ی داشته اسرت؟  ا یو زد ت یهوا و بر دیبا تأک ینیچ یتیچندمل

ی هرا  میتحرر از طریق: کنترول رقبرا ، نگررش حمایرت گرایانره و وضر        دولت ترامپتی سیلینئومرکانت
برر   منفری اثرری    ی(ا یهروآوی  و زد تر  ی )نر یچ یتیچنردمل  یها شرکتفعالیت  براقتصادی و سیاسی 

تحلیلی  -روش تحقیق این پژوهش، توصیفی شده است.  ها شرکت آنو باعث کاهش درآمد  جاگذاشته
، مقراالت معتبرر   هرا  نامره  انیر معتبر علمی، پا یها تیها، مجالت علمی، سا و با استفاده از ابزار؛ کتابخانه

 .شدبا یم یعلم
هرای چنرد ملیتری، حمایرت      نئومرکانتیلیزم، اقتصاد سیاسی، یکجانبه گرایی، شرکتگان کلیدی:  هواژ    

 گرایی.
 
 
 
 

 گرایی دیپلماسی اقتصادی افغانستان؛ کلید توسعه و هم نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 تحقیقی هریوا -علمی ةنام فصل
 خورشیدی، هرات، افغانستان.1400خزان، 5سال سوم، شماره

مهم  یها از ابزار یکی ،یدر روابط خارج یمناسبات اقتصاد افتنی تیمفهوم اهم به ،یاقتصاد یپلماسید    چکیده
 راًیر . اخدیر آ یحسراب مر   ها به کشور یتیامن یحت  ،یبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعة اقتصاد شیپ یبرا

توجه بره   بندر با نی. اشود یم ادیبه نام توافق چابهار  که اند، افتهی دست یبه توافق رانیافغانستان، هند و ا
برا بنرادر    سره یدر مقا یمناسرب  یکیژیو ژئواسترات یکیژئواکونوم ،یکیژئوپلت یها لیخود از پتانس تیموقع

بنردر در   نیر ا  ن،یر ا برر  برخوردار است؛ عالوه ییباال اریبس تیامن ةیمنطقه بهره بُرده و از حاش یکشورها
 گرر، ید  عبرارت   نقل و به و نقش دروازة حمل تواند یم غرب، -جنوب و شرق -شمال  دوریکر ینقطة تالق

 د.کن فایاروپا را ا  و  هیهند، پاکستان، افغانستان، روس انه،یم یایآس یکشورها نیتجارت ب یمرکز  حلقة
توانرد   یم یری، چه تاثیاقتصاد  یپلماسیدکه: دهیم  پرسش پاسخ نیبه ا در این تحقیق می خواهیم   

و  بندر چابهار از چه جایگاهی در دیپلماسی اقتصرادی آن  داشته باشد؟  2001پسابر توسعه در افغانستان 
شرکل گرفتره،    تحلیلری -یفیکه با روش توصر  یکتابخانه ا قِیتحق نیا یها افتهیکشور برخوردار است؟

جرذب  هرایی چرون؛    برا اتخراب برنامره    2001دوران پسرا دیپلماسری اقتصرادی در    کره:   دهنرد  ینشان م
اثررات  توانسته  ، گسترش روابط با کشورهای منطقه و تعامل سازنده با آنان های خارجی و گذاری سرمایه

بندر چابهار هم به عنوان میدان جذب سرمایه گذاری هرای  ؛ و مربتی بر توسعه در افغانستان داشته باشد
، کشورهای منطقه داشته از طرف دیگرخارجی از یک طرف و  نقشی که در گسترش روابط افغانستان با 

 است خارجی این کشور پیدا کرده است.یک جایگاه ویژه ای در سی
 .توسعه ،همگرایی ر،چابها بندر ،یاقتصادی پلماسید افغانستان، :یدیکل گان  هواژ    
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 2001دیپلماسی اقتصادی در افغانستان: تحلیلی بر فضای پسا  نام اثر

Economic Diplomacy in Afghanistan: A Post2001 Analysis 

 پژوهشی)مشترک( –مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 (IRFAفصلنامه ایرفا)

 ایران.،تهران، 1399، بهار و تابستان32، شماره  11دوره

 Economic diplomacy, in the sense of the importance of economic      چکیده
relations in foreign relations, is one of the important tools to advance the 
long-term goals of economic growth and development, even the security of 
countries. Recently, Afghanistan, India and Iran have reached an agreement 
called the Chabahar Agreement. Due to its location, this port has the 
appropriate geopolitical, geo-economic and geostrategic potentials in 
comparison with the ports of the countries in the region and has a very high 
security margin; in addition, the port at the intersection of the North-South 
and East-West corridors can serve as a gateway for transportation, in other 
words, a central trade link between Central Asia, India, Pakistan, 
Afghanistan, Russia and Europe.  
     In this research we want to answer the question: What impact can 
economic diplomacy have on post-Taliban development in Afghanistan? 
And what is the position of Chabahar port in that country's economic 
diplomacy? The findings of this descriptive-analytical library research show 
that: Economic diplomacy in the post-Taliban era by adopting programs 
such as; attracting foreign investment and expanding relations with the 
countries of the region and constructive interaction with them, has been 
able to have positive effects on development in Afghanistan; 
 And the port of Chabahar, as a field for attracting foreign investment on 
the one hand and its role in expanding Afghanistan's relations with 
countries in the region on the other hand, has found a special place in the 
country's foreign policy. 
    Keywords: Afghanistan, Economic Diplomacy, Chabahar 
Agreement, Development. 

 

 بندر چابهار؛ الگوی همگرایی جدید در منطقه نام اثر

 پژوهشی –مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 اسالمی افغانستانژورنال مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه جمهوری 

 ،کابل، افغانستان. 1398(، بهار و تابستان44و43) شماره مسلسل

 چکیده

 تنها نه جهان حاضر، حال شود. در تر می پیچیده جهان در تجاری های فعالیت افزایش با تعامل میان کشورها    
 شران  بررای  تجراری  نظرر  از آینرده  در هایی است که حوزه جستجوی در بلکه دارد، نظامی توجه مهم مناطق به

 در این بندرشود.  می یاد چابهار توافق به که اند یافته دست توافقی به ایران و هند افغانستان، اخیراً .باشد سودمند

 حلقره  دیگر عبارت به و نقل و دروازه حمل نقش تواند می غرب، –شرق  و جنوب –شمال  کریدور تالقی نقطه
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سروالی کره   کند.  می ایفا را اروپا و روسیه افغانستان، هند، پاکستان، میانه، آسیای کشورهای بین تجارت مرکزی
تواند کلید توسعه و همگرایی جدید در سرط  ایرن    شود این است که آیا پروژه چابهار می در این ارتباط مطرح می

دهد که مناف  مشترک استراتژیک بین سه کشور ایران، افغانستان و هنرد   منطقه باشد؟ فرضیه پژوهش نشان می
شرود برا روش    در این راستا ترالش مری  قه اثرگذار باشد. تواند در توسعه روابط هر سه کشور در منط این پروژه می

دهد، برا توجره بره     های تحقیق نشان می یی پژوهش انجام شود. یافته توصیفی تحلیلی و با تکیه برمناب  کتابخانه
های اقتصادی منطقه از اهمیت مهرم برخروردار شرده و در صرورت      تحوالت قدرت در منطقه، چابهار برای قدرت

ار الگوی جدید از همگرایی در منطقه شکل گرفته کره پیامرد نهرایی آن گسرترش همکراری و      محور شدن چابه
 همگرایی میان افغانستان، ایران، هند و کشورهای اوراسیا، آسیای میانه و شرق آسیا خواهد شد. 

 ریدور شمال جنوب.واژگان کلیدی: توافق چابهار، ترانزیت، محور شرق، ک    

 

 دیپلماسی اقتصادی بر امنیت در افغانستانتأثیر  نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 نامة علمی ا پژوهشیِ غالب فصل

 ، هرات، افغانستان. 1398هفتم. شمارة دوم،زمستان و سالِ هشتمِ نشراتی ، سلسلة بیست

آهنا  سااارارهاا اتتاااراهها ،اساتااتتییهااتماامیعاالتا تواندیپلماسیاقتصادیرامی چکیده

اقتصادی ستاسیدرد سطحد لتی غتاد لتی،کهدرستاس خارجیکشورهادرد عاصا تاااملی

تحلتا آ ری تجزیاه یاتی حضوردرعاص اقتصاادجااانی جما المللیتاهدفدس ملی تتن

شودتاایفنمود.کارراعتهمیاطالعاهتاایعاص داخ ته

دیپلماسایاس تاتهاینپاسشپاسخِدرخورتتاتادکاهآآیااتدکتادتااهدفِاینپی هشاینتوده

مادهدرسویتدمتنصلح امنت تلنادتواندراهیتهاقتصادیکشور)مطالا موردیآپا ژهچاتاار(می

هاایایانیاعتاه؟رااییجدیددرسطحمنطقهتاشدیااختاا اعغانستان کلتدتوساه ه سطحداخ

دیپلماسیاقتصاادیدهندکهآاتوصتفیشا راعته،نشانمیییکهتار شتحلتلیخانهتحقتقِکتاب

ماده،دردرااتاتوساا اقتصاادیتواندعال هتهدلت ایجادمناع مشتاکاستااتتییکتتنکشورها،می

صلح امنت راه دراعغانستان ه درمنطقهتضمتننماید.

تاانزی .تاار،امنت ،کاید رشمالجنوب رانکلتدیآدیپلماسیاقتصادی،تواعقچا اژه

 

 دریای جنوبی چین مسألةبحران در شرق آسیا؛  نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 فصلنامه علمی پژوهشی رنا

 ،کابل ،افغانستان.1397(بهار و تابستان9و8) دور اول،شماره

 چکیده

هاپتشتاکنون،منطقهخا رمتانهتاهعناوانکاانوناصالیتحاااندرعاصاهدرشاایطیکهاامده  

ااجاان درشاقآستا،تنشمستماتااساا یاات ییدیگا المللیشناختهشده،امادرروشهتتن

حاکمت تادریایجنوتیچتن،پتانست  قوعتحااندراینمنطقهراتهشالیر ااعاز ناعازایشداده

هایما تحااندرآساتایشااقیتیادی هایاختاتهیایااکانوندرسال،جنوتیچتن .دریایاس
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 هایسنتیتحااندرآستاراتحا ینمنطقهتهحدیتودهکهکانونشدهاس .ر نداعزایشتنشدرا

الشااعقااردادهاس .

اختااهاایسالدهد درمینشانخوداارستاشتهر ر ندیحایاحالدردرایندریامناقشاه

مالزی،عتلتپتن، یتنام،چتن،.اس شدهتیدی آستاشاقدرنقاطتاینثیاهتیاایایتهمنطقهاین

موجابمویاوعایان.دارنادحاکمت ادعایدریاایناامتداخ هاییتخشتاکدامهاتایوان تا نئی

شاوددراینراستادراینمقالهاینسوالمطاا مای.اس شدهمدعیکشورهایتتندیپلماتتکتنش

درشاودکاهعل اصلیتحاانیتاشدنمستلهدریایجنوتیچتنچتس ؟ اینعاضآامونمی"که

کشورنظامیقدرهاعزایشآنتی ته چتناقتصادیرشد اق ، موجابچاتنجناوتیدریاایدراین

ظنآمایااتهعنوانرقتباستااتییکسوء نگاانی اایکطافهمسایهکشورهایظنسوء نگاانی

تاریخچاهمسئلهتحقتقعال هتاپاداختنتهسوالاصلیتهایندر .اینکشورااطافدیگاخواهدشد

یاختالعاهدریایچتنجنوتی،استااتییکشورهایچتن،ر سته آمایاادراینمناقشه درناایا 

 حتا  اا مقالاه، در رعتاه تهکاار ر شچندراهاارپتشناادیتاایح اینتحاانه خواهت پاداخ .

 اس . تحلتلی تیتتنی شتوه تحلت ،   تجزیه نظا اا   اسنادی   تاریخی شتوه ها، داده آ ری جم 

تحاان،استااتیی.نئورئالتس ،تواانقوا،چتن،جنوتیدریایآکلتدی اژران

 

 پست مدرن نظام بین الملل از منظر اندیشة ، قدرت وبازشناسی مفاهیم دولت نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 فصلنامه علمی پژوهشی رنا

 ،کابل، افغانستان.1397(خزان10اول،شماره)دور 

 تمقالهحایاتهتارسیمفااهشوندیماترونارونتفس یهارونارونتهشا  یهادررفتمان تمفاه     چکیده

الملا نتدرعاصهر اتطتا هامدرنپادااد.پس مدرنمیپس شهیدراندالمل نتد ل ،قدره نظامت

آنمطاا نماود.اا تمفااه رشاتهنیاراااایمختلاف متاراا یهاقاائ توانیتا راندکهمنیتاا

 شامول تا قطاختاهیعا رالمل نتر اتطتکتکالس یهاهینظای االیاساس تمنظاراهآنانمفاه

توانادیدرمتنتوده،منیاااشتکهدررذشته پیزتچد،یقاائ جدنیخودرااادس دادهاند.درا

درماتنتواننادیماشادند،یمایتلقایاهتحاشاهکای مویاوعات تراندهشوند آنمفاههتتهحاش

.اندتقاارریالمللنتمطالااهت

انیادرجاالملا نتد ل ،قدره نظاامتا تکهمفاهتاشدیمنیجامطا اس انیکهدرایسوال    

سا تمدرنپسا ینسی تهرذشتهشدهاناد؟هادفاصالیمدرندچارچهچاخشمفاومپس یعاا

 ییهاانداشا پتاشد،یمالمل نتر اتطتی نظانیادتتن یها انگاره هامفا ضیاعانی پیساامسئله

یساتیوتتیپوایر ش اتزارهاقی شناخ آنااطایالمللنتدرعاصهت تنشاندادن اقایکهمدع

مدرنتسا  مفااومپسا یشدهاس .تخاشا لتاهتارسا تتقسینوشتارتهد تخشاصلنیاس .ا

درالملا نتآنپاداختهاس . درتخشد م یات د ل ،قدره نظامتایاساس یهااصول مولفه
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تهطورمفص موردتارسیقاارراعتاهاسا .ر شیمدرنتس درعاص جاانی تتنالمللپس شهیاند

تیتتنایۀ اانظاتجزیه تحلتا ،شاتویها،شتوهاسناددادهیآ رتهکاررعتهدرمقاله،ااحت جم 

 .تحلتلیاس 

مدرن،مدرنتس ،قدره،د ل ،نظامتتنالمل .آپس یکلتدیها اژه

 

 آینده به افغانستان: نگاهی در امنیت نام اثر

 )مشترک( پژوهشی –مقالة علمی  نوعیت اثر

 ، مرکز بوشهر، ایران.1393المللی فرهنگ و اندیشه دینی،پوهنتون پیام نور بین ةکنگر چاپ در

 بیسرتم  قررن  در را تلخری  تراریخ  کشور این. آید می حساب به افغانستان در معضل مهمترین امنیت بحران      چکیده

 ارتش توسط شدن اشغال ها، کمونیست آمدن کار روی کشور، این در پادشاهی نظام سقوط. است نموده تجربه

 جنرگ  آنگراه  و مجاهردین  دولرت  تشرکیل  کمونیستی، دولت با اسالمی مجاهدین داخلی جنگ شوروی، سرخ

 آترش  همروراه  کره  باشرد  می کشور این تاریخ از هایی گوشه تنهایکدیگر  با مجاهدین های گروه میان داخلی

 ایرن  در بیگانره  کشورهای افغانستان،دخالت جدید دولت ایجاد از پس. است بوده روشن آن در ویرانی و جنگ

 .است نداشتهعدم توسعه را در پی  جز پیامدی سرزمین،
 برراین . قراردهرد  بررسری  مرورد   2001پس از  را افغانستان در امنیت که است آن پژوهش این اصلی هدف    

 را راهری چره   امنیتری  بربرمسرائل  آمردن  فائق برای افغانستان دولت که است آن پژوهش اصلی پرسش اساس
 جهرت  افغانسرتان  دولت که است شده تنظیم چین نیز پرسش این به دهنده پاسخ فرضیه است؟ گرفته درپیش

 و علری  پژوهش روش. شود مذاکره وارد رو میانه گروه های با تا کرده تالش امنیتی های چالش بر آمدن فایق
 روش این کنار در و سنجید را وابسته متغیر بر مستقل متغیر تاثیرات توان می آن طریق از که چرا است معلولی

 و تراریخی  مسرتندات  افغانسرتان  مورد در موجود های داده زیرا است شده استفاده توصیفی – تاریخی روش از
 .باشد می ع وقو حال در وقای 
 صل  مذاکرات بنیادگرایی، طالبان، امنیت، افغانستان،: کلیدی های واژه    

 

 بررسی روابط بین ایران و افغانستان نام اثر

 پژوهشی  -علمی  ةمقال نوعیت اثر

 چاپ در
 دوفصلنامه مطالعات منطقه ای، پوهنتون عالمه طباطبایی،

 ، تهران،ایران.1393شماره اول، سال اول، بهار

موضوع افغانستان یکی ازمسائل و مروارد مهرم سیاسرت    1357اسالمی ایران درسال از زمان تاسیس جمهوری       چکیده
خارجی آن بوده است. با این همه جایگاه واهمیت این کشور درسیاست خرارجی ایرران یکسران نبروده اسرت بلکره       

برر آن  ترالش   مقالره در این باتوجه به تحوالت داخلی افغانستان، منطقه ای وبین المللی دستخوش تغییرشده است.
، اصرول و ابزارهرای   , مولفه هاى اساسى سیاست گرذارى و افغانستان است تا ابتدا سیاست خارجى کشورهاى ایران

نقش برازیگران   کشور مورد بحث و بررسی قرارگیرد و سپس تاریخچه ای ازروابط دوکشورو وسیاست خارجی این د
پاسخ داده شود که مهمترین علل وعوامل همگرایی وبه این سوال  بیان شودمنطقه ای و فرامنطقه ای درافغانستان 

دورنمایى  درآخرهمدرحوزه های سیاسی،امنیتی فرهنگی،اقتصادی چه می باشد؟ وواگرایی درروابط ایران وافغانستان
خواهیم داد.این اطالعات باروش توصریفی  مورد مطالعه و بررسى قرار راافغانستان  وابط ایران واز چشم انداز آینده ر
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 ی وباتکیه برمناب  اسنادی گردآوری وبه رشته تحریردرآمده است.تحلیل
 واژگان کلیدی:ایران، افغانستان، روابط، سازه انگاری، همگرایی، واگرایی.    

 

 

 کشور نیا تیامن ناقص دولت مدرن درافغانستان بر یریگ شکل ریتاث نام اثر

 پژوهشی -علمی  مقالة نوعیت اثر

 چاپ در
پژوهشی(نظریه های روابط بین الملل وسیاست خارجی -بین المللی)علمیدومین همایش 

 ، تهران، ایران.1393کشورهای خاورمیانه، پوهنتون عالمه طباطبایی

های مختلف، تحقیق و پژوهش صرورت گیررد    برای رسیدن به اهداف بلند علم و دانش، نیاز است که در بخش      چکیده

هایی برای بهبود وضعیت جامعه بشری با استفاده از راه کارهای علمی و پژوهشی ارائه گردد. این تحقیرق    تاراه حل

برامنیت این کشرور تردوین گردیرده اسرت. روش      دولت مدرن درافغانستانناقص تاثیرشکل گیری بررسی به هدف 

تحلیلی و با استفاده از ابزار؛ کتابخانه ها، مجالت علمی، سایت های معتبر علمری،   -تحقیق این پژوهش، توصیفی 

مسئله ی افغانستان ازنگاه امنیتی پیچیدگی های منحصربفردی داردکه  پایان نامه ها، مقاالت معتبرعلمی می باشد.

 در دخیل جهانی جامعه سوی از چه اخیر دهه دو در که کوشش هایی به رغم ل مختلف می باشد.حاصل ازمسائ

 گرفتره  صرورت  افغانستان در امنیت بحران مدیریت برای افغانستان دولت سوی از چه و افغانستان امنیت مساله

 خرارجی  داخلی و نیروهای چرا که ساخت مطرح را جدی پرسش این و یافت تداوم همچنان امنیت بحران است،

افغانسرتان وانجرام    در امنیرت  ترامین  مسئولیت و مالی و نظامی توان حداکرر کارگیری به با گذشته دهة یک در

بروده انرد؟    ناکام این کشور امنیت بحران درمدیریت اقداماتی درزمینه شکل گیری دولت مدرن درافغانستان بازهم

ونراقص شرکل گیرری دولرت ملرت مردرن در افغانسرتان موجرب          کنرد  دهد که رونرد  این تحقیق نشان مینتیجه 

 وحتی منطقه شده است. امنیتی درافغانستان بروزمسائل ومشکالت متعدد

.وقومی هویتی های شکاف واژگان کلیدی: دولت سازی، ملت سازی، دولت مدرن، امنیت،     

 

 رقابت آمریکا و روسیه در قفقاز و تأثیر آن بر امنیت منطقه نام اثر

 ترویجی -علمی  ةمقال نوعیت اثر

 چاپ در
 فصلنامه علمی ترویجی قفقاز

 .1392،زمستان15سال چهارم شماره 

بررسی و سنجش حضور و نقش آفرینی ایاالت متحده ی آمریکا و روسیه در منطقه ی قفقاز نشان دهنده ی       چکیده
ایجاد تحول جدیدی در این منطقه است. به نظر می رسد ایاالت متحده در نظر دارد تا در قالب مناسبات اقتصادی، 

ز ایجاد کند تا ضمن جایگزین ساختن تغییراتی را در ساختارهای اقتصادی و تکنولوژیکی کشورهای حوزه قفقا
الگوهای اقتصاد آزاد و سرمایه داری با اقتصاد متمرکز دولتی، زمینه های الزم را برای نفوب و همچنین کنترل 
ساختار حکومتی دولت های تازه استقالل یافته و مقابله با مناطقی که آمریکا را با چالش روبرو می سازند فراهم 

وسیه که خود را پدرخوانده ی این منطقه ی استراتژیک می داند، بر اساس این دیدگاه که آورد. از سوی دیگر ر
محسوب می شود در صدد است که از گسترش نفوب « خارج نزدیک»منطقه ی قفقاز به لحاظ اهمیت برای روسیه 
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

صیفی تحلیلی ب طرح آمریکا و ناتو در این منطقه بکاهد. بر این اساس در این مقاله بر آن هستیم که با روش تو
این سوال که آیا پس از جنگ سرد، جنگ سرد جدیدی در منطقه قفقاز در راه است؟ به این فرضیه که به نظر می 
رسد حضور ایاالت متحده امریکا در منطقه قفقاز  جنگ سرد جدیدی برای روسیه و سایر قدرتهای منطقه ایجاد 

زیه و تحلیل قرار دهیم. در مجموع به نظر می رسد با افزوده شدن کرده است. بپردازیم  و آن را مورد بررسی و تج
هر روزه به جذابیت های اقتصادی، سیاسی، استراتژیک و نظامی منطقه ی قفقاز درگیری ها در این منطقه افزایش 

 قابل توجهی یابد.
 : قفقاز، ایاالت متحده آمریکا، روسیه، بازی بزرگ، هارتلند جدید.ها کلیدواژه     
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

احمدپویاجلیلانجینیر
 جلیل احمد پویا : یگ هنام و نام خانواد

 ریزی شهری برنامهجوی دکترای  دانش :یلیتحص مدرک

   jalilahmad.pouya@ghalib.edu.af:لیمیا

 0093798155122 :تماس شماره

 معاون امور محصالن موقف:
  

 یلیتحص یها درجه
 (1386-1389)پوهنتون هرات  :سانسیل

 (1394-1396)آزاد اسالمی  پوهنتون: ماستری

 جریان دارد( -1397) ، ایرانفردوسی مشهد: دکترا

 

موالنا عبادالرحمن  متولد گردیده است. مکتب را در لیسة  هرات، در 1365/  03/  01، در جلیل احمد پویا
هرات و ماستریِ خاود   پوهنتوناز  انجینیری ساختمانیاز رشتة  1386خوانده و لیسانس خود را به سال جامی 

جاوی   به دست آورده اسات. او اکناون داناش    آزاد اسالمی پوهنتونواحد تهران )مرکزی( از  1396را به سال 
 باشد.  در کشور ایران می فردوسی پوهنتوندر  ریزی شهری تخصصی جغرافیا و برنامه مقطع دکترای

وظیفة خود را  های طب معالجوی و طب دندان پهنځی در  استادعنوان  ، به1390 بهار، از جلیل احمد پویا

طاب دنادان و آمریات ارتقاای کیفیات       پوهنځی های آمریت دیپارتمنت فزیک، رئیس  کرده و در سمتآغاز 
را  معاونیت امور محصاالن پوهنتاون  اکنون، مسوولیت  یوایفای وظیفه نموده است.  هرات -پوهنتون غالب 

بری پوهنتون و مسوول کمیتاة مرکازی امتحاناات نیاز      عضو فعال هیئت رهانِ عنو چنین به به دو  دارد؛ هم
  باشد. گذاری در این محیط اکادمیک می مصروف خدمت

 
 

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
 یخصوص یها : پوهنتونیبه محصالن)مطالعة مورد یخصوص یعال التیها و موسسات تحص خدمات پوهنتون یررسب .1

 ؛هرات( تیوال

 .ها آن یریگ عوامل شکل و ها یگ ژهیو ،یرسم ریغ های گاه سکونت .2
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 نام اثر
 به محصالن یخصوص یعال التیها و موسسات تحص خدمات پوهنتون یررسب

 هرات( تیوال یخصوص یها : پوهنتونی)مطالعة مورد

 )مشترک( پژوهشی –علمی  مقالة نوعیت اثر

 چاپ در
وچهارم و  ، سلسلة سی غالب، سالِ دهمِ نشراتی، خزان و زمستان نامة علمی ا پژوهشیِ پوهنتون فصل

.1400وپنجم، شمارة سوم و چهارم، هرات. سال  سی
گانِ آماادة   آموخته دهندة دانش ساز و ارائه ترین نهادهای جامعه جمله مهم تحصیلی، از –مراکزِ علمی       چکیده

بودن مکان  یافتن از مناسب توجه به اهمیت این موضوع و اطمینان آیند. با می حساب بهکار در یک کشور 
هاا و   شاد  توساپ هوهنتاون    این تحقیق با هدف بررسی خدمات ارائاه   های خالق و متفکر، تربیۀ انسان

مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی برای محصالن، از سوی مرکز تحقیقاات علمای هوهنتاون بالابِ     
هاا و مؤسساات    شدة هوهنتون ردید  بود. هرسش این تحقیق این بود: آیا خدمات ارائهاندازی گ هرات، را 

تحقیاق کناونی باا اساتفاد  از        تحصیالت عالی خصوصی در هرات، برای محصالن قابل قبول اسات  
ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی را در هرات  شد  توسپ هوهنتون ساخته، خدمات ارائه نامۀ محقق هرسش

ها و مؤسساات تحصایالت عاالی     جامعۀ آماری این تحقیق را محصالن هوهنتونقرار داد. مورد بررسی 
 محصل انتخاب گردید. 370خصوصی در هرات تشکیل داد  و براساس فورمول کوکران حجم نمونۀ 

توصیفی بودناد، بعاد از    -روش تحلیلی  ازنظربنیادی و -هدف کاربردی ازنظرهای تحقیق که  داد 
گی هیرسون مورد تحلیل قرار گرفات.   بسته از طریق آزمون هم SPSS25افزار  تحلیل توسپ نرم و تجزیه

ها و  شد  توسپ هوهنتون نتایج حاکی از موجودیت رابطۀ معنادار مثبت مستقیم و قوی میان خدمات ارائه
الن وجود دارد، و آموزش و خدمات آموزشی توسپ مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی و توقعات محص

 ترین اهمیت است. ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در هرات دارای بیش هوهنتون
ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی، محصالن، خادمات آموزشای،    هوهنتون :یدیکل گان واژه

 . یهوهنتونفرهنگی، رشد فردی، آیندة شغلی و خدمات  -خدمات اجتماعی

 

ها آن یریگ عوامل شکل و ها یگ ژهیو ،یرسم ریغ های گاه سکونت نام اثر  

 پژوهشی -علمی  مقالة نوعیت اثر

 پژوهشی پوهنتون غالب –علمی  نامة فصل چاپ در

 ،یو کشاورز یدوم و ظهور انقالب صنعت یاست که بعد از جنگ جهان یاصطالح یررسمیغ های گاه سکونت      چکیده
از مشکالت و معضالت  یلیاست که باعث خ یی دهیپد گر انیاصطالح ب نیشد. ا داریپد یعلوم شهردر حوزة 

است که به هدف  یمطالعات جةیرو نت شی. نگار  پگردد یو ... در شهرها م یحقوق ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یکالبد

گرفته  ها انجام آن یریگ و عوامل شکل یکل یها یژگیو خچه،یتار ،یرسم ریغ های گاه سکونت فیو تعر نییتب
 تیو به لحاظ ماه یو کاربرد یادیکه به لحاظ اهداف، بن یاز ده پژوهش علم شیب یمطالعات رو نیاست. ا

 ،یررسمیغ های گاه از سکونت یکل ییاز آن شناسا آمده دست به ةجیشده و نت اند، انجام بوده یلیو تحل یفیتوص
 .باشد یم دهیپد نیدهندة ا لیکه تشک یها در جهان و افغانستان و عوامل مشترک آن یریگ و روند شکل خچهیتار
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امینیعبدالناصر
 

 عبدالناصر امینی : یگ هنام و نام خانواد

 ماستر فقه و قانون :یلیتحص مدرک

   m.abdulnaseramini@gmail.com:لیمیا

  0093799323163 :تماس شماره

 تحقیقات علمی، فرهنگی و ارتباطات رئیس موقف:
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 

 یلیتحص یها درجه
 (1386-1390) ایران ،جامعه دارالعلوم زاهدان :سانسیل

 (1397-1399)کابل  ،پوهنتون سالم: ماستری
 

 یفرخ ةسیرا در ل ییابتدا التیبه جهان گشود. تحص دهیافغانستان د مروزین تیدر شهر زرنج وال 1369سال  ینیعبدالناصر ام

در  میمشرف به حفظ قرآن کر 1379در سال  یو .شد رانیکشور ا یراه تر یشهر زرنج فراگرفته و جهت کسب مدارج عال
دارالعلوم  نیدر هم زی( را نسانسی)ل یهالعالم ه( و شهادپلمی)د یهالعال هشهاد یلیدارالحفاظ دارالعلوم زاهدان شده سپس مراحل تحص

 .دیسالم کابل فارغ گرد پوهنتونفقه و قانون از  یرحله ماستراز م یالدیم 2019فراگرفت. در سال 

 یهرا   دوره ران،یر در ا میکشرور بلجر   ینردگ ینما (R.C.D.R.F) از مؤسسه وتریکامپ یآموزش یها  دوره یریفراگ یو نیهمچن
( و دوره یالرزاد ر علروم شررعیة ر سرعو       ةیر می، دوره آموزش از راه دور )برنامج أکادایرانو مطبوعات را در  یراستارینگارش، انشا، و

 .دارد شیخو یلیتحص ةرا در کارنام یداألئمة معهد سعو لیتأه

 

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
 ؛السید جمال الدین األفغانی رحمه اهلل .1

 ؛افغانستان، تاریخ فراز و فرودها .2

 ؛رحمه اهلل فهیزن در فقه امام اعظم ابوحن گاهیجا .3

 ؛ثیزنان در روایت و نقدِ حد ینیآفر نقش .4

 ؛«حِبّان ابن  یصح» کتابش و یبُست امام شرح حالِ .5

 ؛زکات( یدر ادا یریگ : آسانیمورد ة)مطالعی سنت نبو دگاهیدر عبادات از د یریگ آسان .6

 ؛افغانستان، سرزمین مجاهدان و فاتحان .7

 ؛مسئولیت علما در بحران های معاصر .8

 ؛مقام انسان از دیدگاه اسالم .9

 ؛زندگانی، آثار و شخصیت علمی امام محمد بن حسن شیبانی )امام و نابغة فقه اسالمی در قرن دوم( .10

 .روایاتی صحی  و آموزه هایی زیبا از سیرت بهترین عالَم )سیرت پیامبر اسالم( .11
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هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
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 السید جمال الدین األفغانی رحمه اهلل نام اثر

 پژوهشی-علمی مقالة نوعیت اثر

 م.2007الصحهة االسالمیة  ةمجل چاپ در
 /http://sunnionline.us/arabic/2007/07/80 رسی لینک دست

اهلل علیه وسلم وانقط   یاإلسالم ، ورضیه للناس دیناً ، وختم النبوة برسالة محمد صل یفقد أکمل اهلل تعال چکیده
وحی السماء ، وجعل هذا الدین خاتم الشرائ  واألدیان ، وأنه صال  لکل زمان ومکان وسخر العلماء فی 

النور ، تضیء للناس طریق  شاعلکل عصر لحمله والتذکیر به ، والدعوة إلیه ، فکان علماء المسلمین م

إمتألت صفحات التاریخ اإلسالمی بالعلماء  وقد. صورإمتداد األجیال والع یالخیر والصالح ویش  نورهم عل
األعالم الذین حملوا اإلسالم ، وبلغوه للناس ، ومن هؤالء العلماء والدعاة والمصلحین ، السید جمال الدین 
األفغانی رحمه اهلل الذی یعتبر من أعظم دعاة اإلصالح الدینی فی هذه اآلونة ، وکان حکیم الشرق ، 

الوحدة  ینهضة الفکریة ومحرک الرورة ضد المستعمرین ، والداعی إلوفیلسوف اإلسالم وباعث ال

 . اإلسالمیة والتقریب بین المذاهب
میالدیة فی قریة  1838من الهجرة النبویة الشریفة ، المصادف لعام  1254جمال الدین األفغانی سنة  ولد

محمد اسمه . ستان اإلسالمیةمن اعمال کابل عاصمة افغان« کنر» التابعة لر  یالقر یاحد« اسد آباد » 

 عنی .سیدنا الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اهلل عنهما یبن صفدر ، وعرف بالسید لنسبه الشریف إل
 علیه عادة األمراء والعلماء فی بالده . یما جر یوالده بتربیته ، تربیة إسالمیة عالیة وتعلیمه عل

 

 افغانستان، تاریخ فراز و فرودها نام اثر

 پژوهشی-مقاله علمی نوعیت اثر

 1388ر  36/37دو شمارة پیاپی فصلنامة ندای اسالم شماره های  چاپ در

-http://ensani.ir/file/download/article/20120419194221-8051 رسی لینک دست
283.pdf 

قارة آسیا واق  شده و کیلومتر مرب  از نظر جغرافیایی در مرکز  649000کشور افغانستان با مساحت       چکیده
سرزمینی کوهستانی است. بخش مرکزی این کشور را رشته کوه های عظیم و صعب العبور هندوکش به 

 کیلومتر پوشانده است. 100کیلومتر و عرض  600طول 
این کشور از سمت شمال با جمهوری های تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان؛ از سمت شرق و      

از سمت شمال شرقی از طریق تنگة واخان با ایالت سین کیانگ چین و از طرف جنوب با پاکستان؛ 
 غرب با ایران مرز مشترک دارد.

موقعیت استراتژیک افغانستان که چهار راه مهمی بر سر راه های ارتباطی سرزمین های شرق با      
مچنین قدرت غرب و شمال با جنوب است، آن را به عرصة رقابت های قدرت های شرق و غرب و ه

 های منطقه و پیرامونش تبدیل کرده است.... 
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 رحمه اهلل فهیزن در فقه امام اعظم ابوحن گاهیجا نام اثر
 پژوهشی-مقاله علمی نوعیت اثر

 30/3/1398 رحمه اهلل در کابل فهیامام اعظم ابوحننامة اولین سمپوزیم بین المللی  کتاب چاپ در

-https://mohia.gov.af/sites/default/files/2021 رسی لینک دست
03/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%20%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D

8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%
A7%D8%A8%D9%88%20%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87.pdf 

خلقان، شرف فقهاء و عزّ علماء، ابو  یزن در فقه امام اعظم، امام اهل جهان و مقتدا گاهیجا انیب    چکیده
 قیدق یو نگاه قیعم یبرخوردار است تا با پژوهش یا ژهیو تینعمان بن ثابت رحمه اهلل از اهم فهیحن
زنان از خالل مسائل مستنبطه و احکام  گاهیامام هُمام را در رابطه با حقوق و جا نیا دگاهید تینوع

 .میارائه نمائ یمذهب حنف یفقه
اسالم در ادوار  ةفقها و ائم ةمتبحر بود که هم ینادر و امام یتیرحمه اهلل شخص فهیاعظم ابوحن امام

خرمن فضل و  نیچ خوشه یمعترف اند و به نحو شانیا یو توان علم یمعنو تیمختلف به شخص
 د.باشن یامام بزرگوار م نیکمال ا
نموده و حقوق و کرامت  یانگذاریفقه خود را بن یاسالم عتیو قواعد شر ارهایبر اساس مع شانیا     

الخصوص در رابطه با حقوق و کرامت زن، احکام و  یآحاد مختلف جامعه را در نظر داشته است و عل
سؤال  زیآوردن خود به علم فقه را ن یرو ةزیانگ یحت نکهیارائه کرده است و جالب ا یقیدق اتینظر
 د.کن یم انیزن ب کی

 ردیصورت گ یشتریب قیو دق قیعم یها موضوع پژوهش نیالزم است که در رابطه با ا نیا بنابر     
 شتریناب امام اعظم رحمه اهلل ب یها شهیو اند یفقه یخصوصاً نسل جوان با آرا زمایتا بانوان کشور عز

و  ندیمایبپخود  بیاز حقوق و وجا  یخود را با فهم صح یو ترق یتعال ریآشنا شده و در پرتو آن مس
 کنند.  میخود و همنوعان خود ترس یروشن برا یا ندهیبتوانند آ

 

 ثیزنان در روایت و نقدِ حد ینیآفر نقش نام اثر

 پژوهشی-مقاله علمی نوعیت اثر

 1400اول. بهار  ة. شمار32 ة. سلسلیسال دهم نشراتنامة علمی پژوهشی غالب،  فصل چاپ در

https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8% رسی لینک دست
B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%90%20%
D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-

%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C.pdf 

و ژرف  قیدق یعلم افته،یتبلور  ثیحد تِیو درا تیکه با دو اصطالح روا ث،یو نقد حد تیروا       چکیده
دانش  نیاست. ا افتهیوجود و نمود ن انیاز اد کی چیدر ه یبشر خیتار یاست، که مرل آن در درازنا

 یکوشش چینشستن آن از ه بار  به یبلند همت است، که برا یگُهرگون حاصل تالش مردان و زنان
قشرِ جامعه به  نیا قیدرک واال و فهم عم گر انیب دان،یم نیزنان در ا شدن مینکردند. سه فروگذار
 ،یریاصالح جامعه، به فراگ آموزش، دعوت و ریشان بوده، که در مس  یو اجتماع  یفرد یها تیمسؤول

 د.ان علم مبارک پرداخته نیحفظ و نشر ا
شکل  یی خانه کتاب یها و با استفاده از داده یفیر توص یلیرو، که به روش تحل  شیپ قیتحق      
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 یعلم واالست، و به نوع نیاهتمام زنان به ا انیو ب ثیحد تیو درا تیعلم روا یمعرف یگرفته، در پ
منب   نیکه دوم ،ینبو ثیدر حفظ و نشر حد یکه: زنان چه سهم دهد یدو پرسش پاسخ م نیبه ا
 انیگان و اصول خبره دگاهیو نقد زنان از د اتیروا ایاند؟ آ است داشته یاسالم عتیدر شر یگذار انونق

  ر؟یخ ایاست  رشیقابل پذ ثیحد
 یها ظهور اسالم تا قرن یروزها نیو آغاز شیدایکه: از بدو پ دهند ینشان م قیتحق یها افتهی      
محدّث،  یو اسناد آن پرداخته و هر بانو ثیو نقد حد تیگام با مردان به حفظ، روا زنان هم ن،یپس
شان نقل شده و یکه از ا یاتیروا زیاند. ن بوده ثیو استاد حد خیزمان خود بوده و مرج  هزاران ش ةعلّام
 ،یریمحدثان واق  شده و مناب  حد رشیاند، مورد پذ داشته ثیحد یراو ایکه در رابطه با متن و  ینقد

 است که از زنان نقل شده است. یاتیاز جمله صحاح سته، مملو از روا
 

 «حِبّان ابن حیصح» کتابش و یبُست امام شرح حالِ نام اثر
 پژوهشی-مقاله علمی نوعیت اثر

 1400 تابستان. دوم ة. شمار33 ة. سلسلیسال دهم نشراتنامة علمی پژوهشی غالب،  فصل چاپ در

 https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/9%284%29.pdf رسی لینک دست

 یها تیخراسان، عالمه ابو حاتم محمد بن حبان از شخص خیعالم فاضل، محقق، محدث، ش     چکیده
آثار و خدمات ماندگار  شه،یما افغانستان بوده است که با دانش، اند یاسالم نیماندگار و مفاخر سرزم

 یصاحب آثار یاست. و دهیتاب یاریبر بس ضشیو نور ف دهیگرد قیمرج  خال یخود، روزگار
 گرفته یجا ینبو ثیحد  ِیصح یها است که در شمار کتاب« ابن حبان  یصح»جمله  ازسنگ  گران

در  زیداشته و آثارش ن یشناخت یحال و از شرحِ یما کمتر کس اریاست. اما متاسفانه امروزه در د
ر  یلیرو، که به روش تحل  شیپ قیلحاظ تحق نیندارد. به هم یما نمود یمحافل و مراکز علم

قدر و آثار  عالم گران نیا یمعرف یشکل گرفته، در پ ییخانه کتاب یها از داده استفادهو با  یفیتوص
 یعلم راثیمفاخر و م یایدر جهت اح یآثارش گام یو معرف یزندگان انیاست، تا با ب شیبها گران

 د.مرز و بوم بردار نیماندگار ا
دوم  ةبوده و در اواخر سد یعرب ةاز سالل یکه: محمد بن حبان بست رساند یپژوهش م نیا ندیبرآ      
فراوان و  یها با زحمت یر هلمند افغانستان متولد شده است. و یدر شهر بست ر لشکرگاه فعل یهجر
 یاجتماع ،یخراسان بزرگ مرج  علم ةدر حوز تاًیاندوخته و نها یعلم و دانش وافر شمار، یب یسفرها
علوم  ث،یعلوم حد ،یرجال شناس یها در حوزه یگشته است. ابن حبان آثار فراوان قیخال یتیو ترب

آنها را  ینابود ةنیمردمان روزگار زم یتوجه یو ب یداشته که متاسفانه نامهر تیو ترب هیقرآن و تزک
 فراهم کرده است.  

 

 زکات( یدر ادا یریگ : آسانیمورد ة)مطالعی سنت نبو دگاهیدر عبادات از د یریگ آسان نام اثر

نگارنده به زبان 
 عربی

 یعلوم اسالم پوهنتونمطالعات قرآن و سنت،  ةدانشکد استادی / عبدالماجد غور دیدکتر س
 یمالز
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 عبدالناصر امینی، رئیس تحقیقات علمی، فرهنگی و ارتباطات مترجم

 پژوهشی-مقاله علمی نوعیت اثر

 1400 خزان. سوم ة. شمار34 ة. سلسلیسال دهم نشراتنامة علمی پژوهشی غالب،  فصل چاپ در

خود را در  روانیپ خواهد یاستوار است و نم یمبان نیو تسام  بوده، بر هم یریگ آسان نیاسالم د     چکیده
مسلمانان را به  ف،یشر ثیاز احاد یاریوسلم در بس هیاهلل عل یصل امبریتنگنا و مشقّت قرار دهد. پ

 ریگ و آسان دهبخشن تِیّحنف نید یشده که بر مبنا ادآوریدستور داده و  یریگ و عدم سخت یریگ آسان
 عتیشر یها یژگیو نیبارزتر و نیتر از مهم یریگ و آسان یمنظور آسان نیاست. به هم دهیمبعوث گرد

 فیتکل ایمردم،  دنیکش ریفشار و به غل و زنج جادیا یبرا نید نی. اشود یمحسوب م فیحن نِید نیا
آمده  تیبشر ةهم یِخوشبخت ققتح یبلکه برا امده،ین ستیشان ن که در توان یها به اعمال و افعال آن

است.  دهیرف  حرج، زدودن تنگناها و دف  مشقت تحقق بخش ،یامر را با سُبُک انگار نیاست و ا
 یادا نیمدنظر قرار داده شده تا مسلمانان ح ن،ید نیا ضیاز عبادات و فرا یاریدر بس یریگ آسان
 نیاسالم است که ا ةگان عبادات و از ارکان پنج نیاز شمار ا« زکات»ها با حرج روبرو نشوند،  آن

که در  یو آثار ثیرا در پرتو احاد ضهیفر نیا یدر ادا یسنت نبو یِریگ از مظاهر آسان یپژوهش برخ
 وجود دارد، به بحث خواهد گرفت. نهیزم

 

 افغانستان، سرزمین مجاهدان و فاتحان نام اثر
 امام سیدابوالحسن علی حسنی ندوی نگارنده به زبان عربی

 ارتباطاتعبدالناصر امینی، رئیس تحقیقات علمی، فرهنگی و  مترجم

 کتاب نوعیت اثر

 ، انتشارات آفاق ر هرات.1396زمستان  تاریخ چاپ

 معرفی

هر. ق./  1393دانشمند بزرگ اسالم امام سیدابوالحسن علی حسنی ندوی رحمه اهلل در سال     
مکه مکرمه، به « رابطه عالم اسالمی»م. در رأس هیأت بلندپایه ای از طرف موسسه جهانی 1373

منظور آگاهی از اوضاع مسلمانان به شش کشور خاورمیانه )افغانستان، ایران، لبنان، اردن، سوریه و 
راق( سفر نموده و حاصل سفرش را که مشتمل بر بررسی اوضاع و احوال مسلمین، موسسات اسالمی، ع

رابطه عالم »آگاهی از مشکالت و مطالبات مسلمانان و معرفی اهداف و رسالت موسسه جهانی 
من نهر کابل »می باشد را یادداشت نموده اند. این نوشته ها در کتاب مستقلی تحت عنوان « اسالمی

« فی ارض الغزاة والفاتحین»منتشر شده است، این رساله بخشی از این کتاب با عنوان « لی نهر یرموکا
 یادداشت سفر امام ندوی رحمه اهلل به افغانستان است. 

 

 مسئولیت علما در بحران های معاصر نام اثر
 امام سیدابوالحسن علی حسنی ندوی نگارنده به زبان عربی

 امینی، رئیس تحقیقات علمی، فرهنگی و ارتباطاتعبدالناصر  مترجم

 کتاب نوعیت اثر
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 ، انتشارات آفاق ر هرات.1396زمستان  تاریخ چاپ

در طول تاریخ علمای ربانی و مخلص حلقة اول دفاع از امت اسالمی را تشکیل داده و توانسته اند      چکیده
پیکر امت اسالمی ایفا کنند. درواق  علما و  که به حیث ارکان تأثیرگذار نقش شریان های حیاتی را در

دانشمندان اسالمی سکان دار هدایت، ارشاد، رهبری، تعلیم و تربیت مردم هستند که با مسئولیت 
پذیری، همت عالی، بیداری و بیدارگری و مجالس تعلیم و ارشاد آنان انسجام یک جامعة بالنده و 

های جدی  ربانی کارآمد عمل نکنند، جامعه با بحراناخالق مدار قابل تصور است. برعکس از علمای 
 روبرو شده و خطر انحطاط، تنزل و اضمحالل دامنگیر مردم خواهد شد.

در قرآن کریم آیات متعددی در رابطه با مقام و منزلت علمای کرام بکر شده که این خود بیانگر     
 18از جمله مشهورترین آیه، آیه  رفعت شأن و جایگاه واالی این قشر بزرگ امت اسالمی می باشد.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَالئِکَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ « 18»»سورة آل عمران است که خداوند می فرماید: 
دارد، گواهى داده که  خدایى که همواره به عدل و قسط قیام»  قائِماً بِالْقِسْطِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

اند( جز او که مقتدر  معبودى جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش )نیز به یگانگى او گواهى داده
  حکیم است، معبودى نیست.

 

 مقام انسان از دیدگاه اسالم نام اثر
 دکتر یوسف قرضاوی نگارنده به زبان عربی

 فرهنگی و ارتباطاتاصر امینی، رئیس تحقیقات علمی، عبدالن مترجم

 کتاب نوعیت اثر

 ، انتشارات آفاق ر هرات.1396زمستان  تاریخ چاپ

در رابطه با خلقت انسان، اهداف آفرینش آن در این دنیا و اینکه پس از این دنیا و زندگی دنیوی به کجا خواهد      چکیده
ها و  ها زاده ی فرهنگ همة این فلسفهرفت، نظریات فلسفی مادی و وضعی متعددی وجود دارد. از آنجایی که 

 باورهای مختلفی هستند که از تعالیم وحیانی بسیار فاصله دارند؛ راه و پندار درست را گم کرده اند.
اما دین مقدس اسالم ر به عنوان آخرین پیام به انسانیت ر در خالل آیات قرآن کریم و احادیث نبوی، در رابطه    

های مادی شده است، با وضاحتِ تمام پاسخ داده  ین سواالت که باعث حیرت فلسفهبا انسان سخن گفته و به ا
 است.
انسان از کجا آمده؟ چگونه آمده؟ چرا آمده؟ پس از مرگ سرانجام او چه خواهد شد؟ و سواالتی دیگر از این     

 قبیل...
ر این هستی را بیان کرده است، چنانچه توانیم بگوییم: اسالم به اندازه ی کافی ارزش و مقام انسان د بنابر این می

اهداف و مقاصد پیدایش انسان و مقصد خالق از آفریدن او را واض  نموده است و چقدر تفاوت وجود دارد، میان 
 های مادی و وضعی آن را تعریف کرده اند.  انسانی که اسالم ترسیم نموده و انسانی که فلسفه

 امام محمد بن حسن شیبانی )امام و نابغة فقه اسالمی در قرن دوم(زندگانی، آثار و شخصیت علمی  نام اثر
 جدّه سعودی پوهنتوندکتر علی احمد ندوی عضو هیئت علمی  نگارنده به زبان عربی

 عبدالناصر امینی، رئیس تحقیقات علمی، فرهنگی و ارتباطات مترجم

 کتاب نوعیت اثر
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 ، انتشارات آفاق ر هرات.1401بهار  تاریخ چاپ

امام محمد بن حسن شیبانی رحمه اهلل نامی درخشنده و تابان در تاریخ فقه اسالمی است که در گذر      چکیده
بهایش در مقابل دیدگان بوده است.  ها در رابطه با وی گفت و شنود شده است و آثار گران قرن

ی یک امت بود ر از نظر کارشناسان فقه اسالمی می دانند که این امام بزرگوار ر که در واق  به تنهای
علم و فرهنگ به مدرسه کوفه نسبت داشت؛ زیرا که وی یکی از اعضای ارشد مجم  فقهی ای بود که 
سنگ بنیاد آن را امام اعظم ابوحنیفه رحمه اهلل گذاشته بود و باگردآوری اهل علم، دانشمندان و خبرگان 

 کرد. علوم اسالمی آن را قوام بخشیده و به نحو احسن اداره می
محمد بن حسن امامی نابغه است که برای خدمت به فقه اسالمی از هیچ کوششی در حد وس  خود،     

دریغ نکرده است و یکی از یاران امام ابو حنیفه رحمه اهلل می باشد که بیشترین تفریعات و بهترین 
ان عرصه ی وض  تصنیفات را دارد و در این مجال سرآمد و یگانه است. وی همچنین یکی از پیشتاز

قوانین عمومی بین المللی و از بنیان گذاران نظام اقتصادی در اسالم است. بسیاری از محققان بزرگ 
مسلمان و غیر مسلمان به جایگاه علمی ایشان در این دو مجال گواهی داده و به نبوغ و استعداد 

های بسیاری با نام ایشان  ندرخشان ایشان اعتراف نموده اند و به همین مناسبت مراکز علمی و انجم
 در شرق و غرب تأسیس کرده اند..  

 

 روایاتی صحی  و آموزه هایی زیبا از سیرت بهترین عالَم )سیرت پیامبر اسالم( نام اثر
 ام القرای مکه مکرمه ر سعودی پوهنتوناعضای هیئت علمیِ  نگارنده به زبان عربی

 علمی، فرهنگی و اراتباطاتامینی، رئیس تحقیقات عبدالناصر  مترجم

 کتاب نوعیت اثر

 ، مرکز تحقیقات علمی پوهنتون غالب هرات1401بهار  تاریخ چاپ

به  شانی ضرور ازیمسلمانان و ن یآن در زندگ تیاهم انیب ،ینبو ە ریکتاب در رابطه با س نیا     معرفی
 ینةنگاشته شده تا بتواند زم شانیا راه و روش مودنیو پی و اتباع از منهج نبو یرویشناخت، پ

را به دور  یسالم باشند و امت اسالم یزندگ سازندگان تا دیرا فراهم نما یدینسل جد یزیر هیپا
 د.برهانن یفعل یزندگ یصال  بازگردانند و از تنگناها سلف سابقش و عصر ییطال
دارد که رسالت  ضرورت گریارینخبه و  ینسل تیبه ترب یاز گذشته، امت اسالم شیب امروزه     
  یصح ینهضت تمدن کیو  ندیدف  نما خداوند گرید ریخداوند را با تقد ریرا درک کرده و تقد شیخو

 ساختار. کنند یزیر هیر ساخته بودند، پا امبریشان ر اصحاب پ صال  سلف را طبق آنچه یو به تمام معن
تمام ر امبیاست که پ یقانون و باشد، همان قاعده نیو براه قیکه بر اساس حقا یایمانیو ا یدتیعق

 نیو بر ا شد ینازل م شانیبرا یاپیپ زین یاله یو وح کرد دوران رسالت را جهت استحکام آن تالش
. است و فکر شهیاند یاصلطةسرشت و نق زانیم ت،یترب مةسرچش دهیکه عق رایز داشت؛ دیتأک قتیحق

افراد در  یاسیس یو حت یادار ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یاخالق ،یرفتار نیمواز ،یدتیساختار عق یبر مبنا
 نیاز ب ها یو پراکندگ ابدی یتکامل م ب،ینظم و ترت کیبا  و ردیگی و پهلو به پهلو قرار م یمواز ریس

 .شودی م جادیا یواحدی فکر کردیرفته و رو
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غالمرسولرحمانی
 غالم رسول رحمانی:  یگ هنام و نام خانواد

 جوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانش: یلیتحص مدرک

   gh.rasoolrahmani@gmail.com:لیمیا
 0093791331321 تماس: شماره

 موقف: آمر امور فرهنگی، نشرات و آگاهی عامه
  

 یلیتحص یها درجه
 (1393-1390)پوهنتون هرات  :سانسیل

 (1397-1396: پوهنتون هرات )استریم

 جریان دارد( -1399) تهران -ایران ، مه طباطبائی: عالدکترا

 ، در مشهد ایران متولد گردیده است. مکتاب را در لیساة وزیار   1369/  07/  24رحمانی، در غالم رسول 
از رشتة زبان و ادبیات فارسیِ  1393لیسانس خود را به سال  ویارمحمد خان الکوزایی ولسوالی غوریان خوانده 

باه دسات آورده اسات. او اکناون      پوهنتوناز همین  1397هرات و ماستریِ خود را به سال  پوهنتوندری از 
 باشد.  عالمه طباطبائی در کشور ایران می پوهنتونی زبان و ادبیات فارسی در ادکترمقطع جوی  دانش
ت عنوان کادر اداری در بخشِ فرهنگای پوهنتاون غالابِ هارا     ، به1396غالم رسول رحمانی، از زمستان  

وظیفة خود را آغاز کرده و اکنون، مسوولیت آمریت امور فرهنگی، نشارات و آگااهی عاماه را باه دو  دارد؛     
دار مساوولیت   پژوهشای غالاب، عهاده    –نامة علمای   عنوانِ سردبیر در بخشِ علوم اجتماعی فصل چنین به هم

 کند.  اقتصاد را نیز تدریس می پهنځی است. وی مضمون زبان دری در 
 

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
 شناختیِ شعر سخا؛ نقد  جامعه .1

 ؛گرایی نو خوانش مکتوبات موالنا براساس تاریخ .2

 ؛کنایه در مقامات حمیدی .3

 ؛نامة اسدی توسی حکمت نظری در گرشاسپ .4

 ؛بخشی زنان سهمِ گوهرشاد بیگم در هویت .5

 ؛سیاست مُدُن در انوار سهیلی .6

 ؛چیستی حکمت .7

 ؛سرایی سخا در مجموعة از خط روی سنگ و عاشقانه گرایی جامعه .8

 ؛اخالق در انوار سهیلی )با مطالعه و تحلیل باب اول( .9

 . دار مولوی دار قرآن و سنت، کوئیلو وام مولوی وام .10
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 شناختیِ شعر سخا نقد جامعه نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 نامة علمی ا پژوهشیِ غالب فصل

 1400پنجم، خزان و زمستان  و  چهار و سی و نشراتی، سلسلة سیسال دهم 

 https://ghalibqjournal.com/wp-content/uploads/2022/05/5.pdf رسی لینک دست

 ینقشِ مهم و اثرگذار تواند یفرزند  اجتماع، م نی. اردیگ یاز زبان و جامعه م را  شیخو ت یهو ات،یادب     چکیده
 ةاز همه در جامع تر شیب دیشعر، شا انیم نیخود داشته باشد. از ا طیو مسائل مح ها یرا در بهبود دشوار

 یگوهاا  و گفات  تواناد  یما  اجتمااع، مختلاف در   یهاا  . پرداختن به نقشِ شعر در زماندینما فایما نقش ا
 د. را به ارمغان آور یی سازنده

دسات باه    شیخاو  ةمتعهدانه در برابر جامعا  بسا، یو ا کنند یم ستیز یاریما، شاعرانِ بس ةدر جامع    
عناوان نساِل متعهاد  شاعر اماروِز افغانساتان و هارات         به توان یسخا را م ان،یم نیاز ا زنند؛ یم شیسرا
توجاه باه    شعر سخا، باا  یِشناخت با هدف  نقد  جامعه یی خانه پژوهش کتاب نیا منظور، نیحساب آورد؛ بد به

است کاه از   انتقادی – یلیتحل  ،یاست. رو  تحق شکل گرفته م،یچهار فصل زشت  تقو یِشعر مجموعه
در  ریرا جهاانِ صاغ   یجورج لوکاچ، که آثار ادبا  دگاه یخصوص از د و به  ،یشناخت نقد  جامعه یِمباحث نظر
باه آن   یابیا  پاژوهش باه دنباالِ پاساخ     نیادر  که یسود جُسته شده است. پرسش دانست، یم ریعالم کب
نام نهاد و اگر پاسخ مثبت است، به  یشعرِ متعهد  اجتماع توان یاست که: شعر سخا را م بوده نیا م،یا بوده

 پرداخته شده است؟ م،یچهار فصل زشت تقو یشعر باتوجه به مجموعه یمیچه مفاه
را  شیخاو  ةجامعا  م،یچهار فصل زشات  تقاو   یشعر که: مجموعه دنده یپژوهش نشان م یها افتهی    
را  یمیو ن یاجتماع یشعرها یمیمجموعه را ن نیا یشعرها ،یصورت کل . بهگذارد یم شیبه نما یخوب به

 یریگ فاصله ست،یناشا ت ی: جنگ، حاکم چون ی. موضوعاتدهد یم لیپُراحساس / عاشقانه تشک یشعرها
 نیا کاه در ا  است یاز مسائلِ کالن ،یدیو ناام یدزد ارها،یم ع یگ ملت و وارونه یگ ملت از دولت، پراکنده

 د.ان افتهی یچون شعر مقاومت، هست هم یو زمان یبه شکل انتقاد یمجموعه، گاه
 ی.شناخت و نقد  جامعه میتقو  چهارفصل زشت  ة: سخا، مجموعیدیگانِ کل واژه     

 

 گرایی نو خوانش مکتوبات موالنا براساس تاریخ نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 پژوهشیِ غالب نامة علمی ا فصل

 1400سوم، شمارة دوم، تابستان  و یسال دهم نشراتی، سلسلة س

-https://ghalibqjournal.com/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%8c رسی لینک دست

%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%8c-

%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/ 

 یاطالعات خوب  خود است، که از آن ةجامعه و زمان شاخص مربوط به  جمله متون مکتوبات موالنا، از      چکیده
 ناه یزم نیدر ا داند، یم یخیتار ت یروا نو که هر متن را خُرده ییگرا خیتار کرد  یاستخراج کرد. رو توان یم
 نیا ا یاسات کاه بارا    ودهبا  نیا پاژوهش، ا  نیا ما در ا ةداشته باشد. هدف  عمد یموثر ییکارآ تواند یم
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مهامِ   یهاا  ماان  گونه اسات؟ گفات   به قدرت چه ،ینگاه  موالنا در مکتوبات و که: میابیها پاسخ ب پرسش
 نیا در ا سات؟ یچ ،یتوجاه باه مکتوباات و    با سته،یز یموالنا در آن م که یی ییایجغراف ةمحدود یِاجتماع

ناو، مکتوباات  موالناا     یای گرا خیتاار  کارد   یو باا رو  یفا یک لیو به رو  تحل یصورت انتقاد پژوهش، به
 ادیا و انق داند یم یو اله یقدس یرا امر تیموالنا، حاکم دهند یما نشان م یها افتهیشده است.  یبازخوان

پُررنگ قابل مشااهده اسات.    یمان چون گفت هم یدار نی. منت  داست یو بد، ضرور کیدر مقابل حاکمِ ن
از ماردم آن   یاریبسا  ةقابل توجه اسات. فقار، دغدغا    یت، امریو عارفان در کنارِ حاکم انیقدرت  صوف

 د.ندارن ییروزگار است؛ و حاکمان، از رواداشتنِ ظلم در ح  مردم، ابا

 .یاجتماع یها و دغدغه تینو، قدرت، حاکم ییگرا خیمکتوبات موالنا، تار :یدیگانِ کل واژه   

 

 کنایه در مقامات حمیدی نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 پژوهشیِ غالبنامة علمی ا  فصل

 1399یکم، شمارة چهارم، زمستان  و نُهم نشراتی، سلسلة سیسال 

 https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/4%283%29.pdf رسی لینک دست

 یلا یخ تواناد  یما  ،یتیبه جهت  ماوقع  ،یانیب ةیآرا نیاست. ا  انیاز اقسامِ چهارگانة علم ب یکی ه،یکنا     چکیده
مقاماات     .ردیا از آن قارار گ  یی استعاره، گونه نیچن از استعاره و هم یی گونه تواند یکه م لغزان باشد؛ چنان

نوشته شاده   یقرن ششم هجر در ،یو همدان یریاز مقامات  حر یرو یدارد، که به پ یفن ینثر ،یدیحم
 د.رسان یاریکتاب  نیما را در شناخت  ا تواند یاثر، م نیدر ا یادب یها هیآرا یاست. بررس

 یرا در مقاماات  خاود، بارا    هیکنا ،یدیپرسش پاسخ بدهد که: حم نیاست که به ا نیا  یتحق هدف     
بوده، که با اساتفاده از ابازار    یو کم یفیک  یتحق نیا یها ها به کار برده است؟ داده کدام هدف / هدف

 ت.اس افتهیانجام  یفتوصی – یلیتحل وةیبا ش یی خانه کتاب
به کار  هیمورد کنا 44 یصورت کل به ،یدیحم  استند که: در مقامات  نیا گر انیگان ب نگارنده یها افتهی    

 ی. بارا 2ماورد(؛   15نفس ) ثیحد . 1موضوع بوده است:  7مورد، در خدمت   44 نیرفته است. مجموع ا
 ی. برا5مورد(؛  8) یکالم میاهمف انِیب ی. برا4مورد(؛  4اطنابِ کالم ) . 3مورد(؛  10) ینکات  اخالق انِیب
 (.مورد 2) عتیوصف طب ی. برا7مورد(؛  2) یاصطالحات نجوم ی. برا6مورد(؛  3) ینید میمفاه انیب

 .یاستعار ةیمقامه و کنا ،یدیمقامات  حم  ه،ی: کنایدیکل گانِ واژه    

 

 نامة اسدی توسی حکمت نظری در گرشاسپ نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 نامة علمی ا پژوهشیِ غالب فصل
 1399 تابستان و خزان، 3و  2، شمارة اُم نُه و سی و بیستسال نُهم نشراتی، سلسلة 

 https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/6%282%29.pdf رسی لینک دست

 یمیو مفااه  ها دهیاز پد ،ی. حکمت نظرکند یرا افاده م یقیحق د ید یرویدانش و ن ،ییحکمت، دانا     چکیده
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

زباان و   یحاوزة تمادن   ی. آثاارِ ادبا  گذرد یکالم و فلسفه م ریاز مس تر شیکه ب آورد، یم انیسخن به م
. اسات  یحکما  مِیسرشاار از مفااه   ت،یا و ترب میتوجاه خااص باه تعلا     لِیا باه دل  ،یدر یفارس ات یادب

. نظراناداختن از  باشاد  یم ینامة فردوس از شاه یرو یموف  در پ یی حماسه ،یتوس ینامة اسد گرشاسپ
 یآن، اساد  ندةیناماه و سارا   تار گرشاساپ   ما را در شناخت  باه  تواند یاثر، م نیگوناگون به ا یها هیزاو
 د.رسان یاری ،یتوس
باوده   نیا افته،یشکل  یگونة انتقاد محتوا و به لِیکه به رو  تحل یی خانه پژوهشِ کتاب نیا هدف     

در  یحکمات  نظار   افتاة ی بازتااب  مِیبخاش بدهاد کاه: مفااه     پرساش، پاساخِ قناعات    نیاست تا به ا
 باشند؟ یم حیو توض یبند گونه قابل دسته و چه ستیچ یتوس ینامة اسد گرشاسپ

 ا،یا چاون دن  یمینامه، به مفاه در گرشاسپ یتوس یآن است که: اسد گر انیگان ب نگارنده یها افتهی    
راه راست و چناد   یگ ندهیکرد، گمان، جو و عمل تیبد و بدتر، ماه نیانسان، انتخاب ب ،یدار نیخرد، د

 ت.اس  پرداخته ،ینید لِیو تحل یاسیپرسش مهم، با رو  ق

و  تیا ماه و یدار نیا خرد، د ا،یدن ،یتوس ینامه، اسد گرشاسپ ،یحکمت  نظر :یدیکل گانِ واژه    

 کرد. عمل
 

 بخشی زنان بیگم در هویتسهمِ گوهرشاد  نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 نامة علمی ا پژوهشیِ غالب فصل

 1398هفتم، شمارة دوم، زمستان  و سال هشتم نشراتی، سلسلة بیست

 https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1094/content/1023 رسی لینک دست

حسااب   ماا باه   نیسارزم  خیمهام تاار   یها از دوره ،یو هنر یادب ،یبه لحاظ  فرهنگ ان،یموریدوران ت     چکیده
هم در درباار   یادیعدة ز انیم نی. در ارزایم شاهرخ یدار دوران، برابراست با زمام نی. نقطة عطف ادیآ یم

چون  یمردان ینیآفر فرهنگ و ادب داشتند. از نقش یجهت اعتال یفراوان یها تیفعال ت،یو هم در حاکم
. اسات  یکردنا  درناگ  زیا درباار ن  یهاا  نقاش خاانم   م،یو ...، که بگذر یکاشف ،یینوا ریش یرعلیام ،یجام

 ت.عصر اس نیمختلف در ا یها تیفعال یدربار و دارا یها خاتون نِیتر شناخته گم،یگوهرشاد ب
در  گمیکاه: ساهمِ گوهرشااد با     دیا پرساش پاساخ بگو   نیا پژوهش آن بوده است تا باه ا  نیا هدف      
 ؟ گونه بوده است چه  هم در روزگار او و هم پس از او یاز جامعة انسان یمیعنوان ن زنان، به یبخش تیهو
آن اسات   گر انیب افته،یشکل  یی خانه و با ابزار کتاب یا کاربرد   یادیبن وةینگارنده که با ش یها افتهی     

قرن دهم  لیوت از زن را در قرن نهم و اوامتفا یی خود، توانسته چهره اتیدر طول ح گمیکه: گوهرشاد ب
 یتیهو یدارا ،یا مدن   یاجتماع یها تیهنر، کارها و فعال ،یمعمار است،یگذارد. او زن را در س شیبه نما

 د.کن یگار م نو و مانده
 یدها  رسااند و در جهات   یاریا  یریزنِ امروزِ جامعة ما را در الگاوگ  تواند یپژوهش م نیا یها افتهی     
 د.باش یخوب ینما شان، برگ  ره یِاجتماع یِخواه یتساو یها تیفعال

 .استیو س اتیهنر، ادب ،یموریزنان، عصر ت یبخش تیهو گم،یگوهرشاد ب :یدیکل گان واژه     
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

 سیاست مُدُن در انوار سهیلی نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 نامة علمی ا پژوهشیِ غالب فصل

 1398 بهار، شمارة اول، وششم بیستسال هشتم نشراتی، سلسلة 

 https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1060/content/1023 رسی لینک دست

 تیاز بشار  یما یتاودة عظ  یلا یو تخ یتأمل ،یعرفان ،یمیتعل دات یتول نِیباغِ رنگ ،یدر یِفارس ات یادب      چکیده
 دهد، یرا به مخاطب انتقال م یی شهیباز حکمت، سخن و اند بودن، یادب نیاست، که هر فرآوردة آن در ع
از  زین ی. کاشفشود یم گاشتهن یما پابرجاست، آثار متعدد کیکالس ات یادب یگ تا قرنِ نُهم که هنوز بالنده

فراوان، با نامِ اناوارِ   رات ییبا اضافات و تغموارد  ینو و در برخ یرا با لباس  و د منه لهیکل  آن جمله است، که
از  یکا یو بااز بار    یکتاب بر حکمات  عملا   نیو اساس ا هی. پاکند یجامعة اهلِ مطالعه م میتقد ،یلیسه

 زیا وجود داشته و امروز ن روزیاز د استیجا که س شده است. از آن نهادهمُدُن  است یس یعنی،  آن یها شاخه
آن  یِگا  گونه سرگذشت و چه ،یاجتماع ازِین نیو شناخت  ا یلذا بررس است؛  یانسان یِگ زنده یها جزو الزمه
را فاراهم ساازد و جامعاه و اهالِ      تار  شیبا  یگوها و گفت نةیزم تواند یم ،یلیچون انوار ِسه یاز دلِ آثار

 وةیباا شا   ، یی  خانه کتاب  یتحق نیتر گردد. نگارنده در ا درست میاتخاذ تصام ةیما را دست  یگذار استیس
 شده هیو نوع حکومت  توص یاسیس یکه: خط  مش ابدیپرسش دست  نیقصد داشته به ا ،یا انتقاد  یلیتحل

 باشد؟ یم نیامروز یها دگاهیدادن با د نقد و توسع ،یگونه قابل بررس کدام است و چه یلیدر انوار سه
از ناوعِ حکومات     ،یلیدر اناوار ساه   شاده  هیکه: نوعِ حکومت  توصا  دهند ینگارنده نشان م یها افتهی     
طبقات  مختلاف    شده، میجامعة ترس نی. در اکند یم تیحما ینیمطلقه با صبغة د یِ. از پادشاهاست یتیهدا

ندارناد.   یحا  رأ  وباشاند     تیا اند رع مجبور گرید یو برخ تیح  حاکم یوجود دارند، که برخ یاجتماع
: خاود، خادا و جامعاه    رویا است، باز به سه ن نیزم یدر رو یاجراکنندة احکامِ اله که نیا یحاکم در پهلو

 ت.گوس پاسخ
 پادشاه، عدالت و حکومت. ،یلیمُدُن، انوارِ سه است یس :یدیکل گانِ واژه    

 

 چیستی حکمت نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 نامة علمی ا پژوهشیِ غالب فصل

 1397 زمستان، سوم، شمارة پنجم و بیستنشراتی، سلسلة  هفتمسال 

 https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1048/content/1023 رسی لینک دست

 نیو ازجملاه ناآشاناتر   ارید  نیفرهنگ و ادبِ ا یها یروزیمورد  بحث  د مِیمفاه نیحکمت، از آشناتر      چکیده
 انِی، در م بشر یفکر یها یجوگر و جست نیواژه، در نخست نیملت  ماست. ا انِیآشنا موضوعات  امروزِ قلم

 گانِ نندهیکهن، ذهنِ آفر یانایآر نِیاسالم به سرزم  و پس از ورود  پوشد یبه تن م یجامة هست ها، یونانی
و  ،یجاوگر  و ، جستدانش، تعقل ،یی. دانادارد یخود مشغول م را به یِحوزة تمدن نیا یاستدالل       ا    یآثارِ ادب

 عت،یگذرِ شر واژه، از رَه نیبودنِ ا احترام . قداست و موردچرخد یکه گ رد  واژة حکمت م است یمی... از مفاه
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

را با  یفیک یها داده ،  یفیا توص  یلیتحل وةیبا ش دارد  یسع یی خانه مقالة کتاب نی. ااست آن ِ یگ ژهیو گرید
آن را باا کاالم، فلسافه،      و رابطاه  یپارس یآن در حوزة تمدن یخیتار رِیحکمت، س یهدف  شناخت  معنا
در  یا اساتدالل    یگاان  شاه یآثاارِ اند  ز ِی. ردینما میآشنا تقد مخاطبِ کتاب یو برا نییعرفان و اخالق تب

 یِذهنا  یهاا  تال  نیکه نخست  ا   تا با شناخت  مفهومِ حکمت گرداند یامروزِ ما، الزم م یستیز یایجغراف
را به  یتال  نموده و تهاجمِ فرهنگ دیجد یها دگاهید یِساز یا در بوم   در پهنة آن شکل گرفته ارید نیا

 یستیز   ا  یذهن یها ها، از فرآورده و درک  نداشته ودخ یها شناخت  داشته  با م؛یینما لیتبد یتعاملِ فرهنگ
 یم.را تا حد  ممکنِ آن، بر وف  مراد ساز یگ و زنده مییبهره جو گرانید

و  اریا د نیا ا یِاستدالل  ا   یذهن ی ها که: تال  است دهیمقاله باورمند گرد نیپس از نگار ِ ا نگارنده     
 پساندان،  عتیمجلاسِ شار   یرایپاذ  تواناد  یدرسات  حکمات ما     یِمعناا  یِسااز  تنها با زنده ،یحوزة تمدن

مردُماانِ   یتا  دهیعق بِیچرا که ترک د؛ینما یرا ط یگ گردد و راه بالنده شانیاند یو استدالل دوستان قتیطر
 (.و استدالل قتیطر عت،یسه اصل است )شر نیاز ا یبیترک ار،ید نیا

 حکمت، عقل، قرآن، کالم، فلسفه، عرفان و اخالق. :یدیکل گانِ واژه    

 

 سرایی سخا در مجموعة از خط روی سنگ گرایی و عاشقانه جامعه نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 نامة علمی ا پژوهشیِ غالب فصل

 1397 تابستان، دوم، شمارة چهارم و بیستسال هفتم نشراتی، سلسلة 

 https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1047/content/1023 رسی لینک دست

 یهاا  و رو  هاا  وهیداناش شا   نی. ارود یشمار م به اتیمهم در حوزة ادب یها از جملة دانش ینقد  ادب     چکیده
داخل شده  سندهینو ایشاعر  یفکر ةیآن است تا به ال یدر پ گرانه انینقد  ب ان،یدارد، که از آن م یمختلف
ماست کاه شاعر او باه     مانِز هم ی. سخا از جمله شعرادینما نییو تب حیرا توض یو یِفکر یها انیو جر

 لیا تحل وةیکه با ش یفیپژوهش ک نیقابل درنگ و درخور تأمل است. ا یاجتماع میو مفاه یلحاظ فکر
و با  گرانه انینقد  ب ةیسنگ را بر پا یاز خط  رو یِشعر مجموعة  رفته،یانجام پذ یی خانه محتوا و نوع کتاب

پرسش پاساخ   نیپژوهش آن است تا به ا نی. هدف  استقرار داده ا یمورد بررس یاستفاده از نقد اجتماع
گوناه قابال    سانگ( چاه باوده و چاه     یمجموعه )از خاط رو  نیدر ا یفکر یها انیکه: جر ابدیور بدرخ
 است؟ یبند دسته

بازتاب  یسنگ چهار مبحث کل یاز خط رو یِشعر که: در مجموعة  دهند یپژوهش نشان م یها افتهی    
. شرحِ حاالِ   2موضوعات است؛  نِی. جامعه، که پُربسامدتر1مسائل داشته است:  گرینسبت به د یتر شیب

خاوب اسات و    یگاه زین نیکه ا ،یگ . زنده4. عش ، که از دو جهت قابل مشاهده است و  3خود گفتن؛ 
 ةیپژوهش بر پا نیمباحث  ا انیآن در م یِگونة درست و منطق موضوعات به نیزشت، که هر کدامِ ا یگاه
 ت.شده اس یو بررس لیتحل یو اجتماع گرانه انینقد  ب
جامعاه، عشا ، شارح حاال و      ،یو اجتماع گرانه انیسنگ، نقد  ب یسخا، از خط  رو :یدیگانِ کل واژه     
 .یگ زنده
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

 اخالق در انوار سهیلی )با مطالعه و تحلیل باب اول( نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 نامة علمی ا پژوهشیِ غالب فصل

 1397 بهار، اول، شمارة سوم و سال هفتم نشراتی، سلسلة بیست

https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%81%D8%A7%DB%8 رسی لینک دست
C%D9%84/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D9%87%D8%A7/%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%

87/23/8.pdf 

نام و آگاه به انواعِ علوم در قرن نهم و دهاة اول قارن    صاحب گانِ سندهیو نو ها تیجمله شخص  از یکاشف     چکیده
او  یلیعرفان و تصوف و ...، دارد. انوار ساه  ،یاضینجوم، ر ر،یتفس یها در حوزه یفاتیاست. او تأل یدهم هجر

حکمت و   که در حوزة است یاز جمله آثار _ است یو د منة نصراهلل منش لهیشدة با اضافات  کل که ساده با آن _
 یاست که آدم یانسان یو رفتارها لیعامِ آن، مجموعة فضا ینگاشته شده است. اخالق در معنا یاخالق عمل
 ی. اخالق عملا شود یم یبند دسته یو نظر یآن به اخالق عمل  یبه گونة دق رساند؛ یم لتیو فض یرا به تعال

در  یخود  اخالق سخن دارد. اخاالق عملا   یستیو چ تیدر باب ماه ینظر القاست و اخ یناظر بر افعال آدم
 رویاست و پ نیاز آنجاکه عالم د زین ی. کاشفردیگ یهمان حوزه را م یرنگ و بو ،یت دهیو عق یستیهر حوزة ز
که  یفیپژوهشِ ک نیدارد. در ا را نگه نیجانبِ د ش،یخو یِاخالق یها هینموده تا در توص یسع ه،یفرقة نقشبند

موضاوعات   ،یای  محتوا و نوع کتابخانه لیتحل وةیاست، با ش یلیاخالق در بابِ اول انوار سه یهدف آن بررس
که ابتادا باابِ    است یی مورد نقد قرار گرفت. رو  کار به گونه مدار لتیو سپس از نگاه  اخالقِ فض یبند دسته

باه ساه دساته: اخاالق      ینظر یها فرض شیپ ادیشد؛ سپس موضوعات، بر بن  خوانده  یدق یلیاول انوار سه
خود را از قرآن و سنت  یهمة اصول، مبنا ی. در اخالق فرددیجدا گرد یدار و اصول حکومت یاجتماع ،یفرد
جانابِ حااکم برتار از     یدار و در بخش حکومات  زند یعقل سخنِ نخست را م ،یدر بخش اجتماع رند،یگ یم
 نیکتاب به عنوان محدودة پژوهشِ حاضر، از آن جهت بوده، که ا نیاو قابل نقد. انتخابِ بابِ اول  استیرعا

 ت.اس تر شیمقاله ب کیها، از حوصلة  باب گریکتاب است و انتخاب د نیبابِ ا نیتر یباب، طوالن
 .لتیو فض یرهبر ،یاجتماع ،یاخالق فرد ،یلیانوار سه ،ی: کاشفیدیکل گانِ واژه    
 دار مولوی سنت، کوئیلو وامدار قرآن و  مولوی وام نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
 نامة علمی ا پژوهشیِ غالب فصل

 1396دوم، شمارة چهارم، زمستان  و سال ششم نشراتی، سلسلة بیست

 https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1045/content/1023 رسی لینک دست

دانساتش و   یو عمل یفرهنگ ةپشتوان یب شود یم و نه دیخاص گنجان ییایدر جغراف شود یم را نه یمولو      چکیده
بادون  «. برآنناد  یگا  است کاه جملاه   یقول نیا»بر شرق و غرب را منکر شد.  ا  طرهیس شود ینه هم م

 «.یهست قرآن در زبان پهلو»او  یِو مثنو« از قرآن مغزِ آن را برداشته» ،یشک، مولو
از او در دسات اسات. در    یاسات کاه آثاار فراوانا     یلا یمعاصار برز  ساندة ینو لو،یکوئپاائولو  یاز جانب     

و  یباا مولاو   خوانده، یم یرا از کودک یانکار کرد. مثنو توان ینم زین یجامعة ادب یاو از سو ر یموردپذ
 نیسخن بر سر ا گردد؛ یمتذکر م زین شیها مهم را خود  در مصاحبه نی. اورزد یآثار او فراوان عش  م

، از دفتر ششم «/ مرد و گنج یمرد بغداد»از داستانِ  یریرپذیرا با تأث شیخو «اگریمیک» لو،یاست که کوئ
گاام   کیپژوهش  نیاما در ا ست؛ین یدیترد یسخن درست است و در آن جا نینگاشته است. ا یمثنو
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

خود را از نگاه  «اگریمیک» لو،یکه کوئ مییگو یم ،یی محتوا و نوع کتابخانه لیتحل وةیبا ش م،گذارییفراتر م
گرفتاه اسات؛ اماا     یدر دفتر ششم مولو« / مرد و گنجیمرد بغداد»از داستان  یکل یو محتوا یساختار

و  یمولاو  شاة یاند ریساخت تحات تاأث    ،«اگریمیک» یال سو، در البه گریاز د  است، هیجانب قض کی نیا
 ،«شاتن یخو» افات  یدرک و در اگریا میاسات. در ک  باوده دارد،  انیا جر یکه در مثنو یخصوص افکار به

از  زیا ن لاو یها سود بارده، کوئ  از آن یو ... که هم در اسالم آمده و مولو یبازگشت به اصل، شناخت  خود
 ت.اس یرُمان، گو ِ هوشش جانبِ مولو نیگرفته و در سراسر ا وام یمولو
 و تأثر. ریو تأث یقیمنِ حق ر،یپ  ،یتطب اگر،یمیک لو،یکوئ امبر،یقرآن و پ ،یمولو :یدیکل گان واژه    
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

محمدعابدانور
 محمد عابد انور : یگ هنام و نام خانواد

 رشتة مدیریت پروژه و ساختماستری  :یلیتحص مدرک

 0790948501: تماس شماره

 آمر تضمین کیفیت موقف:

  

 یلیتحص یها درجه

 هرات پوهنتونرشتة انجینیری ساختمانی از  :سانسیل

 رشتة مدیریت پروژه و ساخت ، ایران،آزاد اسالمی پوهنتون: ماستری

افغانستان دیده به جهان گشود. تحصیالت ابتدایی را در  هراتوالیت  هراتدر شهر  1372سال  محمد عابد انور به

ترک هرات به پایان رسانید. وی در  –مکتب افغان در دورة لیسه را فراگرفته و  هراتشهر  امیر علی شیر نواییلیسة 

موفق  1400هرات بدست آورد و در سال  پوهنتونمدرک لیسانس خود را در رشتة انجینیری ساختمانی از  1394سال 

شد تا تحصیالت خود را در مقط  ماستری در کشور جمهوری اسالمی ایران در رشتة مدیریت پروژه و ساخت به اتمام 

 تا اکنون وظیفة آمریت تضمین کیفیت را در پوهنتون غالب هرات به عهده دارد. 1398رساند. وی از سال  

 

پژوهشی-آثارومقاالتعلمیفهرست
 غالب هرات؛ پوهنتونة علمی تحقیقی ، مجل«کرد سازمان بهبود عمل»مقالة تحقیقی با عنوان  .1

اداری. مطالعة موردی: حکومت الکترونیک و نقش آن در مبارزه با فساد »مقالة تحقیقی با عنوان  .2
 غالب هرات؛ پوهنتونة علمی تحقیقی ، مجل«افغانستان

های عمرانی. مطالعة موردی: پروژة اعمار سیستم فاضالب  بررسی علل تأخیر پروژه»مقالة تحقیقی با عنوان  .3
 غالب هرات؛ پوهنتونة علمی تحقیقی ، مجل«شهری هرات

های  های عمرانی با توجه به حوزه وثر بر تأخیر پروژهبندی عوامل م اولویت »مقالة تحقیقی با عنوان  .4
ة علمی ، مجل«های عمرانی شهری هرات مطالعة موردی: پروژه. کردی استاندارد مدیریت پروژه عمل

 غالب هرات؛ پوهنتونتحقیقی 

با ، «ها شناسایی خدمات به محصالن و نیازها و توقعات محصالن از پوهنتون »عنوان  تحت انجام تحقیق .5
 غالب هرات. پوهنتونتمویل مالی 
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 کرد سازمان بهبود عمل نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 چاپ در
هفتم،  و نامة علمی ر پژوهشیِ پوهنتون غالب، سالِ نهمِ نشراتی، بهار، سلسلة بیست فصل

 .1399شمارة اول، هرات. سال 

 https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/12%281%29.pdf رسی لینک دست

یی و  تحرک برای همه مشاغل، اعم از کوچک و بزرگ، منطقه تالطم و پُر جهانِ امروز، محیطی پُر     چکیده
تولیرد  بودن ثابت نیست.  نام باشد. امروزه دیگر معیارهای پذیرش و به . می جهانی، تولیدی و خدماتی..

محصوالت و یا ارائة خدمات، به گونة ثابت، دیگر قابلِ پذیرش نیست و برای بقرا در ایرن دنیرای در    
و حرکت کرد. هرر کاروبراری     شده و خالقانه واکنش نشان داد حال تغییر، باید سری ، عاقالنه، حساب

رنامة این سرازمان  های منظم و با ب رود، و فعالیت نظر به خصوصیات خود نوعی سازمان به حساب می
هرای   توانند براساس معیارهای دهره  ها نمی دارد. امروزه دیگر سازمان است که کاروبار را سرپا نگه می

شرده بررای    هرای برزرگ دیگرر از اصرول تعریرف      گذشته در این دنیای متحرک دوام بیاورند. سازمان
در حال تغییر برا خواسرت برازار     توانند و دایماً پیروی کرده نمی  وبر سازمان و بروکراسی اداری ماکس

تواننرد براسراس    ها گشرته و دیگرر نمری    مدار امروزه یک اصل برای سازمان باشند. دنیای مشتری می
ریزی خود به تنهایی به پریش رونرد. سرؤال اصرلی در وضرعیت        های فردی و برنامه عالیق، خالقیت

رفت و تعالی سازمان خود  ای بقا، پیشاست که بر  کند، این موجود، که بهن همه را به خود درگیر می
 گردد؟ تر سازمان در این محیط می کرد به باید چه کرد؟ کدام شیوه باعث عمل

های موفق امروزه، در  کارهایی باعث گردیده سازمان هدف تحقیق این بوده است تا دریابیم چه راه    
ها را بهبود دهد  کرد سازمان نند عملتوا ها و تجارب می این جریانات پُرتالطم موفق باشند. کدام روش

ترر اسرت؟ آیرا ایرن      کرد در کدام نوع سازمان به گیری کدام روش برای بهبود عمل که آیا به کار و این
 توان به کار گرفت؟ ها می ها را برای همه سازمان روش
دهند که:  توصیفی شکل گرفته، نشان می –یی که با روش تحلیلی  های این تحقیق کتابخانه یافته    

هرا و   کرد در سازمان به موارد بسریاری وابسرته بروده و هرر سرازمان برر اسراس واقعیرت         بهبود عمل
ترر اسرت، یرا نیازمنرد      تر و مؤثر خصوصیات خود باید تشخیص دهد، که کدام شیوه و روش برایش به

باعث بهبرود   وجو کند. کاربرد روش مناسب نه تنها کاری جدید را جست است تا برای خود شیوه و راه
 کند. که موفقیت و بقای سازمان را تضمین می گردد؛ بل کرد در سازمان می عمل
 وبر. کرد، بروکراسی اداری و ماکس سازمان، بهبود عملگان کلیدی:  واژه    

 

 حکومت الکترونیک و نقش آن در مبارزه با فساد اداری )مطالعة موردی: افغانستان( نام اثر

 علمی پژوهشیمقاله  نوعیت اثر

 چاپ در
فصلنامة علمی ر پژوهشیِ پوهنتون غالب، سالِ نهمِ نشراتی، تابستان و خزان، سلسلة 

 .1399ونهم، شمارة دوم و سوم، هرات. سال  هشتم و بیست و بیست

 https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/9%282%29.pdf رسی لینک دست
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کره از نگراه    باشرد. چنران   فسادِ اداری، یکی از معضالت بزرگ  افغانستان در راه توسعه و تعالی مری      چکیده
رود )سازمان جهرانی   شمار می سازمان جهانی شفافیت افغانستان از کشورهای دارای فساد اداری باال به

های  تطبیق پالن(. فساد اداری یک تحدید بارز در برابر اهداف عمومی، توسعة کشور و 1399شفافیت؛ 
باشد.  ایجاد سیستم مالیاتی الکترونیک، سرند تابعیرت الکترونیرک و از قبیرل ایرن       شده می ریزی برنامه
گیری حکومت افغانستان را از تکنالوژی و تطبیق حکومرت الکترونیرک نشران     ها، تالش و بهره سیستم

دهنردة عرزم حکومرت     نسته نشران دهد. حکومت الکترونیک در افغانستان با وجود عمر کوتاه، آن توا می
نظرر برسرد، امرا همرین      آوردها در ابتدا کوچک بره  برای مبارزه با پدیدة فساد اداری باشد. هرچند دست

های بزرگ در افغانستان باشد. هدف این تحقیرقِ   ها و جهش رو انقالب تواند راه های ابتدایی خود می گام
ل گرفته، آن بوده است تا به این پرسش پاسرخ بدهرد   یی شک خانه توصیفی، که با ابزار کتاب –تحلیلی 

های تحقیرق   حکومت الکترونیک در کاهش فساد اداری در افغانستان، چه نقشی داشته است؟ یافته  که:
یافته توانسته موفرق باشرد و    دهند که: هرچند تطبیق حکومت الکترونیک در کشورهای توسعه نشان می

ودن شرایط افغانستان در تمام جوانب سیاسی، جغرافیایی، فرهنگی...، ب در محو فساد کارا باشد، اما مغلق
های فراوانی مواجه ساخته و حتا در مواردی خود باعث افرزایش   داری را نیز با چالش این روش حکومت

 فساد اداری گردیده است.
 حکومت الکترونیک، فساد اداری، افغانستان و سازمان جهانی شفافیت. گان کلیدی: واژه    

 

 نام اثر
های عمرانی ) مطالعة موردی: پروژة اعمار سیستم فاضالب  بررسی علل تأخیر پروژه

 شهری شهرداری هرات(

 پژوهشی -علمی مقالة  نوعیت اثر

 چاپ در
وم، شمارة هشتم، ایران. سلسلة دنامة مدیریت و مهندسی صنای ، خزان،  نامة پژوهش فصل

 1400سال 

-https://jomaier.ir/fa/showart لینک دسترسی

16b56b3291cbd843465fddd61931eea6 

. تمرام  شروند  یکشورها محسوب مر  رفت شیاز عوامل اثرگذار بر اقتصاد و پ یکی ،یعمران یها روژهپ      چکیده
. زننرد  یعامره مر   التیشهروندان خود، دست به اعمار تسه یالزم برا التیتسه جادیا یبرا ایممالک دن
 اتمرام کره   باشرد،  یمر  یعمرانر  یها مورد ضرورت در قالب پروژه یها ستمیاعمار س ،یامر نیالزمة چن

 ی. عدم توجه الزم و کافگردد یم یدر مناب  مال ییجو و صرفه یشغل، گردش مال جادیموق  آن باعث ا به
 یاریرا در بس یدیصدمات فراوان و شد تواند یالزم آن، م یارهایبا مع یانعمر یها پروژه قیدر امر تطب
 ر،یوجرود آورد. در واقر  ترأخ    مرردم بره   تیو کسب رضا یور بهره ،ییزا مانند اشتغال گر،ید یها از بخش

بره   ها نهیشدن هز اضافه یو به معنا باشد یدر قرارداد م شده نییاز زمان تع تر شیب یپروژه در زمان یاجرا
 د. باش یکار م یها نهیهز شیشدن مواد و مصال  و افزا تر زمان انجام کار، گران شدن تر یطوالن لیدل

 -یبر یهرا، ترک  بوده و نظر بره نروع داده   یکه از لحاظ هدف کاربرد ،یلتحلی – یفیتوص قیتحق نیا    
 سرتم یاعمرار س    ةبا عوامرل سراخت پرروژ    افته،ی ساختار مهین یها با استفاده از مصاحبه باشد، یم یاکتشاف

 ییرا شناسا راتیانتخاب شدند، علل بروز تأخ یبرف گلوله یریگ نمونه قیهرات، که از طر یفاضالب شهر
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 AHP یمراتبر  سلسرله  لیر بودنرد، کره از روش تحل   رمجموعره یز 29کرد، که شامل پرنج دسرته برا    

 یاقتصراد  طیروند تدارکات، شررا  یبروکراس ت،یاست که نبود امن نیاز ا یحاک جیشدند. نتا یبند تیاولو
 یبا کار در شهردار بو نداشتن کارمندان متخصص در تناس مانکارانیپ یابیارز ستمیکشور، نقص در س

 ت.اس راتیعوامل بروز تأخ نیتر هرات، از مهم

 ی.فاضالب شهر و AHPهرات،  یهرات، شهردار ،یعمران ةپروژ گان کلیدی:  واژه    

 

 نام اثر
کردی استاندارد  های عمل های عمرانی با توجه به حوزه بندی عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه اولویت

 مدیریت پروژه )مطالعة موردی: پروژه های عمرانی شهر هرات(

 پژوهشی –علمی  مقالة نوعیت اثر

 چاپ در
وسوم، شمارة  سینامة علمی ر پژوهشیِ پوهنتون غالب، سالِ دهم نشراتی،تابستان، سلسلة  فصل

 .1400دوم، هرات. سال 

لینک 
 رسی دست

https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/10%284%29.pdf 

شهر هرات براسراس   ،یشهر یعمران یها پروژه ریعلل تاخ یبند تیو اولو ییتحقیق با هدف شناسا نیا     چکیده
شاغل  انجینیرانکارشناسان و  هیشامل کل قیتحق نیجامعه ا یاعضا .پروژه انجام شد تیریمد یاستانداردها
هرای   بره ویژگری   جه. با توباشد ینفر م 50ها حدود  که تعداد کل آن ندشهر هرات بود یعمران یها در پروژه

نامه محقرق   پرسش کیشد. در این تحقیق محقق از  دهیساده برگز یگیری تصادف جامعه آماری شیوه نمونه
پرروژه اسرتفاده نمرود.     تیریاستاندارد  دانرش مرد   اساس  بر   یعمران  یها پروژه  ریتاخ بر  ثر مو عوامل  ساخت 
 بود. 7118/0 ییایپا ینامه دارا پرسش

 نیر بره ا  جیشد و نترا  لیو تحل هیتجز یبا استفاده از آزمون سلسله مراتب اه اطالعات حاصل از پرسشنامه    
پروژه  تیریگذار استاندارد دانش مد ریحوزه تاث نیتر تحقیق مشخص شد مهم یشرح که بر اساس سوال اصل

 نیتر مهم بیبه ترت یگستره بود. و در سواالت فرع تیریشهر هرات مد ،یشهر یعمران یها پروژه ریبر تاخ
 تیریدر حروزه مرد   : برود  ریر به شررح ز  بیپروژه به ترت تیریاستاندارد دانش مد یها گذار در حوزه ریاثبعد ت

 تیریدر حوزه مرد  ،گستره بعد کنترل گستره تیریدر حوزه مد ،کار پروژه تیریو مد تیبعد هدا یگ هکپارچی
بعرد   تیر فیک تیریمرد  زهدرحرو  ،هرا  نهیهز نیبعد تخم نهیهز تیریدر حوزه مد ی،زمان بعد کنترل زمان بند

ارتباطات بعد  تیریدر حوزه مد ی،مناب  انسان تیریبرنامه مد هیبعد ته یدر حوزه مناب  انسان ،تیفیک نیتضم
 تیریدر حوزه مرد  ،سکیر تیریمد یزیر بعد برنامه سکیر تیریدر حوزه مد ،ارتباطات تیریمد یزیر برنامه

شیبر  نفعران یب تیریمد یزیر بعد برنامه نفعانیب تیریمد هدر حوز تیتدارکات و در نها یتدارکات بعد اجرا
 شهر هرات به دنبال داشتند. ،یشهر یعمران یها پروژه ریرا بر تاخ ریتاث نیتر
 شرهر  ی،عمران های پروژه ،پروژه راتتاخی ،پروژه تیرمدی دانش ،پروژه تیریاستاندارد مدگان کلیدی:  واژه   

 ی.سلسله مراتب لتحلی هرات،
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 نام اثر
ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی به محصالن )مطالعة  بررسی خدمات پوهنتون

  های خصوصی والیت هرات( پوهنتونموردی: 

 )مشترک( پژوهشی –علمی  ةمقال نوعیت اثر

 چاپ در
، سلسلة  نامة علمی ر پژوهشیِ پوهنتون غالب، سالِ دهمِ نشراتی، خزان و زمستان فصل

 .1400وپنجم، شمارة سوم و چهارم، هرات. سال  وچهارم و سی سی

هرای الزم   خالق جهت ارضای این نیازها و پدید آوردن سرهولت های متفکر و  نیازهای بشر به انسان    چکیده
های متفکر و خرالق   جهت تسهیل کارها و امور ضرورت دارد. کشورها برای تربیه و ساخت چنین انسان

هرایی   ترین مکان و بستر برای تربیره و سراخت چنرین  انسران     شوند. به های فراوانی را متقبل می هزینه
هرا و مؤسسرات    ترین عناصر موجرود در پوهنترون   یلی اند، و محصالن مهمها و مؤسسات تحص پوهنتون

ها بوجود آیرد، ترا در    ترین امکانات سهولت تحصیلی اند. الزم است تا برای چنین امری مهم و بزرگ به
پرتو این بستر مناسب استعداد و فکر محصالن پرورش یابد. لذا نیاز به بازنگری و نظرارت ازیرن مراکرز    

 رود. شمار می امری حیاتی بهبسیار مهم 
هرای خرالق و    با توجه به اهمیت این موضوع و اطمینان یافتن از مناسب بودن مکان تربیره انسران      

نامره   هرا و  مؤسسرات تحصریلی انرد، تحقیرق کنرونی برا اسرتفاده از پرسرش          متفکر که همانا پوهنتون
یلی خصوصری را در هررات مرورد    ها و مؤسسات تحصر  ساخته، خدمات ارایه شده توسط پوهنتون محقق

ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی  جامعه آماری این تحقیق را محصالن پوهنتونبررسی قرار داد. 
 محصل انتخاب گردید. 370در هرات تشکیل داده و براساس فورمول کوکران حجم نمونه 

توصریفی بودنرد، بعرد از    بنیادی و از نظر روش تحلیلری  -های تحقیق که از نظر هدف کاربردی داده    
بستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.  از طریق آزمون هم SPSS25افزار  تجزیه و تحلیل توسط نرم

ها و  نتایج حاکی از موجودیت رابطة معنادار مربت مستقیم و قوی میان خدمات ارایه شده توسط پوهنتون
آموزش و خدمات آموزشی توسط  مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی و توقعات محصالن وجود دارد، و

 ترین اهمیت است. ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در هرات دارای بیش پوهنتون
فرهنگی، رشد فرردی، آینردة شرغلی و خردمات     -گان کلیدی: خدمات آموزشی، خدمات اجتماعی واژه   

 ی.پوهنتون
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

احمدفریدفانوس
  یار غوثاحمد فرید فانوس  : یگ هنام و نام خانواد

        (ماستری مدیریت دولتی )مدیریت تحول :یلیتحص مدرک

   farid.fanoos520@gmail.com:لیمیا

  00937799404950 :تماس شماره

 های پوهنتون غالب  ل مرکز زبان و مهارتوومس موقف:
  

 یلیتحص یها درجه
 (2009) ، هندعثمانیه پوهنتون :سانسیل

 (2021) ، ایرانآزاد اسالمی پوهنتون: ماستری

 

را در متوسطه  متولد گردیده است. مکتب شهر هرات، در 1364/  05/  14، در  یار غوث  احمد فرید فانوس
لیسانس خود را به  یو اتمام رسانیده است. هلیسه را در سلطان غیاث الدین غوری ب ةامیر علیشیر نوایی و دور

کشور هندوستان کسب نماوده   ةعثمانی پوهنتوناقتصاد، مدیریت دولتی و علوم سیاسی از از رشتة  2009سال 
  کسب نموده است.  2021آزاد اسالمی در سال  پوهنتونرا از  و ماستری خود

هاای پوهنتاون غالاب     ل مرکز زباان و مهاارت  وومس عنوان ، به2017، از سال  یار غوث احمد فرید فانوس 

های مختلف پوهنتون غالاب   پهنځی ایفای وظیفه نموده و از زمان متذکره مصروف تدریس زبان انگلیسی در 

 کند. نیز تدریس می پوهنتون غالب اقتصاد پهنځی در  باشد. وی مضمون مدیریت کنترول کیفیت را می
  

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
 در باکاار  شادن  درگیار  میانجی نقش با( هنجاری تعهد) سازمانی تعهد با( نفوذآرمانی) آفرین تحول بری ره رابطة بررسی .1

 هرات غالبِ پوهنتون

 نقش جنگ های داخلی در اضمحالل منابع انسانی در افغانستان .2
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

 نام اثر
 نقش با( هنجاری تعهد) سازمانی تعهد با( نفوذآرمانی) آفرین تحول بری ره رابطة بررسی

 هرات غالبِ پوهنتون در باکار شدن درگیر میانجی

 پژوهشی – علمی مقالة نوعیت اثر

 چاپ در
 غالبپژوهشی  –علمی  ةنام فصل

 1400 زمستان و خزان. چهارم و سوم های شماره. 35 و 34 سلسلة. نشراتی دهم سال

در باین   که با ایجاد رضاایت، اعتمااد و تعهاد    ،بری است در ره نوینیکرد  فرین، رویآ  تحول بریِ ره      چکیده
کارد   و به عمل هآورد فراتر از انتظار را در کارکنان به وجود تال ِ ةانگیز  تا کارکنان، این توانایی را دارد

آفرین و تعهد سازمانی با نقش  بری تحول . هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطة رهتر آنان منتج شود به
باشد. جامعة آماری این پژوهش را کلیه کارکناان   غالب هرات می پوهنتوندر  کارشدن با  درگیرمیانجی 
 152گیری طبقااتی،   دهند، که از رو  نمونه نفر تشکیل می 260غالب شهر هرات مشتمل بر  پوهنتون

گیری تحقی  حاضر کاربردی و  نفر از کارکنان به عنوان نمونة آماری تحقی  انتخاب گردید. رو  نمونه
آفارین،   باری تحاول   های اساتاندارد ره  نامه ها از پرسش آوری داده باشد. جهت گرد گی می بسته ع هماز نو

تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی استفاده شده است، که روایی آن به رو  محتاوایی و پایاایی آن باه    
ار توصایفی و  ها و نمودارها، از آما  اساس ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. به منظور ترسیم جدول

هاا از   تحلیال داده  و هاا از ریگریسایون و معاادالت سااختاری و باه منظاور تجزیاه        برای آزمون فرضیه

 استفاده شده است. AMOSو   SPSS افزار نرم

آفارین و   بری تحاول  بین ره یی چه نوع رابطه :شود که اصلی پژوهش حاضر چنین مطرح می پرسش    
های تحقی  حاضر حاکی  ؟ یافتهغالب وجود دارد پوهنتوندر  شدن با کار درگیر تعهد سازمانی با میانجی
شدن  چنین درگیر داری وجود دارد؛ هم آفرین و تعهد سازمانی رابطة معنا بری تحول از آن است که بین ره

تحقیا   آفرین و تعهد ساازمانی دارد؛ بارعالوه، نتاایج     بری تحول داری میان ره با کار نقش میانجی معنا
آفرین )نفوذ آرمانی( و تعهاد ساازمانی    بری تحول شدن با کار در رابطه بین ره نشان داده است که درگیر

 )تعهد هنجاری( نقش میانجی دارد.
 غالبِ هرات. پوهنتونآفرین، تعهد سازمانی، درگیرشدن باکار و کارکنانِ  بری تحول گانِ کلیدی: ره  واژه    
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 جنگ های داخلی در اضمحالل منابع انسانی در افغانستاننقش  نام اثر

 پژوهشی  مقاله ی علمی نوعیت اثر

 چاپ در
 غالب پژوهشی -نامة علمی  فصل

 1398سال هشتم نشراتی: سلسله بیست و هفتم.شماره دوم.زمسنان 

 https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1094/content/1023 رسی لینک دست

منابع انسانی با حاکمیت و انطباق پزیری نقش اساسی و برازند ه در شکوفایی و توساعه ی کشاور        چکیده
کند. بدون شک این همه توسعه و شکوفایی از آدرس امنیت جغرافیایی یک کشور امکان  ها بازی می

یاده و  پزیر است. امنیت سرتاسری یک کشور فضای راایجاد مکند که در آن منابع انسانی تفسایر گرد 
جایگاه ارزشی و کیفیتی را حفظ نموده و از طری  توسعه ی مستمر نیاز هاا و خواساته هاای خاود را     
ارضا نماید.از آنجایکه جنگ های داخلی چند دهه ی اخیر در افغانسان تاثیرات عمیقی را باالی رشد و 

طرح میشود که آیا توسعه علی الخصوص بر پیکر منابع انسانی وارد نموده است  سوال اساسی چنین م
جنگ های داخلی نقشی دراضمحالل منابع انسانی در افغانستان داشته است؟ باا وصاف تحقیقاات و    
مطالعاتی که در این راستا صورت گرفته،منابع انسانی در افغانستان تحت تاثیر جنگ های داخلی قرار 

از ایان  جواناان   ی هیا رو یمهاجرت با گرفته که مواردی از قبیل عدم دسترسی به تحصیالت عالی، 
 آسیب پزیری زنان، فرار سرمایه و سارمایه گاذاران از کشاور،    ،یاقتصاد یثبات یو ب ینا امنمرزوبوم، 

ی، فقر و بیکاری مزمن، عدم توسعه ی پایدار مدیریتی و حاکمیات  تیریو مد یاجتماععدم هم افزایی 
نقاش جناگ   "ایان پاژوهش    صب جنسی در ادارات دولتی را برجسته جلوه داده است. هدف اصلیعت

شود کاه:   های داخلی در اضمحالل منابع انسانی میباشد. پرسش اصلی این پژوهش چنین مطرح می
آیا جنگ های در اضمحالل منابع انسانی چه نقشی دارد؟ یافته های تحقی  حاضر حاکی از آن است 

 که جنگ های داخلی در اضمحالل منابع انسانی نقش دارد.
ست که منابع انسانی منحیث متغیار وابساته تحات    ا گر این نمایان یی رو  کتابخانهتحقی  ذیل با    

 .تاثیر جنگ های داخلی به مثابه ی متغیر مستقل قرار دارد
یری ذپا  کاری، آسایب  سرمایه، بی فرار های داخلی، مهاجرت جوانان، منابع انسانی، جنگ ها: واژه کلید   
 .زنان
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بخشدوم

هاپوهنځی
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دومقسمتبخشاولاز

حقوقوعلومسیاسیپوهنځی
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

دکترعبدالملکوحیدی
 

 عبدالملک وحیدی : یگ هنام و نام خانواد

 شناسی دکترای حقوق جزا و جرم :یلیتحص مدرک

  vahidi15@Yahoo.com :لیمیا

  0093792950958 :تماس شماره

 استاد دایمی موقف:
  

 یلیتحص یها درجه
 (1382-1378)امام خمینی قم مرکز جهانی علوم اسالمی  :سانسیل

 (1389 - 1386تهران ) ،بیت اهل پوهنتونماستری: 
 (1399-1393تهران ) پوهنتوندکترا: 

 

در ولسوالی جاغوری والیت غزنی متولد گردیده اسرت. مکترب را در    1358 /8 /14عبدالملک وحیدی در 
سینا گذرانده است. لیسانس خرود را بره    ولسوالی جاغوری خوانده و متوسطه را در دبیرستان ابنمکتب خاربید 

و ماسرتری حقروق جرزا و      مرکز جهانی علوم اسالمی امام خمینی پوهنتوناز شرعیات مذاهب اسالمی  1382سال 

تحصیالت  1399در سال   به دست آورده است. ایشان، موفق گردید کهاهلبیت تهران  پوهنتونشناسی را از  جرم
 هتهران به پایان رسانده و از رسال پوهنتونشناسی در  تکمیلی خود را در مقط  دکتری رشتة حقوق جزا و جرم

برا  « انستان در قبال خشونت علیه زنانسیاست جنایی مشارکتی ایران و افغ »و تیز دکترای خود تحت عنوان: 
به عنوان استاد دایمی، وارد خانوادة تحصریالت   1390دکتر عبدالملک وحیدی، از بهار  درجة عالی دفاع نماید. 
غرجستان، مؤسسة تحصیالت عالی  هرات،   غالب،  جمله های مختلف کشور ازپوهنتونعالی افغانستان شد و در 
 پرداخت.  به تدریس مضامین مختلف حقوقی  ؤسسة تحصیالت عالی آسیاخواجه عبداهلل انصاری و م

 

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
 ؛های قرآنی سیاست جنایی مشارکتیمبانی و جلوه .1

 ؛حقوق دفاعی متهم در نظام حقوقی افغانستان .2

 ؛گی خشونت علیه اطفال در افغانستان هشناختی عوامل خانوادمطالعة جرم .3

 ؛بر اسباب عرضی جرم قتل؛ از منظر فقه جعفری و نظام حقوقی افغانستانملی أت .4

 ؛های غیر قانونی، تداوم خشونت علیه زنان در افغانستان ازدواج .5

 ؛رفتار عادالنه با اطفال در مراکز اصالح و تربیت .6
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 ؛گیری تا مسؤولیتبررسی حقوقی پدیدة کرونا؛ از پیش .7

 ؛افغانستان در قبال خشونت علیه زنانهای حقوقی سیاست جنایی مشارکتی  جلوه .8

 ؛های سیاسی و حقوقی سیاست جنایی مشارکتی افغانستان در قبال خشونت علیه زنانچالش .9

 ؛های فرهنگی و اجتماعی سیاست جنایی مشارکتی افغانستان در قبال خشونت علیه زنانچالش .10

 ؛شونت علیه زنانکارهای حقوقی بهبود سیاست جنایی مشارکتی افغانستان در قبال خراه .11

 ؛رواداری مذهبی، راهی برای ایجاد دنیای عاری از خشونت .12

 ؛داری در جامعة افغانی های دینآسیب .13

 .در افغانستان یمذهب ییگرا هم یهانهیزم یبررس .14

 

 های قرآنی سیاست جنایی مشارکتیمبانی و جلوه نام اثر

 پژوهشی-علمی مقالة نوعیت اثر

 61-31، ، صفحه 1400 نی، فرورد 34، شماره 9دوره های کیفری/ نامة پژوهشفصل چاپ در

 https://jclr.atu.ac.ir رسی لینک دست

های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست  های صرفا دولتی در برابر پدیده ناکامی پاسخ     چکیده
ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم جنایی مشارکتی را ضروری 

شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند 
وری از مشارکت جمعی در  بهره  نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم،

ت در اتخاب بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعة والیت ایمانی را پیشگیری، وظیفة دول
مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصالح 
بات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات 

عالوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح  قرآن
 گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در

 د.سیاست جنایی کشورهای اسالمی گرد
، اصالح بات ، مسؤولیت اجتماعیبه معروف امرهای کلیدی: مبانی، سیاست جنایی مشارکتی،  واژه    

 .البین، شوری و تعاون
 

 حقوق دفاعی متهم در نظام حقوقی افغانستان نام اثر

 پژوهشی-علمی مقالة نوعیت اثر

  1397 ، بهار1، شماره سال هفتم ،پژوهشی غالب -نامة علمیفصل چاپ در

 https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files رسی لینک دست

دعوا است. اما رابطه نابرابر متهم  نیبرابر طرف تیطرفانه و موقع یب یبر داور یمنصفانه مبتن یدادرس     چکیده
 ،یری شردن حقروق جزا   یجهان یجهت، در پ نی. بدکند یو سارنوال، محاکمه عادالنه را با خطر مواجه م

https://jclr.atu.ac.ir/
https://jclr.atu.ac.ir/
https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files
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هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

 یاز حقوق دفاع تیاحم ،یالملل نیاسناد مختلف ب بیخصوص با تصو و به یفریشدن عدالت ک تر یانسان
 یتیحما اریمع نیاست که ا نیشده است. پرسش اما ا یمنصفانه تلق یدادرس یبرا یاریمتهم به مرابه مع

مرتهم را ترا    یگذاران کشور حقروق دفراع   افغانستان چگونه به مطرح شده است؟  قانون یدر نظم حقوق
 شناخته است؟ تیچگونه به رسم

 نرد یمرتهم در فرا  یاز حقروق دفراع   یو به منظور آگاه یا حاضر، با استفاده از روش کتابخانه قیتحق    
از  یحق سرکوت، حرق برخروردار    ل،یبه وک یرس اتهام، حق دست میمباحث همچون: حق تفه ،یرسداد

در  فغانستانگذار ا است که قانون دهیرس جهینت نیدفاع را به بحث گرفته و به ا نیمترجم و حق اخذ آخر
از متررجم   یریگ و محاکمه و حق سکوت و بهره قیتحق نیمداف  در ح لیاتهام، داشتن و ک میمورد تفه
سراز وکرار    نکهیالزم را نکرده است. ضمن ا دیدفاع تاک نینموده است. اما در مورد حق آخر یتوجه جد

مترجم و  نهیب و پرداخت هزیو تعق یبرچسب زن د،یاز تهد لیوک تیحقوق مانند مصون نیکردن ا ییاجرا
 ابهام قرار دارد ة... در هال

 مداف ، حق سکوت. لیوک ،یعادالنه، حقوق دفاع ی: متهم، دادرسیدیکل یها واژه   

 

 شناختی عوامل خانوادگی خشونت علیه اطفال در افغانستانمطالعة جرم نام اثر

 پژوهشی-مقاله علمی نوعیت اثر

 .1391پژوهشی غالب/ سال اول، شماره اول، خزان  –نامة علمی فصل چاپ در

 https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files رسی لینک دست

نهادهای مدنی در راستای تغییر بهنیت جامعه نسبت به اطفال؛  واقعیت این است که باوجود تالش     چکیده
» شناختی به عنوان باشند و از نظر نظر جرماما این گروه همچنان در اکرر جوام ، در معرض خطر می

گیرد. به حساب میآیند. این وضعیت در جوام  نا بسامان، شکل مضاعف به خود می« آلبزه دیدگان ایده
ترین کانون رشد اطفال، ممکن است به عنوان عامل خشونت زا علیه کودکان مندر چنین شرایطی ا

عمل نماید. برای همین سخن از عوامل خانوادگی خشونت علیه اطفال است. اینک این پرسش مطرح 
 است که در افغانستان عوامل شخصی و خانوادگی نقض حقوق طفل کدام است؟

گرایی از چون سن، جنسیت، معیوبیت و جوان هم یهایلهدهد که مقوهای تحقیق نشان می یافته    
گرایی و گسیختگی، افراطعوامل شخصی و فاکتورهای از قبیل: کجروی، ناهمگونی، گستردگی، ازهم

 بیماری از عوامل مهم خانوادگی خشونت علیه اطفال به حساب می آیند.
 گرایی.گسیختگی، جوانهای کلیدی: خانواده، زنان، خشونت، کجروی، ازهم واژه    

 

 تاملی بر اسباب عرضی جرم قتل؛ از منظر فقه جعفری و نظام حقوقی افغانستان نام اثر

 1397، 2، شماره 24پژوهشی/ سال هفتم، سلسة -مقاله علمی نوعیت اثر

 پژوهشی پوهنتون غالب –نامة علمی فصل چاپ در

 /https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/,hcI/files رسی لینک دست

جرم به مثابه یک پدیده اجتماعی برایند رفتار انسانی است. خل  این پدیده به صورت مستقیم و یا       چکیده

https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

با واسطه دارای مسئولیت جزایی است. تعیین مسئولیت در فرض وجود سبب واحد، کار ساده ای می 
در صورت تعدد اسباب آسان نیست. اینک این پرسش مطرح است که در فرض  باشد اما چنین کاری

 اجتماع اسباب آن هم به نحو عرضی، مسئولیت جزایی مسببین از منظر فقه و حقوق چگونه می باشد؟ 
ای و به منظور آگاهی از نحوه تعیین مسئولیت اسباب، به  تحقی  حاضر، با استفاده از رو  کتابخانه     

نظریات موجود و ارزیابی مواد قانون جزا و کد جزای جدید افغانستان پرداخته و به این نتیجه بررسی 
رسیده است که هر چند اکثر فقها در فرض اجتماع طولی اسباب نظریه مقدم در تاثیر را پذیرفته است 

غانستان نیز اما در اسباب عرضی اسباب تساوی مسئولیت را قبول کرده اند. این امر، در نظم حقوقی اف
که در اسباب طولی نظریه سبب کافی و در اسباب عرضی مسئولیت  انعکاس یافته است، بگونه ای

مشترک اسباب هم عرض را پذیرفته است؛ اما این امر به صورت مطل  و در قالب کنونی آن عادالنه به 
 نظر نمی رسد.

 افی، مسوولیت جزایی.های کلیدی: قتل، جرم، فقه جعفری، اسباب عرضی، سبب ک واژه    

 

 ازدواج های غیر قانونی، تداوم خشونت علیه زنان در افغانستان نام اثر
 پژوهشی-مقاله علمی نوعیت اثر
 .1397، 3، شماره 25پژوهشی پوهنتون غالب/ سال هفتم، سلسة  -نامة علمیفصل چاپ در

 https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files رسی لینک دست

 چکیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ابرد ی یازدواج شرکل و اسرتحکام مر    هیر امر مقدس است. کانون خانواده بر پا ینیازدواج، از منظر د    
 دهیر پد نی. استین نگونهیموارد اما ا یامر دارد. در برخ نیبا ا مینسل رابطه مستق ریو تکر یآرامش درون

 نیر ا امرد ی. پودشر  یخشرونت مرداوم تلقر    یرا بوجود آورد و بستر مناسب برا یادیز یتواند چالشها یم
موجب  تواندیم یاست که ازدواج، چگونه و در چه موارد نیاست. پرسش اما ا شتریزنان ب برای هاچالش

 زنان گردد؟ هیخشونت عل
در افغانستان را به بحرث   جیرا یقانون ریغ  یها مسأله، ازدواج نیاز ا یحاضر، به منظور آگاه قیتحق    

و  یدر قالرب برد دادن، فرروش دخترران، ازدواج بردل      دهیر پد نیاست که ا دهیرس جهینت نیگرفته و به ا
زنان بروده و   هیعل نتخشو رسن،یو ازدواج ز تیوص هیازدواج برپا ،یراثیآلشگان، ازدواج نذرانه، ازدواج م

 .دهدیبه گونه آرام و مداوم روح زنان را آزار م
 سن، ازدواج نذرانه. ری: ازدواج، خشونت، زنان، بد دادن، ازدواج زیدیکل یها  واژه   

 

 رفتار عادالنه با اطفال در مراکز اصالح و تربیت نام اثر

 پژوهشی-مقاله علمی نوعیت اثر

 1398اول، بهار  ةشمار ،26سلسلة  سال هشتم، ،پژوهشی غالب -مجلة علمی  چاپ در

 https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1060/content/0 رسی لینک دست

گردد. کودکان، همانگونره بره دلیرل ضرعف در      آل محسوب می  شناسی، هدف ایده لحاظ جرماطفال به      چکیده
گوناگونردر   عوامرل  تراثر  تحت گیرند، دفاع از خود و ناتوانی در اظهار حقیقت، در معرض خشونت قرار می

https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files
https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files
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یری  اراده و فقدان اهلیت، مسرؤولیت جزا  نقصان طفال، به دلیل .شوند و انحراف گرفتار می کجروی چرخة
تواند در برابر کجروی آنها سراکت بمانرد. بردین جهرت بایرد در قبرال آن        ندارند. با این وجود جامعه نمی

 از متفاوت متخلف از قانون، اطفال برابر در اجتماع پاسخ است سیاست جنایی افتراقی اتخاب نماید، طبیعی
ست جنایی چه رفتاری عادالنه پرسش اینجا است که در پرتو این سیا .است سال بزرگ با مجرمان برخورد
 است؟
مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش و با استفاده از داده های کتابخانه ای به منظرور دسرت یرابی بره         
های عادالنه  با اطفال در مراکز اصالح و تربیت، نکاتی را مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده  رفتار

 و ماهیرت  مفهروم،  از آگراهی  همچرون  تدابیر در مراکز اصالح و تربیت، است که باید در برخورد با اطفال
 اقردامات  انرواع  مجزا، و مناسب اسکان شخصیتی برای طفال، پروندة تشکیل جنایی، سیاست راهکارهای

...  و دهری  گرزارش  و کنتررل  نظارت، انجام فنی، و ورزشی فرهنگی، های برنامه اجرای درمانی، و حمایتی
 .بگیرد قرار تربیت و اصالح مراکز مسئوالن عمل و توجه مورد

 دهی، مراکز اصالح و تربیت.طفل، تدابیر اصالحی، دادرسی، پروندة شخصیتی، گزارشهای کلیدی:  واژه  

 

 گیری تا مسؤولیتبررسی حقوقی پدیدة کرونا؛ از پیش نام اثر

 پژوهشی-علمی مقالة نوعیت اثر

 1399بهار  ، شماره اول،28 ةسلسل ،یسال نهم نشرات ؛پژوهشی غالب -مجلة علمی  چاپ در

 https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1150/content/0 رسی لینک دست

های جدی برای بشر خلق  امروزه، جهان گرفتار بحران فراگیر کرونا است. این پدیدة خطرناک، چالش     چکیده
های گوناگون زندگی به وجود آورده است.  های مهمی را در عرصه پرسش ،کرده است. شرایط کرونایی

توجیهی ها، مبانی  در زمینة حقوقی این دو پرسش اساسی به نظر می رسد: باتوجه به تعارض حق
هایی متوجه انتقال  پیشگیری از شیوع کرونا چیست؟ در فرض شیوع و انتقال این ویروس، چه مسؤولیت

 دهندة آن خواهد شد؟
های فوق، قواعد فقهی و حقوقی مرتبط به موضوع را  تحقیق حاضر، به منظور پاسخگویی به پرسش    

گیری از شیوع  دهد، پیش ی تحقیق نشان میها ای به بحث گرفته است. داده از طریق مطالعات کتابخانه
اجتهاد عقالنی از آموزه های دینی، مسؤولیت  گانة همچون: کرونا ضرورت اجتماعی است. مبانی ده

همگانی، فرض بودن حفظ حیات، قاعدة الضرر، قاعدة اولویت، قاعدة الحرج، رخصت شدن برخی 
مت همگانی به عنوان یک تعهد بین احکام، اصل رجوع به اهل خبره و متخصص و پذیرش حق سال

 کند. این ضرورت را توجیه میالمللی، دالیلی است که 
های گوناگونی دارد. مباشرت و معاونت در انتشار ویروس پدیدة  انتقال و انتشار ویروس کرونا صورت    

جزا قابل کد  818و  817مجرمانه تلقی شده است. این موارد در فرض احراز رابطة سببیت، مطابق مواد 
 باشد. تعقیب و مجازات می

 گیری، جرم، رابطة سببیت.کرونا، مسؤولیت مدنی، مسؤولیت جزایی، پیشهای کلیدی:  واژه    
 

https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1150/content/0
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 های حقوقی سیاست جنایی مشارکتی افغانستان در قبال خشونت علیه زنانجلوه نام اثر

 پژوهشی -علمی ةمقال نوعیت اثر

 1399، تابستان و خزان 3و 2، شماره 30و  29پژوهشی پوهنتون غالب/ سال نهم، سلسلة  –نامة علمی فصل چاپ در

 https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/5%282%29.pdf رسی لینک دست

وجود آورده است. این امر، در کشور مرا   افزایش خشونت علیه زنان، احساس ناامنی را در بین بانوان به     چکیده
ها است، ناکامی اقردامات   مشهود است. هرچند تأمین امنیت شهروندان از جمله زنان، در صالحیت دولت

ت و امنیرت، بررای   های صرفا دولتی در رویارویی با خشونت علیه زنان، عدم ترأمین عردال   رسمی و پاسخ
هرای   پاسرخ   کند. سیاستی که برا سرازماندهی   بانوان ضرورت اتخاب به سیاست جنایی مشارکتی بازگو می

هیئت اجتماع در قبال خشونت علیه زنان، زمینه ساز حضور و مداخلره مرردم و نهادهرای مردمری بررای      
 رسیدگی به امور جنایی را فراهم کند.

هایی از سیاست جنایی مشارکتی در قبال خشرونت   توان جلوه آیا می اینک این پرسش مطرح است که    

 علیه زنان را در نظام حقوقی افغانستان مشاهده کرد؟

های کتابخانره، رویکررد سیاسرت     دهی به این پرسش، از طریق بررسی داده مقالة حاضر، به منظور پاسخ
تحقیق نشان میدهد که افغانستان، سیاسرت  های  جنایی مشارکتی افغانستان را به بحث گرفته است. داده

جنایی مشارکتی در قبال خشونت علیه زنان، به معنای واقعی، شکل نگرفته اسرت. هرچنرد رویکردهرای    
توان آن را سیاست جنایی مشرارکتی نرام نهراده و     گر است، اما هنوز نمی مشارکتی در متون حقوقی جلوه

 با خشونت علیه زنان دانست. پاسخ سازمان یافته هیأت اجتماع در رویارویی
 سیاست جنایی، زنان، خشونت، مشارکت، هیئت اجتماع، دادرسی.های کلیدی:  واژه    

 

 های سیاسی و حقوقی سیاست جنایی مشارکتی افغانستان در قبال خشونت علیه زنانچالش نام اثر

 پژوهشی -علمی مقالة نوعیت اثر

 1399، زمستان 4، شماره31سال نهم، سلسلة  ،پژوهشی پوهنتون غالب –نامة علمی فصل چاپ در

 https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/7%283%29.pdf رسی لینک دست

آمردی    آور ناکار افزایش تورم کیفری و ازدیاد دامنة خشونت علیه زنان، یادهای مجرمانه،  گسترش پدیده چکیده
پاسخ های دولتی در قبال جرایم است. اندیشمندان علوم جنایی، برای عبور از این ناکامی اتخاب سیاست 

ف های مختل کنند. در افغانستان اما این سیاست نهادینه نشده و با چالش نهاد می جنایی مشارکتی را پیش
ها، جنبه سیاسی و حقوقی دارند. پرسش این است که سیاسرت جنرایی    مواجه است. بخشی از این چالش

 حقوقی و سیاسی مواجه است؟  مشارکتی افغانستان در رویارویی با خشونت علیه زنان کدام چالش
اهمیرت  بود سیاست جنایی کشور و تصمیم سازی در قبال جررایم،   دهی به این پرسش برای به پاسخ     

های فوق به نهادهای مربوط، جهرت   جدی دارد. بدین جهت، تحقیق کیفی حاضر با هدف معرفی چالش

 گذاری های مؤثر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، دست به بررسی زده است. سیاست

های عمدة سیاست جنرایی مشرارکتی افغانسرتان، عبارتنرد از:      دهد که چالش های تحقیق نشان می یافته

https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/5%282%29.pdf
https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/5%282%29.pdf
https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/7%283%29.pdf
https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/7%283%29.pdf
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

گرایی و عروامگرایی سیاسرت جنرایی و نقرش      های حقوقی، اقتدارگرایی نظام حاکم سیاسی، امنیت الءخ

 محدود نهادهای مدنی.

گرایری و اقتردار   گرایری، امنیرت  سیاست جنایی مشارکتی، زنان، نهادهای مدنی، عوامهای کلیدی:  واژه   

 گرایی.
 

 

 مشارکتی افغانستان در قبال خشونت علیه زنانهای فرهنگی و اجتماعی سیاست جنایی چالش نام اثر

 پژوهشی -مقاله علمی نوعیت اثر

 1400، شماره اول، بهار 32سلسلة  پژوهشی پوهنتون غالب/ سال دهم، –نامة علمی فصل چاپ در

 /https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files رسی لینک دست

 امرا  د؛یر آ یمر  حسراب  بره  دولت یبات یها تیصالح از زنان، جمله از شهروندان تیامن نیتأم هرچند     چکیده
 نشران  زنران،  هیر عل خشرونت  ةدامن ةتوسع و یفریک تورم ادیازد مجرمانه، یها دهیپد افزون روز گسترش

 عبور یبرا. باشد گشا ره ها خشونت و میجرا برابر در تواند ینم ییتنها به یدولت یرسم یها پاسخ دهد یم
 مشارکت استیس نیا. اند زده دست یمشارکت ییجنا استیس اتخاب به مختلف یکشورها ،یناکام نیا از

 .کند یم نیتضم را مجرمانه یها دهیپد با مبارزه در یمردم ینهادها و مردم
 از یبخشر . اسرت  آن برابرر  در یجد یها چالش وجود گر نشان افغانستان، در استیس نیا قیتطب عدم   
 افغانسرتان  یمشارکت ییجنا استیس که است نیا پرسش. دارند یاجتماع و یفرهنگ ةجنب ها، چالش نیا

 است؟ مواجه یاجتماع و یفرهنگ  چالش کدام با زنان، هیعل خشونت با ییارویرو در
 یهرا  یسراز  میتصرم  و یمشارکت ییجنا استیس کرد به در تواند یم رایز است؛ مهم پرسش، نیا به پاسخ
 مربوط، ینهادها به فوق یها چالش یمعرف هدف با حاضر، یفیک قیتحق جهت، نیبد. باشد مؤثر ییجنا

 پرداختره  موضروع  نیا یبررس به ،یفیتوص - یلیتحل روش از استفاده با مؤثر، یها یگذار استیس جهت
 .است
 یبسرامان  نرا  ،ییترابوگرا  و یینمرادگرا  مردساالر، فرهنگ حضور که دهند یم نشان قیتحق یها افتهی    

 یهرا  رسرانه  فقدان و یمدن ینهادها ضعف ،ینید یها آموزه به یبعد تک نگاه ،یآگاه بحران ،یاجتماع
 .ندیآ یم  حساب به ییجنا استیس برابر در یاجتماع و یفرهنگ یها چالش نیتر مهم از مند، قدرت
ترابوگرایی، نابسرامانی   فرهنگ مرد ساالر، زنان، خشونت، نهادهای مدنی، رسانه، ، های کلیدی:  واژه    

 اجتماعی.
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 کارهای حقوقی بهبود سیاست جنایی مشارکتی افغانستان در قبال خشونت علیه زنانراه نام اثر

 پژوهشی -مقاله علمی نوعیت اثر

 1400، شمارة دوم، تابستان 33لسة سال دهمِ، س ،پژوهشی پوهنتون غالب –نامة علمی فصل چاپ در

 https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/3%284%29.pdf رسی دستلینک 

 دهرد. در رویرارویی برا ایرن پدیرده، از      های مجرمانه رخ مری  علیه زنان، در قالب انواع پدیده  خشونت     چکیده
های جامعوی مبتنی برر سیاسرت    دیگر پاسخ های رسمی دولتی، مؤثر نبوده است و از سوی سو پاسخ یک

های مختلرف حقروقی و    جنایی مشارکتی، نهادینه نشده است؛ زیرا  سیاست فوق در افغانستان، با چالش
یی مشارکتی در های کارآمدسازی سیاست جنا کار عبور از این موان  چیست؟ راهسیاسی رو برو  است. راه

 قبال خشونت علیه زنان، کدام است؟
های جنایی اثرگذار  سازی کرد تصمیمتواند در به پاسخ به این پرسش، بدان جهت اهمیت دارد که می    

کارهرای فروق بره نهادهرای مربروط، جهرت       جهت، تحقیق کیفی حاضر، با هدف معرفی راهباشد. بدین
توصیفی، به بررسی این موضروع پرداختره اسرت.     -ز روش تحلیلیهای مؤثر، با استفاده ا گذاری سیاست
های مشارکتی و جامعوی دینی، پایبندی به  های تحقیق نشان داده است که استفادة بهینه از آموزه یافته

المللی، توجه به ظرفیت عظیم اجتماعی های بینالمللی افغانستان در قبال اسناد و کنوانسیونتعهدات بین
مردمی، در کنار دادرسی رسمی  -های رایج میان اقوام کشور و پذیرش دادرسی عرفی رشیوهها و کا عرف

تواند در جهت تقویت و نهادینه کردن سیاست جنرایی مشرارکتی در    و دولتی، سازوکارهایی است که می
 رویارویی با خشونت علیه زنان، استفاده نمود.

 خشونت، معاهدات، دارسی عرفی.سیاست جنایی، مشارکت، زنان، های کلیدی:  واژه   
 

 رواداری مذهبی، راهی برای ایجاد دنیای عاری از خشونت نام اثر

 پژوهشی-مقاله علمی نوعیت اثر

  1400خزان و زمستان  4و  3، شماره 35و  34سال دهم، سلسلة  ،پژوهشی پوهنتون غالب –نامة علمی فصل چاپ در

 یراحتر  بره  کردها عمل و ها کرد یرو است، شده لیتبد یجهان ةکد ده به ایدن که شدن، یجهان روند در     چکیده

 یهرا  خشونت. ابدی توسعه یجهان ةگسترد سط  در تواند یم زین نفرت اتیادب ان،یم نیا در. شود یم ریفراگ

 اتیر ادب کراهش  برا  تروان  یم چطور که است نیا مسأله. اندازد خطر به را جهان تیامن تواند یم یمذهب

 سرازنده  تعامرل  ةعرصر  بره  را مذاهب روانیپ تقابل توان یم گونه چه ساخت؟ یتر به ستیز جهان نفرت،

 برداشت؟ خشونت از یعار جهان ریمس در یگام گذر ره نیا از و نمود مبدل

 ترالش  تر، به یایدن جادیا یبرا ینمون ره ارائه منظور به حاضر، ةمقال. است مهم پرسش نیا به پاسخ    
 یهرا  داده. دهرد  پاسرخ  پرسرش  نیا به یلیتحل روش با ،یی خانه کتاب یها داده از استفاده با است نموده
 برر  دیر تأک و یورز خررد  ،ییبایشک و مدارا ،ییگرا اعتدال سازنده، یوگو گفت اتخاب دهند یم نشان قیتحق
 سراختن  و یمرذهب  یهرا  خشرونت  از یدور و نفرت اتیادب از ییرها یبرا یراه تواند یم مشترک، نقاط
 .شود محسوب تر، به جهان
 گرایی، مدارا.ادیان، رواداری، گفتگو، خشونت، اعتدالهای کلیدی:  واژه   

https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/3%284%29.pdf
https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/3%284%29.pdf
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

 داری در جامعة افغانی های دینآسیب نام اثر

 پژوهشی -علمی مقالة نوعیت اثر

 1379سال اول، شماره دوم، بهار  ،تخصصی پگاه اندیشه –مجلة علمی  چاپ در

اسالمی است، دال مرکزی تعرامالت سیاسری و اجتمراعی را دیرن و دینرداری       افغانستان، یک کشور    چکیده
شود. بره همرین جهرت    دهد، با این وجود ناهنجاری های زیادی در روابط اجتماعی دیده میتشکیل می

 بررسی کارکرد دینداری در این جامعه از اهمیت برخوردار است.  
هرایی رنرج بررده و     پاسخ به این پرسش که دیانت افغرانی از چره کاسرتی   مقاله حاضر در جستجوی     

هایی است؟ با توجه به جدایی دین حقیقری از دیرن واقعری و     دینداری در جامعه افغانی گرفتار چه آسیب
دهد های تحقیق نشان می، یافتهدر افغانستان جیرا یندارید ةی دین از دیانت، با در نظرداشت نحو فاصله

ی عراطفی برا دیرن، تعامرل      مواجهه  ای، های عشیره غانستان، آمیختگی فرهنگ دینی با اندیشهکه در اف
بعدی با آن، فرار از فهم تراریخی، ارثری و هرویتی شردن دیرن و قرائرت مردانره از آن، بره عنروان           تک

ی آن بخش گری و سعادت یتکننده در هدا  ورزی بوده و نقش خنری گیر دین های جدایی ناپذیر دامن آسیب
 ت.داشته اس

 ای و فهم تاریخی. شدن، فرهنگ قبیله داری، خشونت، عرفی های کلیدی: دین، دین واژه   

 

 در افغانستان یمذهب ییگرا هم یهانهیزم یبررس نام اثر
 ترویجی -مقاله علمی نوعیت اثر

 1400، تابستان 19پژوهان، شماره  مجلة علمی تخصصی چاپ در

 اصرول  چرارچوب  در مختلرف  مرذاهب  پیرروان  پرذیری  هرم  مفهوم به افغانستان در مذهبی گرایی هم     چکیده
 یهیتروج  مبرانی  از ،یمذهب متکرر متنوع، های هویت پذیرش و حفظ ضمن اخالقی، و اعتقادی مشترک
 و نمروده  احاطره  را مسراله  نیر ا یاساسر  یها چالش زمان، گذر در اما. است برخوردار  یروشن و روشن
 داده قررار  یاسالم جامعه یبرا رس دست از دور و ابیکم امر کی مرابه به را ییهمگرا و وحدت موض 
 داشرته  فرراوان  یها زیخ و افت ،یخیتار فرود و فراز در زین افغانستان یاسالم کشور در ییهمگرا. است
 شرکل   و یافراطر  یانهایجر گسترش ،یخارج مکرر مداخالت ،یداخل گسترده یجنگها ی تجربه. است

 را یمذهب ییهمگرا و کرده چندان دو را مساله نیا تیاهم کشور، یاسیس ساختار در دیجد تحول یریگ

 .است کرده مطرح یافغان ی جامعه در ،یمل ضرورت کی مرابه به

 یبراق  یمذهب ییهمگرا یبرا  یبسترها چه هنوز گفته، شیپ طیشرا وجود با که است نیا اما پرسش   
 ست؟یچ افغانستان یاجتماع و یاسیس یفزا در آن یها نهیزم و مانده
 در یری همگرا انیر بن هنروز  کره  است گرفته بحث به را هیفرض نیا فوق پرسش به پاسخ در حاضر مقاله

 تعامرل   کشرور،  در اعتردالی  هرای  جریران  حضرور : همچون مناسبی های زمینه و نرفته نیب از افغانستان،
 بررای  ،...و بازسیاسری  فضرای  ای، رسرانه  و فرهنگی مراکز گسترش مذهبی، حاد  درگیری بجای مذهبی
 ت.اس افتهی زین یشتریب گسترش ریاخ سال ده در و دارد وجود همگرایی گسترش و ایجاد

 گرایی.گرایی، مذاهب، افراطگرایی، افغانستان، رسانه، اعتدالهمهای کلیدی:  واژه   
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

اهللقناعیعتیق
 

 اهلل قناعی  عتی  : یگ هنام و نام خانواد

 شناسی سیاسی  دکترای جامعهجوی  دانش :یلیتحص مدرک

 dratiqganai@gmail.com   ایمیل: 

 0093796486000 :تماس شماره

 استاد دایمی موقف:
  

 یلیتحص یها درجه
 (1393 -1390) پوهنتون اشراق :سانسیل

  (1395 -1393)المللی دهلی  پوهنتون بین ماستری:

 جریان دارد( -1398) ایران، تهران عالمه طباطبائیِپوهنتون دکترا: 
 

امیار  متولد گردیده است. مکتب را در لیساة   ، در هرات افغانستان09/04/1361 با تاریخ، عتی  اهلل قناعی
از  1395و ماساتریِ خاود را باه ساال     علوم سیاسی  ةاز رشت 1393و لیسانس خود را به سال علی شیر نوایی 

شناسی  جامعه جوی مقطع دکترای به دست آورده است. او اکنون دانشالمللی دهلی در هندوستان  بین پوهنتون
 باشد.  عالمه طباطبائی در کشور ایران می پوهنتونسیاسی 

پوهنتون غالبِ هارات  دیپلماسی  -اداری  در بخشِعلمی عنوان کادر  ، به1395 عتی  اهلل قناعی، از خزان
 2شناسی، تاریخ افکار سیاسی  شناسی سیاسی، مبانی جامعه جامعه مضامین: . وی تاس خود را آغاز کرده وظیفه

 کند.  نیز تدریس میحقوق و علوم سیاسی    پهنځی در غرب را در 
 

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
 شناسی؛ مبانی جامعه .1

 شناسی سیاسی؛ جامعه .2

 در غرب؛ 2تاریخ افکار سیاسی  .3

 .های دموکراسی در کشورهای ایران و افغانستان ها و چالش تحلیل فرصت .4
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

 شناسی مبانی جامعه نام اثر

 کتاب نوعیت اثر

 ، هرات، افغانستان1400انتشارات قدس، چاپ  چاپ در
 تغییار،  سرعت عصر شناسان جامعه و اطالعات و ارتباطات عصر ارتباطات، دانشمندان را جدید عصر     معرفی

 آن پی در شناسی جامعه حوزه بنیادین و اساسی مفاهیم برخی به نگاه با شناسی جامعه مبانی .اند نامیده
 شناخت خویش، تحصیل نخست سال در تلویزیون و رادیو و عمومی روابط رشته دو دانشجویان تا است
 دانشجویان به تواند می شناسی جامعه مباحث شناخت یقینا. نمایند کسب شناسی جامعه مباحث از نسبی
 و ها سازمان مدیران فعالیت از مردم رضایت میزان بینی پیش و تفسیر تحلیل، برای نگاری روزنامه حرفه

 هاایی  تاکتیاک  نیازمند جمعی رفتار مطالعه چون نماید، جدی کمک جمعی ارتباط وسایل پیام محتوای
 .باشد می موجود شناسی جامعه در که است
فصل اول آن کلیات جامعه شناسی، فصال دوم آن ارز   این کتاب دارای هشت فصل می باشد. که    

ها، هنجارها و کنترول اجتماعی، فصل سوم آن فرهنگ، فصل چهارم آن گساتر  همگاونگی، فصال    
پنجم آن نقش و پایگاه اجتماعی، فصل ششم آن گروه های مرجع و نهادهاا، فصال هفاتم آن جامعاه     

 جامعه شناسی و مکتب های قرن بیستم.شناسی تغییرات اجتماعی و جهانی شدن، فصل هشتم آن 
 . کلید واژگان: جامعه شناسی، اجتماعی، فرهنگ، نهاد اجتماعی، مارکسیستی   

 

 شناسی سیاسی جامعه نام اثر

 کتاب نوعیت اثر

 ، هرات، افغانستان1399انتشارات قدس، چاپ  چاپ در

 و ساو  یک از سیاسی قدرت ساختار و دولت میان رابطه بررسی سیاسی شناسی جامعه اصلی موضوع     معرفی
 . است دیگر سوی از اجتماعی های گروه و نیروها یا جامعه

 ملای  دولت محدوده را جامعه و حکومت روابط آن کالسیک و رایج مفهوم در سیاسی شناسی جامعه   
 متقابال  رواباط  بر کالسیک سیاسی شناسی جامعه در عمده های نظریه و مکاتب همه کند می بررسی
 در سیاسای  قادرت  بار  اجتمااعی  سااختار  و نیروهاا  کنناده  تبیاین  تااثیرات  ویژه به و جامعه و حکومت
 عرصاه  در شادن  جهاانی  فرایندها گستر  به توجه با اکنون اما اند داشته تمرکز ملی دولت چهارچوب

 نتیجاه  در و موضوعات عرصه و دامنه  که رسد می نظر به ملی دولت تضعیف نتیجه در و مختلف های
 .باشند شده عمده تحوالت دستخو  سیاسی شناسی جامعه در مسلط های نگر 

این کتاب دارای هشت فصل می باشاد: کاه فصال اول آن کلیاات جامعاه شناسای، فصال دوم آن           
قشربندی و نابرابریهای اجتماعی، فصل سوم آن چهارچوبه های سیاست } بخش اول {، فصل چهاارم  

ل پنجم آن قدرت، اقتدار و مشروعیت، فصل ششم آن احزاب سیاسی، گروههای آن دولت و جامعه، فص
 فشار، فصل هفتم آن افکار عمومی و جامعه و فصل هشتم آن آینده جامعه شناسی

 کلید واژگان: جامعه شناسی سیاسی، ارتباطات، دانشمندان سیاسی، مارکسیستی، دولت.   
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 در غرب 2تاریخ افکار سیاسی  نام اثر

 کتاب نوعیت اثر

 ، هرات، افغانستان1397انتشارات قدس، چاپ  چاپ در

( بااززایش ) یاا ( رنساانس ) عصار  به که شود می آغاز عصری به خود اصلی وجوه در اروپا جدید تاریخ    معرفی
 تاازه  دوران وارد و گذارناد  می سر پشت را میانه های سده دوران اروپا عصر این در. است شده معروف
 مای  قرار ای تازه مسیر در و کند می دگرگونی کلی به را بشر دنیای تاریخ و خود تاریخ که شود می ای
 شااهد  اجتماعی و اقتصادی حیات و فرهنگ تکنالوژی، علم، عرصه در که عظیمی های دگرگونی. دهد
 سار  و( رفتن بین از سقوط،) زوال به اروپا در فئودالی نظام دوره این در. شود می شروع دوره این از آنیم
 .گیرد می شکل داری سرمایه نظام نام به ای تازه اجتماعی-اقتصادی نظام و رود می سقوط انجام
این کتاب دارای یازده فصل است: که فصل اول آن کلیات، فصل دوم آن ماکیاولی، فصال ساوم آن      

تامس هابس، فصل چهارم آن جان الک، فصل پنجم آن ژان ژاک روساو، فصال ششام آن شاارل دو     
منتسکیو، فصل هفتم آن جرمی بنتام، فصل هشتم آن امانوئال کانات، فصال نهام آن هگال )جامعاه       

عالیترین وجه عقالنی حیات(، فصل دهم آن کارل مارکس و فصال یاازدهم آن آدام    سیاسی به عنوان
 اسمیت است. 

 کلید واژگان: رنسانس، سده میانه، یونان باستان، دموکراسی، دولت.  

 

 های دموکراسی در کشورهای ایران و افغانستان ها و چالش تحلیل فرصت نام اثر

 پژوهشی -علمی  ةمقال نوعیت اثر

 تحصیالت عالی افغانستان ةسسوم درچاپ 
 ، کابل، افغانستان1398مرکز تحقیقات، چاپ 

دموکراسی به عنوان ح  انتخاب برای تعیین سرنوشت ملت به دست خود بوده و برای ایجاد فرصت     چکیده
های  برابر در یک جامعه مورد توجه اندیشمندان سیاست قرار گرفته است. اما دموکراسای باه معناای    

اصر آن در برخی از کشور های جهان، نوپا و جدید است. از جمله این کشورها می توان به ایاران و  مع
افغانستان اشاره نمود که هنوز دموکراسی  به معنای واقعی کلمه در این دو کشاور پاا نگرفتاه اسات.     

ام ماردم  هرچند در افغانستان با توجه به شاخص ها و معیارهای دموکراسی، برخی از نشاانه هاای نظا   
ساالر در نظام  کنونی افغانستان از قبیل قانون قانون اساسی، انتخااب ریاسات جمهاوری و انتخاباات     
مجلس، میزان نسبی آزادی های سیاسی و وجود احزاب سیاسی  متعدد به چشم میخاورد، اماا ضاعف    

نستان با مشکل عمومی شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی،  استقرار یک نظام مردم ساالر را در افغا
مواجه کرده است. البته دموکراسی در ایران از پیشینه بیشتری نسابت باه افغانساتان برخاوردار اسات.      
برهمین اساس دموکراسی  در هر کدام از این دو کشور نمودهای خاص خود را دارد که ما قصد داریم  

ر ایان دو کشاور را تبیاین    به  تحلیل دقی  دموکراسی در کشور مذکور پرداخته و اهداف دموکراسی د
 .تحلیلی است -نماییم. رو  تحقی  در این مقاله صورت توصیفی

 کلید واژگان: دموکراسی، فرصت ها، چالش ها، ایران، افغانستان.   
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

اهللعظیمیرفیع
 

 اهلل عظیمی رفی  : یگ هنام و نام خانواد

  ماستری ةجوی دور دانش :یلیتحص مدرک
  rafiullah.azimi45@gmail.com :ایمیل

 0093797720037 :تماس شماره

 حقوق و علوم سیاسی پهنځی معاون  موقف:
  

 یلیتحص یها درجه
 (1397 -1394)هرات  پوهنتون غالب، :سانسیل

 در جریان( -1401 -1399ایران ) ،فردوسی مشهد پوهنتونماستری: 
 

ی متدین و منرور   هر.ش در یک خانواده 1374سال  اهلل عظیمی فرزند دگروال عبدالبصیر عظیمی در رفی 
 در ولسوالی شیندند والیت هررات دیده به جهان گشود.

  موصوف، تعلیمرات ابتدائی و ثانوی را در لیسه مرکرز شیندند والیت هررات با کسب درجرره اعلرری برره   
رون گردیرده و لیسرانس   برای تکمیرل تحصیررالت عررالی وارد پوهنتر    1394پایان رسانرید. ایشان در سرال 

هرات بره   ر از فاکولتة حقروق و علوم سیاسری، رشتره قضائری ر سارنوالری پوهنتون غالب  1397خویرش را در 
از رشرته حقروق جرزا و جررم شناسری،       1401درجه اول نمره و ماستری خویش را به درجه کرادری در سرال   

 آورد. فردوسی مشهدر ایران  به دست  پوهنتون
به عنوان کادر اداری در  1395که داشت از سال  ی تحصیل بنابر لیاقت و توانایی عظیمی، در دورهاهلل  رفی 

هرات وظیفه خود را آغاز کرده و اکنون منحیث آمر کلینیک حقروقی و    بخش کلینیک حقوقی پوهنتون غالبِ
چنین، ایشان بعد از اتمرام   نماید؛ هم استاد دایمی فاکولتة حقوق و علوم سیاسی این پوهنتون ایفرای وظیفه می

الی اکنون به  1398ی تحصیلی لیسانس، از طریق رقابت آزاد وارد امتحان وکالت دفاع گردیده و از سال  دوره
نمایرد. اکنرون نیرز معراون      مداف  بر حال انجمن مستقل وکالی مداف  افغانستان نیز فعالیت مری  عنوان وکیل

 حقوق می باشد. یځپوهن
 

پژوهشی-هایعلمیالهومقفهرستآثار
لقمران حکریم شرهر     شرفاخانة  :بررسی عوامل آزار و ابیت زنان در محیط کار افغانستان )مطالعره مرورودی   .1

 (هرات
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 (بررسی عوامل آزار و ابیت زنان در محیط کار افغانستان )مطالعه مورودی بیمارستان لقمان حکیم شهر هرات نام اثر

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 المللی سالمت کار ایران ژورنال بین چاپ در

های کاری،  های رفتاری در محیط نام المللی و نظام های بین که کنوانسیون با وجود آن: زمینه و هدف    چکیده 

احترام به زنان را در بستر شغلی به رسمیت شناخته اند، اما آزار و ابیت زنان در محیط کار یکی از مسائل 
های دولتی و خصوصی به ویژه فعاالن حقوق بشری و حقوق زن قرار  مورد توجه سازمانمهمی است که 

هرا را برا خطرر     سو، امنیت شغلی آن که، آزار و ابیت زنان در محیط کار، از یک گرفته است. با توجه به آن
امل آزار زنان شناختی عو آورد، بررسی جرم باری را به بار می کند و از سوی دیگر، پیامدهای زیان مواجه می

شود. با این حال، چون وضعیت زنران   محور تلقی می در محیط کار از مسائل مهم در رویکردهای جنسیت
های کاری در کشورهای مختلف متفاوت است، هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل آزار و ابیت  در محیط

 زنان در محیط کار در بیمارستان لقمان حکیم شهر هرات افغانستان است. 

جامعه آماری این پژوهش، کارکنان بیمارستان لقمان حکیم هستند که از ایرن میران   روش بررسی:    

بنردی شرده بره عنروان حجرم       گیری تصادفی طبقه نفر بر اساس نمونه 151با استفاده از فرمول کوکران، 
یرر اداری،  نامه محقق ساخته با تأکید برر شرش متغ   نهایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات، پرسش

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بود که روایی صوری، محتوایی و سازه و پایایی آن تأییرد  
شد. برای بررسی رابطه میان متغیرها و آزار و ابیت زنان در بیمارستان لقمان حکیم از آزمرون تری ترک    

 بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد. متغیره و برای رتبه
های حاصل از آزمون تی تک متغیره نشان داد که هر شش متغیرر یراد شرده برا آزار و      یافتهها:  یافته   

های آزمرون   ابیت زنان در محیط بیمارستان لقمان حکیم رابطه مستقیم و معنادار دارد. با این حال، یافته
ی در رتبره  گانه عامل حقوقی در رتبه اول و متغیرر اقتصراد   فریدمن ثابت کرد که از میان متغیرهای شش

 آخر قرار دارند. 
رسد که طیف متنروعی از   با توجه به ساختارهای موجود در جامعه افغانستان، به نظر میگیری:  نتیجه   

عوامل مختلف در بروز آزار و ابیت زنان در محیط کار مؤثر است. این امر که نشأت گرفته از ساختارهای 
ر، سو، مؤید فرهنگ مردساالری در این جامعه اسرت و از سروی دیگر    فرهنگی در این کشور است، از یک

های مردانه در  تر، وجود نگرش دهد. به عبارت دقیق خألهای حقوقی در زمینه حمایت از زنان را نشان می
انگراری مسرتقل آزار و    زمان، فقدان جرم شناسد. هم های کاری، آزار و ابیت زنان را به رسمیت می محیط

توانرد بره    شود که مری  میابیت زنان در محیط کار در نظام کیفری افغانستان، یک خأل حقوقی محسوب 
 تداوم هژمونی مردانه کمک کند. 

 آزار زنان، محیط کار، استبداد اداری، هژمونی، فرهنگ. ها: کلیدواژه   
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

آرزوعزیزی
 

 آرزو عزیزی : یگ هنام و نام خانواد

 شناسی قوق جزا و جرمماستر ح :یلیتحص مدرک

   arazoazizi99@gmail.com :لیمیا

  0093797276764  :تماس شماره

 حارنوالی-آمر دیپارتمنت قضایی موقف:
  

 یلیتحص یها درجه
  (1385-1388)پوهنتون هرات  :سانسیل

   (1394-1396)کابل  ر،ماستری: پیام نو
 

در شهر هرات زاده شد، دانش آموخته لیسره گروهر شراد و در     1368آرزو عزیزی فرزند احمد شاه عزیزی، در سال 

حقوق و علروم سیاسری    پهنځی به  1385از لیسه مذکور سند فراغت را بدست آورد،  در سال  12از صنف  1384سال 
 1396و در سرال   دفارغ التحصیل ش هرات وهنتونپ رنوالیحااز رشته قضا و  1388در سال   راه یافت وپوهنتون هرات 

دوره تخصصی ماستری را در رشته ی جزا و جرم شناسی با موفقیت پشت سر گذاشرت و توانسرت ماسرتر حقروق جرزا      
 گردد. 

های محکمه استیناف هرات به خدمت هموطنان خرود قررار داشرته اسرت، همزمران در       مدت شش سال در بخش
به تدریس ادامه داده و  در کنار این فعالیت ها بانو عزیزی به عنوان وکیل مداف  ابل هرات و کپوهنتون های خصوصی 

در بخرش هرای    نیرز ودنرد و  نم وکالرت  1389 سال در فامیلی و تجارتی – جزائی –آزاد در بخش های مختلف مدنی 
تص خفصلنامه بینه که م سال به عنوان مدیرمسول 5نیز فعالیت داشته که برای مدت ، حقوق زنان اجتماعی  ،فرهنگی 

را افزدوه است. مدت یکسال منحیث کارشناس  دانش خودنیز  زنان است  فعالیت داشته است. در عرصه علوم اسالمی 
مسلکی ریاست مبارزه علیه جرایم فساد اداری در اداره لوی حارنوالی وظیفره اجررا نمروده اسرت، فعرال اسرتاد کرادری        

هرای حقروق و شررعیات پوهنترون هررات        پوهنځی ن غالب و استاد بالمقط  در حقوق و علوم سیاسی پوهنتو پهنځی 
 باشد. می

 

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
 آثار و مبانی دفاع مشروع .
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 آثار و مبانی دفاع مشروع نام اثر

 تحقیقی -علمی  مقالة نوعیت اثر

 چاپ در
ل تحصیالت عالی هریوا، سالِ او ةسسؤنامة علمی ر تحقیقی م فصل

 هرات، شمارة اول،  1398بهار  نشراتی،

 www.hariwa.edu.af رسی لینک دست

از موضوعات مطرح در بیشتر قوانین مدون کشورهاسرت کره   « دفاع مشروع»نهاد اجتماعی و حقوقی      چکیده
کیفری و جزایی بسیار مورد مداقه های زیادی را ایجاد کرده است. این موضوع در قوانین ها و چالشبحث

و مطالعه قرار گرفته که نتیجة آن بروز و ظهور اختالف نظرهایی در شرایط تحقرق آن و جزئیرات آن در   
اد دفاع مشروع نیز ماننرد سرایر تأسیسرات حقروقی     بقوانین حقوقی و کیفری برخی کشورها بوده است. نه

توان به حق پرداخته شده است. چنانچه از مبانی آن می دارای مبانی و آثاری است که در این مقاله به آن
طبیعی، قرارداد اجتماعی، اجرای حق، اجبار معنوی و حفظ مناف  اجتمراعی اشراره کررد. همچنران حفرظ      
جامعه از فساد و تباهی، کمک به استقرار نظم اجتماعی و جلوگیری از وقوع جررم، علرل موجهره جررم و     

 توان اسم برد.ان آثار دفاع مشروع میمعافیت از جبران خساره به عنو
 دفاع مشروع، نظم اجتماعی، حق و نظم عمومی. های کلیدی:واژه   
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

محمدتقیپیمان
 محمدتقی پیمان  : یگ هنام و نام خانواد

 الملل  ماستر روابط بین :یلیتحص مدرک

  taqi.payman@gmail.com:لیمیا

  0093798614980 :تماس شماره

 دیپلماسی -آمر دیپارتمنت اداری موقف:

  

 یلیتحص یها درجه
 (1393-1390)پوهنتون هرات  :سانسیل

 (1396-1395ابن سینا  ) پوهنتونماستری:  
  

هررات   -در والیت غور متولد شده است.  وی از لیسه خواجه عبداهلل انصاری 3/2/1371محمدتقی پیمان به تاریخ 
فارغ گردیده و سند لیسانس خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون هرات دریافت کرده است. اسرتاد پیمران   

کابل  در رشته روابرط برین    -ابن سینا پوهنتونخود را از تحصیالت خود را تا مقط  ماستری ادامه داده و سند ماستری 
( به صفت استاد کادری 1398-1397سال ) 2الملل دریافت نموده است. استاد پیمان بعد از ختم دوره تحصیلی به مدت 

و معاون علمی مؤسسه تحصیالت عالی حکمت ایفای وظیفه کرده است. همچنان ایشان تجربه یک سرال تردریس در   
به عنوان  1400ی خود ثبت دارد. استاد پیمان از سمستر خزان  حصیالت عالی کهکشان شرق را نیز در کارنامهمؤسسه ت

دیپلماسری   -ولیت آمریت دیپارتمنت اداریؤحقوق و علوم سیاسی آغاز به کار کرده و اکنون مس پهنځی کادر علمی در 
 را به دوش دارد.  

 

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
 های رئالیسم و لیبرالیسمگاه حقوق بشر در نظریه جای .1
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 های رئالیسم و لیبرالیسمگاه حقوق بشر در نظریه ی جا نام اثر

 پژوهشی -علمی ة مقال نوعیت اثر 

 1399اول و دوم، بهار و تابستان  ةعلمی تحقیقی کتاب آسیا، سال هشتم، شمار ةنام فصل چاپ در

های رئالیسم و لیبرالیسم هدف اصلی این پژوهش است. با جهانی جایگاه حقوق بشر در نظریهبررسی      چکیده 
شدنِ مفهوم و موضوع حقوق بشر و تأثیر آن بر روابط برین کشرورها، مطالعره و بررسری حقروق بشرر در       

سری در  الملل اهمیت فوق العاده پیدا کرده است. در واق ، حقروق بشرر، مفراهیم اسا   های روابط بیننظریه
الملل مانند حاکمیت، دیپلماسی و امنیت را دچار تحولی بنیرادین کررده اسرت. سرؤال پرژوهشِ      روابط بین

های رئالیسم و لیبرالیسرم از چره   ، مفهوم حقوق بشر در نظریه«جهانی شدن»حاضر این است که در عصر
های مختلف ها دیدگاهن و لیبرالگرایا الملل به ویژه واق پردازان روابط بین جایگاهی برخوردار است؟ نظریه

الملل از  ها معقتدند که حقوق بشر در عرصه روابط بین و متعارض در باره حقوق بشر ارائه کرده اند. لیبرال
های حقوق بشرری   توان با توسعه وگسترش ارزش جایگاه و منزلتی باالی برخوردار است و از این نگاه می

های حقوق بشرری را نادیرده    گرایان نیز تالش دارند تا ارزش واق به صل  و ثبات جهانی دست یافت. اما 
 را بر اساس قدرت برتر و مناف  ملی تنظیم کنند.   نگیرد ولی آن

 الملل، رئالیسم، لیبرالیسم، مناف  ملی و آنارشیسم.واژگان کلیدی: حقوق بشر، روابط بین    
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احمداحمدیفضل
 فضل احمد احمدی    : یگ هنام و نام خانواد

 شهید بهشتی پوهنتونالملل  حقوق بین ی رشتةجوی دکتر دانش :یلیتحص مدرک

 آمر مرکز تحقیقات علمی موقف:

  

 یلیتحص یها درجه

 ادبیات پوهنتون هرات  :سانسیل

 )ص( النبیین خاتم پوهنتونالملل  : حقوق بینماستری

 )در جریان( ایران، شهید بهشتیپوهنتون الملل  : حقوق بیندکترا

 

نیلی در ولسوالی تیوره والیت غرور بره   -در یک خانواده متدین در قریه مالهای 1371فضل احمد احمدی در سال 

از  1378دنیا آمد. او تعلیمات ابتدایی را نزد پدر فراگرفت و سپس وارد لیسه نیلی که در زاده او قرار داشت، شد. در سال 

 1391هرات شد. پس از اینکه در سال  پوهنتونادبیات و علوم انسانی  پهنځی وارد  1388لیسه فارغ گردید و در سال 

خاتم النبیین)ص( ادامه تحصیل  پوهنتونهرات به درجه لیسانس فارغ التحصیل گردید، عازم کابل شد و در  پوهنتوناز 

به تدریس داشت، پس از فارغ  خویش را در رشته حقوق بین الملل پی گرفت. وی که در از همان ابتدا عالقه ای خاص

برای ادامه  1397خصوصی هرات گردید و به تدریس ادامه داد. در سال  پوهنتونالتحصیل از ماستری وارد مؤسسات و 

شرهید بهشرتی بره تحصریالت      پوهنتونتحصیل در مقط  دکتری وارد کشور ایران شد و در رشته حقوق بین الملل در 

پژوهشری  -اغت از مقط  دکتری حقوق بین الملل است، تا کنون چندین مقاله علمیخویش ادامه داد.او که در شرف فر

حقروق  »و « سازمان های بین المللی»در مجالت مختلف به نشر رسانده است و همچنین تا کنون دو اثر تحت عناوین 

حقروق   نځی پوهاز وی به چاپ رسیده است. آقای احمدی در حال حاضر عضو هیأت علمی « سازمان های بین المللی

 غالب)هرات( می باشد. پوهنتون

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
 المللی؛ های بین سازمان .1

 المللی؛ های بین حقوق سازمان .2

 ؛اعمال ممنوعه در جنگ از دیدگاه اسالم .3

 ؛خواهی طلبی و جنگ ای از صل  ماهیت انسان در هاله .4

 ؛های مبتنی بر صل  از تشکیل حکومتها و مخالفان مسل  پس  المللی دولت مسؤولیت بین .5

 ؛الملل در نظام حقوقی افغانستان گاه حقوق بین جای .6

 .توریزم در اسالم .7
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 المللی های بین سازمان نام اثر

 تألیفی -کتاب تحقیقی نوعیت اثر 

 1399ت سعید کابل، چاپ اول، بهار انتشارا چاپ در

در جهان فعلی نقش سازمان های بین المللی نزد هیچ پوشیده نیست، به ویژه زمان که نگاه گرذرا بره       معرفی
روند تأسیس و فعالیت های گسترده ای سازمان ملل متحد و دیگرر از سرازمان هرای برین المللری اعرم       

ن مری  تخصصی و عمومی صورت گیرد، نقش فعال و فعالیت عمده و اساسی این سازمان ها بیشتر نمایرا 
 گردد. 
ادبیات سازمان بین المللی نسبتاً غنی است و در بسیاری از عرصه های سازمان های بین المللی کتاب     

های متعددی نگاشته شده است. اما آنچه در این میان خأل پنداشته می شود، نبود کتاب علمی و تدریسی 
است خالصه از اکرر سازمان های بین  با ادبیات فارسی دری می باشد. این کتاب که در حد خود کوشیده

المللی برای خوانندگان عرضه کند، با ادبیات فارسی دری و تحوالت اخیر سازمان های بین المللی همراه 
 است.
این کتاب با توجه به مفردات درسی که برای درس این مضمون از سوی وزارت تحصیالت عالی ارائه     

این رو، اساتید معزز در هنگام استفاده از این منب  نیازمند رجروع بره   گردیده است، به همراه می باشد. از 
 چندین منب  برای تکمیل نمودن مفردات درسی این درس نخواهند بود. 

این کتاب در غالب، چهار بخش و یازده فصل ارائه گردیده است که بخش ها بیانگر تقسیم بندی کلی     
 پایین تر است.ها تبیین کننده موضوعات  موضوع و فصل

های بین المللی، سازمان ملرل متحرد، شخصریت، مسرؤولیت، افغانسرتان،       سازمان گان کلیدی: واژه   

 سازمان های تخصصی، منطقه ای و فرامنطقه ای.

 

 المللی های بین حقوق سازمان نام اثر

 تألیفی -کتاب تحقیقی نوعیت اثر

 .1399انتشارات سعید کابل، چاپ اول، تابستان  چاپ در

مضمون حقوق سازمان های بین المللی یکی از مضامین اساسی رشته است کره براسراس مفرردات         معرفی
وزارت تحصیالت عالی برای صنف اول در یک سمستر تدریس می گردد. بررسی موضوعات و مسرائل  

  . از ایرن  حقوقی سازمان های بین المللی یکی از زمینه تخصصی و اساسی این رشته را تشکیل می دهد
 رو، بررسی و نگاشتن کتاب در این زمینه نیاز جامعه اکادمیک کشور پنداشته می شود. 

کتاب حقوق سازمان های بین المللی که مطابق با مفردات ارائه شده از سوی وزارت تحصیالت عالی    
نگاشرته شرده    کشور، می باشد، یکی از جمله آثار است که به هدف پُر کردن خأل موجود در این زمینره 

است. نویسنده در این کتاب بیشتر به مسائل و موضوعات پرداخته است که بحث های حقوقی، مراهوی  
و بنیادی را مطرح می کند، در حالی که در کتاب سازمان هرای برین المللری بیشرتر مسرائل شرکلی و       

 ساختاری مطم  نظر می باشد.
این کتاب در غالب پنج فصل؛ کلیات و مبانی، آشنایی با سازمان ملل متحرد، ارکران سرازمان ملرل         
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 صفحه ارائه گردیده است. 264متحد، مسائل اساسی و موضوعات علمی، در 
گان کلیدی: سازمان های بین المللی، سرازمان ملرل متحرد، شخصریت، مسرؤولیت، مصرونیت،        واژه    

 فات بین المللی و انحالل.تصمیمات، حل و فصل اختال

 

 اعمال ممنوعه در جنگ از دیدگاه اسالم نام اثر

 پژوهشی -علمی مقالة نوعیت اثر

 1398اول و دوم، بهار و تابستان  هرات(، شماره -تحصیالت عالی الغیاث ة)مؤسس پژوهشی الغیاث -علمی  ةنام فصل چاپ در

م( در قرآن کریم و احادیث نبوی بگونره رسرمی    610اسالم) اعمال ممنوعه در جنگ از ابتدای تاریخ    چکیده

احکام مندرج در قرآن کریم و احادیث نبروی پیرامرون    .آغاز و تا کنون مرعی االجر می باشد)تاریخچه(
از این رو می توان گفت علی رغم تأکید دیرن اسرالم    .)مسأله( جنگ در اثر واحد جم  آوری نشده است

بر دست کشیدن از اعمال ممنوعه، نه تنها کفار و بلکه مسلمانان نیز در موارد آن احکام را اجررا نکررده   
بنابر این سوال اصلی این نوشتار این است: چه اعمال از منظر اسالم در صرحنه ای جنرگ    .اند)پیشینه(

مواض  اسالم در مورد اعمال ممنوعه مشخص بوده اما در موارد مسلمانان نیز  .ممنوع می باشد؟) سوال(
برا   .نشان دادن نقش عملی قوانین اسالم در صنحه جنگ)هدف( .بگونه دقیق تطبیق نکرده اند)فرضیه(

مراجعه به قرآن کریم، احادیث پیامبر، سیرت نبی و کتب تاریخی معتبر روش است کره در ایرن نوشرتار    

این بررسی حکایت از آن دارد که اسالم مبتنی بر قرآن کرریم و احادیرث نبروی     .ود)روش(دنبال می ش
 قوانین ویژه ای حاکم بر جنگ دارد که در صحنه مبارزات باید رعایت گردد)یافته(.

 ها: اعمال ممنوعه، جنگ، حقوق بشردوستانه بین المللی، اسالم، آیات و احادیث. واژهکلید   

 

 از صل  طلبی و جنگ خواهی یی  انسان در هالهماهیت  نام اثر

 پژوهشی -علمی ةمقال نوعیت اثر 

 1398، تابستان 18نجم، شماره )هرات(، سال پ پژوهشی پوهتنون جامی -عملی ةنام فصل چاپ در

انسان به عنوان حاکم و ساکن کره زمین سرنوشت پُر از فراز و فرود را داشته است چنانچره گراه در        چکیده
و کوشریده در برابرر مشرکالت و    فرازی از آرامش و همدیگر پذیر با دیگر هم نوعان خود زندگی کررده  

عان خود را بگونه و گاه در چنان فرودی دچار شده است که هم نوموان  روزگار از درِ مدارا به پیش برود 
و هرریچ حررس از همرردردی و انسررانیت را لمررس نکرررده از بررین برررده و زیررر تیررغ گرفترره بری رحمانرره  

انسان که تاریخ حیاتش مملو از تعارضات دورنی وی است هنوز بررای بسریاری هرا نرا      .)تاریخچه(است
مورد بات انسان سخن  شناخته باقی مانده و گاه این تعارضات باتی مان  از آن شده که بسیاری حتی در

گویند و به قول انسان بما هو انسان اکتفا کردند و از صحبت در مورد نیک خو و یا درنده صرفت برودن   
در مورد ایرن  بودند و هستند که  ی هماندیشمندان و فیلسوفانآن خودداری کرده اند)مسأله(. با این حال، 

. عده ای بر این نظر اند که انسان باتاً سرشت ه انداز پاه نیستادند و ابراز نظر کردسرشت پُر تالطم بشر 
و از همین لحاظ بیشتری تاریخ بشر در جنگ و سرتیزه سرپری   گرگ صفت و درنده خو است بدی دارد 
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

صل  وقفه بیش در میان دو جنگ نبوده است. اما تعدادی دیگر از در تاریخ بشریت شده است تا آنجا که 
خروش   ،، به باور گروه اخیر انسان باتاً ماهیت و سرشرت نیرک دارد  فیلسوفان نظریه عکس این را دارند

و می تواند با هم نوعان خود در آرامش خراطر زنردگی   خُلق است و از کمال انسانیت بهره مند می باشد 
در این میان گروه دیگر از فیلسوفان نظریه سومی را دارند که مبتنی بر دیدگاه آنان انسان باتراً  اما کند. 
بلکه این جامعه و نیازهای آن است که انسان هرا را   ،خو و درنده صفتاست و نه هم بد سرشتنیک نه 

به نظر می رسد این جامعه و نیازهرای جامعره انسران    )پیشینه(. نیک خو و یا هم بدخو پرورش می دهد.
سرفید  هاست که سرشت آنان را مشخص می کند نه بات ابتدایی آنان، بلکه بات ابتدایی بشر مانند لوح 

که اصلی جوهره خوبی و بدی در آن وجود دارد اما روزگار انسان است که یکی از این دو جوهره را است 
اگر به تاریخچه انسان و بسیاری رفتارهای دور از انسانیت آنران توجره    نابر این،برشد می دهد)فرضیه(. 

را با تعلیم ارزش های همدردی  ماهیت بدی بهره مند است که نمی توان آن وباتاً از انسان  ظاهراًشود 
از جهت دیگر، خوب بودن محض انسان و ماهیت خوش خُلقری آن نیرز   و همدیگر پذیری معالجه کرد. 

 اگر منطقی تر نگاه شود شاید بتروان  چندان به تاریخ گذشته انسان و عمل آن تطابق ندارد. با این حال،
وجود دارد کره هرر    عواملت انسان وجود دارد و به این نتیجه رسید که غریزه خوبی و بدی هر دو در با

، بجز از نیازهای جامعه انسانی این عوامل و یا نیک سرشتی انسان را رشد می دهد،ستیزه جویی  یک از
 )نتیجه(. نیستو مناف  آنان  نحو آموزش

 لوح سفید. و جویی، صل  جویی گان کلیدی: انسان، ماهیت، جنگ هواژ   

 

 های مبتنی بر صل  ها و مخالفان مسل  پس از تشکیل حکومت المللی دولت مسؤولیت بین نام اثر

 پژوهشی -علمی ةمقال نوعیت اثر 

  22و  21، شماره 1399)هرات(، سال  جامی پوهنتونپژوهشی -نامه علمی فصل چاپ در

طرح مسؤولیت بین المللی دولت ها که به عنوان قواعد ثانوی شناخته می شود از ملزومات قواعد اولیه     چکیده
حقوق بین الملل است و نسبتاً در زمینه مسؤولیت دولت ها خوب پایه ریزی شده است. اما همانگونه کره  

یرد، قواعد مسؤولیت هیچ امری به صورت مطلق نیست و نمی تواند کامل باشد و همه جوانب را در بر بگ
نیز با آنکه هفتاد سال را تدوین آن در برگرفت کامل نیست؛ بلکه موارد زیاد هستند که شاید قصرداً و یرا   
هم نسبت به اینکه در آن زمان بعضی مسایل جدید که در حال حاضر وجود هنوز رخ نداده بود، لرذا درج  

له تشکیل حکومت های پس از امضای توافرق  این طرح نشده است. از این قبیل مسائل می توان به مسأ
نامه های صل  یا به عبارتی حکومت های تجدید ساختار یافته به وسیله آشتی ملی اشاره کرد که در واق  
نه حکومت قبلی به صورت کامل قدرت را در دست دارد و نه گروه های مخالف که بعد از توافقنامه صل  

دست دارند، بلکه حکومت تجدید ساختار یافته است که از وضعیت وارد حکومت شدند کامالً قدرت را در 
خاص بهره می برد و هر دو گروه حکومت قانونی پیشین و شورشیان که قربالً مبرارزین علیره حکومرت     
قانونی بودند در اجرای قدرت سهیم اند. پس مسأله این است که سرنوشت مقررات حقوق بین الملل کره  

غیر بین المللی نقض شده اند، بعد از انعقاد موافقتنامه صرل  چگونره مری     در هنگام مخاصمات مسلحانه
تحلیلی، سرانجام به ایرن نتیجره    -شود. با استفاده از از مناب  موجود و اسناد بین المللی به روش توصیفی
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خواهیم رسید که حکومت های تجدید ساختار یافته که در آن اعضای شورشی نیز تزریق شدند، نره تنهرا   
که مسؤول اعمال خویش در هنگام مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی اند بلکه مسؤول اعمال ناقض این

مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه در هنگام مخاصمات داخلی از سوی گروه های شورشی سرهیم در  
 قدرت فعلی نیز تلقی می شوند.

مسؤولیت بین المللی دولت، شورشیان، توافق نامه صل ، حکومت تجدید ساختار یافته   گان کلیدی: هواژ    
 و عفو عمومی.

 

 جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی افغانستان نام اثر

 پژوهشی-مقاله علمی نوعیت اثر

 چاپ در
 ةتحصیالت عالی آسیا)هرات(، سال ششم، شمار ة)کتاب آسیا(، مؤسس تحقیقی –عملی  ةنام فصل

  1397، زمستان 23

حقوق بین الملل از بدوِ ایجاد تا کنون در میزان برتری، تساوی و یا پائین تر بودن از حقروق داخلری در       چکیده

جایگاه حقوق بین الملل در قانون اساسی و قوانین عادی فعلری افغانسرتان    .نوسان بوده است) تاریخچه(
در مورد برتری حقوق داخلی و یرا حقروق برین الملرل دو دیگراه       .بگونه صری  تبیین نشده است) مسأله(

بنابر این سوال اصلی  .مونیسم و ایده آلیسم مطرح است که هرکدام آموزه ها و دالیل خود را دارد)پیشینه(
نوشتار این است: براساس نظام حقوقی فعلی افغانستان حقوق بین الملرل رجحران دارد و یرا حقروق      این

به نظر می رسد در اکرر کشورهای پیروی سیستم حقوق تدوین شده با رویکرد اسالمی،  .داخلی؟) سوال(
ل در نظرام  تبیین جایگاه حقروق برین الملر    .حقوق داخلی نسبت به حقوق بین الملل برتری دارد) فرضیه(

با مراجعه به قوانین داخلی، اسناد بین المللی و کتاب های مورد  .حقوقی فعلی و قدرت اجرایی آن) هدف(
این بررسی حکایت از آن دارد که حقوق بین الملل بر اساس نظام حقوقی فعلی افغانستان،  .اعتماد) روش(

 وانین عادی قرار می گیرد) یافته(.بویژه معاهدات بین الملل، بعد از قانون اساسی و باالتر از ق
 ها: حقوق بین الملل، معاهدات، قانون اساسی و قوانین عادی.  واژه کلید   

 

 توریزم در اسالم نام اثر

 پژوهشی -علمی مقالة نوعیت اثر 

  1398گری، به کوشش وحیداهلل سلطانی، چاپ اول، انتشارات احراری، خزان  کتاب گردش چاپ در

 ها با سیاحت از قدیم االیام آشنایی دارند و این به هنگام بر می گردد که بخاطر بدسرت آوردن  انسان    چکیده
از جای به جای دیگر در حال سیر بودند و تا امروز براتغییر و تحرول ادامره دارد)تاریخچره(.      زندگی بهتر

موضوع گردشگری و یا سیاحت با توجه به آگاهی از آموزه های اسالم و مبتنی بر آیات و روایات، در اثر 
ونه پراکنده واحد جم  آوری نشده است)مسأله(. با این حال موضوع سیاحت در اسالم درکتب متعددی بگ

وجود دارد و بسیاری از نویسندگان در این عرصه قلم فرسای کردند)پیشینه(. بنابر این سوال اصلی ایرن  
نوشتار این است: سیاحت و یا جهانگردی در اسالم با توجه به مناب  موجود چه جایگاه دارد)سروال(. بره   

شرته، در قررآن کرریم و احادیرث     نظر می رسد دین اسالم از بدو نموی خویش به این موضوع توجره دا 
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پیامبر صلی اهلل علیه وسلم بارها از سیر و سیاحت نام برده شده و مورد تشویق قرار گرفته است)فرضیه(. 
جایگاه سیاحت در اسالم و بیان موارد آن در قرآن کرریم و سرنت مطهرر آن حضررت صرلی اهلل علیره       

یامبر اسالم و کتاب های معتبر علمای اسالمی وسلم)هدف(. با مراج  به قرآن کریم، احادیث و سیرت پ
روش است که در این نوشتار دنبال می شود)روش(. این بررسی حکایت از آن دارد که اسالم مبتنی برر  
قرآن کریم و احادیث نبوی سیاحت را برسمیت شناخته و برای درک و عبرت از زندگی گذشتگان دستور 

 )یافته(. به سیر و سیاحت را داده است
 سیاحت. اسالم، قرآن کریم، سنت و ها: واژه کلید   
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زادهدکتراسداهللحبیب
  زاده اسداهلل حبیب:  یگ هنام و نام خانواد

  الملل دکترای روابط بین: یلیتحص مدرک

  asadhabibzada@gmail.comایمیل: 

  0093700409041 تماس: شماره

 استاد دایمی موقف:

 یلیتحص یها درجه 
 (1383-1380) دولتی هرات پوهنتون/ ژورنالیزم پوهنتون ة: رشتسانسیل

  (1393 -1391ایران  ) ،فردوسی مشهد پوهنتونالملل  روابط بین ةماستری: رشت

 (1398 -1394) ایران  ،امه طباطبائیعلّ پوهنتونالملل  روابط بین ةدکترا: رشت
ابتدایی مکتاب خاود را در    ة، در شهر هرات افغانستان متولد گردیده است. دور15/05/1356، در سال  زاده اسداهلل حبیب

ژورناالیزم پوهنتاون    ةاز رشات  1383لیسانس خود را به سال  ةدور و وی  هلیسه را در مکتب تجرب ةگوهرشاد بیگم و دور ةلیس
چناان مقطاع    فردوسی مشهد و هم پوهنتوناز  1393وی ماستریِ خود را به سال  .دولتی والیت هرات به اتمام رسانده است

 ایران  به دست آورده است. یِئامه طباطباعلّ پوهنتونالملل  روابط بین ةدکترای خود را از رشت

حقاوق و علاوم سیاسای     پوهنځی دیپلماسای   -کادر علمی در بخشِ اداری عنوان  ، به1397، از خزان  زاده اسداهلل حبیب
ایران  امه طباطباییِعلّ پوهنتونخود را آغاز کرده و اکنون، در یک فرصت مطالعاتی که از جانب  ةغالبِ هرات وظیف پوهنتون

گاان   هعلمای نخبا   ، اجتماعی و مشکالت فرهنگی"شرکت نموده و طرح پژوهشی خویش را تحت عنوان  ،تعریف شده است
الزم به بکر است که این پرروژه طررح    .برد سر می هب "  های مقیم ایران و ناکارآمدی حقوق ایران نسل دوم و سوم افغانستانی

آید. از  شمار می هعنوان طرح کاربردی ب هکه ب ،باشد ایران می  امه طباطباییعلّ پوهنتونغالب والیت هرات و   مشترک پوهنتون
 های پژوهشی زیادی در نشریات مختلف علمی به جاپ رسیده است. چنان طرح زاده آثار و مقاالت و هم اسداهلل حبیب

 

پژوهشی-علمیهایومقالهفهرستآثار
  ؛افغانستان و ایران کشورهای در دموکراسی های چالش و ها فرصت تحلیل .1

 ؛اوباما و بو  رویکرد ةمقایس: ایران برای آن پیامدهای و افغانستان در مریکاا حضور .2

 ؛(2001-2019) «اصولی ییگرا واقع» سوی به «حداقلی نبرد» از افغانستان؛ چالش و امریکا .3

  ؛اهلل شاه امان ةدور :موردی ةمطالع ؛سنتی ةگرایی در جامع تجدد .4

 ؛صلح دموکراتیک ةدایمی نظریاپار ارزیابی درون .5

 .سپتامبر یازدهم از پس افغانستان درقبال هند خارجی درسیاست گذار ثیرأت عوامل .6

 جایگاه مطالعات صلح درآموز  عالی کشور های منطقه فرهنگی نوروز مطالعه موردی )افغانستان( .7
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 افغانستان و ایران کشورهای در دموکراسی های چالش و ها فرصت تحلیل نام اثر

 پژوهشی -علمی مقالة  نوعیت اثر

 المللی دیپلماسی و مطالعات بین ةنام فصل چاپ در

 https://uofa.edu.af رسی لینک دست

 ایجااد  بارای  و باوده  خاود  دسات  باه  ملات  سرنوشات  تعیین برای انتخاب ح  عنوان  به دموکراسی      چکیده
 معناای  به دموکراسی اما. است گرفته قرار سیاست اندیشمندان توجه مورد جامعه یک در برابر های فرصت
 و ایاران  باه  تاوان  مای  کشاورها  این جمله از.  است جدید و نوپا جهان، کشورهای از برخی در آن معاصر

 در هرچند. است نگرفته پا کشور دو این در کلمه واقعی معنای به دموکراسی هنوز که نمود اشاره افغانستان
 نظاام  در سااالر  ماردم  نظاام  هاای  نشانه از برخی دموکراسی، معیارهای و ها شاخص به توجه با افغانستان
 نسابی  میازان  مجلاس،  انتخاباات  و جمهاوری  ریاسات  انتخاباات  اساسی، قانون قبیل از افغانستان کنونی
 اجتمااعی،  شارایط  عماومی  ضعف اما خورد، می چشم به متعدد سیاسی احزاب وجود و سیاسی های آزادی

 البتاه . اسات  کارده  مواجاه  مشاکل  باا  افغانستان در را ساالر مردم نظام یک استقرار اقتصادی، و فرهنگی
 در دموکراسای  اسااس  برهمین. است برخوردار افغانستان به نسبت بیشتری پیشینه از ایران در دموکراسی
 در دموکراسای  دقیا   تحلیال  باه  داریم قصد ما که دارد را خود خاص نمودهای کشور دو این از هرکدام
 مقالاه  ایان  در تحقیا   رو . نماییم تبیین را کشور دو این در دموکراسی اهداف و پرداخته مذکور کشور

 .است تحلیلی – توصیفی صورت 
 .افغانستان و ایران ها، چالش ها، فرصت دموکراسی،: کلیدی گان هواژ   

 

 اوباما و بو  کرد روی ةمقایس: ایران برای آن پیامدهای و افغانستان در مریکاا حضور نام اثر

 پژوهشی -علمی مقالة  نوعیت اثر

 المللی دیپلماسی و مطالعات بین نامة فصل چاپ در

 رسی لینک دست
https://uofa.edu.af/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-

%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-
%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398 

 رویکاردی  قالاب  در ،2001 ساپتامبر  11 از بعاد  افغانساتان،  در آمریکاا  متحده ایاالت گسترده حضور   چکیده
 هادف  دو افغانساتان  باه  حمله رهگذر از دولت این ، اساس براین. دارد بررسی و توضیح قابلیت تهاجمی
 و القاعاده  گروه بردن بین از آن رأس در و تروریسم با مبارزه: داد قرار کار دستور در را محوری و عمده
 یای  مجموعه شده یاد اهداف تحق  جهت در. منطقه در خود هژمونیک موقعیت تثبیت برای سازی زمینه
 حضاور  سایه در ها آن و گرفت قرار متحده ایاالت رهبران نظر مد تاکتیکی – استراتژیک راهبردهای از

 – امنیتای  نیروهاای  ایجااد  چاون  افازاری  سخت های شیوه کمک به که کوشیدند افغانستان در مستقیم
 بارای  الزم زمیناه  بهداشاتی،  و آموزشای  هاای  زیرساخت تقویت مانند افزاری نرم و دیده آموز  نظامی
 نسابت  اوباما و بو  رویکردهای تحوالت که است این پرسش. آورند فراهم را نظر مورد اهداف تحق 
 کاه  است این بر فرض است؟ داشته ایران برای پیامدهایی چه تروریسم، با مبارزه محور بر افغانستان به

 پیامادهای  ،«تروریسام  باا  مباارزه » بار  دولت این امنیتی راهبرد پافشاری و افغانستان در آمریکا حضور
 از استفاده با شده تال  راستا این در. است زده رقم ایران برای را یی گسترده اجتماعی و سیاسی امنیتی،

https://uofa.edu.af/
https://uofa.edu.af/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398
https://uofa.edu.af/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398
https://uofa.edu.af/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398
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 قرار بررسی مورد توصیفی – تحلیلی رویکرد با سپس و شده آوری جمع الزم های داده یی کتابخانه منابع
 مبارزه خارجی سیاست اوباما دوره هم و پسر بو  دوره در هم که دهد می نشام تحقی  های یافته. گیرد
. اسات  داده قارار  تاأثیر  تحات  را ایران امنیت افزاری نرم هم و افزاری سخت نظر از هم ها آن تروریسم با

 . دینی گرائی افراط ، جنوبی آسیای در یی منطقه امنیت ، افغانستان ، تروریسم با مبارزه: کلیدی واژگان
 گرائای  افاراط  و جناوبی  آسیای در منطقه یی امنیت ، افغانستان ، تروریسم با مبارزه: کلیدی گان هواژ    
 .دینی

 

 (2001-2019) «اصولی یگرای واقع» سوی به «حداقلی نبرد» از افغانستان؛ چالش و امریکا نام اثر

 پژوهشی -علمی مقالة  نوعیت اثر

 سیاست جهانی ةنام فصل چاپ در

 https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_3911.html رسی لینک دست

 هماراه  باه  امریکا امنیتی استراتژی برای که آمدهایی پی و آثار تمامی کنار در سپتامبر، یازدهم ةواقع     چکیده
 تهااجم . کشاید  آزماون  باه  را افغانستان ویژه به و آسیا جنوب به نسبت دولت این تعهدات ةدامن داشت،
 بر را ای گسترده کار دستور تدریج به ، شده یاد ی واقعه از پس                                                   های هفته اولین در سرزمین این به نظامی
 به نیز رهبران این از یک هر و ؛ کرد ترسیم دولت این ان رهبر برابر در ، نرم و سخت بعمنا بسیج محور
 و امریکاا  داخلی شرایط از پذیری تأثیر چگونگی ، افغانستان درونی و پیرامونی شرایط از برداشت فراخور
 اینکه از عبارتست نوشتار این اصلی پرسش. گرفت پیش در را مشخصی رفتاری الگوی ، فردی های باور
 و اوباماا  ، باو   رهباری  هاای  دوره در افغانستان مورد در امریکا خارجی سیاست تفاوت و تشابه وجوه: 

 ایااالت  خاارجی  سیاسات :  است چنین نظر مورد ی فرضیه ، شده یاد سوال به پاسخ در کدامند؟ ترامپ
 و حفاظ  و تروریسام  با مقابله محور بر 2019 تا 2001 های سال حدفاصل در افغانستان مورد در متحده
 محاور  بار ) ای منطقه برون رویکرد بو  ی دوره در اما بود، شده ساماندهی مرکزی دولت نسبی تقویت

 در و( پااک  – آف محاور  بار )  ای منطقه درون نگر  اوباما رهبری های سال در ،(افغانستان – عراق
 .باشد می " ای مقایسه " پژوهش رو . داشت قرار دستورکار در اصولی واقعگرائی نوعی ترامپ ی دوره
 .اصولی ییگرا واقع و امریکایی گرائی لیبرا افغانستان، تروریسم،: کلیدی گان هواژ   

 

 اهلل شاه امان ةدور :موردی ةمطالع ؛سنتی ةگرایی در جامع تجدد نام اثر

 پژوهشی -علمی مقالة  نوعیت اثر

 1393غالب، شماره سوم سال پژوهشی پوهنتون  -علمی  ةنام فصل چاپ در

 https://ghalibqjournal.com رسی لینک دست

 باوده  وتجادد  نوسازی برای هایی تال  شاهد هایی دوره در خود، ونشیب پرفراز درتاریخ افغانستان      چکیده
 ناوآوری  فرایناد  ،آغااز  گرایای  تجادد  درچرایای  نظار  اختالف وجود با افغانستانی محققان اکثریت. است

 زماان  پژوهشگران این اکثر دانند؛ می میالدی1870 دهه را افغانستان جامعه حیات در اجتماعی وتوسعه
 تجدد فرایند چگونگی. اند دانسته زمینه دراین پژوهش برای دوره ترین مناسبت را خان اهلل امان سلطنت

https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_3911.html
https://ghalibqjournal.com/
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 شاده  بررسای  مقالاه  درایان  ، رویکرد این چرایی توصیف و خان اهلل امان شاه حکمرانی دوره در خواهی
 دهاد  پاسخ اصلی سوال این به توصیفی -تبیینی رو  از استفاده با کند می تال  حاضر تحقی . است
 باا  خاان  اهلل اماان  شاه خواهانه تجدد اقدامات وچرا گرفت اوج شد، آعاز چگونه خواهی تجدد فرایند که

 منطقه سیاسی شرایط درک که است این شده مطرح پرسش به(فرضیه) اولیه پاسخ ؟ شد برو رو شکست
 افغانستان جامعه سنتی های ساختار و دینی های باور اما کرد راهنمایی نوسازی ضرورت به را اهلل امان ،

 مواجاه  شکسات  با و زده دامن اجتماعی های تنش به اهلل امان شاه خواهانه تجدد اقدامات تا شد باعث
 شاده  انجاام  ایساتون  دیویاد  الگوی ودرقالب سیستمیک شناسی جامعه رو  با فرضیه این آزمون.شود
 .است

 .سنت و مدرییته  منطقه، سیاسی شرایط خان، اهلل امان گرایی، تجدد گان کلیدی:  هواژ   

 

 ارزیابی درون پاردایمی نظریه صلح دموکراتیک نام اثر

 پژوهشی -علمی مقالة  نوعیت اثر

 1397سال  ،دوم ة، شمار پژوهشی پوهنتون غالب -علمی  ةنام فصل چاپ در

 https://ghalibqjournal.com رسی لینک دست

 در کاه  اسات  هاایی  نظریاه  برانگیزتارین  مجادلاه  از حاال  عین در و ترین باسابقه از "دموکراتیک صلح" ةنظری     چکیده
 جساتجویی  مبناای  بر نظریه این ی شالوده. است شده ارائه الملل بین روابط لیبرالیستی های دیدگاه کالن چارچوب
 کشاورهای  دیادگاه  ایان  اسااس  بر. است یافته قرار جهانی ی عرصه در صلح تعمی  و گیری شکل جهت در فراگیر

 فصال  و حال  آمیاز  مساالمت  طاور  به نیز آنان احتمالی های تعارض و جنگند نمی هم با هرگز لیبرالی و دموکراتیک
 رشته در موجود های نظریه  بنابرین. است هنجاری و تجویزی  ای نظریه دموکراتیک، صلح ترتیب، این به. گردد می

 متفاوتی نگاه خود شناسی معرفت و شناسی هستی نوع و تأکید نظر مورد عوامل به توجه با کدام هر الملل بین روابط
 مهم عنوان به کانت آراء بر تأکید ضمن است گردیده کوشش نوشتار این در. دارند المللی بین موضوعات و مسائل به

 شاد  خواهد توجّه آن با مرتبط اندیشمندان دیگر دیدگاه به پارادایمی درون وارزیابی نقد مکتب، این پرداز نظریه ترین
 دموکراتیاک  صالح  نظریه از جانبه همه بررسی از وبعد. است یافته تنظیم تحلیلی -تحقیقی رو  مبنای بر مقاله این
 صالح  پاردازان  نظریاه  باا  اختالفای  مکتبای  هاای  ریشاه  نظر از که پردازان نظریه از گروهی:  رسیدیم نتایج این به

 هاای  رقابات  هاا  دموکراسای  میاان  اگار  ماثال . اند نموده وارد تئوری این به فنی ایراد چندین اما. ندارند دموکراتیک
 هاای  دموکراسای  عنوان به همدیگر از دموکراسی تصورات است ممکن باشد، داشته وجود بنیادین امنیتی و اقتصادی
. اسات  مواجاه  متعاددی  احتماالی  هاای  وخشونت ها ثباتی بی با دموکراتیزاسیون پروسة اینکه و  یابد تغییر جو صلح

 درونای  هاای  شاکاف  بار  تأکیاد  با دموکراتیک صلح فرانظریه ارزیابی برای است تالشی مقاله گیری نتیجه سرانجام
 .آن در موجود
 فرهنگی. -های هنجاری صلح، جنگ و دیدگاه ، گان کلیدی: صلح دموکراتیک، کانت واژه    

 

 سپتامبر یازدهم از پس افغانستان درقبال هند خارجی درسیاست گذار تاثیر عوامل نام اثر

 پژوهشی -علمیمقالة  نوعیت اثر

 1398سال  ،26 ةپژوهشی پوهنتون غالب، شمار -علمی  ةنام فصل چاپ در

 https://ghalibqjournal.com رسی لینک دست

https://ghalibqjournal.com/
https://ghalibqjournal.com/
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هند و افغانستان در ادوار مختلف تاریخی، روابط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و ایان رواباط، باا فاراز و          چکیده
نشیب های زیادی همراه بوده است. دکترین کالن سیاست خارجی هند کشورها را به ساه دایاره متحاد    

داد شاده و مای   المرکز تقسیم می کند که در نقشه های استراتژیک، افغانستان بخشی از جنوب آسیا قلم
توان گفت که افغانستان در استراتژی کالن هند در دایره نخست جای می گیارد؛ لاذا ایان کشاور دارای     
اهمیت ویژه ای در سیاست خارجی هند است. هند که در زمان تسلط طالبان بر افغانستان نفاوذ خاود در   

اری جویانه نسبت به این کشور سپتامبر رویکردی مثبت و همک 11این کشور را از دست داده بود، پس از 
داشته است. یافته های این تحقی  نشان می دهد هند درصدد است با نقش آفرینی بیشاتر در تحاوالت   

را کااهش داده و   –پاکستان  –داخلی افغانستان و کمک به بازسازی این کشور، نفوذ دشمن دیرینه خود 
 ای هساته  ناماه  با ایاالت متحاده )موافقات   اهداف خود را عملی سازد. امضای پیمان همکاری راهبردی

، این کشور را بیش از پیش مصمم ساخته تا با سرمایه گاذاری در  2006آمریکا( در سال -هند غیرنظامی
این پژوهش درپى پاساخگویى باه    افغانستان بر نفوذ و تثبیت جایگاه خود در این کشور و منطقه بیفزاید.

هند در قبال افغانستان پس از  یخارج یاستدر س یرگذارتاث یاست که عوامل و مولفه ها اصلی این سوال
وامل تاثیر گذار بار سیاسات خاارجی هناد در     یست؟ و فرضیه تحقی  چنین است: عچ 2001سپتامبر  11

یان  عبارتند از: تقابل و تضاد با پاکساتان و جلاوگیری از نفاوذ ا    2001سپتامبر  11قبال افغانستان پس از 
کشور در افغانستان، مهار گروه های افراطی در افغانستان، مشارکت در بازسازی افغانستان، شکل گیاری  

 یک دولت مرکزی مستقل در افغانستان، تحوالت منطقه ای و بین المللی و وجود منافع اقتصادی.
 یمولفاه هاا   یرسا هند و بر یافغانستان در سیاست خارج  جایگاه  و شناخت  هدف این پژوهش تبیین     
-توصیفى ، تحقی   باشد. رو  یم در بازه زمانی مذکور قبال افغانستان درهند  یخارج یاستدر س یلدخ

تحقی   نتایجاى و اینترنتى صورت گرفته و  عمدتا به رو  کتابخانه  اطاالعات  گاردآورىو   است  تحلیلى
 و تحلیل شده است.  تاجزیه  به شیوه کیفاى

سپتامبر، طلبان، پاکستان و  11سیاست خارجی هند، موقعیت ژئواستراتیژیک افغانستان،  گان کلیدی: واژه
 تروریزم.

 

 نام اثر
 :مطالعه موردی) ؛فرهنگی نوروز ةهای منطق گاه مطالعات صلح درآموز  عالی کشور جای

 افغانستان( 

 پژوهشی -علمی مقالة  نوعیت اثر

 چاپ در
آفرینی  یان و صلحپوهنتون؛  المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایران همایش بین همایش ساالنه و اولین پنجمین

 نوروز ةدر منطق

 رسی لینک دست
https://ipsan.ir/wp-
content/uploads/2022/04/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%
87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.pdf 

 دوام. اسات  جامعه در پایدار ە  توسع و رشد متضمن بوده، بشری فطری نیازهای ازجمله امنیت و صلح     چکیده

 ە  زاد اجتمااعی  نابساامانی . اسات  ساخته نیافتنی دست تحولی یا پدیده را صلح افغانستان، کشور در جنگ
 مردمسااالری  فرایند دائمی، ثبات عدم مبنا، همین بر. است رسانده مردم به زیاد های آسیب مداوم جنگ 

https://ipsan.ir/wp-content/uploads/2022/04/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.pdf
https://ipsan.ir/wp-content/uploads/2022/04/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.pdf
https://ipsan.ir/wp-content/uploads/2022/04/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.pdf
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 فرهنگای،  اقتصاادی،  زیربناهای ە  توسع مجال ساخته، روبرو جدی چالش با نیز را خوب داری حکومت و
 افغانساتان  ماردم  کاه  هرچند پسین، سال بیست در. است گرفته افغانستان مردم از را اجتماعی و سیاسی
 مساالمتآمیز  انتقال بار نخستین برای و نمایند برگزار هایش حاشیه همه با را انتخابات چندین اند توانسته
 از رفات  بیارون  بارای . دارد ادامه جنگ بحران کشور این کنار و گوشه در هنوز اما باشند، شاهد را قدرت
 و معرفای  افغانساتان  عاالی  آماوز   سیساتم  در صلح اهمیت و جایگاه که است نیاز بغرنج، وضعیت این

 و اسات  نیازمناد  مصاالحه  فرایناد  به جامعه عادی، وضعیت به بازگشت و جنگ قطع برای. گردد نهادینه
 تار  آسان آموزشی، یکروند در مصالحه و شود می مهار منازعه آن با که میشود گفته فرایندی به مصالحه

 صالح  و صالح  اعمار در تا دارند ومسوولیت رسالت عالی تحصیالت نهادهای و آید می دست به ارزانتر و
 نقاش  کاه  باود  خواهاد  ایان  پژوهش این در اصلی پرسش رو، این از.باشند داشته را اساسی نقش سازی
 پاژوهش  ایان  در بود؟ خواهد چگونه افغانستان کنونی دروضعیت صلح ایجاد و پایدار توسعه در هاپوهنتون
 مردم، یعنی سیاسی، توسعه کلیدی مولفه در اساسی و مهم نقش عالی تحصیالت که شود می داده نشان

 تسهیل جامعه در را پایدار سیاسی توسعه به دستیابی میتواند خوبی به و میکند ایفا مدنی جامعه و حکومت
 اطالعاات  گاردآوری  مطالعاه،  موضاوع  باه  توجه با بوده تحلیلی -توصیفی پژوهش نوع. نماید تضمین و

 تجزیاه  کیفای  شایوه  باه  نیاز  پژوهش های یافته و گرفته صورت اینترنتی و ای کتابخانه رو  به بیشتر
 تحکایم  در هاا پوهنتون نقاش  واکاوی افغانستان، در کنونی حساس شرایط به توجه با. شد خواهد وتحلیل
 خواهاد  هماراه  باه  کاه  هام  نتایجی و میآید شمار به تحقی  این مهم اهداف از یکی کشور این در صلح
 .گردد تلقی ارزنده و مفید بسیار افغانستان پایدار صلح و توسعه در میتواند داشت،
 داری خوب، مردم ساالریواژگان کلیدی:  توسعة پایدار، صلح، افغانستان، حکومت   
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 دکتر علی اصغر مدبر:  یگ هنام و نام خانواد
 الملل دکتری حقوق بین: یلیتحص مدرک

 : پوهندویرتبة علمی

 modaber1985@yahoo.com:لیمیا
  0093790273067 تماس: شماره
 استاد بالمقط موقف: 

  

 یلیتحص یها درجه
 (1382-1386)پوهنتون هرات  :سانسیل

 (1387-1390شهید بهشتی تهران ایران ) پوهنتونماستری: 
 (1390-1395شهید بهشتی تهران ایران ) پوهنتوندکترا: 

هررات و   پوهنترون از رشرتة حقروق و علروم سیاسری از      1382لیسانس خود را به سرال   ،علی اصغر مدبر
دست آورده اسرت.   الملل به حقوق بین ةشهید بهشتی تهران در رشت پوهنتوناز  1390ماستریِ خود را به سال 

 1395شهید بهشرتی تهرران در سرال     پوهنتونالملل از  حقوق بین ةرا در رشتچنان مقط  دکترای خویش  هم
 .است دهاخد نمو

حقروق و علروم    پوهنځی عنوان کادر علمی دیپارتمنت حقوق عمومی  ، به1392علی اصغر مدبر، در سال 

حقروق و   پهنځی با  1392عنوانِ استاد بالمقط  از سال  چنین به ؛ همهرات تقرر حاصل نمود پوهنتونسیاسی 
 د.  کاری دار غالب. هم پوهنتونعلوم سیاسی 

 

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
 ؛حقوق معادن .1

 ؛الملل مناب  حقوق بین .2

 ؛حق در نظام حقوقی افغانستان ةکنند بررسی تحلیلی مشخصات بنیادین قانون محدود .3

 ؛الملل بین حقوق نظام عرصه در انصاف کارکرد بررسی .4

5.  Investigating Transparency in Afghanistan's LegalSystem with regard to 

International Law Documents; 

6. The Role of Human Resource ManagementStrategies on Organizational Performance 

(A CaseStudy of Private Universities in Herat City –Afghanistan); 

7. The Effect of Corona Virus Spread in Increase or Decrease of Government Role in 

the View of Realists and Liberates. 

 حقوق معادن نام اثر
 کتاب درسی  نوعیت اثر
 ( The Asia Foundationکاری دفتر  وزارت تحصیالت عالی )با هم  چاپ در
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

حقوق وجایب افراد مختلفی است که در فعالیت های معدن کاری دخیل  نظام حقوقی معادن شامل     معرفی
اند. این اشخاص به طور کلی قراردادی، دارنرده جواز،دولت،کارگران،باشرندگان محرل و سرایر افرراد      
میگردد. مشخص ساختن حقوق و مسولیت های هر یک از افراد متذکره می بایست به طور دقیرق در  

د. از طرفی هم این نظام باید در مطابقت با نیازهای جامعه و موازین بین نظام حقوقی کشور تبیین گرد
المللی باشد. تبیین و تشری  موارد فوق در قالب کتاب درسی، هدفی است که در این مضرمون مرورد   

 توجه بوده است. این کتاب دارای هشت فصل به شرح زیر می باشد می باشد
 معرفی حقوق معادن فصل اول:
 اردادها و جواز معادنقر فصل دوم:
 کارگران معادن فصل سوم:

 فصل چهارم: مالکیت معادن
 : معادن و محیط زیستپنجمفصل 
 معادن و باشندگان محل :ششم فصل
 : توسعههفتم فصل
 : استخراج،بازسازی و مسدود سازی معادنهشتم فصل
 مالکیت.و  کارگران محیط زیست، توسعه، قرارداد، معدن،: کلیدی کلمات   

 

 مناب  حقوق بین الملل نام اثر

 )نویسنده هیو تریلویی( کتاب ةترجم نوعیت اثر
 علمی پوهندوی ةدر جهت کسب رتب

 وزارت تحصیالت عالی چاپ در

  الزمه گرید عبارت به دارد آن مناب  و یمبان وفهم درک به ضرورت، الملل نیب حقوق تیماه شناخت    معرفی
 یالگرو  ارائه اساس نیا بر.است الملل نیب حقوق مناب  از درست درک ، الملل نیب حقوق یمبان شناخت
 ییگرا یعیطب از اعم آن یفلسف یها کرد یرو تقابل به توجه با الملل نیب حقوق مناب  از ریتغیال و واحد

 مسئله به پرداختن با یلویوتریه  سوریپروف کتاب ثیح نیا از.گردد یم قلمداد  یبد یامر یستیویتیپوز و
 .سازد یم یمتجل را آن یفلسف و یتیماه شناخت الملل نیب حقوق مناب 

 ؛فصرل  آن مفهروم  و الملل نیب حقوق تیماه به راج  اول فصل در که بوده فصل ده شامل کتاب نیا  
 چهرارم  فصرل  الملرل؛  نیبر  حقروق  یبرا ی،منبع عرف سوم فصل  حقوق؛ منب  عنوان به معاهدات دوم

 ششرم  فصرل  الملرل؛  نیبر  حقوق یفرع مناب  پنجم حقوق؛فصل یبرا یمنبع مراب  به حقوق یکل اصول
 عام آمره،تعهدات قواعد:  خاص موارد هفتم ؛فصل مراتب سلسله ای،انفعال و الملل؛فعل نیب حقوق مناب 

 نینرو  یها کردیرو یبرخ نهم فصل الملل؛ نیب حقوق یفرع یها نظام هشتم فصل نرم؛ الشمول،حقوق
 .پرداخته می شودپایانی کتاب  سخن به دهم فصل در و

 حق در نظام حقوقی افغانستان ةکنند بررسی تحلیلی مشخصات بنیادین قانون محدود نام اثر

 پژوهشی -علمی  ةمقال  نوعیت اثر

 پوهنتون هرات ،پژوهشی علوم اجتماعی اندیشه -علمی  نامة فصل  چاپ در
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 1394، زمستان  4 سال سوم نشراتی، شماره

 و یروانر  اسرتمرار  و ثبرات  نرده، یآ به نسبت قانون شمول داشتن، تیقطع و تیشفاف صراحت، کلیت،     چکیده
 به قانون حکومت یشکل اصول و حق کننده محدود قانون نیادیبن مشخصات جمله از آنها یریپذ اجراء
 در یاساسر  ینقشر  جامعره،  در عردالت  و یحقروق  تیامن تحقق رهگذر از مشخصات نیا. روند یم شمار
 یرسرم  دولرت  یریر گ شرکل  از سال نیچند گذشت رغم به. ندینما یم فاءیا داریپا و یواقع صل  یتجل

 یادیر ز فاصرله  صرل   طعم دنیچش با هنوز افغانستان مردم کشور، نیا یاساس قانون فیتأل و افغانستان
 یکارهرا  و سراز  نداشرتن  و نیقوان ثبات عدم نیقوان نشدن نهینهاد ،یحقوق یخال نگارنده باور به. دارند

 و افغانستان در یحقوق تیامن تحقق یاساس موان  جمله از توان یم را یالتیتشک یها ساختار در مناسب
 .دانست آن در داریپا صل  یتجل جهینت در

 .یحقوق تیامن ،یماهو قانون حکومت ،یشکل قانون حکومت اصول، قانون، حق،: گان هکلیدواژ    
 

 الملل بین حقوق نظام ةعرص در انصاف کارکرد بررسی نام اثر

 پژوهشی -علمی  مقالة  نوعیت اثر

 پوهنتون هرات ،پژوهشی علوم اجتماعی اندیشه -علمی  ةنام فصل  چاپ در
 60- 53 ص1399 بهار ،1 شماره

 که است چندبعُدی ساختاری دارای و جهانشمول و مشترک فرهنگ تجلیات از یکی عنوان به انصاف       چکیده
 حقوقی نظم اینکه به توجه با .است گرفته قرار متمدن ملل موردپذیرش عدالت واقعی به رسیدن جهت در

 برا  نمیباشد، میسر آن مکانی و زمانی عامل جز این عدالت و مینماید را واقعی عدالت اقتضاء جامعه هر در
 این بیانگر خود میباشد، با واقعه متناسب قاعده کننده تبیین که بینالملل نظام سوی از عینی روش پذیرش

دلیرل   بره  ال اصرو  .اسرت  برخوردار ویژهای جایگاه از رویهای و وضعی نظام قلمرو در انصاف که است امر

 که است بوده برخوردار کمرنگی نقش از انصاف موضوع بینالمللی، سط  در انصاف کارکرد شناسایی عدم
 خواهرد  معرین  انصراف  عملکرد و دقیق دامنه بینالملل حقوق حوزه در انصاف شناسایی کارکرد و تبیین با

 جامعهشناختی تحلیل روش بر نگرشی و فلسفی و روش منطقی تاریخی، رویدادهای علمی تحلیل .گردید
 را انصراف  کرارکرد  شناخت حرداقلی  زمینه که است تحقیقی روش نوعیت کیفی، رویکرد با حقوقی قواعد
 شده ناعادلنه، وض  قاعده از امتناع و جدید حقوقی قاعده شکلگیری به توجه نتیجه در .است نموده مساعد

 نظام توجه که است کارکردهایی جمله از جدید حقوقی قاعده جرحوتعدیل و حقوقی قاعده تکمیل و اتمام
 حروزه  در انصراف  مختلرف  کارکردهای تبیین با نهایت در .است نموده معطوف خود به بینالملل را حقوق
 نقش به خود بینالمللی تعامالت در میبایست لجرم بینالملل تابعان حقوق که مینماید روشن بینالملل حقوق

 .نمایند جدی توجه انصاف تأثیرگذار

 شناختی جامعه و فلسفی روش منطقی، روش عدالت، فرهنگ، انصاف،: کلیدی کلمات   
 Investigating Transparency in Afghanistan's Legal نام اثر

System with regard to International Law Documents 

 پژوهشی - علمی ۀمقال  نوعیت اثر
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 ,E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138, Volume.7, Issue 1 ,(IJRAR)  چاپ در
Page No pp.800-810, February 

   http://www.ijrar.org/IJRAR2001112.pdf  رسی لینک دست

 The state's orbital transparency in dealing with the citizens of society is    چکیده

strongly linked to the proving of legitimacy, the rule of law, accountability, 

and participation. The legitimacy of power depends on the realization of a 

certain level of values that is ensured in the administrative and legislative 

process and based on the rule of law. As long as the government does not 

want to engage citizens in various processes of social and political activity, it 

will naturally evade the rule of law. The crisis of corruption in different 

areas in Afghanistan will not be eliminated only by the mere adoption of 

rules, both substantially and formally. Rather, pay attention to cost-benefit 

approaches; relative deprivation; rent-seeking; supporters, strategies and 

tactics. 

    Keywords: Accountability, Legitimacy, Rule of Law, Strategy, Tactics, 

Technique, Transparency. 
 

 نام اثر

The Role of Human Resource Management 

Strategies on Organizational Performance (A Case 

Study of Private Universities in Herat City – 
Afghanistan) 

 پژوهشی - علمی مقالة نوعیت اثر 

 چاپ در
www.ijrar.org (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138) 

© 2020 IJRAR February 2020, Volume 7, Issue 1 

 This Article aims to examine the role of human resource management     چکیده

strategies its dimension comprises of“recruitment and selection, training and 

development, sustain of human resources, performance appraisal, and 
rewards” on organizational performance relating to the perspectives of 

academic leaderships in private universities in Herat city that includes dean 

of collages, their assistance, head of departments, and head of administrative 

units. 

    The result of this Article was the following: the levels of human resource 

management strategies along with organizational performance in private 

universities are high. There is a positive strong correlation as well as an 

impact of human resource management strategies and organizational 

performance. Based on the results of this Article, a set of recommendation 

presented in order to enhance the role of human resource management and 
organizational performance. 
   KEYWORDS:HRM strategies, recruitment and selection, training and 

development, sustain of human resource, performance appraisal, rewards, 

and organizational Performance. 

 The Effect of Corona Virus Spread in Increase or Decrease of نام اثر
Government Role in the View of Realists and Liberates 

https://www.ijrar.org/papers/IJRAR2001112.pdf
https://www.ijrar.org/papers/IJRAR2001112.pdf
https://www.ijrar.org/papers/IJRAR2001112.pdf
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 پژوهشی -علمی  ةمقال نوعیت اثر

 ,Edition: Volume 10 Issue 3, March 2021 چاپ در

 The right to health is one of the most fundamental human rights, which is     چکیده

emphasized in human rights documents. The spread of the coronavirus has 

posed major challenges to the various dimensions of human rights, the most 

important of which is the right of being healthy. There are basically two 

perspectives about the belief in the role of government and international law 

in general. The first view is the realist’s view, who see the behavior of 

governments based on their benefits and question the implementation of 

international law. The second group is the liberals, who place great emphasis 

on the application of international law. According to the beliefs of this group, 

governments also generally have certain responsibilities in relation to 

securing and guaranteeing this right. It is clear that governments cannot fully 

guarantee the health and well-being of individuals, but governments can 

provide conditions in which the health of individuals is protected and access 

to health is possible for individuals. This obligation is driven by the 

obligations of governments to implement human rights in accordance with 

international law. 

    Keywords: corona, government, international low, liberates, realists 
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 رتبة علمی: پوهندوی

 Khalil.ahmad.fazl@gmail.com:لیمیا
  0093700402628 تماس: شماره
 استاد بالمقطعموقف: 

 یلیتحص یها درجه
  (1998-1993) مصر ،االزهر پوهنتون :سانسیل

 (1398 -1396) تهران ،شاهد پوهنتونماستری: 
 

پوهندوی خلیل احمد فضل استاد فاکولتة حقوق و علاوم سیاسای پوهنتاون هارات اسات. او  تعلیماات ابتادائی و        
فضل در مکتب استاد صالح الدین سلجوقی و متوسطه را در در شهر هرات که متولد آن است سپری کرده است. استاد 

مدرسة عالی جامع هرات درس خواند اما نظر به اوضاع نابسامان آن زمان مجبور به ترک دیار  گردید و در شهرستان 
االسالم احمد جاام  ا  سکونت اختیار کرد. وی تعلیمات خویش را در مدرسة شیختربت جام کشور ایران همراه خانواده

باشد نزد استادان برجستة مهاجرین و انصاار اداماه داد و   رسمی اهل سنت در جمهوری اسالمی ایران می که از مدارس
میالدی جهت ادامة تحصیالت عالی، عازم کشور پاکستان گردید و بعد از ساپری نماودن دوره آموزشای     1989درسال 

د وبعد از ساپری نماودن دوره متاذکره در    زبان عربی وارد رشته علوم سیاسی اکادمی اسالمی ساینس و تکنالوژی گردی
االزهار مصار درس خواناد و در     پوهنتونبا اخذ بورسیه از کشور جمهوری مصر وارد آن کشور گردید و در  1393سال 
التحصیل گردید. استاد فضل پس ساله از دانشکدة حقوق موفقانه فارغبعد از سپری نمودن دوره لیسانس پنج 1998سال 

اسالمی ساینس و تکنالوژی به  پوهنتونیل در کشور مصر به کشور خود بازگشت و به حیث استاد در از فراغت از تحص
مذکور در سال  پوهنتونایفای وظیفه و ارائة خدمت به مردم سرزمینش پرداخت. او پس از تدریس یک دورة موفقانه در 

و در همان زمان به تدریس هرات وارد فاکولته حقوق و علوم سیاسی گردید  پوهنتونبه عنوان عضو هیأت علمی  1384
چون حقوق جزای اختصاصی، حقوق جزای اسالم، اساسات حقوق اسالم و حقوق عینی پرداخت و در سال  مضامینی هم

 1386به صفت رئیس فاکولتة حقوق وعلوم سیاسی نظر به لزوم دید مساووالن وقات تعیاین گردیاد و در ساال       1385
موفقانه دوره متذکره  1388شمسی با دریافت بورسیة دوره ماستری عازم کشور جمهوری اسالمی ایران گردید و درسال 

را در رشتة حقوق خصوصی به پایان رساند. وی دارای جواز وکالت دفاع و عضو انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان 
علمی تحقیقای داخلای و خاارجی از وی باه چااپ رسایده اسات. و         مقاله در مجلة های چندیننیز میباشد و تا اکنون 

 همچنین اکنون در کنار پیشبرد پست آمریت دیپارتمنت حقوق خصوصی و تدریس مضامین حقوق عینی و حقوق فامیل

؛ مسولیت ریاست انجمن استادان پوهنتون هارات را نیاز   وحقوق وجایب در پوهنتون هرات و پوهنتون خصوصی غالب 
 می باشند. عهده دار

 

پژوهشی–هایعلمیومقالهآثارفهرست
 کتاب

 . متون فقهی و حقوقی1

 مقاالت داخلی
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 ؛. ضمانت اجرای شرایط قرارداد در حقوق ایران و افغانستان و فقه اسالمی2
 ؛ . بررسی تطبیقی رهن رسمی در فقه و حقوق افغانستان3
 ؛. بررسی ارز  شهادت در اثبات دعوی مدنی4

 ؛ایجاب و قبول در انعقاد عقد. نقش 5

  ؛. بررسی ح  حبس مال در قانون مدنی افغانستان و فقه حنفی6

 ؛. بررسی تصرفات صغیر در پرتو قانون مدنی افغانستان7

 المللی مقاالت بین
8. STUDY OF ADMINISTRATIVE OFFENSES AND PENALTIES IN 

AFGHANISTAN LEGAL SYSTEM; 

9. Study of the Civil Liability of Defense Lawyer in Legal System of Afghanistan. 

 

متونعقای حقوقیناماثا

کتابدرسینوعت اثا

(The Asia Foundationکاریدعتا  اارهتحصتالهعالی)تاه چاپدر

متونعقای حقوقیمنحت یکمضمومجدیددررشتهحقوقتاار یااادجدیادتاهمااعی

منظوراناااسراتطهعقه حقاوقدرحاواهحقاوقمادنیدرنظاامحقاوقیاعغانساتان 

۱۵آشناییمحصالنرشتهحقوقتامتونعقایتد ینیاعتهاس .درایناثاکهمشتم تا

درسدرقالبششمیتاشد؛اتتدامتنیااکتابهایماتیاعقایدرجرادیاده،متااقیاا 

ااقوانتناعغانستانتهخصوصقانونمدنیتذکایاعتاهاسا .درموادماتیطتهآنمویوع

اختاتامقایسه،تجزیه تحلت تح ُراتطهتتنعقه حقوقتاجستهرادیدهاس .

؛عص ا لآعقدتت 

؛عص د مآعقداجاره

؛عص سومآعقودتوثتقی

؛عص چاارمآعقودتیاعی

؛عص پنج آغصب اتالف

.ادلهاثیاهعص شش آدعوی 

کلتدیآمتون،تیاع،توثتقُدعوی،غصب اتالف. کلماه
 

یمان اجاایشاایطقاارداددرحقوقایاان اعغانستان عقهاسالمیناماثا

پی هشی-علمی مقالنوعت اثا

۱۳۸۸سال،۲۸ۀشمار،مجلهاندیشهچاپدر
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قاارداددرقاوانتنمادنیاعغانساتان ایاااناانظاااناواعشاایطمقارتاایایجادعقدیاچاتده

شاایط یمان اجاایعدمرعای آناا،متفا هتودهاس .درقانونمادنیاعغانساتانتااای

اناقادهاعقدیارکان،شاایطاناقاد،شاایطصح ،شاایطنفاذ شاایطلز مراالامدانسته

ن،عساد عدمنفوذرامقارنماودهاسا .اماادرقاانونمیشود تاعدمرعای آنها،تطال

مدنیایاانتاایاناقادهاعقدیشاایطاساسیصح مااملهرامقاررادیده تاعدمرعای 

آنااتهعنوانیمان اجاا،تطالن عدمنفوذراتاتتننمودهاس .

عدمنفوذ.کلماهکلتدیآرکن،شاط،اص ، صف،صح ُتطالن،عساد 
 

تارسیتطیتقیرهنرسمیدرعقه حقوقاعغانستانناماثا

پی هشی-علمی مقالنوعت اثا

۱۳۸۹سال،۳۱–۳۰ۀشمار،مجلهاندیشهچاپدر

عقدرهنرسمییایااانواععقودتدمتنیاس کههدفااتدستسآنحمای حاقدایانچاتده

سایب(شاالیتاودننتاز–مویاوع–ماتانمیتاشد؛تهایاعهارکانمویوعیعقد)ریا

رکندیگایاس کهتاایاناقاداینعقدحتمیمیتاشد.درعقاهاساالمیتناااعقادرهان

ندانستهاند؛لذادرمشا عت رهنرسمیاحتالفنمودهکاهنظااحتاایراتدمتنکنندهدی

تاشد.راجحماتقدتهصح رهنرسمیمی

ماهون.،رسمی،حتاای،قیض،راهن،ماتان رانکلتدیآرهن اژه
 

تارسیاراششاادهدراثیاهدعویمدنیناماثا

پی هشی-علمی مقالنوعت اثا

۱۳۹۰سال،۳۳ۀشمار،مجلهاندیشهچاپدر

ااآنجایکهشاادهتاتاریخحقوقراهخورده،درهمهستست هایحقوقیساتق حالچاتده

تهعنوانیایااادلهاثیاهدعویشناختهشده،ااجایگاهخاصیتاخوردارمیتاشاد.محااک 

 ساای اثیااهدراعغانستانتاساتقهعقایکهدارد،شاادهراتاهعناوانیاایاامامتااین

دعا یمورداستفادهقاارداده،عمال تهآناهمت ایادیقایلند.

 اژرانکلتدیآشااده،شاود،ادلهاثیاه،دعویمدنی،محاک .
 

 نقش ایجاب و قبول در انعقاد عقدناماثا

پی هشی-مقال علمینوعت اثا

۱۳۹۱سال،۲ۀشمار،غالب مجلچاپدر

ایجاب قیولدرعقهاسالمی قانونمدنیاعغانستانااجملاهارکاانعقادمحساوبمایچاتده

رادد؛الیتهتااینتفا هکهدرعقهاسالمیایناهایجاب قیولتاایاناقادکاعتس یااختاا
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اختالفنظا جوددارد.عقاایحنفیتاایاناقادعقد جودایجاب قیولراکاعیمیدانند 

جماورعقااءتهاینتا رندکهدرپالویایجاب قیولعاقادین ماقاودعلتاهنتازااارکاان

تاایاناقادعقاد۵۰۶محسوبمیشود.قانونمدنیاعغانستانتاپتا یااعقهحنفیدرماده

 جودایجاب قیولراکاعیدانستهاس .

.قدع رانکلتدیآایجاب،قیول،اراده،اناقاد اژه
 

 بررسی ح  حبس مال در قانون مدنی افغانستان و فقه حنفی نام اثر

 تحقیقی -علمی  مقالة  نوعیت اثر

 1392سال ، 2 ةشمار ،اندیشه ةمجل  چاپ در

ح  حبس یکی از قدیمی ترین وسایل تضمین کننده دین در بین تآمینات عینای و شخصای باه          چکیده
تواند به طور فردی و بدون کدام پروسجر قبلی و یا بعدی از آن استفاده حساب می آید؛ زیرا داین می 

نماید. اضافه بر آن برای داین برمال موضوع  حبس، ح  تقدم نسبت به داینین عادی ایجاد می کند. 
بعضی از حقوق دانان به این نظرند که ح  حبس از جماه وسایل حمایتی ضامان عاام بارای عماوم     

که ح  حبس تنها برای یک داین معین در برابر دیگر داینین مقرر شده اسات؛ از  داینین نمی باشد؛ بل
همین لحاظ ح  حبس استثنای بر قاعده مساوات بین داینین در ضمان مای باشاد. بناابراین ، حا      
حبس برای صاحب خود مرکز و جایگاه خاصی را ایجاد می نماید وو تا زمانی ادامه می یابد که هدف 

 استیفای دین است بر آورده شود. از آن که همانا
  .دین و کلمات کلیدی: حبس، ضمان عام، تأ مینات عینی، تأمینات شخصی    

 

 بررسی تصرفات صغیر در پرتو قانون مدنی افغانستان نام اثر

 تحقیقی -علمی  ةمقال  نوعیت اثر

 1394سال  ،4 ةشمار ،اندیشه ةمجل  چاپ در

که معامالت یکی از امور مهم در زندگی افراد می باشاد قاانون مادنی افغانساتان     با توجه به این       چکیده
برای انجام تصرفات حقوقی شرایط را مقرر نموده که با عدم موجودیت هر یاک از آن هاا، اثاری بار     
تصرف مترتب نگردیده و الزامی را به وجود نمی آورد؛ از جمله این شرایط اهلیت متصارف اسات کاه    

م آن متصرف دارا باشد.در نتیجه اشخاص که اهلیت حقوقی کاملی ندارند یاا در اهلیات   باید حین انجا
شان نقصان وجود دارد به حکم قانون از آنجام تصرفات حقاوقی مناع گردیاده اناد کاه در اصاطالح       
محجور نامیده می شوند و شامل صغیر و اشخاص غیار رشاید یعنای مجناون و معتاوه مای گردناد.        

از دیدگاه فقهای اسالمی و به منظور حمایات از مصالحت صاغیر وی را از انجاام      قانونگذار با پیروی
 تصرفات حقوقی منع نموده است. و زوال این ممنوعیت را منوط به بلوغ و رشد کرده است.

 .تصرفات حقوقی و گان کلیدی: صغر، حجر، اهلیت، رشد واژه    

 STUDY OF ADMINISTRATIVE OFFENSES AND PENALTIES INناماثا

AFGHANISTAN LEGAL SYSTEM 

پی هشی-مقال علمینوعت اثا
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 www.ijrar.org  (E-ISSN ۲۳4۸-۱۲۶۹, P- ISSN ۲۳4۹-۵۱۳۸)چاپدر

 Each country”s administrative system of responding to applicants andچاتده

clients has a set of laws and regulations that failing to comply with them 

lead to dissatisfaction and indiscipline in the work. As individual enter the 

administrative system, they are influenced by various social, political, 

economic, and their personal and business personality evolves. There are 

also a number of employees who are adversely affected by various factors, 

who perpetrate administrative violations and violations of various kinds, 

which this matter damaged the overall mechanisms of the administrative 

system and have negative effects on the work process and quality of work 

life of employees and other people. Today, administrative offenses are 

becoming a major issue in Afghan government departments, which in some 

cases can affect the justice, accountability, spirituality, integrity, creativity, 

commitment and competence of the individual and consequently the 

organization as a whole. The main purpose of this study is to analyses the 

administrative offenses and punishment in the Afghan legal system and the 

main question is what the position of administrative offenses and 

punishment is in the Afghan legal system? This study has been designed in 

descriptive analytical manner using document analysis and library form. The 

finding of the study show that the Afghan legal system has imposed 

administrative violations and penalties including recommendation, 

warnings, deductions, non-promotion, compulsory redundancy, termination, 

suspension or temporary detachment and permanent deprivation of 

employments from work places. Therefore, according to the finding of the 

study, it is suggested to resort to strategies such as training in laws and 

regulations, consulting, explaining organizational policies and training of 

duty bills to reduce and prevent administrative violations.  
 

 Study of the Civil Liability of Defense Lawyer in Legal System نام اثر

of Afghanistan 
 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 (www.ijrar.org  (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138) چاپ در

 One of the most important and vital elements for a fair trial is the access of      چکیده

the litigants to the defense lawyer. The importance of the legal profession 

stems from the fact that the power and possibility of defense are not equal for 

all persons, so that some are not able to defend themselves before the 

judiciary and it is necessary that persons who have the necessary ability and 

expertise defend the rights of others. Defend against their enemy in court. 

Therefore, the right of access to a lawyer is recognized and emphasized in 

national and international documents. Of course, we must keep in mind that 

the importance and necessity of appointing a lawyer does not mean the safety 

of the lawyer; rather, the lawyer, like other members of society, is 

accountable to the client and the law. Therefore, if the lawyer does not fulfill 
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his obligations or delays in fulfilling it and causes damage to his client, he is 

responsible. As the legal profession in Afghanistan is a new phenomenon and 

lawyers do not have enough experience, unfortunately they make mistakes in 

cases that cause harm to their clients and due to the clients' lack of knowledge 

of the law, the lawyer is not prosecuted. Therefore, explaining the lawyer's 

responsibility in the light of the applicable laws of errors that cause harm to 

the client is a necessary matter that is addressed in this article and the 

question of what is the nature and nature of the lawyer's civil liability? 

Answered. As a result, two types of responsibilities can be imagined in the 

lawyer-client relationship. If the lawyer violates the conditions stipulated in 

the power of attorney contract and does not abide by his obligations and 

causes harm to the client, contractual liability and in case of non-observance 

of professional rules and regulations of the power of attorney that causes 

harm to the client, coercive liability. It turns out that both types of liability are 

considered in the general sense of civil liability.  

    Keywords: Violation, Error, Civil Liability, Client, Lawye 
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 جوادامیریتیموریان

 جواد امیری تیموربان : یگ هنام و نام خانواد 

 فردوسی مشهد پوهنتوندانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی در  :یلیتحص مدرک

   javadamiri89@gmail.com:لیمیا

  0093729735644  :تماس شماره

 استاد بالمقط  موقف:
  

 یلیتحص یها درجه
 جریان دارد( -1399مشهد ) ،فردوسی پوهنتوندکترا: 

 (1396-1394تهران ) ،تهران پوهنتونماستری: 
 (1393-1389)خراسان رضوی تربیت معلم سبزوار،  پوهنتون :سانسیل
 

، در والیت خراسان )مشرهد( ایرران   1372/  01/  01جواد امیری تیموریان، از والیت کندز که در تاریخ        
در یک خانواده کشاورز متولد گردیده است او تعلیمات اولیه را بنا بر مشکالت مهاجرت در چنردین مکترب آن   

. وی در کنرار  گان مشهد به پایان رسراند والیت خوانده و در نهایت دوره متوسطه خویش را در لیسه ادیب تباد
در کنکور سراسری ایران شرکت نمود و موفق شرد   1389اینکه مشغول کار و درآمد برای خانوده بود در سال 

موفق بره کسرب لیسرانس در رشرته علروم       1393های دولتی این کشور راه یابد. در سال  پوهنتونبه یکی از 
در کنکور سراسری کارشناسری ارشرد    1394خراسان گردید و در سال تربیت معلم سبزوار  پوهنتونسیاسی از 

افتخار آفرین جامعه مهراجر مقریم ایرران در عرصره علمری گردیرد و بره         9شرکت نمود و با کسب رتبه برتر 
دولتی و مرکزی تهران راه یافت. در دوران کارشناسی ارشرد وی در کنرار درس بره کرار شربانه نیرز        پوهنتون

ز دو سال موفقانه این دوره را هم به اتمام رساند و برای آغراز مرحلره جدیرد از زنردگی وارد     مشغول بود بعد ا
کشورش افغانستان شد و در شهر هرات در یکی از موسسات تحصیالت عالی )آسیا( به حیث کادر علمری بره   

دیرد و  کار فرهنگی مشغول شد. وی یک سال بعد در اداره امور ریاست جمهوری به حیرث کارمنرد جرذب گر   
وی در مقطر  دکترری    1399کاتب نیز به عنوان اسرتاد ایفرای وظیفره نمرود. در سرال       پوهنتونهمزمان در 

فردوسی در رشته جغرافیای سیاسی پذیرفته شد و هم اکنون نیز ادامه تحصیل میدهد و در کنرار آن   پوهنتون
و  1400ت عرالی ) آسریا،   به حیث آمر تضمین کیفیت و آمر دیپارتمنت علوم سیاسری در موسسرات تحصریال   

 نماید.   ( ایفای وظیفه می1401کهکشان شرق

پژوهشی-فهرستآثارومقالههایعلمی
 (2) ای افغانستان و امنیت ملی آن در جهان دوقطبی شناسی شبکة منطقه  آسیب. 1
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 ام اثرن
(2ای افغانستان و امنیت ملی آن در جهان دوقطبی) آسیب شناسی شبکة منطقه  
(1991_1945نظم جنگ سرد )دورة   

 پژوهشی -مقالة علمی  نوعیت اثر

 30شماره   1399خزان  ، کتاب آسیا چاپ در

 https://t.me/AHEISRC  رسی لینک دست

های جغرافیایی مشخص شده و  الملل بر اساس مرزبندی در شبکه ژئوپلتیکی نظام جهانی، سیستم بین     چکیده
انرد. کشرورها برر     هر کدام از کشورها در یک یا چند سیستم تابعه )منطقه( از شبکه مذکور جرای گرفتره  

تاریخ امنیت اساس جایگاه خود در ساختار قدرت جهانی در این شبکه نقش آفرینی خواهند کرد. در طول 
الملل و مناطق آن همواره متاثر بود اسرت. برر    و بقاء کشورها از تحول در ساختار ژئوپلیتیکی سیستم بین

این اساس درک و فهم افغانستان از محیط استراتژیک خودش همانند سایر کشورها برر اسراس تجرارب    
ای افغانسرتان بره    کة منطقره گیرد. از این رو در پژوهش حاضر به کالبد شکافی شب تاریخی آن شکل می

شود. بره عبرارتی برا     خصوص خرده شبکه ژئوپلیتیک آن و تاثیر این شبکه بر امنیت ملی آن پرداخته می
توجه به مسئله امنیت و بقاء کشورها و تاثیر پذیری این امر از ساختار ژئوپلیتیکی، در پژوهش حاضر این 

خصوص خرده شبکة ژئوپلیتیکی آن از چه منراطقی  ای افغانستان ب شود که شبکة منطقه سوال مطرح می
گیرد و چه تاثیری بر امنیت ملی این کشور دارد. برای پاسخ به این سوال از منظر تاریخی و برا   شکل می

با نظر داشت محیط استراتژیک و تهدیدات  ای افغانستان را یری از روش سری زمانی شبکة منطقهگ بهره
 مردان  دولتها و  خارجی از سوی دولت یاستسدر  شده اتخابهای سیاست عنوان متغیر مستقل و وارده به 

 دهیم. عنوان متغیر وابسته، مورد بررسی قرار می  افغان و نتیجتاً امنیت ملی آن را به
ای افغانسرتان و   توان بیان کرد که شربکة منطقره   گیری می ها و نتیجه در قسمت تجزیه و تحلیل داده    

های آسیای مرکزی اتحاد  ئوپلیتیکی آن چهار حوزة پیرامونی یا منطقه )جمهوریبخصوص خرده شبکة ژ
، جمهروری اسرالمی ایرران و پادشراهی عربسرتان      «شرق»، جمهوری خلق چین در «شمال»شوری در 
شرد و همچنرین    میبودند( را شامل « جنوب»و شبه قاره هند که پاکستان و هند در « غرب»سعودی در 

گرفرت. جغرافیرای    ارجی )اتحاد شروروی و ایراالت متحرده آمریکرا( را در برر مری      خ گر دو قدرت مداخله
باشد. تهدیدات وارده در ایرن   افغانستان در این زمان نقش ژئوپلیتیک انکشافی بین دو ابرقدرت را دارا می

د و ان ای هستند که در پی تجزیه و ترکیب جغرافیای افغانستان گران خارجی و منطقه دوره از سوی مداخله
هرای خرود    های نیابتی هیبریدی در صدد تحمیل خواسرته  های نظامی مستقیم و پیش برد جنگ با حمله

ها و دولت مردان وقت افغانستان نیرز برر اسراس تهدیردات      هستند. از سوی دیگر سیاست خارجی دولت
 اند. وارده و گرایشات ایدئولوژیکی آنها متفاوت بوده

ای، شبکه ژئوپلتیکی، امنیت ملی، منطقره پیرامرونی، قردرت     شبکة منطقهافغانستان،  گان کلیدی: هواژ   
 گر، جنگ نیابتی و سیاست خارجی. مداخله
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 گریعل پوهنتونِ گریهندوستان در شهر عل  در کشور 2010توانست در سال  یدولت ةیبورس افتیبا در انیقیصد شبانه شد.

متفراوت در   یهرا  درسالایشان . برساند انیبه پا 2012را موفقانه در  شیخو یماستر تخصص و ةدور  یورستیونیمسلم 

تدریس مضامین اقتصادی را بره پریش   غالب  و و پوهنتون جامی ای، آسشرقکهکشان  ،  اشراقعالی مؤسسة تحصیالت 

 دار است. غالب را عهده پوهنتوناقتصادِ  پهنځی ، ریاست 1399برده است. خانم صدیقیان، از زمستان 

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
 1. An Analysis of Factors Affecting Entrepreneurship and Organization 

Development; 

 ؛WTOتحلیل وضعیت افغانستان در سازمان تعرفه و تجارت جهانی  .2

 ؛تولیدات داخلی الی بررسی سیاست دمپینگ و تأثیرات آن با .3

 ؛BRICSبررسی وضعیت اقتصادی این گروه  معرفی گروه بریکس و .4

 .نگمرکات افغانستا تجاری درت ال ررسی تأثیرات سیستم اسیکودا برتسهیب .5
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 An Analysis of Factors Affecting Entrepreneurship and نام اثر

Organization Development 
 پژوهشی - علمی ةمقال نوعیت اثر 

 ww.ijrar.org (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138) چاپ در

 IJRAR August 2020, Volume 7, Issue 3 رسی لینک دست

 Entrepreneurship is a process of an entrepreneur’s behavior who is     چکیده

often a individual in pursuit of something innovative and who turns 

these ideas into gainful opportunities by taking the challenge and 

confusion of the business. Organizational development is 

characterized as the use of organizational capital to increase on-the-

job performance and productivity. Organizational growth 

encompasses a range of principles and approaches for organizational 

transformation. Thus, in this study, some factors affecting 

entrepreneurship and organization development have been identified 

the most important factors that have a significant effect on 

entrepreneurship can be named. Taking Initiative, Organizing 

Resources, Identifying Opportunities and Prospects, Risk-Taking, 

Decision Making, Technology Transfer and Adaptation, Innovation, 

Fostering Autonomy, Public Relations, Social Responsibility, from 

another hand factors effects on organizational development are 

promote and management growth, product innovation, areas that need 

change, work process and so on.  This research is methodologically 

applied because of the conceptual model of research and indicators 

from the literature. It examines “An Analysis of Factors Affecting 

Entrepreneurship and Organization Development”. This paper is based 

on qualitative research which is concentrated on secondary data. 

Books, articles, and Database are used as secondary sources. Therefor 

the outcome of this research will help to understand more various 

factors affecting entrepreneurship and organization development. 

    Keywords:  Entrepreneurship, Organization, Development, 

Entrepreneur, Innovation, Business. 
 

 نام اثر
 تحلیل عضویت افغانستان درسازمان تعرفه وتجارت جهانی

WTO 
 پژوهشی -علمی  ةمقال  نوعیت اثر

 1398بهار  ،اول ةشمار، 26ة ، سلسل سال هشتم نشراتی ،پژوهشیِ پوهنتون غالب نامة علمی ر فصل  چاپ در

 یبررا  یالدیم 1995سال  ی( که از ابتدا world trade organization)یسازمان تجارت جهان      چکیده
 یسازمان برزرگ جهران   کیگات شد اکنون به  نیگزیجا یالملل نیمناسبات تجارت چند جانبه ب تیریمد
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 و میتجرارت را تنظر   یجهران  نیاسرت؛، کره قروان    یالملل نیسازمان ب کیسازمان ،  نیشده است  ا لیتبد
هسرتند کره    ییکشرورها  یسرازمان تجرارت جهران    ی. اعضرا کنرد  یاعضا را حل و فصل م نیاختالفات ب

 اند.  سازمان را امضا کرده نینامه ا موافقت 30حدود  یها نامه موافقت

 نیر ا تیکشرور جهران بره عضرو     164تا آن حد است که درحال حاضر ینسازمان تجارت جها متیاه    
شرده   رفتهیپذ یعضو درسازمان تجارت جهان نیوشصت وچهارم کصدیسازمان درامده وافغانستان بعنوان 

 . کندیم میدرصد تجارت جهان را تنظ 95درحال حاضر حدود  یاست سازمان تجارت جهان

سرازمان   نیر ا ایر سازمان است کره آ  نیافغانستان درا تیعضو یبررس  ، یی خانه کتاب قیتحق نیهدف ا    
 جادی، ا ی، رشد اقتصاد یخارج میمستق یها یگذار هیجلب وجذب سرما یگام مربت درراستا کیبعنوان 

 یابیپاسخ   الکه به دنب ی. پرسش تواندیشده م یفقر تلق بیوکاهش ضر ییواشتغال زا یکار یفرصت ها
را نظرر بره    یبیومعرا  ایر چه مزا یافغانستان در سازمان تجارت جهان تیبوده است که :عضو نی،ا میبوده ا
 یکه : نظر به مشکالت فعلر  دهندینگارنده نشان م یها افتهیبه هم راه دارد؟  یاسیوس یاقتصاد تیوضع
ا خود را ضرورت دارد ت گریده سال د قلافغانستان قرار دارد،  حد ا یوتجار یکه برسرراه رشد اقتصاد یی

 .دیبهره جو یسازمان تجارت جهان یایبه جهان هم گام سازد تا بتواند از سهولت ها ومزا یازنگاه اقتصاد

  .    بیو معا ای، مزا افغانستان ، ی: سازمان تعرفه وتجارت جهان یدیگان  کل واژه   

 

 تولیدات داخلی الی بررسی سیاست دمپینگ و تأثیرات آن با اثر نام

 پژوهشی -علمی  مقالة نوعیت اثر 

 1393، خزان 3 ةشمار ن غالب، نامة علمی ر پژوهشیِ پوهنتو فصل چاپ در

ت و تکامل التحو  نیست.پوشیده  ضرورت مطالعه و شناخت علوم معارف انسانی و اجتماعی بر کسی      کیدهچ
امروز پیچیده ترساخته است. علم اقتصاد ب ا تپرش یی وکاربردآنها را در دنیازیابمداوم این علوم، درک ار

و تعاریف خراص موجرود در حریط    ی حات اقتصادالهم یکی ازین علوم است که امروزه آشنایی با اصط
که در تجارت برین  ی دارد. یکی از واژه گان خاص اقتصاد یی نقشی به سزاالملل بین تجارت و اقتصاد

خارجی برا   ا یدر بازار کشورهال بارت از فروش کادارد دمپینگ است. دمپینگ ع یی الملل جایگاه ویژه
در ی اقتصراد  روابرط  گری  پیچیرده . میباشد کننده عرضه کشور در کاال آن نهایی نه قیمتی کمتر از هزی

امرروزه  ده و ابتدایی تفسیر کررد.  ارا با قوانین س طرسیده که نمیتوان این رواب یبین الملل به حد  سط
ر روابط بین الملل مستلزم توجه به تمامی جوانب آن مسراله اسرت   هرگونه بررسی علمی یک موضوع د

های مختلف متاثر میگردد که آشرنایی برا ایرن     دانیم که این روابط کشورها توسط سیاست ؛از طرفی می
 .  باشد ها برای تجارت بهتر وموفق تر امر ضروری می  سیاست

 . سازمان تجارت جهانی ، گات و ، رقابت ناقص ، مزیت نسبی : دمپینگگانِ  کلیدی واژه    

 

 (BRICS) بررسی وضعیت اقتصادی این گروه معرفی گروه بریکس و نام اثر

 پژوهشی –علمی  مقالة نوعیت اثر

  1399بهار ،  ، شمارة اول هشتم و پژوهشیِ پوهنتون غالب، سالِ نهم  نشراتی، سلسلة بیست -نامة علمی  فصل چاپ در
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در عصر بهم پیوستگی اقتصاد ها وارتباطات شبکه یی کشورها به همدیگر، به خصوص کشرور هرای        چکیده
درحال توسعه وقدرت های نوظهور، به خوبی آگاهندکره بره تنهرایی نمیتواننرد در معرادالت جهرانی اثرر        

بره ایرن   بگذارند.اقتصاد های نوظهور سعی دارند به نوعی پایه اصلی نظام اقتصاد جهان را طراحی کننرد؛  
ملحوظ،  سران برخی از کشور ها ، مانند بریکس ، بیش تر به دنبال نظام اقتصرادی جدیردی انرد ترا در     
جهت مدیریت جهانی ومبارزه با زیاده خواهی کشورهای توسعه یافته ، از آن بهرره ببرنرد؛ازین رو شرکل    

ت جمعی ومشرترک مری   گیری سازوکارهایی مانند بریکس ، مبین تمایالت این گونه کشورها برای حرک
باشد.این گروه  تقریبا نیمی از جمعیت حال حاضر دنیا ویک پنجم کل اقتصاد جهانی را دراختیاردارند عزم 
خودرا به منظور بازسازی ساختار اقتصاد ی ومالی جهان جزم کرده اند،  گروه برریکس در ایرن مسریر برا     

یل گران بریکس همه مشکالت پیش رویرش را  مشکالتی نیزروبرو خواهد بود؛ اما به نظر بسیاری از تحل
 رف  خواهد نمود ودهه آینده دهه بریکس خواهد بود.

درتحقیق پیش رو سعی شده است تا با جم  آوری مطالب با استفاده از مطالعرات اسرنادی وبرا روش         
دارد کره  توصیفی به بررسی این گروه بپردازیم نتایج تحقیق نشان میدهد که درحال حاضر بریکس سعی 

ساختار سازی کرده واعضای موثر خود را تقویت ، ودرداخل سازمان دهی ونظم دهری کنرد وتمرام اهررم     
های الزم را دردست داشته تا بتواند کم کم ظهور کنرد امرا بردون شرک رقابرت سرنگین بروده ورقابرت         

 اقتصادی رقابت سیاسی را هم به دنبال خواهد آورد .
المللی پرول و قردرت هرای     ، صندوق بین ، بانک جهانی ، نظام اقتصادی کس، بری: بریکگانِ کلیدی واژه  
 .ظهور اقتصادینو

 

 نگمرکات افغانستا ت تجاری در التسهی ررسی تأثیرات سیستم اسیکودا برب نام اث

 پژوهشی –علمی  ةمقال نوعیت اثر

 1396، زمستان  چهارم ة، شمار پژوهشیِ پوهنتون غالب، سال ششم نشراتی -نامة علمی  فصل چاپ در

امروزه تجارت یکی از امتیازهای مهم هر کشوری محسوب میشود هر کدام از کشورهایی که در این      چکیده
هرم یکری از    رگ. گمر خواهنرد آورد  تر باشند، طبیعتاً امتیازهای بیشتری را هرم بره دسرت     حوزه موفق
 . است کشورها خارجی تجارت زةای مهم در حوه زیرمجموعه

ه و نبرود  منحصر آن اقتصادی و مالی به های اقتصادی، صرفاً به دو جن در نظام گامروزه نقش گمر    
ارجی و اعمرال  خر ا نری و رگباز مد برا ی دولت ، اجرا ی مقررات آهای وصول در ن تنها از جنبهآ تاهمی
رابطره برا    المللری در  از الزامرات ملری و برین     ییر  و طیف گسترده تهای حمایتی، مطرح نیس تسیاس
ت الارجی را شامل میشود. ظهور اقتصاد د یجیتالی، جهانی شدن و تحوخلمللی و تجارت ا بین الت مباد
شرده و وظرایف و    ت نیز دگرگرون کاگردیده است که نقش گمرب لمللی، موجا شده در نظام بینث حاد 

کشور با توجره   های ک. گمر تنیس عه ملیتوس فگو ی اهداخ دیگر ، پاس کهای سنتی گمر تمأموری
عه توسر ف کمک به تحقق اهردا   تخود را در جه الشود در نظام اقتصادی کشور تخجایگاه  تبه اهمی

  التید الکترونیکی؛ مانند سیستم اسیکودا در تسرهی جد های نظام طریق از ، کشور اجتماعی و اقتصادی
دمات گمرکری و بره   خر  تتشریفات زائرد، افرزایش کیفیر   ذف قوانین و مقررات، ح چهارچوبدر  بمناس
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 است.نموده  فم گمر کی و بازرگانی کشور معطواطورکلی ارتقا ی کارایی نظ
 تبیشتر مزیخت انت تجاری و شالاین تحقیق بررسی تأثیرات سیستم اسیکودا برافزایش تسهی فهد    

های  هواستخنظام تجاری برای اینکه بتواند  هرات. عهم قل الاسگ ن در گمرآهای این سستم و عملکرد 
دیگرر بایرد    ف؛ از طرر  تهای دیگر وابسته اسر  به نظامف طر ود را به صورت بهینه تأمین کند از یکخ

لی باشرد. درواقر  نظرام بازرگرانی بررای      خهای پویای دا واجد توان بالقوه درونی برای رسیدن به تعادل
نظام باز و متصل عمرل   توان بازرگانی باید به صورت یک تتوانمندسازی در دسترسی به بازارها و تقوی

یرهایی باشد که موضوعات بکرشده را پوشش دهرد. بردون تردیرد    غکند؛ برای ایتن منظور باید دارای مت
بخشریدن بره حرل مروانعی کره       ت. سررع  ت اسک های نظام تجار ی هر کشور، گمر یکی از زیر نظام

افرزایش   بستم شود موجر ت و راحتی رفتار تجاری در این زیرسیال، تسهی تافزایش سرع ببمیتواند س
 خشده در تاری ت انجامالبخشیدن به رفتارهای صحی  بازرگانی میشود. تحو ت سرع بمندی و سب توان

های عظریم در نرادرترین    صرفه جویی ود موفق بهخ تکه بشر در دوران پیشرف تن اسآبشری حاکی از
 مد. الگوی نررم آبه وجود  گرتحولی که در سیستم گم ت؛ از این روس تود ، یعنی زمان شده اسخمنب  

 تکشور دنیا پیاده شده یا درحال پیاده شدن اس 80ه نام اسیکودا ابداع شد که در بیش از بنکتاد آافزاری 
 گ هرم  گمر ە الکترونیکی شدن پیش میرود، توجه به این موضوع در حوز تکه جهان به سم نجاییآ. از

هرای مفیرد کره در     قصد داریم در رابطه با یکی از نظرام  بما در این مطل .واهد بودخبسیار مهم  طبیعتاً
 گمررگ  ە نماییم اسیکودا دستگاهی ضروری و بسیار پرکاربرد در حروز  تد دارد، صحبکاربر گمرگ ە حوز
 .واهیم شدخشنا آن بیشتر آر ادامه با د که است
 .تیترانز و گمرکی  ةم، تجارت، اسیکودا، اظهارنا ک: گمرگانِ  کلیدی واژه    
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 پهنځی  به 1387 سال در کانکور امتحان طریق از و رسانیده پایان به 1386 سال در اسالمی انقالب ةلیس در
 از پرس . گردیرد  فرارغ  مدیریت و اقتصاد ةرشت از 1390 سال در و یافت راه هرات پوهنتون/   پوهنتون اقتصاد

 در را خویش ماستری مدرک 1394 سال در توانست و شده هندوستان کشور راهی تحصیالت ةادام جهت آن

 و دفراتر  هرا  سرازمان  از بسریاری  در ایشان. آورد دست هب پونا شهر BMCC پوهنتون از تجارت مدیریتِ ةرشت

 اقتصاد پهنځی  ریاست چنین هم و نموده تدریس مختلف های پوهنتون در نیز و داشته کاری ةتجرب خصوصی

/  پوهنځی  مری یدا اسرتادان  از یکی عنوان به 1395 سال از ترتیب همین به. داشت عهده بر گذشته در نیز را

 در مردیریت  ةرشرت  دکتررای  مقطر   جروی  دانش الحال فی گنجی آقای. کند می وظیفه ایفای اقتصاد پوهنځی 

  Manav Rachna International Institute of Research and Studies پوهنترون 
 .باشد می
 

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
1. Impact of Gender Discrimination on the Employees (Ghalib Private University 

in Herat, Afghanistan as a Case Study); 
2. Identifying Existence Barriers in Small and Medium Size Enterprises 

 Development (Herat Industrial Town, Afghanistan as a Case Study). 
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 Impact of Gender Discrimination on the Employees (Ghalib نام اثر
Private University in Herat, Afghanistan as a Case Study) 

 پژوهشی -علمی  ةمقال  نوعیت اثر

  چاپ در
European Journal of Molecular & Clinical Medicine, Volume 07, 

Issue 06, 2020 -ISSN 2515-8260 

 https://ejmcm.com/article_4006.html رسی لینک دست

 Gender discrimination in today's organizations is one of the issues that if it      چکیده

cannot be managed well, there will be other problems in the organization that 

may cause great harm to the organization, Therefore, the object of this 

research is to examine the effect on workers of gender discrimination. This 

survey's statistical population is Ghalib Private University in Herat that 109 
employees have been selected as a sample. The measurement tool of this 

research is a questionnaire that reliability is above 0.7 and has been confirmed. 

SPSS 24Software was used to study descriptive statistics and Smart PLS 3,0 
software was used to analyze statistical data in inferential statistics. 

According to the results, gender discrimination has had a detrimental and 

critical impact on work satisfaction, employee participation, and 

organizational identity and has had a positive and significant effect on job 

stress. 
    Keywords: Gender Discrimination, Employee, Workplace, Job 

Satisfaction, Organizational Commitment, Stress Level, Gender Identity. 

 

 نام اثر
Identifying Existence Barriers in Small and Medium Size 

Enterprises (Development (Herat Industrial Town, Afghanistan 

as a Case Study 
 پژوهشی -علمی  ةمقال  نوعیت اثر

 - xIlkogretim - Elementary Education Online,2021; Vol 20 (Issue 5): pp.3861-3879  چاپ در
http://ilkogretim-online.org - doi: 10,17051/ilkonline.2021,05,423 

 https://www.bibliomed.org/?mno=68253 رسی لینک دست

 Small and medium enterprises are among the most effective factors     چکیده

in the growth and development of economic and social systems of any 

country. These companies account for about 80 percent of 

Afghanistan's business and half of the country's gross domestic 

product. However, a large part of the labor force in Afghanistan is 

engaged in these enterprises. The present study has identified the most 

important obstacles in the development of small and medium size 

enterprises. Due to the small size of the statistical population, which 

includes 440 units in the industrial town of Herat, Krejci and Morgan 

table have been used to determine the sample size. Thus, the statistical 

http://ilkogretim-online.org/
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sample size of 205 companies is considered. Exploratory factor 

analysis has been used to identify the factors and in the next step, 

confirmatory factor analysis has been performed to confirm the model 

obtained from the structural equation method. A questionnaire was 

used to collect the required data.  In order to identify the obstacles of 

small and medium-sized companies, the opinions of 30 managers and 

experts of the relevant executive bodies and professors of universities 

in the city who had sufficient information on the subject were used. 

Then the questionnaire was made and its validity also examined. 

Cronbach’s alpha method was used to test the reliability of the 

questionnaire which was equal to 0,91, which is a statistically 

acceptable coefficient. in this study, SPSS24 software was used to 

analyze the data at the level of exploratory factor analysis and Smart 

PLS3,0 software was used to analyze the data in the inferential 

statistics section, which includes fitting the measurement model, 

fitting the structural model and testing the research hypotheses. The 

results showed that the most important barriers to the development of 

small and medium enterprises are Organizational costs, as well as the 

Lack of proper infrastructure and new technology. 

   Keywords: Small and Medium Enterprises, Development, 

Barriers 
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 اقتصادی ةگری بر توسع تاثیر گردش نام اثر

 پژوهشی -علمی  ةمقال نوعیت اثر 

 1399، بهار هشتم، شمارة اول و سلسلة بیست   نامة علمی ر پژوهشیِ پوهنتون غالب، سالِ نهم نشراتی، فصل چاپ در
 ghalibqjournal.com رسی لینک دست

کره آن را صرنعت    است؛ چنان مهم اقتصادی و اجتماعیهای  عنوان یکی از مؤلفه به  گری، امروزه گردش    چکیده
اند. در کشورهای در حرالِ توسرعه، چرون     یافته از این صنعت سود فراوان برده اند؛ کشورهای توسعه نامیده

عنوان عراملی در جهرت رسریدن بره توسرعة اقتصرادی و        که به بل تنها یک ابزار مهم بوده؛ افغانستان، نه
سازی این مهم در هرر کشروری از    تواند ایفای نقش نماید. پیاده گی، می زندهافزایش سط  رفاه و کیفیت 

شناخت مسائل مهم  بناءً محقق در این تحقیق در پیِ  کند. های خاص خود را تقاضا می کشورها، زیرساخت
برآمده است، تا که باشد گامی هرچند  منظور رسیدن به توسعة اقتصادی به گری و توسعة اقتصادی گردش
ک، اما مستحکم برای استقرار آن برداشته شود. بناءً پژوهش حاضر تحرت نرام بررسری رابطره برین      کوچ

گرری   باشرد، کره گرردش    گری و توسعة اقتصادی در ریاست اطالعات و فرهنگ والیت هرات می گردش
ایرن   باشد. هدف اصلی مورد بررسی در عنوان متغییر تاب  می عنوان متغییر مستقل و توسعة اقتصادی به به

گری و توسعة اقتصادی در ریاست اطالعات و فرهنگ والیرت هررات    پژوهش، بررسی رابطه بین گردش
داری  گری و توسعة اقتصرادی رابطرة معنرا    باشد که: آیا بین گردش است؛ سؤال اصلی این تحقیق این می

مسرتقیم و    )مربت( دار گری و توسعة اقتصادی رابطة معنا رسد که: بین گردش وجود دارد؟ چنان به نظر می
آوری  ها بعد از جمر   یابد. داده اقتصادی نیز افزایش می  گری توسعة قوی وجود دارد؛ زیرا با افزایش گردش

نفرر از کارمنردان    90است. جامعة آماری ایرن تحقیرق    مورد آزمون قرار گرفته SPSSاز طریق برنامة 
نامره توزیر     شماری برای شران پرسرش  ریاست اطالعات و فرهنگ والیت هرات بودند، که به روش سر

 .بروده  یگر  هبست از نوع روش هم قیتحق نیقرار گرفت. روش پژوهش در ا لیو تحل هیو مورد تجزگردید 
گرری   گری قومی، گرردش  گردشو ابعاد آن )گری  گردش نیآن بود که ب یحاک رسونیآزمون پ جینتا اءًبن

وجرود   یو قرو   دار مربت و معنرا  ةرابطاقتصادی توسعة ( با گری تاریخی گری هنری، گردش دینی، گردش
 دارد.
گرری   گرردش  گری هنرری،  گردش گری دینی، گردش توسعة اقتصادی، گری، گردشکلیدی:   گان واژه    

 گری قومی و افغانستان. تاریخی، گردش

 

 تاثیر اعتماد بر فساد اداری نام اثر

 پژوهشی -علمی مقالة  نوعیت اثر 

 1400 بهاردوم، شمارة اول،  و سلسلة سی   پژوهشیِ پوهنتون غالب، سالِ دهم نشراتی، -نامة علمی  فصل چاپ در
 ghalibqjournal.com رسی لینک دست
باشد، که اکرریرت   می توسعه درحالیافته و  یی شوم در بسیاری از کشورهای توسعه پدیده فساد اداری،      چکیده

کننرد. ایرن پدیرده، دارای عوامرل مختلفری       پنجه نررم مری   و های دولتی با این پدیدة شوم دست سازمان
باشد. بناءً پژوهش حاضر تحت نام بررسری ترأثیر اعتمراد برر      باشد، که یکی از آن عوامل، اعتماد می می
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مستقل و  ریمتغعنوان  باشد، که اعتماد به های هرات و فراه می های دولتی والیت فساد اداری در سازمان
ی در این پژوهش، بررسی تأثیر اعتماد بر موردبررسباشد. هدف اصلی  عنوان متغیر تاب  می فساد اداری به

های دولتی هرات و فراه بوده است. سؤال اصلی این تحقیق این بوده اسرت کره:    فساد اداری در سازمان
رسد که: بین اعتمراد و فسراد اداری رابطرة     عنادار دارد؟ چنان به نظر میآیا اعتماد بر فساد اداری تأثیر م
مرورد آزمرون قررار     SmartPLS آوری از طریق برنامة ها بعد از جم  معنادار و قوی وجود دارد. داده

سازمان دولتی هرات و فراه بودند، که به روش تصادفی برای  70است. جامعة آماری این تحقیق،  گرفته
 ازلحراظ  قیر تحق نیقرار گرفت. روش پژوهش در ا لیوتحل هیو مورد تجزامه توزی  گردید ن شان پرسش

اعتماد بر فساد که  ها، کمی بوده است. نتایج حاکی از آن است، آوری داده جم  ازلحاظهدف کاربردی و 
 اداری تأثیر مربت دارد.

 و فراه.های دولتی هرات  اعتماد، فساد اداری و سازمانکلیدی:   گان واژه   

 

 دهوکراسی بر فساد اداریو اُ یی ثیر فرهنگ قبیلهأت نام اثر

 پژوهشی -علمی  لةمقا نوعیت اثر 

 1400تابستانسوم، شمارة دوم،  و سلسلة سی،  پژوهشیِ پوهنتون غالب، سالِ دهم نشراتی -نامة علمی  فصل چاپ در
 ghalibqjournal.com رسی لینک دست
تررین معضرالت عردم رشرد و توسرعة کشرورها مری باشرد کره اکرریرت            فساد اداری، یکی از مهم     چکیده

باشد،  های دولتی با این معضل دست و پنجه نرم می کنند. این پدیده، دارای عوامل مختلفی می سازمان
 ای و که یکی از آن عوامل، فرهنگ می باشد. بناءً پژوهش حاضر تحت نام بررسی تأثیر فرهنرگ قبیلره  

ای  باشد، که فرهنگ قبیله های هرات و فراه می های دولتی والیت ادهوکراسی بر فساد اداری در سازمان
باشرد. هردف اصرلی     عنروان متغیرر تراب  مری     های مستقل و فساد اداری بهریمتغعنوان  و ادهوکراسی به

های  ی در سازمانی در این پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ قبیله ای و ادهوکراسی بر فساد ادارموردبررس
ای و  دولتی هرات و فراه بوده است. سؤال اصلی این تحقیق ایرن بروده اسرت کره: آیرا فرهنرگ قبیلره       

ای و  رسرد کره: برین فرهنرگ قبیلره      ادهوکراسی بر فساد اداری تأثیر معنادار دارد؟ چنران بره نظرر مری    
 آوری از طریرق برنامرة   د از جمر  ها بعر  ادهوکراسی بر فساد اداری رابطة معنادار و مربت وجود دارد. داده

SmartPLS سازمان دولتی هرات و فراه  70است. جامعة آماری این تحقیق،  مورد آزمون قرار گرفته
قرار گرفت. روش  لیوتحل هیو مورد تجزنامه توزی  گردید  بودند، که به روش تصادفی برای شان پرسش

ها، کمی بوده است. نتایج حاکی  آوری داده جم  ازلحاظهدف کاربردی و  ازلحاظ قیتحق نیپژوهش در ا
 ای و ادهوکراسی بر فساد اداری تأثیر مربت دارد. فرهنگ قبیلهکه  از آن است،
های دولتی هررات و   ای، فرهنگ ادهوکراسی، فساد اداری و سازمان فرهنگ قبیلهکلیدی:   گان واژه

 فراه.
 

 فساد اداری مراتبی و بازاری بر تاثیر فرهنگ سلسله نام اثر

 پژوهشی - علمی ةمقال نوعیت اثر 

 1400 خزان و زمستان ،4و3 ةشمار ،35و34 ةسلسل ،ینشرات دهم سالِ غالب، پوهنتون یِپژوهش - یعلم نامه فصل چاپ در
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کننرد؛ بررای    پنجره نررم مری    و ترر کشرورها برا آن دسرت     یی شوم است، که بیش فساد اداری، پدیده     چکیده
کردن این پدیدة شوم، عوامل متعددی وجود دارد، که یکی از این عوامرل، فرهنرگ سرازمانی     کن ریشه
در  مراتبی و برازاری برر فسراد اداری    باشد. بناءً پژوهش حاضر تحت نام بررسی تأثیر فرهنگ سلسله می

عنروان   مراتبری و برازاری بره    باشد، که فرهنرگ سلسرله   های هرات و فراه می های دولتی والیت سازمان
ی در این پرژوهش،  موردبررسباشد. هدف اصلی  عنوان متغیر تاب  می های مستقل و فساد اداری بهریمتغ

هررات و فرراه بروده    های دولتری   مراتبی و بازاری بر فساد اداری در سازمان بررسی تأثیر فرهنگ سلسله
مرابتی و بازاری بر فساد اداری تأثیر  است. سؤال اصلی این تحقیق این بوده است که: آیا فرهنگ سلسله

مراتبی و بازاری بر فساد اداری رابطة معنادار  رسد که: بین فرهنگ سلسله معنادار دارد؟ چنان به نظر می
مرورد آزمرون قررار     SmartPLS ق برنامرة آوری از طریر  هرا بعرد از جمر     و منفی وجرود دارد. داده 

سازمان دولتی هرات و فراه بودند، که به روش تصادفی برای  70است. جامعة آماری این تحقیق،  گرفته
 ازلحراظ  قیر تحق نیقرار گرفت. روش پژوهش در ا لیوتحل هیو مورد تجزنامه توزی  گردید  شان پرسش

فرهنرگ  کره   وده اسرت. نترایج حراکی از آن اسرت،    ها، کمی ب آوری داده جم  ازلحاظهدف کاربردی و 
مراتبی بر فساد اداری تأثیر منفی دارد؛ یعنی با افزایش یکی، دیگری کاهش و با کراهش یکری،    سلسله

 . یابد؛ و بین فرهنگ بازاری و فساد اداری رابطة معناداری وجود ندارد دیگری افزایش می
های دولتی هررات و   بازاری، فساد اداری و سازمانمراتبی، فرهنگ  فرهنگ سلسلهکلیدی:   گان واژه

 فراه.

 

 نام اثر
 به محصالن یخصوص یعال التیها و مؤسسات تحص خدمات پوهنتون یررسب

 هرات( تیوال یخصوص یها : پوهنتونی)مطالعة مورد

 )مشترک( پژوهشی –علمی  مقالة نوعیت اثر

 1400 زمستان و خزان ،35 و 34 ةسلسل ،ینشرات دهم سال غالب، یپژوهش - یعلم ةنام فصل چاپ در

 ghalibqjournal.com رسی لینک دست

الزم  یهرا  آوردن سهولت دیو پد ازهاین نیا یمتفکر و خالق جهت ارضا یها بشر به انسان یازهاین     چکیده
متفکر و خرالق   یها انسان نیو ساخت چن هیترب یکارها و امور ضرورت دارد. کشورها برا لیجهت تسه

 ییهرا  نسران ا  نیو سراخت چنر   هیر ترب یمکان و بستر برا نیتر . بهشوند یرا متقبل م یفراوان یها نهیهز
هرا و مؤسسرات    عناصر موجرود در پوهنترون   نیتر اند، و محصالن مهم یلیها و مؤسسات تحص پوهنتون

ترا در   د،یر ها بوجود آ سهولتامکانات  نیتر مهم و بزرگ به یامر نیچن یاند. الزم است تا برا یلیتحص
مراکرز   نیر و نظرارت از  یگربه بازن ازی. لذا نابدیبستر مناسب استعداد و فکر محصالن پرورش  نیپرتو ا

 .رود یشمار م به یاتیح یمهم امر اریبس
خرالق و   یهرا  انسران  هیر از مناسب بودن مکان ترب افتنی نانیموضوع و اطم نیا تیتوجه به اهم با    

نامره   برا اسرتفاده از پرسرش    یکنرون  قیر انرد، تحق  یلیهرا و  مؤسسرات تحصر    متفکر که همانا پوهنتون
را در هررات مرورد    یخصوصر  یلیها و مؤسسات تحصر  شده توسط پوهنتون هیساخته، خدمات ارا محقق



 123  

 

غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

 یعرال  التیهرا و مؤسسرات تحصر    را محصرالن پوهنترون   قیر تحق نیر ا یقرار داد. جامعه آمار یبررس

 .دیمحصل انتخاب گرد 370داده و براساس فورمول کوکران حجم نمونه  لیدر هرات تشک یخصوص
بودنرد، بعرد از    یفیتوصر  یلر یو از نظر روش تحل یادیبن-یکه از نظر هدف کاربرد قیتحق یها داده    

ت. قرار گرفر  لیمورد تحل رسونیپ یبستگ آزمون هم قیاز طر SPSS25افزار  توسط نرم لیو تحل هیتجز
و  ها نتونشده توسط پوه هیخدمات ارا انیم یو قو میمعنادار مربت مستق ةرابط تیاز موجود یحاک جینتا

توسط  یو توقعات محصالن وجود دارد، و آموزش و خدمات آموزش یخصوص یعال التیمؤسسات تحص
 است. تیاهم نیتر شیب یدر هرات دارا یخصوص یعال التیها و مؤسسات تحص پوهنتون

پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی خصوصری، محصرالن، خردمات آموزشری،     کلیدی:  گانِ واژه   
 ی.پوهنتونخدمات اجتماعی فرهنگی، رشد فردی، آینده شغلی و خدمات 
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 یلیتحص یها درجه
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حال و انل دانش در ولسهال  شیځدند نرات، چشم به جهان گشهد.  ی  میانه خهرشیدی در خانهاده۱۳۶۸حامد امیری در سال 
پایان رسانید؛ پس از ختم دورة لیسه   تحصیالت ابتدای  را در زادگانش و تحصیالت دورة لیسه را در لیسة انقالب در شهر نرات به

از این رشته فارغ شد.  1390نرات راه یافت. او در سال  پهنځتهنصاد در آزمهن کانکهر شرکت کرد و به پهنځی  اقت  1386در سال 
به صفت معلم در لیسة خصهص  تهحید انجام وظیفه کرد؛ پس  1391تا  1386امیری در جریان تحصیل مشغهل کار بهد و از سال 

در پهنځتهن پهنة   1392سال  بانک کارکرد. وی در بانک شد. یک سال در کابل از فراغت از رشتة اقتصاد مصروف کار در کابل
 1394جا گذراند. در سال  فهق لیسانس به تحصیل آغاز کرد. دو سال دورة فهق لیسانس خهد را در آن نځدوستان برای کسب سهیة 

کار شد؛ پس از یک سال نظر به - به دست (AIB) الملل  افغانستان با کسب گهان  ماستری به افغانستان برگشت و در بانک بین
جهیان نمهد. وی -دادن دانش-ی  که به تدریس داشت به حیث استاد در پهنځی  اقتصاد پهنځتهن غالب آغاز به آمهزش هعالق

نمهدن یک سال خدمت در آن  که داشت، نخست به حیث سرپرست پهنځی  اقتصاد و پس از سپری ی  گ -نظر به شایسته
سپار نځد  ره 1397ب یافت و به کار آغاز نمهد. امیری در سال به حیث رئیس این پهنځی  انتصا 1396پهنځی  در میانة سال 

کترا به تحصیل آغاز نمهد. وی در پهلهی تحصیل دکترا، رئیس  پهنځتهن مانیه رچځای نځد برای کسب درجة تحصیل  د گردید و در 
 .باشد پهنځی  اقتصاد نیز م 

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
 کتاب اصول حسابداری؛ .1

 ؛(افغانستان :یمورد ةمطالع) یالکترونبک یدار بانک خدمات از یمشتر تیرضا .2

 ؛گری در افغانستان های صنعت گردش چالش .3

4. Customer Satisfaction in Electronic Banking Services: A Case Study of  
Afghanistan; 
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 سسات خدماتی و تجارتی(ؤ)برای م یدار حساب اصول نام اثر

 درسی کتابِ نوعیت اثر 

 1398بهار  ،پوهنتون غالب چاپ در
 پوهنتون غالب رسی دست جای
 برا  یدار حسراب  اصرول  ترر  بره  شرناخت  یبررا  یدرسر  یکتراب  شماسرت،  دست در که یی مجموعه     گفتار پیش

 سیتردر  تیریمرد  و اقتصراد  یهرا  پوهنځی  دوم و اول یها سمستر در که است یجهان یاستنداردها
 چراپ  ، یتجرار  و یخردمات  مؤسسرات  یبرا یدار حساب اصول)  یرانیا کتاب از مجموعه نیا. شودیم

 زاده، عبراس  رضرا  محمد دکتر ان گان سندهینو که شده، گرفته.( 1390 ز،یمرند انتشارات: مشهد سوم،
 کترب  یدار حسراب  اصرول  د،یر دار اطالع که یطور. باشند یم یموسو ناصر دیس و زاده ینیمع محسن

 در یدرسر  کتراب  عنوان به را یرانیا کتاب توان ینم بناءً، باشد یم ما کشور یدار حساب معکوس یرانیا
 وجرود  زاده عبراس  رضرا  محمرد  کتاب در ییها مرال هم یطرف از. کرد سیتدر افغانستان یها پوهنتون
 آن بره  و میا داده رییتغ یی گونه به را کتاب یتمام ما. نبود درک قابل ما کشور محصالن یبرا که داشت
 کتراب  در موجرود  اصطالحات یتمام. باشد تر راحت محصالن فهم یبرا تا میا نموده اضافه ییها مرال
 موجود یدار حساب اصطالحات و کلمات که چرا شده؛ داده رییتغ یدر لهجة به بود یرانیا لهجة به که
 توانسرته  قیر طر نیا از میدواریام. است متفاوت ما کشور کابرد موردِ اصطالحات و کلمات با ران،یا در
 نوشرته  نیر ا افتنیر  سرامان  یبرا. میباش کرده یدار حساب اصول به مندان عالقه یبرا یخدمت میباش

 هررات،  پوهنترون  اقتصراد  پهنځی  استاد ،یموریت داوود محمد دکتر یپوهندو محترم: چون یبزرگان

 و نهادند منت هرات، پوهنتون اقتصاد پوهنځی  استاد ،یمیرح فرزام احمد دیفر دکتر یپوهندو محترم

 بررگ  نیر ا افرزون  جانبره  همه یها ظیتقر نیهمچن و ساختند کیشر را شان عالمانهّ نظرات دوستانه
 برزرگ  خداونرد  بارگراه  از و مینما یم یدان قدر و تشکر کمال وار بزرگ یدو هر از که ساختند نوشته
 محصرالن  کتراب  نیر ا پیتا و لیتکم در زین. دارم یم استدعا یسالمت با راه هم برکت، پر عمر طول
 خداونرد  از و مینمرا   یمر   تشکر دوستان نیا تک تک از جا نیا در که داشتند یکار هم ما با زین یزیعز

 .دارم مسآلت نشیب با دانشِ شان یبرا

 

 (افغانستان :یمورد ةمطالع ) یالکترونبک یدار بانک خدمات از یمشتر تیرضا نام اثر

 پژوهشی - علمی ةمقال نوعیت اثر

 1400سوم، شمارة دوم، تابستان و ، سلسلة سی پژوهشیِ پوهنتون غالب، سالِ دهم نشراتی -نامة علمی  فصل چاپ در
 ghalibqjournal.com رسی لینک دست

 جملره  از مختلرف،  یها نهیزم در یتوجه قابل مربت راتیتأث ،یاطالعات و یارتباط یها یفناور توسعة     چکیده
 تیر اهم از اقتصراد  در رگرذار یتأث عناصرر  عنروان  بره  هرا  بانرک  نقش و داشته یاقتصاد ، یعلم ، یاجتماع

 ژهیو به ، یبانک ستمیس کی به و است توسعه حال در کشور کی افغانستان. است شده برخوردار یتر شیب
 دارند، وجود یتجار و یخصوص بانک یتعداد بختانه خوش. دارد ضرورت ، یکیالکترون یدار بانک خدمات

 .شوند یم برخوردار یادیز یایمزا از و دهند یم ارائه خود انیمشتر به را یکیالکترون خدمات که
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داری الکترونیکری در افغانسرتان    این مقاله به هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اسرتفاده از بانرک      
گران خردمات    کننرده  انجام شده است. در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال بودیم که: آیا اسرتفاده 

ابطه بین متغیرهرای  که در مطالعة حاضر ر توجه به این بانکی الکترونیک از این خدمات رضایت دارند؟ با
گری   بسرته  ، روش تحقیق توصیفی و از نوع هم گی تعیین شده است بسته مختلف با استفاده از ضریب هم

هرا پرنج    است. یافته SQشده از مدل  نامة مشتق ها یک پرسش داده  آوری است. در این مطالعه ابزار جم 
هرای   دمات الکترونیکری در بانرک  دهند که تأثیر مربتری برر رضرایت مشرتری از خر      عاملی را نشان می

های  افغانستان دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که یک رابطة اساسی با رضایت مشتری بین جنبه
، قابلیت اطمینان و بُعد فیزیکی وجود دارد. همه این عوامرل برر رضرایت مشرتری در      گویی ، پاسخ اعتماد
 های افغانستان تأثیر مربت دارند. بانک

 .افغانستان و یمشتر تیرضا ، یبانک خدمات ، یکیالکترون یدار بانک: یدیکل گان هواژ    

 

 افغانستان در یگر گردش صنعت یها چالش نام اثر

 پژوهشی - علمی ةمقال نوعیت اثر 

 1397زمستان، سوم، شمارة  نشراتی هفتمپژوهشیِ پوهنتون غالب، سالِ  -نامة علمی  فصل چاپ در
 ghalibqjournal.com رسی لینک دست

 طیدرسرت، محر   تیریبا مرد  رایکنند؛ ز یم ادی دیرا به نام صنعت سف ی، صنعت گردشگرمان حاضردر ز    چکیده
و تفاهم بین ملتهاست و ارمغان آور صل  و صرفا   یساز دوست نهیسازد. زم یرا کمتر آلوده م یانسان ستیز
 بهداشرت، محرل اقامرت،    ایر مانند حمل و نقل، بودوبراش   ییها رساختیز نیباشد. همچن یمردم م یبرا

 یاز صنعت هرا  یکیصنعت،  نیمهم هستند. ا اریصنعت بس نیدر ا رهیو غ یساز تیظرف ،یفرهنگ ساز
امرر   نیر ا جراد یتواند باعث ا یم یو عوامل گوناگون لیباشد، که دال یدست نخورده در کشور افغانستان م

کره: صرنعت    گرفتره پرسرش شرکل    نیر بره ا  یپاسرخ براب   یامر، برا نیمقاله با در نظر داشت ا نیباشد. ا
 دهیر توجه دولت و ملت قرار داشته و چه چالش ها، مان  رشرد آن گرد  یدر افغانستان، در کجا یگردشگر
 است؟

ت و مجموعره وزارت اطالعرا   ریر در ز یگردشرگر  اسرت یدهند. با آن کره ر  ینگارنده نشان م یها افتهی   
از  ز،یر صنعت درآمدزا نکرده اسرت. ن  نیرشد ا یدر راستا یاما کار در خور توجه د؛ینما یم تیفرهنگ فعال
بابرت، افغانسرتان از جملره     نیر صرنعت، مسرألة أمربرت اسرت، کره از ا      نیچالش ها در ا نیجمله مهم تر

سرر راه صرنعت    زیر ن یگرر ید یچرالش هرا   ت،یر رود؛ عالوه برر بحرث امن   یبه حساب م ریفق یکشورها
 چالش ها واض  خواهد شد. نیوجود دارد که با مطالعه کامل مقاله، ا یگردشگر

کرردن و برا در    نیرا با سبک و سنگ یفیک یداده ها ،ییبا استفاده از ابزار کتابخانه  ،یلیمقاله تحل نیا    
 دینما یخواننده م میصنعت، تقد نینظر داشت اوضاع موجود ا

 ا.یها و مزا صنعت، افغانستان، چالش ،یگر گردش :یدیکل گان هواژ    
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 Solid State Technology (JSST) چاپ در
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 Development of communication and information technologies has     چکیده
had many significant positive impacts on various fields such as 
social, scientific, economic and also the societies that have been 
beneficiated from these technologies and the role of banks as 
influential elements in the economy has become more important. 
Afghanistan has also made significant progress in banking sector 
and has been able to provide some banking services to its country in 
recent years. Afghanistan is a developing country and there is an 
urgent need for a banking system, especially e-banking services. 
Fortunately, there are a number of private and commercial banks 
that offer e-services to their customers and get great benefits. 
Satisfaction is a positive feeling which is created in a person after 
using a product or receiving a service.  The factors affecting the 
satisfaction of using electronic banking in Afghanistan are explored in 
this article. The findings reveal five factors that positive affect on 
customer satisfaction with electronic services in Afghan banks. There 
are the five variables taken from the model of Zeithaml and Berry, 
which are the following: Reliability (The ability to efficiently and 
correctly conduct the service promised), Responsiveness 
(willingness to support clients and supply timely services), Tangibles 
(physical appliances and personal appearance), Assurance 
(Employee understanding and courtesy and their capacity to express 
respect and trust), Empathy (caring, individualized care paid to the 
client by the company). The results of this research indicate that 
there is an essential relationship with customer satisfaction between 
the aspects of trust, responsiveness, reliability and physical 
dimension. All this factors have positive affect on customer 

satisfaction in Afghanistan banks.  
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 ګروپهنهدوراني جدول مختلف بالکهنه او اصلي  د نام اثر
 پژوهشی - علمیة مقال نوعیت اثر

 پژوهشی غالب –نامة علمی  فصل چاپ در

1393 پسرل سلسله،  اوومه، مړۍ ګڼهنشر دریم کال، له د مشخصات مجله  
 IA ګروپهنوه دي چود د A ویشل شهي، اصلي ګروپهنوه د فرعي ګروپهنه دوراني جدول عځاصر په اصلي او د     لځډیز

 S بوال  پوه نوهم یوادیکي چکوه چود د S اصولي ګروپهنوه د IIAاو  IAپهرې مهقعیوت لوري.  VIIIA څخه تر
 P بال  په نهم یوادیکي دا چکوه چود آخوري P ګروپهنه ید د اوربیتالهنه ید والنسي اوربیتالهنه دي، اوپاتد نهر

چ   څخه  عځاصرو دویمد دورې د په دې بال  کد پرته له لهمړۍ  او  په حال کد دي. ډکیدو اوربیتالهنه ید د
nd   دورې  ي، نهرېنه لر  nd  لري مګر الکترون نه لري.  د S بال  عځاصرد d   د چپد خها، اوبال P   بال

 بال  ښ  خهاته پراته دي. d عځاصرد
 یادیکي. د په نهم  وپهنهگر  B د یا او فرعي ګروپهنه کد چای شهي، د لس عمهدي قطارونه چد په اته ګروپهنه    
B نم ورته د په نهم نم یادیکي، او انتقال  عځاصرو ګروپهنه د d څلهرمد دورې  د عځاصر بال  عځاصر وایي. دا

 دي. فلزات  ټهل  ي،  اوخال دی nPڅخه عبارت دي،   nS(n-1)d ید د  څخه شروع کیکي، والنسي سهید
  شوپکمد دورې عځاصور  د 4f نیدونوه ددیود ال نتوا  برخه کد دوه افقي قطارونه، چد اول  جدول په الندیځۍ  د

 لوړۍ  دواړې   لوري،  اړه پهرې   دوره  اوومه  په چد عځاصر   5f دد ید اکتیځایدونه دونم افقي قطار مربهط، او
 وایي.  ته داخلي انتقالي عځاصر نم دې عځاصرو بال  عځاصر بهلي، او f د

 

 ګروپهنه وځاصروانتقال  عو د اثر نام
 پژوهشی - علمی ةمقال اثر نوعیت

 مجله علمی غالب در چاپ

  ۱۱۵مخ ۱۳۹۳د نشر دریم کال، دونمه ګڼه، اتمه سلسله، دوب  مشخصات مجله
 Bد  یوا او فرعي ګروپهنه کد چاي شهي، د مځځ لس عمهدي قطارونه چد په اته ګروپهنه بال  تر د Pاو  Sد      لځډیز

 بال  عځاصر وایي. دا d نم ورته د په نهم نم یادیکي، او انتقالي عځاصرو ګروپهنه د B په نهم یادیکي. د وپهنهگر 
ي، او خال دی nPڅخه عبارت دي،  nS(n-1)dڅلهرمد دورې څخه شروع کیکي، والنسي سهید ید  د عځاصر

 ټهل فلزات دي.
 تځاوب نر کمېکي. دګروپ څخه وروسته په کراره  د 6Bد  نتاوب کد اتهمي شعاع ، لهمړۍ په تېزۍ او په نر    

اتهمي شعاع لکیودل، پوه دې  اتهمي شمیرې په زیاتیدوسره د وروستي طرف ته، اتهمي شعاع ګاند بیا زیاتېکي. د
نسوبي  انتقوالي فلزونوه تځواوب کود د ېکي. پوه نورالکترونهنه زیاتفرعي سهید  د d حقیقت پهرې اړه لري چد د

 سرحد ته رسېکي. ویلد کېدو ټک  لهړ په مځځ کد دتځاوب  نر بیا کمېکي. د کثافت لهمړۍ زیاتېکي او
 تځاوب  پای ته بیا زیاتېکي. د دونوم او نر سره اتهمي شعا ع ګاند کمېکي او بیا د اتهمي شمېرې په زیاتېدو د    

 شعاع ګاند تقریبا سره برابرې دي. انتقالي عځاصرو دریم تځاوب د
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

 کووویمیاوي اړیووووکد نام اثر
 علمی ةمقال نوعیت اثر

 پژوهشی غالب –نامة علمی  فصل چاپ در

۹۷مخ ۱۳۹۳، ژم ۱۰دنشر دریم کال، څلهرمه ګڼه، مسلسله ګڼه مشخصات مجله  
 نځوه کود  د مالیکهل پوه د الکترون په شریکهله سره، د یا د کیمیاوي اړیکد، یا د الکترون په راکړه ورکړه او     یزډلن

راکړه ورکړه وشي، ایهني اړیکه به مځځ ته راشي. کوه  الکترون یا الکترونه په مځځ کد مځځ ته راچي. که د اتهمه
 بیوا د خها وڅرخي، فلزي اړیکه جهړوي. که الکترونهنوه شوریک شوي، نوه والنسي الکترونهنه د نسته ترشا او

مځځ الکترونهنه شریک شي، چود  تر نمځهعه اتهمه پاره دری حالتهنه شته؛ اول حالت نغه دي چد د اړیکه د
صوفر سوره مسواوي وي. دې ډول اړیکود توه خالصوه  اکسیدیشون نمبور د د دواړو اتهموه په دې حالت کد د

وي. پوه  مځفوي برقیوت توهپیر مهجوهد موځځ د تر دواړو اتهمه اشتراکي اړیکه وای . دونم حالت نغه دي چد د
بول بوه  یشون مځفو  اواکسید اتهم بوه د اکسیدیشن شمېره رابر سېره شي. یه مځځ د داسد حالت به د اتهمه تر

شمېر پوهرې اړه لوري.  الکترونه تر بد چایه شهو مثبت اکسیدیشن شمېره ید د مځفي او مثبته شمېره ولري. د
 دې اړیکد ته قطبي اشتراک  اړیکه ویل کېکي. دریم حالت یي نغه دي چد یه اتهم خپل جفت الکترونهنه د

 اړیکه به مځځ ته راشي.کهردیځانسي  بل اتهم په خالي اوربیتال کد کېکدي، نه
مځځ نم نغه قهه چد مختلف یا مشابه مالیکهلهنه سره نښلهي د وان در والس د قهاؤ په نوهم  تر مالیکهله د     

 دوه قطبي قهاؤ نغه ډول قهه ده چد یه -قهاؤ څخه، د دوه قطبي یادېکي. نایدروجځي اړیکه د وان دروالس د
وه چد نایدروجځي قهه ورته ویل کېداي، خوه نایودروجځي اړیکوه  نایدروجن وي. غهره به دا طرف پکد حتما  

 الندن قهاوې ید نهر مثالهنه دي. دوه قطبي او -دوه قطبي، دوه قطبي -ایهن بلل کېکي. د
 

 سي جهړښتنځدرزونانس او د مالیکهل  اثر نام
 پژوهشی مقاله علمی اثر نوعیت

 مجله علمی غالب در چاپ

۱۳۸مخ  ۱۳۹۴، پسرل  ۱۱کال، لهمړۍ ګڼه، مسلسله ګڼه دنشر څلهرم  مشخصات مجله  
دې نظریود  دافعد په وسیله سره وښویه. د جهړه الکترونه د والنسي سهیه د مالیکهل شکل د کهالی شه د     لځډیز

چکه تر ممکن حده  لري، نه چارج لرونکه ورییه په شکل قرار خها کد د اتهم په شا او په اساس، الکترونهنه د
موالیکهل  بل څخه لېرې واقع کېوکي. کوه چېورې اتهمهنوه دوه جوهړې الکترونهنوه شوریک کوړي د د یهپهرې 

کوه  مخیوزه او جهړې شوریک کوړي، څلوهر که څلهر جهړښت خطي، که دری جهړې شریک کړي، مثلثي، او
شوپک مخیوزه  کوه شوپک جوهړې شوریک کوړي نوه بیا دوه نرمي مثلث القاعوده او پځیه جهړې شریک کړي نه

 به مځځ ته راوړي. جهړښت
 

 موووووالیکهلي اوربووووویتالهنه نووویبریدایزیشن او اثر نام
 علمی ةمقال اثر نوعیت

 پژوهشی غالب –نامة علمی  فصل در چاپ
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

۱۰۱مخ  ۱۳۹۴، دوب  ۱۲دنشر څلهرم کال، دونمه ګڼه، مسلسله ګڼه  مشخصات مجله  
مځځ ته راوړلد بحث کیده،  الکترونه په اړه، چد کیمیاوي اړیکد یدوالنس   د اتهمه کد د په مخکیځیه مقاله     لځډیز

تحلیول کوړو. والنسوي الکترونهنوه پوه والنسو  اوربیتواله کود  مطلب کهالی شه په بلوه بڼوه تشوریو او اوس دا
چوای  طریقوه سوره یوه او مهقیعیت لري، په واقع کد الکترونهنه، نه، بلکه اوربیتالهنه دي چد په مختلفه انودازو

یا نمپهشوان    چای وال  دتداخل یا امتزاج او اوربیتالهنه یه کیمیاوي اړیکد مځځ ته راوړي. نمدغه د کي اوکی
څوهمره چود د اوربیتوالهنه  چای وال  زیات وي اړیکه قوهي ده.  نور چهمره چد یه نیبرید په نهم یادیکي. نر د

 نهعیت پهرې اړه لري.اړیکه په  نم د شبانت زیات وي د یهچای والي نهعیت نم زیات او
 

 پووه فووووزیک  بوووودلهن کد انوووورژي او انوووتالپي اثر نام
 علمی ةمقال اثر نوعیت

 پژوهشی غالب –نامة علمی  فصل در چاپ

۱۱۵، مخ ۱۳۹۴، مځ  ۱۳د نشر کال څلهرم، دریمه ګڼه، مسلسله ګڼه  مشخصات مجله  
پای ټک  ایښهدل ممکون نوه دی،  مبالغوه بوه   څیړله سره، یادې مهضهع ته دیهې مهضهع په  وایه چد د که و     لځډیز

پوه دې  انورژۍ بحوث د مثال سره روښوانه شوي. د لکه تعریف او وي چد یهه مهضهع لک تر غهره به دا نه وي. خه
انورژي  موادې پوه مطالعوه کود د په مختصره تهګه تشریو شوهی دي. د مقاله کد څهمره چد ممکن ؤ مکمل او

نغوه  پهنیدله لپاره د پهره مطلب د ایهن د مطالعد لپاره ضروري مهضهع ده. د د انرژي د ت، خهرا مهمه اوانمی
 جوال د ایهنوه څخه د بلهر د تراکم او د مځفي ایهنه مثبت او شبکد انرژي د انرژي باید تعریف شي. د ایهن کیدو د

انتالپي پهسیله اندازه کړو.   تصعید د کهالی شه دفلزي اړیکد قدرت  ښئي. د انتالپۍ مربهطه تغییر انرژي د کیدو
 فعال شهي کامپلکس په حالت کد ضروري ده. مهادو د تعامل لپاره د فعالهونکد انرژي د

 

 تووووووورموووووهدیځامووووویک اثر نام
 علمی ةمقال اثر نوعیت

 پژوهشی غالب –نامة علمی  فصل در چاپ

۹۱، مخ  ۱۳۹۴، ژم ۱۴څلهرمه ګڼه، مسلسله ګڼهدنشر څلهرم کال،  مشخصات مجله  
 بحووث النوودې نیسووي. د سووره توور میخووانیکي کووار تووهدوخد اړیکوود د ترمهدایځامیووک نغووه علووم دی چوود د     لځډیز

تهدوخد انرژي، کیمیاوي  تهدوخد انتقال ده .انرژي ډول ډول شکلهنه لري ، لکه د ترمهدایځامیک لغهي  معځا د
 نم په کیمیاوي تبودیالته حالت ته بدلیړي. نم په فزیکي اویهه حالت څخه بل ر، چد دنه انرژي برقي انرژي او

کود پوه مصورف رسوي، حتو  پوه یوهه  چیځوه او کد انرژي تهلیود پروسه انرژي بدلهن مځځ ته راچي. په چیځه کد د
ۍ بودلهن ژ نرا تهدوخد د کد د کیمیاوی ترمهدایځامیک په ماشیځهنه وي. حالت مهجهد کد نم دا ژوندي مهجهد

نغهي بدلهن په  د انرژۍ مختلف ډولهنه او مطالعه الندې نیسي. نمدارنګه د برعکس تر په میخانیکي انرژي او
تبوادلد  موځځ د تور کوار انورژي او تبوادلد قوهانین، د مځځ د تهدوخد تر کد د کد په تعامالته کیمیاوي سیستمهنه

 علوم د بحوث النودې نیسوي. دا مځځ تعادالت تور تر فازونه د کد کیمیاوی تعادل او قهانین، په کیمیاوي تعامالته
 مطالعه الندې نیسي. نه لري بلکه مایکروسکهپیک سیستمهنه تر مالیکهل سره چځدان سروکار اتهم او
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

مرکبهنه  دکامپلکس پیچلي اثر نام  
 علمی ةمقال اثر نوعیت

 پژوهشی غالب –نامة علمی  فصل در چاپ

۹۱، مخ ۱۳۹۲، مځ  ۵کال، دریمه ګڼه، مسلسله ګڼه دنشر دویم  مشخصات مجله  
ای شوي کیود مخودله  ړښتخه بیا نم د جه، مفههم لپاره قبهل شهی تعریف نشته ميد پیچله مرکبهنه د عمهکه څه نم       لځډیز

-COدې د شومیر  غوکينوم  صودپرتوه د خا حخوه ېد اکسیدیشن د شمیر  چد: نغه اتهمهنه یا ایهنهنه شيتعریف  سددا
ORDINATIONNUMBER   یکوه ړ ا ياو د نغه سره د کیمیواو  کړي ټهلرا  چانمطابق آیهنهنه او یا خځث  مرکبهنه په

 .یکي  په نهم یادComplex Compoundsمرکبهنه د پیچلي، د ړيک ړمرکبهنه جه يپه مرسته نه 
شورایطه ټاکله تر  گازونه ېبر سیره پرد .کیکيه ت مځځ را دمرکبهنه د نغهی د مالیکهلهنه د متقابل تاثیر په نتیجه ک پیچلي     

 پېښود ړهدا دوا چد حل ده دپه بله ماده ک ېپهر  ېانداز  ېاو نره ماده تر یه  لیکيحالت بد تيپه مایع او جامد اگریگا ېالند 
تور سوترگه غوکي نوم موځځ  تور موالیکهلهنه  ایهنهنوه او اتهمهنه،(د زرو  کدله حاالته ټه  ېپه د .يورکه  يپه متقابل تاثیر شاند 

 .سبب کیکيیدو ړ د پیچله مرکبهنه د جهغکي نمدغه نم  رو،ذ   د چد  کیکي
 ي؛متقابول تواثیرات لور  مځځ کدمخالف الځهع ایهنهنه یه د بل سره او یا نم  مالیکهلهنه په خپل ، مالیکهلهنه د ایهنهنه سره      

نوه د نغوه پور شوا او خوها د اوبوه دمحلول   شويتوه را موځځایهنهنه  دد مالگه د انحالل په نتیجه ک چدکله  :په تهگه بیلګدد 
 .شيدنمانځگ   غکيل او نم ټه مالیکهلهنه را 

  مهجوهده يدنوم آنځگو غوکينوم  بلهمتقامځځ د مالیکهلهنه تر کد نم مایع او جامدو حالتهنه  پرته په څخهد گاز د حالت     
متقابول موځځ یهنهنوه  د ایهنهنوه او موالیکهلهنه او نوم د موالیکهلهنه تور د ا شوي يیدله المل کیوداړ نه د پیچله مرکبهنه جه؛ ده

 .ياکسپتر  متقابل تاثیر و -ددونر خیستځدا-نداو نم د ورکه يالکتروستاتیک
 

 پوورمووورکوووبهنه اثر نام
 علمی ةمقال اثر نوعیت

 پژوهشی غالب –نامة علمی  فصل در چاپ

۹۷، مخ۱۳۹۵، پسرل  ۱۵ګڼه، مسلسله ګڼه دنشر کال پځیم، لهمړۍ  مشخصات مجله  
بل سره اړیکه دیا اړیکد  جهړوي، عالوتوا کوهم بول اتوهم یوا اتهمهنوه ورسوره  د عځاصرو اتهمهنه یه چیځه عیځه د     لځډیز

اکسیجن، سلفر، نایتروجن او فاسوفهرس پوه اتهموه  پر مرکبهنه جهړوي. نهمهړي مرکبهنه زیاتره د یهچای کیکي د
داسد اړیکد جهړې کړي او په آزادو اړیکه یوه  -O-O–بل سره  اکسیجن دوه اتهمه یه د اچي. که دکد مځځ ته ر 

 پراکسوایدونه نهمهړو دګروپ پراکسایدونه مځځ ته راوړي. د 1Aګروپ عځاصر وصل شي د 1Aوالنسه اتهم لکه د
 ګروپ کهم عځصور د IIA که دوه والنسه فلز لکه د لهمړي ګروپ عځصر  او د Mدی.د M2O2عمهمي فهرمهل 

دونم ګوروپ پراکسوایدونه موځځ توه  ایهن باندې. نه د -O-O-اکسیجځه وصل شي لکه په:  اتهمه دواړو چد پر
 دونم ګروپ فلز . د Mدی. د MO2راوړي. عمهمي فهرمهل ید 

-Hکیدله تهان لري. مګر کله چد دوه اتهمه سره وصل شي پرسلفایدونه جوهړوي لکوه:  زیات چځییر د سلفر    
S-S-H یا  سلفاید نایدروجن پرFeS2 دپایرایت ئد جیهلهجیکي نهم دی . آنن پرسلفاید 

-N=لکه: نایودروجن پرنایترایود او  -N=N-جهړښت پرنایترایدونه جهړوي؛ لکه:  نایتروجن په دوه شکله او     
N= . لکه: نایدرازین ددای امین 
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 نایتروجن متضاده کیمیا د اثر نام
 علمی مقالة اثر نوعیت

 پژوهشی غالب –نامة علمی  فصل در چاپ

۱۲۵، مخ۱۳۹۵، دوب  ۱۶پځیم نشرات  کال، دویمه ګڼه، مسلسله ګڼه  مشخصات مجله  
بودن د امیځهاسوویدو،  کثیرالحجوروی  د ټهلوه ژونودیه مهجهداتوه دنباتوات، حیهانوات، یوهحجروی او نوایتروجن د     لځډیز

 برخه جهړوي.پروتیځه د مشتقاته یهه  پروتیځه، د
 بواالخره د څخوه بیوا حیهانواته توه، او نباتواته د نایتروجن خپل ایکا لهجیک  دوران د اتمهسوفیر څخوه نباتواته او    

څوه پوه مقودار  نور  هلالج لجدته رسهي. دا چد اللوه مړیځ  څخه وروسته چان بیا اتمهسفیر حیهاناته د نمدغه نباتاته او
انودازې  خپول مقودار او طبیعوت نوره برخوه بیوا د په نتیجوه کود د د نایتروجن د نمدغه دوران سره پیداکړي نه

 نایتروجن لرونکد وي.
باید نباتوات خپلوه حیواتي مواده دنوایتروجن   په نباتاته پهرې تړل  دی، نه حیهاناته ژوند مستقیما   جهته ده چد د    

ورته غهړول  دی دخواورې   هلالج لجدمخلهقاته خالق الله بدن جز دی په چانګړي میکانیزم سره چد د نغهی د چد د
بواران سوره  نها څخه یهه اندازه نوایتروجن د چانګړې باکتریاوې  ترالسه کړي.  علمي څیړنه ښهدلد ده چد د او

نمدغد نایتروجن څخوه یوهه انودازه پوه خواورو  باران نغه نایتروجن نباتاته ته رسهي، پرته له دې چد د حلیکي او
پیښه حت  د څلهرویشت ساعته متهاتر باران  مستقیما نبات ته جذبیکي. داکد جذبیکي، یهه کمه اندازه نایتروجن 

 په نتیجه کد، د علفي بهټه په وده کد لکه ګځدنه ډیره آسانه مشانده کیدل  شي.

 

تعامالت کد انحالل او په اوبه اثر نام  
 علمی ةمقال اثر نوعیت

 پژوهشی غالب –نامة علمی  فصل در چاپ

۸۱،  مخ     ۱۳۹۵، مځ  ۱۷نشرات  کال، دریمه ګڼه، مسلسله ګڼه پځیم  مشخصات مجله  
اوچتوهي. لکوه چود د نسوتي خوالق رب العوزت  نر ژوندی له اوبوه څخوه سور په اوبه ژوندۍ ده او  زمهږ نړۍ     لځډیز

 ټوهلد د ٪۷۱تقریبوا  «ژوندي کړي څه را څخه نر له اوبه مهږ»فرمایي: وجعلځا من الماء کل ش ء ح . ترجمه: 
 ټهله ژونودیه مهجهداتوه د د اوبه تشکیلهي، او ٪۶۶یهه بالغ انسان بدن  یخ نیهلد ده؛ د ٪۳چمکد سطحه اوبه او 

کد  مهمه کیمیاوي تعامالته لهیه برخه په اوبه دیعځي، اوبلن محلهل   چکه د ادامد لپاره ضروري دي. نه ژوند د
 مځځ ته راچي.

 بریښوځا طهفوان توه غهڅوه ور کوهي د او یا کله چد رعود میځیي او پخپل نهرمکي اتمهسفیر چکله چي لمر د     
پوه  اقیانهسهنه د عظیموه کاسوه په مځځ کد په چټکۍ سره کیمیاوي بدلهنهنه مځځ ته راچي. د مالیکهلهنه د ګازونه

بدن په نره حجره کد په حاضر وخت کد په زرګهنه  پ  کیمیاوي تعامالت ادامه لري. د اوبلن محیط کد پ  در
کیمیواوي  تځوهع د طبیعوت حیرانوهونک  بودلهن او کهلوه واداروي. د پوه اجورا کوار امالت سرته رسي او مهنک دتع

 تعامالته حاصل دي. بدلهنهنه او
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غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

 د کیمیاوي تعادل ثابت او خارج قسمت اثر نام
 علمی ةمقال اثر نوعیت

 پژوهشی غالب –نامة  علمی  فصل در چاپ

۶۳، مخ۱۳۹۵، ژم  ۱۸څلهرمه ګڼه، مسلسله ګڼه  پځیم نشرات  کال، مشخصات مجله  
کیمیاوي تعادل او په نغه پهرې اړین مهضهعات د تحلیلي کیمیا ډیره انمه برخه تشکیلهي نه چکوه د کیمیوا      لځډیز

دا برخه ډیره وسیع او پراخه ده. تعادل نه یهازې په کیمیاوي تعامالته پهرې اړه لوري بلکوه فزیکوي تعوادالت نوم 
دي. ښه بیلګه ید په سر تړلي لهښي کد د اوبه د بړاسهنه او د نغه بړاسهنه بیرته مایع کیدل دي چود پوه مهجهد 

نتیجه کد فزیکي تعادل مځځ ته راچي. نمدارنګه ایهني تعادل چد په اوبه کد د تیزابوه، قلوهي ګوانه او موالګه د 
 انحاللیت په وجه را مځځ ته کیکي، د یادوند وړ دي.

عادل د یهه تعامل د پای پر نغه نهای  حد اطال ق کیوکي، چود د محصوهل او لوهمړۍ موادې پوه کیمیاوي ت     
غلظت کد تهپیر ښکاره نه شي. لکه څځګه چد کیمیاوي تعامالت مختلف سورعتهنه لوري، نوه د تعامول د پوای 

  په محصهل تبدیل
ْ
شي. د بیلګد پوه  نهای  حد نم متفاوت وي. یه سریع تعامل ممکن په پهره تهګه داو یا تقریبآ

تهګه په اوبه کد د تیزابه تفکیک په نظر کد ونیسۍ. د مالګد د تیزابه په یه مهالر محلهل کد عمال  د نایدروجن 
کلهراید ټهل مالیکهلهنه په ایهنه تفکیک کیکي. برخالف، د استیک اسیدو پوه یوه موهالر محلوهل کود د اسوتیک 

په ایهنه تفکیک کیکي. سوره د دې چود دواړه یواد شوهي تعاملهنوه څخه لک مالیکهلهنه  ٪۱اسیدو د مالیکهلهنه د 
وخت کد سر ته رسیکي. په ورته بڼه، چیځد د ورو تعامالته څخه په نهای  حود کود ډیور  دیهې ثانید څخه په کم

 محصهالت ورکهي، په داسد حال کد چد نهر بیا په لکو محصهالته بدلیکي.
سره د اوبه د ذخیرې وسوپځېز ټوانکر زنوه ونوي، د زیوات وخوت پوه  په عادي تهدوخه کد د څه کلهنه په تیریدو

تیریدو سره ممکن ټانکر د زنه په واسطه له مځیه والړشي مګر د ډیرې اوږدې مهدې رانیسد به یود اوبوه پوه 
اکسیجن او نایدروجن تجزیه نه شي. لهمړی تعامل بیرته نه راګرزي او دونم تعامل په عادي تهدوخه کد اصاٌل 

 ه رسیکي.سر ته ن
 

او کتلستهنهد کیمیاوي تعامل چټکتیا  اثر نام  
 علمی ةمقال اثر نوعیت

 پژوهشی غالب –نامة علمی  فصل در چاپ

۱۲۵، مخ ۱۳۹۶، پسرل   ۱۹دنشر شپکم کال، لهمړۍ ګڼه، مسلسله ګڼه  مشخصات مجله  
وښئ. د الملهنه له جملد څخه یه نم کتلست دی دا لیکځه به د کیمیاوي تعامل چټکتیا او د نغه الملهنه را       لځډیز

 چد نر ډول ید نسبتْا په تفصیل سره تشریو شهی.
کتلستهنه د فازونه له مخد په نمجوځس اوغیور نمجوځس کتلسوتهنه ویشول کیوکي. د بلوه اړخوه کتلسوتهنه      

 هي.طبیعي وي او یا مصځهعي. طبیعي کتلستهنه په انزایمي دحجروي  او جهي کتلستهنه ویشل ش
د کیمیاوي تعامل چټکتیا دا را ښئ چد د کیمیاوي تعامول محصوهل پوه څوهمره وخوت کود راموځځ توه کیوکي. 
نرڅهمره چد ژر رامځځ ته شي تعامل ګټهر دی، خه که د تعامل طبیعي چټکتیا د دې سوبب شوي پوه محصوهل 
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 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

چیرې طبیعوي تعامول ورو کد نقیصه مځځ ته راوړي، نه بیا نغه کتلست چد تعامل ورو کهي استفاده کیکي. که 
وي، نه بیا نغه کتلست ته اړتیا وي چد تعامل ته چټکتیا ورکهي. د کتلستهنه څخه پرته د تعامل کهونکه غلظت، 

 د تعامل کهونکه فزیکي حالت او تهدوخه نم د تعامل په چټکتیا کد مهم ُرل لري.
 

 د بریښځا په کیمیا کد ریدوکس تعامالت اثر نام
 علمی ةمقال اثر نوعیت

 مجله علمی غالب در چاپ

۸۵، مخ ۱۳۹۶، دوب  ۱۹شپکم نشرات  کال، دویمه ګڼه، مسلسله ګڼه،  مشخصات مجله  
ټهل کیمیاوي تعامالت اساسا  الکتریکي مانیت لري، چکه په ټهله کیمیاوي اړیکه کد په مختلفه طریقه سره       لځډیز

 لهمړۍ درجه د ریدوکس تعامالته د مطالعاته پدیده ده.الکترونهنه دخالت لري. اما د بریښځا کیمیا په 
نوم پوه عملوي تهګوه انمیوت لوري. د  د کیمیاوي تغییر او الکتریکي انرژي تر مځځ اړیکود نوم پوه نظوري او    

کیمیاوي تعامالته څخه کهالی شه د الکتریکي انرژی د تهلید د پاره استفاده وکړو لکه په ولتای  یا ګلهاني پیلهنوه 
کتریکي انرژي کهالی شه د کیمیاوي تبدیالته د سرته رسهله لپاره په کار یهسه لکه پوه الکترولیتوي پیلهنوه کد. ال

کد. د دې څخه پرته، د الکترو کیمیاوي پروسه مطالعه د نغه ریدوکس پدیدو چود د پیلهنوه څخوه بهور سور توه 
 رسي د در  او فهم قابل ګرزي.

 

 د محلهلهنه خهاص او غلظتهنه اثر نام
 مقالة علمی اثر نوعیت

 پژوهشی غالب –نامة علمی  فصل در چاپ

۱۱۷، مخ ۱۳۹۶، مځ  ۲۱شپکم نشرات  کال، دریمه ګڼه، مسلسله ګڼه  مشخصات مجله  
محلهلهنه متجانس مخلهطهنه دي چد د مځحلد مادې مالیکهلهنه په ټهل سیستم کد د محلل د موالیکهلهنه       لځډیز

قهاوې جهړوي.  د محلل په یهه ټاکلي مقدار او ټاکلد تهدوخه کود دفشوار نوم د ګوازونه پوه سره بین المالیکهلي 
انحالل کد مدیځظر دی  د حول شوهې موادې  مقودار توه د نمغوه موادې انحاللیوت وایو . د خالصوه موهادو د 

او القوائد  القوائد، دوه قطبوي -دوه قطبي، ایوهن -مالیکهلهنه تر مځځ د قهاوو څخه پرته په محلهل کد نم ایهن
 دوه قطبي قهاوې مهجهدې وي.-دوه قطبي

د محلهلهنه جمعي خهاص د حل شهیه ذراته په شمیر پهرې اړه لري نه د ذراته په کیمیواوي مانیوت پوهرې. د      
قوانهن  د چوهټ ټکو   ئهلخالص محلل په مقایسه د غیر مفرو، غیر الکترولیت محلهلهنه د بړاس فشار لک دد را

لهړ، د انجماد ټک  ټیټ او د آسمهسس فشار لري. د جمعي خهاصه څخه کهالی شه د حل شوهې موادې موهلي 
کتله و ټاکه. که چیرې مځحله ماده او محلل دواړه مفر وي، د نر جز د بړاس فشار د بل جز د حضوهر پوه خواطر 

 بړاس فشار ئد ډیر وي.کمښت کهي. تل د نغه جز چد تېښته دفرار  ئد زیاته وي د 
 

 نستهي تعامالت او د رادیهایزوتهپهنه د استعمال چایهنه اثر نام
 پژوهشی - علمی ةمقال اثر نوعیت
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 پژوهشی -نامة علمی  فصل در چاپ

۱۲۷، مخ ۱۳۹۷، پسرل  ۲۳دنشر اووم کال، لهمړۍ ګڼه، مسلسله ګڼه  مشخصات مجله  
اتهم د الکتروني ورییه په نکله بحثهنه درلهدل او تر نغه د الندې یه ډیر وړوکو ، تر ډیره بریده پهرې مه د      لځډیز

جسم د اتهم په مرکز کد قرار لري چد نسته بلل کیکي. د نستد د پیژنودله او جهړښوت پوه نکلوه د پهنوانه 
 نڅد یه ندفمځد کار، د ګټه لرونک  او د رازونه او عجایبه څخه ډ  دی.

هم په نسته کد مځځ ته راچي په پهره تهګه د کیمیاوي تعوامالته سوره توهپیر لوري. پوه نغه تغییرات چد د ات    
کیمیاوي ترکیب کد د تعامل کهونکه عځاصرو له خها الکترونهنه سره ګډ ایښهدل کیوکي او یوا چوای پور چوای 

د نغوه کیکي تر څه چد مرکب را مځځ ته شي، په داسد حال کد چد نستد کم اثره او یهازې نځداره کوهي او 
مانیت نیڅکله تغییر نه کهي. په نستهي تعامالته کد دا پېښه سرچپه کیکي، الکترونهنه په اوربیتالهنه کود 
کمتر دخالت لري، په داسد حال کد چد په نسته کد تغییر راچي او تقریبْا په ټهله مهاردو کد بل عځصر مځځ 

یمیاوي تعامل په نسوبت څوه ملیهنوه چلوه زیوات ته راچي. په نستهي تعامالته کد اکثرا  د انرژی تغییرات د ک
 وي. د انرژۍ تغییرات ید دومره زیات وي چد

د کتلد تغییر ید د اندازې وړ وي. نمدارنګه په نستهي تعامالته کد فشار، تهدوخه او کتلست، د تعامل په     
 چټکتیا او محصهل تاثیر نه لري.

 

 (1بیولوژی مالیکولی حجره ) نام اثر

 کتاب درسی نوعیت اثر

 پوهنتون غالب هرات )انتشارات قدس،هرات، خیابان دانشجو مقابل پوهنتون هرات( چاپ در

 مشخصات
هر ش( بیولوژی مالیکولی حجره، برای صنف اول سمستر اول 1399حسان، نوراحمد )ا

 وی و ستوماتولوژی. هرات. انتشارات قدس. های طب معالجه پهنځی 

صفحه،  بررای سمسرتر اول    164( در 1کورس تدریس بیولوژی مالیکولی حجره )شامل کتاب درسی      معرفی
(AI) ( و سمستر اولS1  صنف اول بوده و جزء مضمون اساسی می باشد. کورس مترذکره در )هفتره   16

 100دقیقه جمعاً  50تدریس و تکمیل می گردد. تدریس کورس نظری هر هفته دو کریدیت، هر کریدیت 
 می گیرد.دقیقه می شود صورت 

. در سه فصل؛ فصل اول ساختمان حجرره، فصرل   می باشد ،؛مقدمهپیشگفتار؛ فهرست مطالب؛ دارای     
دوم ساختمان بیولوژیکی غشای حجره، فصل سوم کیمیای حیاتی حجره گنجانیده شده. هر فصرل دارای  

 تمرین آموزشی فصل آورده شده است.اهداف آموزشی، مقدمه، در پایان فصل خالصه و 

ساختمان حجره؛ اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ تاریخچره حجرره؛ حجررات پروکاریوتیرک؛      فصل اول:   
سایتوپالزم؛ غشاها؛ مقایسه حجرات پروکاریوت و ایوکاریوت؛ غشای هسته؛ ؛ حجره؛ حجرات یوکاریوتیک

و دیگرر   ERنیوکلیوپالزم؛ هسته چه؛ کروماتین؛ کروموزوم؛ شبکه اندوپالزمیک ریتیکرولم؛ رابطره برین    
؛ رایبروزوم  SER؛ وظرایف  RERغشاهای داخلی؛ انواع شبکه اندوپالزمیک ریتیکولم؛ ساختار و وظایف 

اشکال رایبوزوم ها؛ وظایف رایبوزوم ها؛ امرراض رایبروزومی: )دیامونرد بلرک فران انیمیرا و       ها؛ ساختار و 
 ؛سنتریول؛  و مایتوکندریا ؛مایکروبادی ها ؛الیزوزوم ها ؛دستگاه گلجیکارتیلیج هیر هایپوپالسیا(؛ 
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محیطی ساختمان بیولوژیکی غشای حجره؛ اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ پروتین روتین های : فصل دوم
پروتین های داخلی؛ لیپیدهای غشاء؛ خواص انزایمی پروتین های غشاء؛ کاربوهایدریت های غشاء، اعمال 
احتمالی کاروهایدریت های غشاء؛ غشای حجروی و نفوبپذیری انتخابی؛ غشاهای هسرته؛ حمرل و نقرل    

اتصاالت فشرده؛ دسموزوم فعال و منفعل: آسموسز و انتشار از طریق غشاء،؛ اندوسایتوسز و اگزوسایتوسز،؛ 
های کمربندی؛ دسموزوم های کمربندی؛ دسموزوم های نقطه ای؛ اتصاالت سوراخدار؛ مایکروویلی ها و 

 خالصه فصل؛ خالصه پرسشهای آموزشی فصل؛ ؛دیگر برجستگی های حجره؛ پالزمودزماتا

ره؛ اجرزای  کیمیای حیاتی حجره؛ اهداف آموزشری؛ مقدمره فصرل؛ ترکیرب عنصرری حجر       :فصل سوم   
ساختمان عضوی حجره؛ بیومالیکول ها؛ کاربوهایدریت ها؛ صنف بندی قندها؛ نامگذاری مونوسرکرایدها؛  
ایزومیری در کاربوهایدریت ها: )ایزومیرهای فضایی، ایزمیرهای انومیری، ساختمان های حلقوی پیرانوز و 

پپتایدها؛ پرروتین هرا و انرواع آن؛ سراختمان      فیورانوز، اپی میرها، ایزومیریزم الدوز و کیتوز(؛ امینو اسیدها؛
هیموگلوبین؛ لیپیدها و انواع آن؛ تیزاب های شحمی مشربوع و غیرر مشربوع؛ ایکاسرانوئیدها؛ ترریپن هرا؛       

 13رتینوئیدها؛کروتینوئیدها؛ استروئیدها؛ خالصه فصل؛ خالصه پرسشهای آموزشی فصل؛ فهرست مآخذ؛ 
 مآخذ دارد؛

ه ش(. سامرسرال،  1394.)1م(. استنلی،شالیشرا 2013(. لودیش، هراروی) 1389یروس)از آنجمله: آلبرت،    
 ه ش(وغیره.1393آلن سی )

 

 (1های البراتواری بیولوژی مالیکولی حجره ) آزمایش اثر نام

 (1تطبیقات بیولوژی مالیکولی حجره )کتابِ درسی  اثر نوعیت

 جو مقابل پوهنتون هرات( خیابان دانش)هرات( )انتشارات قدس،هرات،  پوهنتون غالب در چاپ

 مشخصات
، برای صنف اول (1)بیولوژی مالیکولی حجرهتطبیقات هر ش( 1399حسان، نوراحمد )ا

وی و ستوماتولوژی. هرات. انتشارات قدس. های طب معالجه پهنځی سمستر اول   

و سمسرتر اول   (AIصفحه،  برای سمسرتر اول )  55( در 1بیولوژی مالیکولی حجره ) کتاب  تطبیقات     معرفی
(S1 صنف اول بوده و جزء مضمون اساسی می باشد. کورس متذکره در )هفته تطبیق و تکمیل مری   14

 دقیقه می شود صورت می گیرد. 100گردد. تطبیق کورس تطبیقات هر هفته یک کریدیت، هر کریدیت  
قات تجاربی دارد که همان کتاب نظری را در تجارب عملی تطبیرق مری نمایرد. خالصره     کتاب تطبی    

تجارب آن قرار زیر اند: تطبیقات اول؛ اصول صنفی و معرفی وسایل و مرواد تطبیقرات بیولروژی، اصرول     
استفاده از مایکروسکوپ و انواع مایکروسکوپ ها. تطبیقات دوم؛ تشری  عملی مایکروسرکوپ. تطبیقرات   

طرز تهیه سالید موقتی از رشته مو. )تشریحات راج  به طرز تهیه و مطالعه مواد(. تطبیقات چهارم؛ سوم، 
مشاهده رشته های پنبه زیر مایکروسکوپ )تشریحات مطالعه حجرات و انساج(. تطبیقات پنجم: مشاهده 

ت هفتم: مطالعه گرده گل. تطبیقات ششم: مشاهده حجرات اپی درمل پیاز و یا کدام موجود دیگر. تطبیقا
حجرات اپی درمس، گاردسل و ستوماتا در برگ. تطبیقات هشتم: مشاهده حجرات خمیرمایره. تطبیقرات   
نهم: مشاهده باکتریا در مواد غذایی. تطبیقات دهم:مشاهده آب گندیرده )پارامشریم(. تطبیقرات یرازدهم:     

ر. تطبیقرات سریزدهم: اثبرات    مشاهده آب گندیده برای دریافت آمیب. تطبیقات دوازدهرم: عملیره انتشرا   
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آسموسس در حجرات زنده. و یا مشاهده عملیه آسموسس در تخم مرغ. تطبیقات چهاردهم: اثرر غلظرت   
 های نمک یا شکر در حجرات خون.

 

 (2بیولوژی مالیکولی حجره ) نام اثر

 کتاب درسی نوعیت اثر

 مقابل پوهنتون هرات(پوهنتون غالب هرات )انتشارات قدس،هرات، خیابان دانشجو  چاپ در

 مشخصات
 دومهر ش( بیولوژی مالیکولی حجره، برای صنف اول سمستر 1400حسان، نوراحمد )ا

 های طب معالجه وی و ستوماتولوژی. هرات. انتشارات قدس. پهنځی 

صفحه،  برای سمساتر دوم   165( در 2شامل کورس تدریس بیولوژی مالیکولی حجره )کتاب درسی      معرفی
(AII) (  و سمستردومSII    صنف اول بوده و جزء مضمون اساسی می باشاد. کاورس متاذکره در )16 

دقیقاه   50هفته تدریس و تکمیل می گردد. تدریس کورس نظری هر هفته دو کریدیت، هار کریادیت   
بوده و در  پیشگفتار؛ فهرست موضوعات؛ مقدمه؛دقیقه می شود صورت می گیرد.  کتاب دارای 100جمعاً 

مختلف تدوین شده است. هر فصل جداگانه دارای اهداف آموزشی، مقدمه، خالصه فصل و  هشت فصل
 سواالت آموزشی فصل می باشد.

انزایم : فصال سااوم  ؛انرژی حیاتی:  فصال دوم  ؛مرکبات غیرعضوی و عضوی حجره:  فصال اول   
 ها؛

(؛  (DNAساختمان ؛  مقدمه؛ (RNAو  DNAنیوکلیوتایدها و نیوکلیک اسیدها ) :فصاال چهااارم    

؛  جز اول واحد نیوکلیوتایادها )رایباوز و دی اکسای رایباوز(    ؛ DNA واحدهای نیوکلوتایدهای چهارگانه
؛ H3PO4جزء چهارم واحد نیوکلیوتایدها )فاسفوریک اسید؛ نیوکلیوسایدها(ها )جزء سوم واحد نیوکلیوتاید

 ؛((A-DNA مااااااودل ؛ DNAنیوکلیوتایدها؛ توضیح فنر مضاعف؛ مودل های مختلاف ماالیکول   
(؛ RNA؛ سااختمان ) DNA مالیکول یاک رشاته یای    ؛نیوکلیوتاید ها ؛((DNA ساختمان Z شکل

 عملیه ترکیب ماده ارثی؛ خالصه فصل؛ خالصه پرسش های آموزشی این فصل؛

اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ جین چیسات؟ اپای جنتیاک     جین:جین، بیان و تنظیم بیان  فصل پنجم:
چیست؟ کد جنتیک چیست؟ کدون چیست؟ وظایف جین؛ کنترل رشد و تقسایم حجاره؛ کنتارل تولیاد     
پروتین؛ تنظیم بیان جین و تمایز حجروی؛ میوتیشن در نیوکلیوتاید و بروز بیماری آنمای حجاره داسای    

جهات   DNAیا روشن شدن جاین هاا؛ نساخه بارداری      شکل؛ عوامل موثر بر بیان جین ها؛ خامو 
جهت بمیان آوردن پولی پپتاید؛ راه انداز؛ آغازگر؛ تنظیم بیاان جاین در    RNA؛ ترجمه RNAساخت 

پروکاریوت ها و ایوکاریوت ها؛ جین های ساختمانی؛ آپیرون؛ لک آپیرون؛ تنظیم بیان جین در یوکاریوت 
 ؛ها؛ خالصه فصل؛ سواالت آموزشی این فصل

مقدمه فصل؛ کاربردهای بایوتکنالوژی؛ ظهور بایوتکنالوژی مالیکولی؛  ؛بایوتکنالوجی  :فصاال ششااام    
محصوالت بایوتکنالوژی؛ باکتریای مصنوعی؛ تهیه اعضای جهات پیوناد؛ خالصاه فصال؛  پرسشاهای      

 آموزشی این فصل؛
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آهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ حجرات بنیادی بالغ؛ حجره بنیادی  منابع حجرات بنیادی؛ فصل هفتم:    
مزانشیمی؛ حجره پرتوان بنیادی القایی؛ انواع حجرات بنیادی؛ کاربرد حجرات بنیاادی؛ کااربرد درماانی؛    
حجرات بنیادی؛ کاربدهای درمانی؛ حجارات بنیاادی؛ اناواع حجارات بنیاادی براسااس تواناایی تماایز         

ن؛ حجرات تک توان( نمونه های از تمایز حجره؛ تمایز در حیواناات؛ پروساه   حجروی؛ )حجرات چند توا
 تمایز حجروی؛ خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی این فصل؛

اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ تداوی جین؛ نقش انجینیری جنتیک  انجینیری جنتیک؛: هشتمفصاال    

و همساان ساازی    DNAدر طبابت معاصر؛ جین تراپی چیست؟ همسان سازی مواد ارثای؛ تکناالوژی   

جین تراپای حجارات جسامی( انتقاال      -جین تراپی حجرات جنسی. ب-جین؛ اهمیت جین تراپی: )الف
ناقلین غیر وایروسی(. جین درمانی یک چشم و بینایی هار  -2ناقلین ویروسی. -1دهندگان جین تراپی؛ )

دو چشم؛ مخاطرات ناشی از جین تراپی؛ پرابلم های ناقلین وایروسی؛ خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی 
 این فصل؛ فهرست مآخذ؛

 

 (2های البراتواری بیولوژی مالیکولی حجره ) آزمایش اثر نام

 (2مالیکولی حجره )تطبیقات بیولوژی کتاب درسی؛  اثر نوعیت

 جو مقابل پوهنتون هرات( پوهنتون غالب)هرات( )انتشارات قدس،هرات، خیابان دانش در چاپ

 مشخصات
، برای صنف اول (2) بیولوژی مالیکولی حجرهتطبیقات هر ش( 1400حسان، نوراحمد )ا

وی و ستوماتولوژی. هرات. انتشارات قدس. های طب معالجه پهنځی  دومسمستر   

و سمسرتر دوم   (AIIصفحه،  برای سمسرتر دوم )  50( در 2بیولوژی مالیکولی حجره ) تطبیقات کتاب    معرفی
(SII صنف اول بوده و جزء مضمون اساسی می باشد. کورس متذکره در )هفته تطبیق و تکمیل می  14

 می گیرد. دقیقه می شود صورت 100گردد. تطبیق کورس تطبیقات هر هفته یک کریدیت، هر کریدیت  
 کتاب تطبیقات بیولوژی، تجارب کتاب بیولوژی نظری در خود دارد، خالصه تجارب آن قرار زیر اند:

 تطبیقات اول: مباحث مقدماتی: ماکرومالیکول ها. قندهای ارجاعی و غیر ارجاعی

کننرده(  تشرخیص گلوکروز )قنرد ارجراع     تطبیقات سوم:  .اثر قلویات بر قندهای ارجاعی تطبیقات دوم:   
 تطبیقرات پرنجم:   .چهارم: مسابقه شفاهی انرژی حیاتی بین گروپ هرا   تطبیقات .توسط محلول فهلنگ

 .تاثیر درجه حرارت به فعالیت انزایم پیپسین .تطبیقات ششم: مطالعه تجزیه نشایسته توسط انزایم امیالز

اثرر غلظرت انرزایم پپسرین     مطالعره  تطبیقرات هشرتم:    .بر فعالیت انزایم PHمطالعه اثر  تطبیقات هفتم:
 .تطبیقرات دهرم:   مطالعه اثر غلظت ماده اصلی بر فعالیت انزایم پپسین تطبیقات نهم: .برفعالیت خود آن

و ترنفس   ATPترنفس حجرروی      :دهمیراز تطبیقرات  مسابقه شفاهی فصل انزایم ها میان گروپ هرا.   
زدهم: سری تطبیقرات  .  نایل امین( توسط دای فDNAزدهم: تست ) دواحجروی انتقال الکترون تطبیقات 

مسرابقه گروپری در موضروعات    تطبیقرات چهراردهم:    .و تطبیقرات ویردیویی   DNAتست اندول بررای  
 بیوتکنالوژی و انجنیری جنتیک

 

 کیمیای غیر عضوی و عضوی اثر نام

 کتاب درسی اثر نوعیت
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 مقابل پوهنتون هرات(جو  )هرات( )انتشارات قدس،هرات، خیابان دانش پوهنتون غالب در چاپ

 مشخصات
، برای صنف اول سمستر کیمیای غیر عضوی و عضویهر ش( 1398حسان، نوراحمد )ا

طب معالجه وی. هرات. انتشارات قدس. پهنځی  اول  

صنف اول بوده  (AIمضمون شامل کورس تدریس کیمیای عضوی و غیر عضوی برای سمستر اول )    معرفی
هفته تدریس و تکمیل می گردد. تدریس کورس  16و جزء مضمون اساسی می باشد. کورس متذکره در 

دقیقه می شود صورت می گیرد. ایرن کتراب دو    100دقیقه جمعاً  50هر هفته دو کریدیت، هر کریدیت 
ضروی( دارای  بخش دارد؛ بخش اول )کیمیای غیر عضوِی( دارای چهار فصل و بخش دوم )کیمیرای ع 

 هفت فصل می باشد.
 بخش نخست: کیمیای غیرعضوی

 پیشگفتار؛ فهرست موضوعات؛ مقدمه؛ رول کیمیا در طب، زراعت و صنعت؛
-1فصل اول: ساختمان اتوم و اصطالحات کیمیاوی؛ اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ ساهتمان اتروم؛ )    

کوانتم نمبرها؛ خالصه فصل؛ پرسشهای  نیوترون( طبقه بندی مختصر عناصر؛-3پروتون و -2الکترون، 
 آموزشی فصل؛

 -3القلی هرا؛  -2اکسایدها؛ -1فصل دوم: مرکبات غیر عضوی؛ اهداف آموزشی فصل؛ مقدمه فصل؛     
 نمکها؛ تیزاب ها؛  خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی فصل؛

محلولهرای  -2 ؛ محلولهای مرای -1فصل سوم: محلول ها و انواع آنها؛ اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛    
محلولهای جامد؛ محلولهای مشبوع و مافوق مشبوع؛ اثرحرارت بر انحالل پذیری؛ اثر فشار بر -3گازات؛ 

انحالل پذیری؛ قانون هنری؛ غلظت محلول ها؛ اهمیت محلول ها؛ خواص جمعی محلولها؛ فشار بخرار  
ولیت و غیر الکترولیت؛ درجه محلول؛ )قانون اول و دوم رائول( دیفیوژن و آسموسس؛ محلول های الکتر

 ؛ خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی این فصل؛PHانفکاک؛ایونایزیشن آب و 

فصل چهارم: ترمو داینامیک؛ اهداف آموزشی فصل؛ مقدمه فصل؛ قانون اول ترموداینامیرک؛ قرانون       
ای آموزشی دوم ترموداینامیک؛ سیستم بیولوژی؛ تعادل کیمیاوی؛ تعامالت رجعی؛ خالصه فصل؛ پرسشه

 فصل؛
 بخش دوم: کیمیای عضوی

فصل پنجم: هایدروکاربنها؛ اهداف آموزشی؛ مقدمره فصرل؛ روابرط کیمیراوی در مرکبرات عضروی؛           
هایدروکاربن های الیفاتیک؛ الکانها و نامگذاری؛ الکین ها و نامگرذاری؛  تعرامالت جمعری الکرین هرا؛      

 شی فصل؛الکاین ها و نامگذاری؛ خالصه فصل؛ پرسشهای آموز
فصل ششم: الی سیکلیک ها؛ اهداف آموزشی فصل؛ مقدمره فصرل؛ سرایکلو الکانهرا و نامگرذاری؛          

 سایکلوالکین ها و نامگذاری؛ سایکلوالکاین ها و نامگذاری؛ خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی فصل؛
فصل هفتم: اروماتیک ها؛ اهداف آموزشی فصل؛ مقدمه فصل؛ هومولروگ هرای بنرزین؛ نامگرذاری         

مشتقات بنزین؛ )یک معاوضه، دومعاوضه و سه معاوضه مشابه و مختلف(؛ نامگذاری مشتقات اکسیجنی 
سین با الکانها که گروپ فینایل دارد؛ نامگذاری نفتالین با یک معاوضه و چندین معاوضه؛ نامگذاری انترا

یک معاوضه و چندین معاوضه؛ گروه های هدایت کننده میتا و گروه های هردایت کننرده ارترو و پرارا؛     
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 خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی فصل؛
فصل هشتم: الکال هاالید و ارایل هاالیدها؛ اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ نامگذاری الکایل هاالیرد     

یل هاالیدها به سیستم معمرولی و ایوپراک؛ خالصره فصرل؛     به سیستم معمولی و ایوپاک؛ نامگذاری ارا
 پرسشهای آموزشی فصل؛

فصل نهم: الکول ها و فینول ها: اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ نامگذاری الکولها؛ خواص فزیکری و      
کیمیاوی الکولها؛ اکسیدیشن الکولها؛ استحصال الکولها؛ استعمال طبی الکولها؛ خواص فزیکی فینولهرا؛  

 کیمیاوی فینول ها؛ استعمال طبی فینولها؛ خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی فصل؛ خواص
فصل دهم: ایترها و تایولها؛ اهداف آموزشری؛ مقدمره فصرل؛ نامگرذاری ایترهرا؛ خرواص فزیرک و            

کیمیاوی ایترها؛ نامگذاری تایولها؛ استحصال تایولها؛ خواص کیمیاوی تایولها؛ خالصره فصرل سرواالت    
 ؛آموزشی فصل

فصل یازدهم: الدیهایدها و کیتون ها؛ اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ نامگذاری الدیهایدهای یک عاملی 
و دو عاملی؛ خواص فزیک و کیمیاوی الدیهایدها؛ استعمال طبی الدیهایدها؛ نامگذاری کیتون ها؛خواص 

ن ها؛ خالصره فصرل؛   فزیکی و کیمیاوی کیتون ها؛ استعمال کیتون ها؛ ایزومیری در الدیهایدها و کیتو
 پرسشهای آموزشی فصل؛

فصل دوازدهم: کاربوکسیلیک اسیدها و استرها؛ اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ نامگذاری معمرولی و      
ایوپاک اسیدهای عضوی؛ خواص فزیکی و کیمیاوی اسیدها؛ استحصال تیزابهرای عضروی؛ نامگرذاری    

 رها؛ خالصه فصل؛ پرسشهای اموزشی فصل؛معمولی و ایوپاک استرها؛ خواص فزیکی و کیمیاوی است
فصل سیزدهم: امینو اسیدها و امینوفینولها: اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ نامگذاری امینو اسیدها بره     

روش معمولی و ایوپاک؛ استعمال طبی امینواسیدها؛ نامگذاری امینوفینول ها به روش معمولی و ایوپاک؛ 
 خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی فصل؛

فصل چهاردهم: هایدروکاربن های هیتروسایکل؛ اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ نامگرذاری مرکبرات      
هیتروسایکل مشبوع و غیر مشبوع؛ خواص کیمیاوی پایریدینغ نامگرذاری هیتروسریکلیک هرای شرش     

؛ DNAضررلعی بررا دو اترروم نررایتروجن؛ پایریمیرردین؛ اسرریدهای هسررتوی و سرراختمان کیمیرراوی آن؛  

؛ فعالیرت بیولروژیکی   DNAو  RNA؛ نیوکلیوتایدها؛ پرولی نیوکلیوتایردها؛ نیوکلیوتایرد    نیوکلیوسایدها

 هیتروسیکلیک ها؛ خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی فصل؛ مآخذ کتاب.
 

 آزمایش های البراتواری کیمیای غیر عضوی و عضوی اثر نام

 تطبیقات کتاب درسی اثر نوعیت

 جو مقابل پوهنتون هرات( قدس،هرات، خیابان دانش )هرات( )انتشارات پوهنتون غالب در چاپ

 مشخصات
، برای صنف اول تطبیقات کیمیای غیر عضوی و عضویهر ش( 1398حسان، نوراحمد )ا

وی. هرات. انتشارات قدس. طب معالجه پهنځی  اولسمستر   

(  صنف اول بوده  AIصفحه،  برای سمستر اول ) 54کیمیای غیرعضوی و عضوی در  تطبیقات کتاب      معرفی
هفته تطبیق و تکمیل می گردد. تطبیق کرورس   14و جزء مضمون اساسی می باشد. کورس متذکره در 
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 دقیقه می شود صورت می گیرد. 100تطبیقات هر هفته یک کریدیت، هر کریدیت  
شری  ، اصول صنفی و معرفی  وسایل البراتوار. تطبیقات دوم: ت«مضمون»تطبیقات اول: معرفی چپتر    

قطبیت مالیکول آب. تطبیقات چهارم:  دیاگرام مواد و معرفی عناصر موجوده در البراتوار. تطبیقات سوم: 

براالی تیرزاب هرا. تطبیقرات       PHباالی القلی ها تطبیقات پنجم: اثر معرف هرا و   PHاثر معرف ها  و 
برنقطره جروش و انجمراد    اثرر مراده منحلره    »ششم: تعامل خنری سازی. تطبیقات هفتم:  قوانین رائول؛ 

تطبیقات هشتم: حرارت انحالل)انتالپی انحرالل(. بخرش کیمیرای عضروِی تطبیقرات نهرم:        «. محلول
تشخیص کاربن و هایدروجن در مواد عضوی. تطبیقات دهرم: استحصرال ایتلرین و اسرتلین. تطبیقرات      

تطبیقرات دوازدهرم:   یازدهم: شناخت کاربوکسیلیک اسید. تطبیقات یازدهم: استحصرال ایتایرل اسرتیت.    
استحصال ایتایل بنزویت. تطبیقات دوازدهم: استحصال صابون بمقصد شناختن نمرک تیرزاب شرحمی.    

 تطبیقات سیزدهم: نایتریشن فینول. تطبیقات چهاردهم: مقایسه تعامالت فینول با ایتانول.
 

 (1کیمیای طبی ) اثر نام

 کتاب درسی اثر نوعیت

 جو مقابل پوهنتون هرات( )انتشارات قدس،هرات، خیابان دانش)هرات(  پوهنتون غالب در چاپ

 مشخصات
 پهنځی  اول، برای صنف اول سمستر (1کیمیای طبی )هر ش( 1398حسان، نوراحمد )ا

.. هرات. انتشارات قدستوماتولوژی  

صفحه که قسرمت آن بخرش کیمیرای غیرر عضروی و       89( 1مضمون شامل کورس کیمیای طبی )    معرفی
صنف اول بوده، جزء مضمون اساسی می  (SIدیگر آن اختصاصی برای مواد دندانی سمستر اول )بخش 

دقیقه می شود، تدریس می گرردد.   50هفته هر هفته یک کریدیت که  16باشد. یک کریدیت است در 
این مضمون مشکالت اصطالحی کیمیاوی )اعم از کیمیای عمومی و عناصر و مرکبات مربوط دنردانها(  

 پیشگفتار؛ فهرست مآخذ؛ مقدمه؛را حل خواهند ساخت. محتویات کتاب دارا ی هفت فصل است: 

اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ معلومات عمومی راج  بره   فصل اول: خواص و اهمیت بیولوژیکی آب؛   
مالیکول آب؛ رابطه هایدروجنی در آب و نترایج آن؛ مقایسره کرافرت آب ویرخ؛ آب بره صرفت محلرل؛        

نحرالل در آب؛ انحاللیرت مراده    میکانیزم حل مرکبات ایونی و مرکبات عضوی جامرد در آب؛ حررارت ا  
عضوی؛ قابلیت حل شدن گازات در آب؛ محلول ها و انواع آن؛ خواص مجموعی محلول ها؛ فشار بخار 
محلول؛ قانون اول و دوم رائول؛ دیفیوژن و آسموسس؛ الکترولیت ها در محلرول مایعرات بردن انسران؛     

 شهای آموزشی فصل؛نقش الکترولیت در بدن انسان؛ درجه انفکاک؛ خالصه فصل؛ پرس
اکسایدها؛ هایدروکسایدها و نامگذاری؛ تعامالت القلی ها؛ استحصال  فصل دوم: مرکبات غیر عضوی؛   

 PHهایدروکسایدها؛ تیزاب ها: هایدرواسیدها و اکسی اسریدها؛ تعرامالت تیزابهرا؛ استحصرال تیزابهرا؛      
بفر ها؛ تعرال سیسرتم هرای بفرر؛ اصرل       اسیدها و قلویات؛ نمکها: هایدرولیز نمکها؛ سیستم بفر؛ کاربرد

 لوشاتلیه؛ سیستم کلوئید؛ کاربرد درمانی کلوئید؛ خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی فصل؛
اهداف آموزشی؛ مقدمه فصرل؛ انررژی؛ انررژی     فصل سوم: انرژی و کنتیک های تعامالت کیمیاوی؛    

برر سررعت تعامرل: )غلظرت،      حرارتی؛ انرژی کیمیاوی؛ کنتیک های تعامالت کیمیاوی؛ عوامرل مروثر  
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حرارت، کتلست: کتلست های همجنس، کتلسرتهای غیرر همجرنس. کتلسرتهای طبیعری: کتلسرتهای       
 حجروی، کتلست های جوی( خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی فصل؛

اهداف آموزشری؛ مقدمره فصرل؛ )دی     فصل چهارم: تعامالت ریدوکس در اورگانیزم زنده و نتایج آن؛   
وکروم ها، تنفس حجروی، انرژی بیوکیمیراوی؛ خالصره فصرل؛ پرسشرهای آموزشری      هایدروجناز، سایت

 فصل؛
اهداف آموزشی؛ مقدمه فصرل؛   فصل پنجم؛ عناصر غیرفلزی و مرکبات غیرعضوی فاسفورس و کلسیم:

هلوجن ها؛ )حالت فزیکی، الکترونیگاتیویتی، هایدروجن هاالیدها، مورد استعمال فلورایردها؛ فاسرفورس:   
در نگهداری دندان هاو استخوان ها، پروسه میتابولیکی فاسفورس، وظایف فاسفورس، نقرش  )فاسفورس 

فاسفورس در بدن، عوارض کمبود فاسفورس، مسمومیت ناشی از فاسفورس، هضم وجرذب فاسرفورس،   
مورداستعمال فاسفورس(. کلسیم: )اثرکلسیم بردندان و استخوان، امراض قلت کلسیم، اهمیرت کلسریم،   

 یم در بدن، خالصه فصل؛ پرسهای آموزشی فصل؛عملکرد کلس
اهداف آموزشی؛ مقدمه؛ حجررات اسرتخوان؛    فصل ششم: ساختار کیمیاوی استخوان ها و دندان ها:    

دندان؛ )مینا، عاج: ترکیب، تشکیل و ساختار عاج( مواد غیرعضوی دندانها؛ سرامیک؛ استحکام خمشری؛  
ف سمنت و سمنت کردن؛ خالصره فصرل؛ پرسشرهای    شکنندگی؛ ضریب انبساط حرارتی؛ سختیف رنگ

 آموزشی فصل:
اهداف آموزشری؛ مقدمره فصرل؛ سراختار اترومی و کیمیراوی فلزاترغ         فصل هفتم: فلزات و الیاژ آنها؛   

قل ؛ پروسه های امالگم ساختن؛ الیاژهای برا مرس پرائین؛    -خصوصیات فزیکی فلزات؛ امالگم؛ الیاژ نقره
پاالدیم، ایریدیم، روتینیم و رودیم؛ بیس متلها: )نقره، مرس، جسرت، اینردیم،    فلزات نابل؛ )طال، پالتین، 

 های آموزشی فصل؛ فهرست ماخذ. خالصه فصل؛ پرسش قل ، گالیم، نیکل( ترکیب دوتایی فلزات نابل؛ 
 

 (2کیمیای طبی ) اثر نام

 کتاب درسی اثر نوعیت

 جو مقابل پوهنتون هرات( خیابان دانشپوهنتون غالب)هرات( )انتشارات قدس،هرات،  در چاپ

 مشخصات
 پهنځی دوم ، برای صنف اول سمستر (2کیمیای طبی )هر ش( 1398حسان، نوراحمد )ا

. هرات. انتشارات قدس.ستوماتولوژی  

صرنف اول بروده و جرزء     (SIIمضمون شامل کورس تدریس کیمیای عضوی بررای سمسرتر دوم )       معرفی
دقیقه ای می باشد. کیمیرای عضروی    50صفحه و یک کریدیت  108مضمون اساسی می باشد. دارای 

SII    نه تنها پیشنیاز بیوشیمی بوده بلکه راه آموزشی را برای مضامین مسلکی ستوماتولوژی براز خواهرد
 ساخت. محتویات آن در هشت فصل قرار زیر می باشد:

اهداف آموزشی: مقدمه فصل؛ الکانها و نامگذاری؛ الکینها و نامگرذاری؛  روکاربن ها: فصل اول: هاید    
 تعامالت جمعی الکین ها؛ الکاین ها و نامگذاری؛ خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی فصل؛

اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ نامگذاری الکولها؛ خواص فزیکی  فصل دوم: الکولها، فینولها و ایترها؛    
و کیمیاوی؛ اکسیدیشن الکول ها؛ استحصال الکول؛ استعمال طبی الکولها؛  فینرول هرا؛ تفراوت عامرل     
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الکولی و عامل فینولی؛ خواص فزیکی و کیمیاوی فینول ها؛ مقایسه قدرت اسریدی فینرول برا ایترانول؛     
ایتانول؛ استعمال طبی فینرول؛ ایترهرا: نامگرذاری ایترهرا؛ خرواص فزیکری و       مقایسه تعامالت فینول با 

 کیمیاوی ایترها؛ استحصال ایترها؛ ایزومیری ایترها با الکولها؛ خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی فصل؛
اهرداف آموزشری؛ مقدمره فصرل؛ الدیهایردها و نامگرذاری؛ خرواص         فصل سوم: مرکبات کاربونیرل:     

ها؛ استعمال طبی الدیهایدها؛ کیتون ها و نامگذاری؛ خواص فزیکی و کیمیاوی کیتون کیمیاوی الدیهاید
ها؛ مقایسه خواص الدیهایدها و کیتون ها؛ ایزومیری در الدیهایدها و کیتون هرا؛ اسرتعمال کیترون هرا؛     

 خالصه فصل؛ پرسشهای اموزشی فصل:
مقدمه فصرل؛ نامگرذاری معمرولی و     اهداف آموزشی؛ فصل چهارم: کاربوکسیلیک اسیدها و استرها؛    

ایوپاک اسیدها؛ خواص فزیکی و کیمیاوی اسیدها؛ استحصرال تیزابهرای عضروی؛ اسرترها؛ نامگرذاری      
 معمولی و ایوپاک استرها؛ خواص فزیکی و کیمیاوی استرها؛ خالصه؛ پرسشهای آموزشی فصل؛

دمه فصل؛ نایتریل ها؛ نامگذاری اهداف آموزشی؛ مق فصل پنجم: مشتقات نایتروجنی هایدروکاربن ها؛    
معمولی و ایوپاک نایتریل ها؛ امینواسیدها و نامگذاری معمولی و ایوپاک؛ پپتایدها و نامگرذاری؛ پرروتین   
ها؛ استعمال طبی امینواسیدها؛  امینوفینول ها؛ نامگذاری معمرولی و ایوپراک امینوفینرول هرا؛ خالصره      

 فصل؛ پرسشهای آموزشی فصل؛
لی میرها و پولی کاندنزیشن ها؛ اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ مکرومالیکولها؛ )اهمیت پو فصل ششم:   

پولی کاندنزیشن در ترکیب مواد ترکیبی که در دندانسازی استعمال می شود، پالستیک دندانی اهمیرت  

ی؛ نفروب حرارتر    مواد قالب گیری )واکرس(؛ انبسراط حرارتری؛     ؛ مواد تاثیر گذار؛)کیمیاوی و ترکیب آنها

 ؛ تغییر حجم؛ خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی فصل؛تخلخل نسوزبودن؛
اهرداف آموزشری؛ مقدمره فصرل؛ صرنف بنردی قنردها؛ نامگرذاری          فصل هفتم: کاربوهایدریت هرا؛     

مونوسکراید؛ ایزومیری در هایدروکاربنها؛ هگزوز ها؛ دای سرکرایدها؛ اولیگوسرکرایدها؛ خالصره فصرل؛     
 پرسشهای آموزشی این فصل؛

اهداف آموزشی؛ مقدمه فصل؛ هایدروکاربن های هیتروسرایکل هرا؛   فصل هشتم: هیتروسیکلیک ها:    
نامگذاری هیتروسایکل های مشبوع و غیر مشبوع؛ پایریدین و نامگذاری؛ خرواص کیمیراوی پایریردین؛    

پیرورین؛  هیتروسایکل های شش ضلعی با دو اتوم نایتروجن؛ پایریمیدین؛ تایمین؛ سایتوزین؛ یوراسریل؛  

(؛ نیوکلیوسایدها؛ نیوکلیوتایدها؛ RNAو  DNAفعالیت بیولوژیکی هیتروسیکلیک؛ اسیدهای هستوی؛ )

؛ خالصه فصل؛ پرسشهای آموزشی فصل؛ فهرست DNAو  RNAپولی نیوکلیوتایدها؛ تترانیوکلیوتاید 

 مآخذ.
 

 (2آزمایش های البراتواری کیمیای طبی ) اثر نام

 کتاب درسی اثر نوعیت

 جو مقابل پوهنتون هرات( پوهنتون غالب)هرات( )انتشارات قدس،هرات، خیابان دانش در چاپ

 مشخصات
دوم ، برای صنف اول سمستر (2کیمیای طبی ) تطبیقات هر ش(1398حسان، نوراحمد )ا

. هرات. انتشارات قدس.ستوماتولوژی پهنځی   
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 معرفی

( صنف اول بوده و جزء مضامون اساسای مای    SII(  برای سمستر دوم )2تطبیقات کیمیای طبی )    
هفته تطبیا  و تکمیال مای     14دقیقه ای می باشد.  در   100صفحه و یک کریدیت 80باشد. دارای 

 گردد. تجارب آن قرار زیراند:
تطبیقات اول:تشخیص کاربن و هایادروجن در ماواد عضاوی. تطبیقاات دوم: استحصاال ایتلاین.          

تطبیقات چهارم: مسابقه تحریری میان گروپ ها. تطبیقاات پانجم:    تطبیقات سوم: استحصال استلین.
شناخت کاربوکسیلیک اسید. تطبیقات ششم: استحصال ایتایال اساتیت. تطبیقاات هفاتم: استحصاال      
ایتایل بنزویت. تطبیقات هشتم:مسابقه شفاهی میان گاروپ هاا. تطبیقاات نهام: استحصاال صاابون       

ت دهم: مساابقه تحریاری میاان گاروپ هاا. تطبیقاات       بمقصد شناختن نمک تیزاب شحمی. تطبیقا
یازدهم: نایتریشن فینول. تطبیقات دوازدهم: مقایسه تعامالت فینول باا ایتاانول. تطبیقاات سایزدهم:     

 مسابقه تحریری میان گروپ ها. تطبیقات چهاردهم: حل مسایل محصلین.
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شریفیدکتورمحمدرحیم
 ر محمد رحیم شریفی                                            وکتد : یگ هنام و نام خانواد

 ماستری میکروبیولوژی طبی  :یلیتحص مدرک

  dr.mrsharifi@gmail.com:لیمیا

 0093798660330 :تماس شماره

 استاد دایمی موقف:

 

 یلیتحص یها درجه
 (1385-1390)پوهنتون هرات  :سانسیل

 (1399-1396علوم پزشکی مشهد ) پوهنتونماستری: 
 

مکتب را در لیسرة جرامی    ؛متولد شده است1357 /11 /15در  والیت هراتر محمد رحیم شریفی در وکتد
هرات و ماسرتریِ خرود را بره     پوهنتوناز رشته وترنری از  1390خوانده و لیسانس خود را به سالشهر هرات 

 به دست آورده است.   ایران علوم پزشکی مشهدِ پوهنتوناز  1399سال 
در پوهنتون غالبِ هرات وظیفة خود را آغراز کررده و    کادر علمیعنوان  ، به1400از زمستان آقای شریفی 

 .تا اکنون در این نهاد آکادمیک مصروف خدمت می باشند
 

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
1. Acetyl-11-Keto-β-Boswellic Acid and incensol acetate attenuate 

lipopolysaccharide-induced acute kidney injury via inhibiting inflammation and 
oxidative stress 

2. Epidemiological identification of Mycobacterium tuberculosis complex by using 

typing method MIRU-VNTR in Afghanistan patients  
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 نام اثر
Acetyl-11-Keto-β-Boswellic Acid and incensol acetate attenuate 

lipopolysaccharide-induced acute kidney injury via inhibiting 

inflammation and oxidative stress 
 پژوهشی  -علمی ةمقال نوعیت اثر 

 Saudi journal of kidney Diseases چاپ در
 Boswellia serrata has been used in traditional medicine to treat various     چکیده

inflammatory diseases. Acetyl-11-Keto-β-Boswellic Acid (AKBA) and incensol 

acetate(IA) are two active ingredients of Boswellia serrata that possess anti-

inflammatory and antioxidant activities. The present study aimed to investigate the 

protective AKBA and IA against lipopolysaccharide (LPS)-induced acute kidney 

injury (AKI) in rats. Wistar rats were intraperitoneally pretreated with AKBA or IA 

for two weeks, and after 30 min, LPS injection was applied to induce AKI. Blood 

samples and kidney tissues were collected and used for biochemical assay. AKBA 

and IA not only significantly decreased interleukin(IL)-6 as a marker of renal 

inflammation but also attenuated the oxidative stress markers in kidney tissue. 

AKBA and IA also remarkably decreased serum creatinine (Creat) and blood urea 

nitrogen (BUN). These results suggest that AKBA  and IA have protective effects 

against AKI in rats through regulating inflammation and oxidative stress 

     Key Words: Acetyl-11-Keto-β-Boswellic Acid, Incensol acetate, Inflammation, 

Kidney 
 

 Epidemiological identification of Mycobacterium tuberculosis complex by نام اثر

using typing method MIRU-VNTR in Afghanistan patients 
 پژوهشی -علمی  ةمقال نوعیت اثر 

 Saudi journal of kidney Diseases چاپ در

 چکیده اثر

   In this study, genetic diversity and phylogenetic relationship among TB 

patients in west of Afghanistan and the source of transmission in warm 

season during seven mount were investigated, and were then compared 

with the isolates of Mycobacterium tuberculosis complex in northeast of 

Iran. 55 specimens isolated from these patients were studied using standard 

MIRU-VNTR method. Tuberculosis transmission was examined and 

phylogenetic relationships were analyzed by minimum spanning tree and 

cluster-graph methods. The largest genetic variation was related to these 

pieces of NEW-1(n=25, 45,45%) followed by Strain/Delhi (CAS/Delhi) 

(n=12, 21,81%),Haarlem (n=10،21,81%), S(n=3, 5,45%) Beijing (n=1, 1,82%) 

,Uganda I(n=1, 1,82%)and Unknown (n=3،5,45%). The statistical analysis 

showed that the estimated percentage of the recent TB transmission in this 

study was 4,12%. The result of MIRU-VNTR in human population indicated 

a great diversity of MTBC circulating in west of Afghanistan which might 

be one of the reasons for the infection to become active. 
Therefor screening and treatment of people with latent TB can play an 

important role in reducing TB incidence in west of Afghanistan. 

   Key Words:  Keywords: Mycobacterium tuberculosis, MIRU-VNTR, 

Afghanistan, Genetics diversity 
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زهراحکیمی)شریفی(
 

 زهرا حکیمی )شریفی (                                                         : یگ هنام و نام خانواد

 ماستری فیزیولوژی طبی  :یلیتحص مدرک

 z.sharifi1361@gmail.com:لیمیا

 0799102012 :تماس شماره

 بالمقطعاستاد  موقف:

 یلیتحص یها درجه
 (1381-1385)  ، ایرانعلوم پزشکی مشهد پوهنتون :سانسیل

 (1398-1396) ، ایرانعلوم پزشکی مشهد پوهنتونماستری: 
 

شاهر   یمکتاب را در دبیرساتان رضاا    ؛متولد شاده اسات  1361 /3 /19در   ،کشور ایران ،زهرا حکیمی )شریفی( در شهر مشهد
از  1398علوم پزشکی مشهد و ماستریِ خود را باه ساال    پوهنتونمامایی از  ةاز رشت 1385 خوانده و لیسانس خود را به سالمشهد 
 علوم پزشکی مشهد به دست آورده است.   پوهنتون

عنوان استاد باالمقطع    هب ،تا اکنون 1400م و از سال یعنوان استاد کادری دا به1400تا  1399، از زمستان  زهرا حکیمی )شریفی(

 دار مسوولیت است. ، عهده در پوهنتون غالبِ هرات  در دیپارتمنت فیزیولوژیوی،  معالجهطب  پهنځی در 
 

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
1. Carvacrol attenuated neuroinflammation, oxidative stress and depression and 

anxiety-like behaviors in lipopolysaccharide challenged rats 

2. Protective Effects of Carvacrol on Brain Tissue Inflammation and Oxidative Stress 
as well as Learning and Memory in Lipopolysaccharide-Challenged Rats 

 

 Carvacrol attenuated neuroinflammation, oxidative stress and depression and نام اثر
anxiety-like behaviors in lipopolysaccharide challenged rats 

 پژوهشی -علمی  ةمقال نوعیت اثر 

 Journal of phytomedicine چاپ در

 Objective: The effect of carvacrol on neuroinflammation, brain tissue    چکیده
oxidative damage, and depression and anxiety-like behaviors after 
lipopolysaccharide (LPS) administration was evaluated in rats. 
   Methods: Vehicle, 1 mg/kg of LPS, and carvacrol (25, 50, or 100 mg/kg prior to 
LPS) were injected and  behavioral and biochemical tetsts were done. 
Results: Carvacrol decreased immobility while increased active and climbing 
times in the forced swimming test(P < 0.05 to P < 0.001) and the highest and 
the medium doses were more effective than the lowest dose in immobility and  
climbing times (P < 0.05 to P < 0.001). It also prolonged the open - arm time and 
entries but shortened closed-arm time and entries in the elevated plus maze (P 
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< 0.05 to P < 0.01). In the open field test, carvacrol enhanced crossing, time and 
traveled distance in the central zone and total crossing and distance while 
attenuated the time in the peripheral zone (P < 0.05 to P < 0.001). All doses of 
carvacrol attenuated tumor necrosis factor α , nitric oxide in the brain (P < 0.01 
to P < 0.001). The medium and the highest dose of carvacrol decreased 
malondialdehyde (P < 0.001 both), and they were more effective than the 
lowest dose (P < 0.001 both). The highest dose of carvacrol increased the thiols 
(P < 0.001). 
   Conclusion: In conclusion, carvacrol improved the behavioral consequences of 
LPS injection in rats and attenuated neuroinflammation and brain tissue 
oxidative damage 
   Keywords: Inflammation, Anxiety, Depression, Carvacrol, Oxidative stress 

 

 نام اثر
Protective Effects of Carvacrol on Brain Tissue Inflammation and 

Oxidative Stress as well as Learning and Memory in 
Lipopolysaccharide-Challenged Rats 

 پژوهشی -علمی  ةمقال نوعیت اثر 

 International journal Neurotoxicity Research (2020) 37:965–976 چاپ در

 https://doi.org/10.1007/s12640-019-00144-5 /Published online: 6 December 2019 رسی لینک دست

 Inflammation can cause memory impairment. In the present study, the      چکیده
effect of carvacrol on brain tissue inflammation and oxidative stress as well 
as learning and memory in lipopolysaccharide (LPS)-challenged rats was 
evaluated. The animals were grouped and treated: (1) control which 
received vehicle instead of LPS and carvacrol, (2) LPS (1 mg/kg; i.p. 120 min 
before behavioral tests), and (3–5) in these groups, 25, 50, or 100 mg/kg of 
carvacrol (i.p.) was administered 30 min prior to LPS. In a Morris water 
maze test, compared to LPS group, administration of all three doses of 
carvacrol shortened the elapsed time and the traveled distance to find the 
platform, while it prolonged the traveled time in the target area. In a 
passive avoidance test, administration of all 25, 50, and 100 mg/kg 
carvacrol significantly increased the latency at the 3 h, 24 h, 48 h, and 72 h 
after the shock compared to the LPS group. Interleukin (IL)-6, 
malondialdehyde (MDA), and NO (nitric oxide) metabolites were increased 
in the brain by LPS injection, while thiol, superoxide dismutase (SOD), and 
catalase (CAT) were decreased. Pretreatment with carvacrol reduced IL-6, 
NO metabolites, and MDA, while it improved thiol content, CAT, and SOD. 
The results indicated that carvacrol protected from learning and memory 
impairment and the brain tissue inflammation and oxidative stress in LPS-
challenged rats. 
    Keywords: Learning, Memory, Lipopolysaccharide, Carvacrol  Cytokines 
& Oxidative stress. 
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دکتورنثاراحمدشایانپوهندوی
 پوهندوی دکتور نثار احمد شایان  : یگ هنام و نام خانواد

 فوق دکتورای صحت عامه  :یلیتحص مدرک

   n.a.shayan@gmail.com:لیمیا

 0093700429941 :تماس شماره

 بالمقطعاستاد  موقف:

  

 یلیتحص یها درجه
MD:  (1377-1383)پوهنتون هرات 

 (1392-1397) دکتورا: پوهنتون حاجت تپه
 (1398-1400فوق دکتورا: پوهنتون آیدین ادنان مندرس )

 
، در ولسوالی غوریان والیت هرات متولد گردیده است. دوره ابتدایی و متوسطه مکتب را 1357/  02/  11دکتور نثار احمد شایان، در 

خود را  MDایی ولسوالی غوریان خوانده و سند یارمحمد خان الکوز در کشور جمهوری اسالمی ایران و دورة لیسة را در مکتب وزیر

ترکیاه و  -تپاه /آنکاارا   حاجات  پوهنتوناز  1397هرات و دوکتورا خود را به ساال   پوهنتوناز رشتة طب معالجوی از  1383به سال 

 ترکیه به دست آورده است.   –آیدین ادنان مندرس /آیدین  پوهنتوناز  1400همچنین دورة فوق دوکتورا خویش را در سال 

هرات گردیده و از آن زمان تاا فعاال    پوهنتونعنوان استاد جذب کادر علمی فاکولته طب  ، به1385دکتور نثار احمد شایان، از سال  

ه دار هارات را عهاد   پوهنتونمنحیث استاد ایفاء وظیفه می کند. دکتور شایان عالوه بر استادی، برای دو دوره معاونیت فاکولته طب 
هارات،   پوهنتاون هرات، آمر شفاخانه کادری فاکولته طاب   پوهنتونبوده است. دکتور شایان فعال به حیث مدیر مسول مجله اندیشه 

عناوان اساتاد    اکناون باه   نیهما  هارات، عهاده دار مساوولیت اسات. دکتاور شاایان       پوهنتونآمر کمیته فوق لیسانس فاکولته طب 
 یاریبسا  یها در کنفرانس ی. ودینما یم فهیوظ یاجرا ، غالب، جامی و هریواهرات پوهنتونر صحت عامه و توبرکلوز د یها مضمون

اساتاد   نیا دسات آورده اسات. از ا   آموز  طبابت به ی نهیدر زم یادیز یها نامه  یو تصد دهیاشتراک ورز یالملل نیو ب یدر سطح مل
 است. دهیچاپ و نشر رس به یو مقاالت علم یفیتال یها مانند کتاب  یمتعدد یآثار نوشتار هیما گران
 

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
1. Waterpipe Smoking among Herat University Students: Prevalence, Attitudes, 

and Associated Factors 
2. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study in 

Afghanistan 
3. Impact of vitiligo on quality of life of patients in Herat, Afghanistan 
4. Depression, Anxiety, and Stress Scales 42 (DASS-42) in Dari-Language: Validity 

and Reliability Study in Adults,Herat, Afghanistan 
5. Reliability and validity of the Dari version of the World Health Organization 

quality of life (WHOQOL-BREF) questionnaire in Afghanistan 
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 ,Waterpipe Smoking among Herat University Students: Prevalence نام اثر
Attitudes, and Associated Factors 

 Research article نوعیت اثر
 Addict Health, Autumn 2020; Vol 12, No 4 چاپ در

=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7878002/?msclkid رسی لینک دست
d44dc726cfc611ecbf418c352b4fb320 

 Background: Waterpipe tobacco smoking (WTS) is an ancient type of     چکیده
smoking that has become a global phenomenon. This study aimed to 
identify the prevalence of waterpipe smoking and its relation to socio-
demographic characteristics in Herat University students in western 
Afghanistan. 
    Methods: In this cross-sectional study, a structured self-administered 
questionnaire containing 53 items in 3 subscales was distributed between 

July and December 2018, to examine the use of waterpipe among Herat 

University students. Data were evaluated in SPSS. Chi-square test was used 
to observe differences between categorical variables. All important 
variables were separately evaluated for men and women in logistic 
regression models. A P-value less than 0.05 was considered statistically 

significant. 
    Findings: The prevalence of ever waterpipe use in male and female 
students was 54.1% and 81.8%, respectively. Parents’ higher education and 

family economic status were associated with higher rates of ever waterpipe 
use in both sexes. On the other hand, marital status and parents’ 
employment were not associated with waterpipe use. Ever waterpipe use 
was associated with having smoking friends or family members in both 
sexes. Male and female waterpipe users believed that cigarette smoke had 
more nicotine than waterpipe. While more male waterpipe users believed 
that cigarette was more addictive than waterpipe, more female users 
believed otherwise. 
    Conclusion: The prevalence of ever waterpipe use is higher in male 
students at Herat University. Having a smoking friend and family member 
positively influences waterpipe use among both sexes. Most users believed 
that waterpipe smoking was less hazardous than cigarette smoking. 
   Keyword: Waterpipe smoking; Students; Afghanistan 

 

 نام اثر
The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation 

study in Afghanistan 
 EMHJ – Vol. 26 No. 8 – 2020 چاپ در

 رسی لینک دست
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32896884/#:~:text=The%20Short%20Form
%20Health%20Survey%20%28SF36%29%3A%20translation%20and,be%20usef
ul%20for%20health%20researchers%20in%20the%20future.?msclkid=c89f0be
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 Background: Quality of life is defined as the subjective perception of    چکیده
one’s own well-being within a sociocultural context. SF-36 is commonly 

used to check the health status of the general population in many 
countries. 
   Aims: To validate the Persian (Dari) version of the Short Form Health 
Survey (SF-36) in Herat. 

    Methods: The Persian (Dari) version of SF-36 was culturally adapted. A 

total of 1259 healthy individuals aged ≥ 18 years participated in the study 

between November 2016 and April 2017. Construct validity of SF-36 was 

evaluated through exploratory factor analysis. The extraction was 
performed by principal component analysis from the polychoric correlation 
matrix estimated by a 2-step method with varimax rotation. Internal 

consistency and test–retest reliability were assessed by Cronbach’s α SPSS 
version 23.0 and R version 3.1.3 were used in the analysis. 

   Results: The last version of SF-36 including 27 items in 8 factors explained 

86.48% of the variance. The Kaiser–Meyer– Olkin value was 0.391 and 

Bartlett’s test showed statistical significance (P < 0.001). Confirmatory factor 

analysis revealed that the final model demonstrated good fit statistics (P < 
0.001), root mean square error of approximation=0.056, goodness- of-fit 

index=0.963, and adjusted goodness-of-fit index=0.953). Cronbach’s α for the 

8 subscales was 0.753–0.933. All subscales of SF-36 had good internal 

consistency reliability and good test–retest reliability. 
   Conclusions: We showed that our Dari version of SF-36 is suitable to 

evaluate quality of life in adults in Herat City. This scale will be useful for 
health researchers in the future. 
    Keywords: Afghanistan, Dari, quality of life, SF-36, validity 

 

 Impact of vitiligo on quality of life of patients in Herat, Afghanistan نام اثر
 Research article نوعیت اثر
 Iran J Dermatol 2021; 24: 220-226 چاپ در

https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/893588?msclkid=765 رسی لینک دست
e14f3cfc911ec930991eac916f5f7 

 .Background: Vitiligo is a chronic pigmentary disorder of the skin    چکیده
Although predominantly asymptomatic and not life-threatening, vitiligo 
may considerably affect patients’ quality of life (QoL). It has been suggested 
that vitiligo patients suffer from low selfesteem and poor body image, 
which may cause a lower level of QoL. The objective of this study was to 
evaluate the effect of vitiligo on patients’ QoL in Herat, Afghanistan. 
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   Methods: This descriptive study was conducted at Hooshmand Skin and 
Cosmetic Hospital and the associated phototherapy center from November 
2015 to April 2017. A total of 170 patients above  16  years of age were 
recruited. A valid translated Persian version of the Dermatology Life Quality 
Index (DLQI) was completed by subjects, and data were collected using 
structured datasheets. 
   Result: On average, patients were 27.84 ± 10.74 years old, and 40.6%  
were males. The overall mean DLQI score was 9.72 ± 5.82, including 9.93 ± 
4.64 in women and 9.42 ± 6.11 in men. The DLQI score was significantly 
related to the age, type of disease, treatment history, and employment 
status. Compared to males’, females’ QoL was more impaired in feeling 
(Q2) and type of clothing (Q4) (P = 0.020 and P = 0.021, respectively). 
   Conclusion: Vitiligo patients showed a moderate limitation in their QoL. 
Hence, the managing team should focus on the QoL and psychosocial well-
being of vitiligo patients in addition to their clinical condition. 
   Keywords: vitiligo, quality of life, Afghanistan, dermatology life quality 

 

 نام اثر
Depression, Anxiety, and Stress Scales 42 (DASS-42) in Dari-Language: 

Validity and Reliability Study in Adults,Herat, Afghanistan 
 Research article نوعیت اثر
 Bezmialem Science 2021;9(3):356-62 چاپ در

 رسی لینک دست
https://bezmialemscience.org/archives/archive-detail/article 

preview/depression-anxiety-and-stress-scales-42-dass-42-
in/47962?msclkid=7680bac1cfca11eca40c5d0e133e98ca 

 Objective: This study aimed to assess the validity and reliability of    چکیده
Depression, Anxiety, and Stress Scales-42 (DASS-42) in Dari, in adult 

population of Herat province of Afghanistan. 
    Methods: The Dari-translated version of DASS-42 questionnaire was 

administered to 1310 non-clinical samples randomly selected in Herat. 

Internal reliability, exploratory factor analyses, confirmatory factor analyses 
and Pearson's product moment correlation were assessed to test the 
validity and reliability of the questionnaire. Data analyses were performed 
in IBM SPSS Statistics 23.0 and AMOS 23.0. 

   Results: Internal consistency of the Dari-translated version of DASS-42 

questionnaire subscales was high with Cronbach's alpha values of 0.888, 

0.866 and 0.833 for depression, anxiety and stress, respectively. Construct 

validity was further supported with acceptable correlation measures of 
0.799, 0.822 and 0.818 for depression, anxiety and stress subscales, 

respectively, which all were statistically significant (p<0.05). Confirmatory 

factor analysis gave acceptable goodness-of-fit indices. 
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   Conclusion: The Dari-translated version of DASS-42 questionnaire is a 

reliable and valid assessment tool for identification and measurement of 
the magnitude of depression, anxiety and stress in the Dari-speaking 
population of Herat province of Afghanistan. 
    Keywords: Depression, anxiety, stress, DASS-42, Herat, Afghanistan 

 نام اثر
Reliability and validity of the Dari version of the World Health 
Organization quality of life (WHOQOL-BREF) questionnaire in 

Afghanistan 

 Research article نوعیت اثر

 Turk J Public Health 2021;19 چاپ در

 رسی لینک دست
 

https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/66033/910601?msclk
id=5ee7adeccfcc11ecbd463ad0d9420cb9 

چکید
 ه

    Objective: The aim of this study was to culturally adapt and validate the 
WHOQOL-BREF into Dari language of Afghanistan. 
Methods: This study consisted of two stages: translation stage and 
psychometric analyses. Reliability analyses were done by Internal 
consistency (alpha value) and item total correlations and validity analyses 
consisted of convergent validity by SF-36 scale, confirmatory factor analyses 
and criterion validity (multiple linear regression by overall QoL item-q1) 
analyses. Acceptable type 1 error was considered as 0.05 in all analyses 
(n=1473). Analyses were done by using Lisrel v8.05 statistical package. 
    Results: Item-domain correlations and -if item deleted- Cronbach alpha 
values detected no problematic item. The range of alpha values is 0.79-
0.80, except for the social relations domain (alpha=0.41). Confirmatory 
factor analyses revealed goodness of fit results as: GFI: 0.88, CFI: 0.83; and 
RMSEA: 0.073. Physical and Psychological domains of the WHOQOL-BREF 
was highly correlated with the related domains of the SF-36 (r=0.60 and 
0.64). All of the known groups’ categories were significantly sensitive to all 
domain scores of the WHOQOL (p<0.001). Multiple regression analysis 
revealed a R2 value of 35% and all domains. 
    Conclusion: Afghan Dari version of the WHOQOL-BREF can confidently be 
used in clinical and population settings to assess the QoL of the people. 
Findings of the social relations domain should be interpreted with caution 
due to its poor psychometric power. Further studies are needed to address 
the social aspects of quality of life in Afghan population. 
    Keywords: Quality of life, World Health Organization, reliability and 
validity, Afghanistan 
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ازقسمتدومچهارمبخشِ

کمپیوترساینسپوهنځی
 

محمداسحاقفیضانی
 محمداسحاق فیضانی : یگ هنام و نام خانواد

 ماستری  :یلیتحص مدرک

   eshaq.faizani@gmail.com:لیمیا

  0093794268381 :تماس شماره

 مپیوترساینسک پهنځی رئیس  موقف:

 

 یلیتحص یها درجه 
 (1391-1387)پوهنتون هرات  :سانسیل

 (1394-1392) ایران آزادِ پوهنتونماستری: 
 

. هرات متولد گردید والیت  زرغونِ بلندآب ولسوالی پشتون ةقری در خورشیدی  1368محمداسحاق فیضانی در سال 
 ةزرغون به پایان رسانید. بعداز ختم دور مرکز پشتون ةدر لیس  ثانوی را ةتعلیمات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش و دور

موفق  ،خورشیدی 1391و در ساال   پوهنتون هرات راه یافت  نمودن امتحان کانکور به بعد از سپری 1385لیسه در سال 
 ریاضی از این پوهنتون گردید. ةرشت ازلیسانس  ةبه اخذ درج

بره صرفت معلرم در     1391الری   1387کره از سرال    طروری  ،فیضانی در جریان تحصیل مصروف تدریس هم برود 
وت یانسرتیت ض، دارالمعلمین استاد هدایت حسرینی،  دارالمعلمین استاد ریان، و مهی خصوصی رضوی  -سسات تعلیمی ؤم

 ة( خود را به صرورت تمرام وقرت و حضروری در رشرت      ماستری ) فوق لیسانس برنامةحالل افغان انجام وظیفه کرد. وی 
 به پایان رسانید.  1394در سال  ایران، آزادِ پوهنتوندر  ک،گرایش مدیریت استراتیژیت، مدیریت تجار

نس مپیوترسایک پوهنځی ، به حیث استاد بالمقط  در یی که در محیط آکادمیک داشت به عالقه نظر 1395در سال 

مپیوترسراینس و پرس از   ک پوهنځی بره حیرث سرپرسرت     1396سرال  نخست در  د،پوهنتون غالب آغاز به تدریس نمو

ایرن پوهنترون بره     بری  خورشیدی از طرف ره 1398واخر سال ادر  ،پوهنځی این  نمودن دو سال انجام وظیفه در سپری

 انتصاب  و مجدد به کار آغاز نمود.  پهنځی یس این ئصفت ر
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پژوهشی–هایعلمیآثارومقالهفهرست
 تاثیرات صنای  دستی بر رشد اشتغال و صادرات )مطالعه موردی : والیت هرات(. 

 

 

 

 : والیت هرات( موردی ةثیرات صنای  دستی بر رشد اشتغال و صادرات )مطالعأت نام اثر

 پژوهشی -علمی  مقالة  نوعیت اثر

 1399تابستان و خزان سال  ،30و  29 ةشمار ،غالب پژوهشی  –علمی  ةنام فصل  چاپ در

 از یمصارف  یاة ماواد اول  نیمأباال، ت اریبس ةارز  افزود بودن و چون کاربر یهای یگ هژیباو ،دستی عیصنا چکیده
 درفرو  محصاوالت،   ةاندک، برخورداری از ابزار کار ساده و بازار ساد ةبه سرمای مندینیاز ،یمنابع داخل
  .ارزی نقش دارد مد صادرات، کسب درآة افزایش درآمد سرانه، توسع ،یناخالص مل دیافزایش تول

هارات   تیا صادرات وال آن بر رشد اشتغال و  ریثأو ت یدست عیصنا تیوضع یبررس ،هدف از این تحقی 
 د.باش یم

 تار شیکاه با   ،دنده ینشان م یاقتصاد ةدر توسع یدست عینامه در ارتباط با نقش صنا پرسش یها هیگو
 ةرا در توسع ادیز یگذار هیبه سرما ازیعدم ن و ییدر درآمدزا یدست عیهرات، نقش صنا تیوال انیگو پاسخ
 عیکه صنا دهد مینشان  ،کی یةوابسته فرض یآزمون ت یآمار جینتا نیچن هم ؛دانند یم رگذاریثأت یاقتصاد
 .باشد یم رگذاریثأت یاقتصاد ةدر توسع یدست
 و  گری گرد   ، فرهنگی ة، توسع اجتماعی ة، توسع اقتصادی ةتوسع  ، صنایع دستیهرات،  گانِ کلیدی: واژه

  میراث فرهنگی.
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بخشاحمدنویدآرینکام
 بخش احمدنوید آرین کام : یگ هنام و نام خانواد

 ساینس )تکنالوژی معلوماتی(  کارشناسی ارشد :یلیتحص مدرک

   hmdnawid@gmail.com:لیمیا

  0093796513648 :تماس شماره

 استاد دایمی موقف:
  

 یلیتحص یها درجه
 (2018-2014) پنجاب پوهنتون :سانسیل

 (2020-2018پنجاب ) پوهنتونماستری: 
 

، در والیت هرات متولد گردیده است. مکترب را در لیسرة سرلطان    16/11/1377نویدآرین کام بخش، در 
 پوهنتونهای کمپیوتر از  از رشتة برنامه 2018خوانده و لیسانس خود را به سال  شهر هراتغیاث الدین غوری 

 به دست آورده است.  پوهنتوناز همین  2020پنجاب کشور هندوستان و ماستریِ خود را به سال 
غالربِ   عنوان کادر علمی در دیپارتمنت انجینری نرم افزار پوهنتون ، به1400نوید آرین کام بخش، از بهار 

تحقیرق پروهنح ی    ةهرات وظیفة خود را آغاز کرده و اکنون، مسرؤولیت تردریس در ایرن دیپارتمنرت و کمیتر     
 . ساینس را به دوش داردکمپیوتر
 

پژوهشی-هایعلمیفهرستفعالیت
 ؛پوهنتون غالب هرات  پژوهشی - المللی علمی سایت ژورنال بین طراحی وب .1

 پژوهشی غالب. –علمی  ةنام فصل سایت اندازی ویب راه .2
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 المللی غالب سایت ژورنال بین ویبطراحی  نام طرح

 سایت( ب افزاری )و طراحی سیستم نرم نوعیت اثر

   تحقیقات علمی،  فرهنگی و ارتباطاتمعاونیت    قابل اجرا در

 https://www.ghalibjournal.com رسی لینک دست

بردن موان  زمانی و  یک آدرس الکترونیکی امروزه در جوام  مدرن جهت از بینسایت منحیث  جاییکه وب از آن     معرفی
پوهنترون   ،هرا مطررح اسرت    گان آن شونده ها و مستفید مکانی و ایجاد سهولت برای ارتباطات متقابل میان سازمان

سرایتی بررای    علمی اساتید تصمیم به ایجاد وبسازی آثار  غالب به هدف ایجاد سهولت در روند پژوهش و جهانی
آوری گردیرده و مرورد بررسری قررار      ها جمر   سایت ابتدا نیازمندی ژورنال علمی خویش گرفت. در ساخت این وب

سرایت آغراز    و سراخت وب  هتوسرع  ةها تکنالوژی مناسب انتخاب گردیرده و پروسر   گرفتند. بعد از بررسی نیازمندی
 -گران ژورنرال علمری     شرونده  پوهنترون غالرب و مسرتفید   مورد استفاده  که فعالً ،گردیده و موفقانه به پایان رسید

 پژوهشی قرار دارد.
 سایت قرار بیل اند: این وب ةهای عمد قابلیت
 ؛محیطی برای نشر و پخش مقاالت علمی ئةارا 
 ؛ایجاد سهولت در ترویج علم و دانش 
 ؛بهبود روند تحقیقات علمی 
 ؛انگلیسیالمللی به زبان  ساختن محیطی برای نشر مقاالت بین میسر 

 ؛هر محقق تحقیقات علمی، فرهنگی و ارتباطات وهای جدا گانه برای هر کارمند معاونیت  دارای یوزرنیم 

 مخاطبان؛ ن و، محصالگان از جمله اساتید شونده های مختلف برای مستفید دارای بخش 

 ؛های علمی المللی ژورنال های بین دارای استاندارد 

 سازی سایت افزاری و وب نرم های بین المللی دارای استاندارد. 

 

 پژوهشی غالب –نامة علمی  سایت فصل اندازیِ ویب راه نام طرح

 سایت( افزاری )وب سیستم نرم نوعیت اثر 

 پژوهشی غالب –نامة علمی  فصل قابل اجرا در 

 https://www.ghalibqjournal رسی لینک دست

سازی و ترویج علوم معاصرر فعالیرت    سو در جهت نهادینه ها بدین سالکه از پژوهشی غالب،  –علمی  ةنام فصل     معرفی

 issn numberآوردن  دسرت  هسازی مقاالت علمی با بر  گانی هجهت هم ،هجری خورشیدی 1400در سال ، دارد
 ةهرا پروسر   هرا و بررسری آن   آوری نیازمندی که بعد از جم  ،نامه گرفت سایت رسمی این فصل تصمیم به ایجاد وب

 اند: سایت قرار بیل این وب ةهای عمد سایت آغاز گردیده و موفقانه به پایان رسید. قابلیت ن وبساخت ای
 ؛آوری محیطی برای نشر و پخش مقاالت فراهم 

 سایت  های ملی توسط این وب زبان مطرح جهان به شمول زبان 5 سایت ) دارای قسمتی برای انتخاب زبان وب
 ؛گان فراهم گردیده است( شونده دتفیسایت برای مس وب ةدر قسمت استفاد

 اندرکاران؛ های جداگانه برای دست استفاده از یوزرنیم 
 پژوهشی؛ –های علمی  هنام المللی فصل های بین دارای استاندارد 

 سازی سایت ب افزاری و و المللی نرم های بین دارای استاندارد . 
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غالمفاروقحیدری
 حیدری غالم فاروق : یگ هنام و نام خانواد

 های کمپیوتری( و مدیریت آن  ورک )شبکه تکنالوژی نت ةماستری در رشت :یلیتحص مدرک

   ghfarooqhaidary@gmail.com:لیمیا

 0794915021س: تما شماره

 ساینس کمپیوتر پهنځی ورک  ردیپارتمنت نتآم موقف:

  

 یلیتحص یها درجه
  (1391-1388) هراتپوهنتون  کمپیوترساینس پهنځی ورک  نت ةرشت  :سانسیل

 کشور هندوستان  Amity پوهنتوناز  های کمپیوتری( و مدیریت آن  ورک )شبکه تکنالوژی نت ةماستری: در رشت
(1398 – 1396)  

، کشور جرمنی  TU-Berlinتخنیکی برلین  پهنځی  رفته با سستم عامل لینوکس از ورک پیش دورة مدیریت نت

(1393) 
را در  ییابتردا  التی. تحصر متولرد گردیرد  هررات،   لیانج یدر ولسوال یدیخورش1368در سال  یدریغالم فاروق ح

پس از خرتم   د؛یرسان انیپا  شهر هرات به  یغور نیالد اثیسلطان غ یعال سةیرا در ل سهیو دورة ل وایهر ةمکتب متوسط

. او در افرت یپوهنترون هررات راه    نسیساوتریکمپ پهنځی در آزمون کانکور شرکت کرد و به   1387در سال  سهیدورة ل

 ، سند فراغت به دست آورد. پهنځی این  ةشبک پارتمنتیاز د 1391سال 

 پوهنتون هرات یت یدر مرکر آ  IT Instructor ثیکه داشت به ح یاقتینظر به ل لیتحص انیدر جر یدریح 

(ITCH)  ثیشبکه بح پارتمنتیآغاز به کار کرد که بعد از فراغت از د Network Administrator  تیریمد ای 
 .انتخاب شد وتریکمپ یکننده شبکه ها

شش ماهه به کشور آلمان به پوهنتون  هیبه برس  (ITCH) ایپوهنتون هرات  یت یمرکز آ قیاز طر 2014سال  در
آموخت و دوباره به پوهنتون   Linux عامل سرور ستمیرا با س یوتریکمپ یشبکه ها تیریرفت و مد نیبرل یکیتخن

 .انتقال دهد گرانیخود را به د یهرات برگشت تا آموخته ها
عازم کشور  یپوهتون هرات جهت فرا گرفتن  ماستر یت یبعد از هفت سال کار در مرکز آ 2017در سال  یدریح

آن   تیریو مد یوتریکمپ یدر رشته شبکه ها  Amity University Gurgaon  هندوستان شد و در پوهنتون
به درجه اول  تمام نمود و به کشور باز  2019خود را در سال  یاز کرد و بعد از دوسال پروگرام ماسترخود را آغ یماستر

جذب پوهنتون غالب  نسیسا وتریکمپ پهنځی شبکه  پارتمنتیو آمر د نسیسا وتریکمپ پهنځی گشت وبه عنوان استاد 

 .دیهرات گرد
 

پژوهشی-فهرستکارهایعلمی
 داخلی پوهنتون غالب هراتساخت و طراحی فایل سرور  .1

 ساختن کانال ویدیو های آموزشی به زبان فارسی در یوتیوب    .2
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 هرات –ساخت و طراحی فایل سرور داخلی پوهنتون غالب  نام طرح

 هرات –ساختن سیستم فایل سرور داخلی پوهنتون غالب  نوعیت اثر 

 قابل اجرا در
سیستم کمپیوتری است که جهت نشر ) اشتراک گزاری( کتاب های درسی ، کتاب های ممد 

های پنجگانه پوهنتون غالب  پهنځی درسی ، لکچر نوت ها ، سالید های درسی اساتید 
 استفاده میشود. و به عنوان کتاب خانه دیجیتالی داخلی نیز استفاده میشود

 FTP://192,168,1,20 رسی لینک دست

، ها نامه درس،  ، کتاب های ممد درسی های درسی اری( کتابذگ اشتراک کمپیوتری است که جهت نشر ) ،سیستم     معرفی

همجنران ازیرن سیسرتم جهرت      گانه پوهنتون غالرب اسرتفاده میشرود.     های پنج پهنځی های درسی اساتید  سالید
های مورد نیراز روزانره را    های آموزشی و غیره برنامه ، ویدیو های کمپیوتری مانند نرم افزاراشتراک گزاری فایل ها ، 

یک یوزر ساخته شده که بیشتر مدیران تدرسی  پوهنځی قابل بکر است که برای هر . میتوانیم به اشتراک بگزاریم 
به منظور آپلود کردن کتاب های درسی و لکچرنوت های اساتید و برنامه های مورد نیاز کمپیروتری از آن اسرتفاده   

 .کنند می

هرات قابل دسترس میباشد و تمرامی کسرانی کره بره نترورک      -پوهنتون غالب پهنځی این سیستم در هر پنچ     
. همجنران  دسترسی دارند به آن دسترسی دارد که شامل اساتید ُ کارمندان اداری و محصالن میشود پوهنتون غالب
 شود. و به عنوان کتاب خانه دیجیتالی داخلی نیز استفاده می ازین سیستم 

 

 های آموزشی به زبان فارسی در یوتیوبساختن کانال ویدیو نام طرح

 زبان فارسی در یوتیوبه ب HaidaryVideo های آموزشی  کانال ویدیو نوعیت اثر 

 قابل اجرا
بزبان فارسی در وب سایت یوتیوب که یکی از وب سایت های  کانال ویدیو های آموزشی 

بسیار مشهور بین المللی در قسمت اشتراک گزاری ویدیو های آموزشی است که این کانال 
 یا نتورک است ویدیو های آموزشی  در باره کمپیوتر و شبکه های کمپیوتری

 https://www.youtube.com/user/HaidaryVideo رسی لینک دست

بزبان فارسی در وب سرایت یوتیروب کره یکری از وب       HaidaryVideoکانال ویدیو های آموزشی       معرفی
در ایرن کانرال    سایت های بسیار مشهور بین المللی در قسمت اشتراک گزاری ویدیو های آموزشی است که

ویدیو های آموزشی متخلف در باره کمپیوتر و شبکه های کمپیوتری یا نتورک که در جریران صرنف از کرار    
  درین کانال ویدیو های آموزشی از سمستر های مختلرف  ر می شود.  های عملی و نظری ثبت شده است نش

 مانند ویدیو های آموزشی از سمستر چهارم ، سمستر پنجم ، سمستر ششم و سمستر هفتم شامل است

بر عالوه از ویدیو های آموزشی سمستر های مختلف ویدیو هرای آموزشری از روترر هرا و سرویچ هرای           
سیسکو که یکی از کمپنی ها معتبر در قسمت نتورک است نیز ویدیو های آموزشی ثبت شده است. همچنان 

ند روتر ها درین کانال از ایجاد کردن شبکه های کمپیوتر بصورت عملی وو تنظیم کردن قطعات مختلف مان

. نیز ویدیو ثبت شده است     D-Link , TP-Link , MikroTikو سویچ های کمپنی های مختلف مانند 
در انتها این کانال ویدیو های آموزشی مربوط به بسته مورد استفاده ادارات دولتی نیز ویدیو هرای آموزشری   

 Microsoft Windows , Word , Excel and ثبت شده است که شامل نحوه استفاده از برنامه 

Power Point     .است 

ftp://192.168.1.20/
https://www.youtube.com/user/HaidaryVideo
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احسانحصین
 احسان حصین : یگ هنام و نام خانواد

 لیسانس )مهندسی نرم افزار( :یلیتحص مدرک

 ehsanhasin@gmail.com:لیمیا

 0799150598 :تماس شماره

 استاد دایمی موقف:
  

 یلیتحص  درجه
 (1398-1395)پوهنتون هرات  :سانسیل
 

ولسوالی غوریان متولد گردیده است. مکترب را در   ,، در والیت هرات1375/  03/  20در  احسان حصین،
از رشتة مهندسری   1398یارمحمد خان الکوزایی ولسوالی غوریان خوانده و لیسانس خود را به سال  لیسة وزیر

 هرات به دست آورده است. پوهنتوننرم افزار از 
خود را در قدم اول به حیرث کرارآموز در شررکت هرای نررم      احسان حصین در جریان دوره پوهنتون کار 

افزاری والیت هرات شروع و بعدا به حیث کارمند در بخش توسعه برنامه های موبایرل ایفرای وظیفره نمرود,     

یرا   CSofCSهمچنان در جریان تحصیل به حیث اسیستانت اساتید و نیز به حیث رهبر تیم موبایل در کمیته 

نقش فعال داشته است. او همچنان یکی از بنیانگرذاران شررکت    "کمپیوتر ساینس پهنځی محصلین خالق "
 توسعه نرم افزاری آسوده آور می باشد.

کمپیوتر ساینس پوهنتون غالب هرات  پهنځی ، به عنوان استاد بالمقط  در 1398احسان حصین، از سال 

و آمرر کمیتره نصراب     پوهنځی امتحانرات   کار خود را آغاز کرده و اکنون, به حیث استاد دایمی, منشی کمیته
 دیپارتمنت انجینری نرم افزار ایفای وظیفه می کند.

 

پژوهشی-علمیفهرستکارهای
 موبایل پوهنتون جامی؛ ةبرنامطراحی و ساختنِ  .1

 . مبایل ریاست اصالحات اداری و خدمات ملکی والیت هرت طراحی و ساختنِ برنامة .2
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 موبایل پوهنتون جامی ةبرنام نام طرح

 سیستم نرم افزاری ) موبایل آپ( نوعیت اثر 

 تطبیق شده در پوهنتون جامی )فعال مورد استفاده قرار دارد( قابل اجرا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csofcs رسی لینک دست
.ehsanhasin.jamiuniversity 

اطالعرات و ایجراد ارتباطرات بیشرتر در برین       ةتکنالوژی نوین بازتابی است برای تبادلکه  جایی از آن    معرفی
اجتماعات و طبقه های گوناگونی از مردم , برنامه های مبایل نیز بخش عمرده ای از ایرن ارتباطرات را    

نتون ایجاد کرده و حمایت میکنند. برنامه مبایل پوهنتون جامی به هدف ایجاد ارتباطات بیشتر میان پوه
و مستفید شونده گان )اساتید , کارمندان , محصلین( ایجاد گردیده است. از طریق این برنامه محصرلین  
میتوانند بدون محدودیت زمانی و مکانی به مطالب درسی , مطالب آموزشری , تقسریم اوقرات درسری ,     

 اخبار روزانه پوهنتون دسترسی پیدا نمایند.
ام بخش های پوهنتون جامی در داخرل موبایرل آپ بررای ایجراد     موجودیت اطالعات مربوط به تم     

 سهولت به محصلین در قسمت دسترسی به معلومات بخش های مختلف.
موجودیت پورتال محصلین برای محصلین به هدف فراهم آوری رابط آنالیرن بررای دسترسری بره         

 ای مختلفه پوهنتون.مطالب درسی , تقسیم اوقات درسی و اطالعات مورد نیاز در مورد بخش ه
موجودیت پورتال ورودی )الگین( اساتید برای ایجاد سرهولت در رونرد دسترسری بره بخرش هرای           

 مختلف پوهنتون.
موجودیت کتابخانه آنالین برای انکشراف امرورات درسری و ایجراد سرهولت در قسرمت دسترسری            

 محصلین به مطالب درسی در هر زمان و از هر مکان.
اخبار برای درج اتفاقات و تصامیم روزمره بورد پوهنتون که باید بره سرم  محصرلین     موجودیت قسمت

 برسد.

 موجودیت قسمت اطالع رسانی مطالب مهم که شکل اطالعیه را دارند.   

 موجودیت لینک های مشهور مانند لینک های کتابخانه های خارجی.   

 اساتید.اری پژوهش های ذگ موجودیت قسمتی برای به اشتراک   

 

 (IARCSCمبایل ریاست اصالحات اداری و خدمات ملکی والیت هرت ) ةبرنام نام طرح

 مبایل آپ( افزاری ) سیستم نرم نوعیت اثر 

 تطبیق شده در ریاست اصالحات اداری و خدمات ملکی والیت هرات )فعال مورد استفاده قرار دارد( قابل اجرا در 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asoodaowar.ehsan رسی لینک دست
hasin.iarcsc 

ریاست اصالحات اداری و خدمات ملکی والیت هرات منحیث یک نهراد مسرتقل همیشره کوشریده          معرفی
است تا در پروسه امتحان گیری و استخدام کارمندان جدید الشمول بررای بسرت هرای مختلفره ادارات     
مختلف دولتی شفافیت و بی طرفی را معیار قرار دهد. از این جهت این برنامه مبایل ایجاد گردیده است 
تا از طریق آن بست های جدید کاری اعالن گردیده و مسفتید شونده گان برنامه بتوانند فورم های ثبت 
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هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

نام و دیگر فورم های مرتبط با بست های کاری را از طریق این برنامه به دست بیاورند. همچنین اخبار 
ق ایرن برنامره بصرورت    روزانه این اداره و معلومات در مورد ادارات مختلف دولتی والیت هرات از طریر 

 روزانه به اشتراک عموم قرار میگیرد.
 اعالن بست های کاری ادارات مختلف از طریق این برنامه   
موجودیت تمام فورم های مورد نیاز بررای درخواسرت کراری و طری مراحرل مسرایل اداری پروسره           

 استخدام اداری در ادارات مختلف.
ر روزانه که باید به سم  مردم و متقاضیان بست های کاری موجودیت بخشی برای نشر و پخش اخبا   

 ادارات دولتی افغانستان رسانیده شود.
 موجودیت معلومات ادارات دولتی افغانستان به ویژه ادارات والیت هرات.   
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 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

حسینمحمدی
 حسین محمدی : یگ هنام و نام خانواد

 های کامپیوتری( فناوری اطالعات )شبکه ماستری مهندسی کامپیوتر، :یلیتحص مدرک

  hum.20254@yahoo.com:لیمیا

  0093799797137 :تماس شماره

 استاد دایمی موقف:
  

 یلیتحص یها درجه
  (1389 – 11386) هرات پوهنتون :سانسیل

 (1397-1394فردوسی مشهد، ایران ) پوهنتونماستری: 
 

 هررات  پنجم شهر ةدر ناحی ،هجری شمسی 1365 یجوزاسومِ  تاریخه ب ،علی حسین محمدی فرزند برات
بره اتمرام    موالنا عبدالرحمن جرامی در شرهر هررات    ةلیس در لیسه را ةدور 1385در سال  آمد. موصوف دنیاه ب

 گردیده و در سرال  پوهنتون هرات ساینسِرمپیوتک پهنځی طریق کانکور وارد  از 1386سال  متعاقباً در . رساند
لیسرانس در دیپارتمنرت آمروزش، مربروط      ةبعرد از اخرذ درجر    ؛گردیرد التحصیل فارغ لیسانس  ةبا درج 1389

ITCH های اقتصاد و  پهنځی مپیوتر شده و از آن طریق مضمون مبانی ک پوهنتون هرات مشغول به فعالیت
فردوسری   پوهنترون مقطر  ماسرتری را در    1394در سال   برده است. سپس   ژورنالیزم پوهنتون هرات را پیش

موفرق بره اخرذ سرند      1397در سال  و ،سه سال به طول انجامید هاین دورکه آغاز نموده مشهد، کشور ایران 
موصروف بعرد از   گردید. مپیوتری( های ک وری اطالعات )شبکهمپیوتر، فناة مهندسی کرشتماستری خویش در 

پوهنترون  سراینس،  کمپیوتر هنځی پودر و کادر علمی  یمیبه حیث استاد دا 1398ماستری، از سال  ةختم دور
 ةچنرین در کنرار وظیفر    . هرم باشرد  دارا مری را   عضویت دیپارتمنت شبکهاست و نموده به فعالیت  شروعغالب 

  باشد. ساینس نیز میکمپیوتر پهنځی های الکترونیک  شهای پالن استراتیژیک و آموز آمر کمیته ،تدریس

 

پژوهشی-علمیفهرستکارهای
 مقیم والیت هرات WFP ةسسؤم کور نت ةشبک .1
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 مقیم والیت هرات WFP ةسسؤورک م نت ةشبک نام طرح

 های امنیتی( سیستم شبکه )اتصال شبکه و کامره  نوعیت طرح

 فعال مورد استفاده قرار دارد( ) مقیم والیت هرات WFP ةسسؤتطبیق شده در م قابل اجرا در

گان رد و بردل   شونده که حجم عظیمی از اطالعات در بین کارمندان و مستفید ،های بزرگ در سازمان     چکیده 
هرای   ها و سیسرتم  . این شبکه تمام کمپیوترستا ( امر ضروری ورک )شبکه شود موجودیت سیستم نت می

بخشیدن  که این امر باعث سرعت ،کند را به هم وصل می wfpهای سازمان  ها و دیتابیس کامره ،امنیتی
 سازد. تر به اطالعات را میسر می سی به ر طالعات و دستا ةتبادل

 ها: قابلیت
 ؛سسهؤهای مختلف م های ارتباطی به بخش موجودیت سیرور روم مجهز با لینک 
 ؛کیبل کشی تمام اطاق های موسسه و ارتباط متقابل آنها با یکدیگر از طریق کیبل 
  ؛سیرور مرکزی موسسهایجاد سیستم کامره های امنیتی و متصل بودن آنها به 
  ؛درجه 360موجودیت قابلیت فیلم برداری بیست و چهار ساعته در 

    ایجاد سیستم االرم )آژیر خطر( و متصل بودن آن به سینسور های خطر , دیوار های جرانبی محوطره
 ؛موسسه و دروازه های ورودی موسسه

 ؛اتصال تعمیر های مختلفه موسسه به تعمیر مرکزی از طریق کیبل 

 ای سیستم پشتیبان گیری اتوماتیک که از اطالعات بصورت مکرر فایل پشتیبان )برک آپ( ایجراد   دار
 کند. می
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اهللرحمانیعتیق
 رحمانی عتی  اهلل : یگ هنام و نام خانواد

 ماستری :یلیتحص مدرک

   rahmaniheravi@gmail.com:لیمیا

  0093796369631 :تماس شماره

 و مسول بخش پوهنتون شمول پوهنتون استاد دایمی موقف:
  

 یلیتحص یها درجه
 (1393-1390)پوهنتون هرات  :سانسیل

 (1398-1396) آباد بین المللی اسالمی اسالمماستری: پوهنتون 

 
هجااری شمساای در یااک   1371ساانبلة 27بتاااریخ  ،رحمااانی فرزنااد هاادایت اهلل رحمااانیعتیاا  اهلل 

( 1381) ساالگی  ده سان  باه  موصاوف . آماد  بادنیا  هارات  شاهر  دوم  خانوادة متدین و علام پارور در ناحیاة   
. رسااند  پایاان  باه  را العلاوم  دار متوساطة  دورة 1389 ساال  در و. رساانیده  اتماام  باه  کاریم  قارآن  کل حفظ

دیپارتمناات فقااه -شاارعیات پووهنځی  در هاارات پوهنتااون وارد کااانکور طریاا  از سااال همااان در متعاقبااا و
 از پوهنتون هرات فارغ گردید.  1393و قانون گردیده و در سال 

بااین المللاای اسااالمی اسااالم آباااد  پوهنتااونمقطااع ماسااتری را در  1396رحمااانی در سااال عتیاا  اهلل 

موفاا  بااه اخااذ سااند ماسااتری خااویش در رشااتة  1398؛ ودر بهااار آغاااز نمااوده (IIUI) کشااور پاکسااتان
در پوهنتاون هارات باه مادت یاک ساال باه حیاث اساتاد افتخااری تادریس             ویشرعیات و قانون گردید. 

به حیث اساتاد دائام در پوهنتاون غالاب مشاغول باه فعالیات اسات. و نیاز آمریات            1398نموده و از خزان 
 زی نظم و دسپلین و سمع شکایات را به عهده دارد. و کمیتة مرک منت پوهنتون شمولدیپارت

 

پژوهشی-هایعلمیومقالهفهرستآثار
 .گاه محیط زیست در اسالم و قوانین نافذة کشور جای .1

 

 

 



 175  

 

غالِبهراتنامۀعلمیپوهنتونشناس

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   
 غالب

 گاه محیط زیست در اسالم و قوانین نافذة کشور جای نام اثر

 پژوهشی -علمی مقالة نوعیت اثر

  1399 خزان و تابستان ،3 و 2 های شماره. 30 و 29 سلسلة. نشراتی نهم سال غالب، پژوهشیِ ا علمی نامة فصل چاپ در

 https://ghalib.edu.af/ckeditor/kcfinder/upload/files/11%282%29.pdf رسی لینک دست

هم به وسایلة   باری محیط زیست خود را لطمه زده است؛ آن ویک، به شکل فاجعه انسانِ قرن بیست چکیده
استفاده از منابع حیاتی، از قبیل اسراف در استفاده از منابع حیاتی، کوتاهی در رعایت نظافت خود و سوء  

تولیاد اسالحه در    آوردن سرمایه از طری  فرو  و تولید سیگار و دخانیاات،   دست ماحول، حرص برای به
 جات بزرگ، و تخریب جنگالت. کارخانه

شاود در آن باه    کنونی مطرح است؛ و تال  مای محیط زیست، به عنوان یک علم خاص در جهان 
یای   های محیط زیستی شناسایی و بارای عاالج آن چااره    گی قضایای محیط زیستی پرداخته و نیز آلوده

های بین المللی، و امثال آن، به شکل علمی و عملی بارای   در کنار آن موسسات، کنفرانس  اندیشه شود.
 اند. حفاظت محیط زیست تأسیس و برگزار گردیده

یی شکل گرفته، این بوده اسات باه    مقایسه –یی که با رو  تحلیلی  خانه اهداف  این تحقی  کتاب 
اساالم باه شاکل خااص در ماورد        به شکل عموم، و ها، باسخِ درخور دهد، که موقف ادیان  این پرسش

 باشد؟ محیط زیست چه می
دریافتیم که؛ شریعت اسالمی و قوانین ملی بعد از بررسی موضوع در متون اسالمی و قوانین کشور،      
اند. شریعت اسالم با احکاماات   یی باز کرده المللی برای حمایت از محیط زیست سالم، حساب ویژه و بین

ناپاذیر   های آن را جزء صفات جادا  جانبة خویش، حفاظت از محیط زیست و رعایت شاخصه شامل و همه
نمودن به محیط زیست و مناابع   ود و ماحولش را، و ترحمفرهنگ رعایت نظافت خ  یک مسلمان دانسته،

گی را در چهارچوب رعایت احکامات شریعت اسالمی در این خصاوص، و اساتفادة باه جاا و      حیاتی زنده
کنناده از محایط زیسات،      درست از منابع حیاتی، درس داده است؛ چه بسا برای شاخص ساوء اساتفاده   

ینی نموده است. و در کنار آن قوانین نیز برای حفاظت محایط  ب مجازات مناسب دنیوی و اُخروی را پیش
ها و محیط ماحول شان تنظیم گردیده و  اند، تا رابطه میان انسان و مقرراتی را وضع نموده  زیست، قواعد

رسانی به محیط زیست و منابع طبیعی جلوگیری به عمل آید و افراد  ناقض این مقررات مجازات  از صدمه
 گردند.

کارهای اسالمی حمایت  گی، منابع حمایت از محیط زیست، راه ان کلیدی: محیط  زیست، آلودهگ واژه
 ها. از محیط زیست، تمدن اسالمی و محیط زیست، جرایم محیط زیستی و مجازات
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لعلمحمدتیموری
 لعل محمد تیموری : یگ هنام و نام خانواد

  (ادیان ةادیان )مقارن ةفوق لیسانس تاریخ و فلسف :یلیتحص مدرک
  teimoury1@yahoo.com/ teimoury1@gmail.com:لیمیا

 0093798142071 :تماس شماره

  مییدااستاد  موقف:

 (2005ت غآباد )فرا المللی اسالمی اسالم بین پوهنتون ،فوق لیسانس  تحصیل: ةدرج

  

خورشیدی در هرات زاده شده است. مراحل آماوز  ابتادایی را در    1349زمستان لعل محمد تیموری، در 
 1369هرات و مراحل متوسطه را در دیار هجرت، ایران و پاکستان، در علوم شرعی به اتمام رسانید. در ساال  

 1371معلم در بخش ادبیاات عریای و معاارف اساالمی در پیشااور گردیاد.  در ساال         گاه تربیت وارد آموز 
لیسانس را در عقیده و  ةالمللی اسالمی اسالم آباد شد. مرحل بین پوهنتونالدین  لاصو ةکد رشیدی وارد دنشخو

 Comparative-فوق لیسانس )ماساتری( را در تااریخ و فلسافه ادیاان )مقارناة االدیاان       ةفلسفه و مرحل

Religions به انجام رسانیده است.  پوهنتون( در همین 
پشتو، بلوچی، اردو، انگلیسی و عربای. و در ساه زباان:     ،زبان متکلم است: فارسیاستاد تیموری بر ش ش 

: ادبیاات، تااریخ و فلسافه     علمای  ةانگلیسی، فارسی و عربی نیز نویسنده و مترجم است. نامبرده، در سه رشات 
 ةفلساف  خورشیدی تا کنون منحیث استاد معاارف و  1389از خزان گار داشته است. آقای تیموری،  هعالقة ماند
 غالب در هرات مشغول تدریس است. پوهنتوناسالمی در 

  

پژوهشی-هایعلمیفهرستآثارومقاله
 ؛رو علوم اسالمی در قلم تاریخ علم کالم. 1
 ؛زعامت سیاسی در اسالم. 2
 ؛زعامت سیاسی در اسالم و پیوند آن با عقیده. 3

 ؛آن  جوب و شرایط قیام به و ؛ زعامت سیاسی در اسالم. 4
 ؛اهداف و مقاصد آن ؛زعامت سیاسی در اسالم. 5
 ؛خشونت علیه زن مورد دیدگاه اسالم در. 6
 . نحوة تشکیل و انعقاد آن ؛زعامت سیاسی در اسالم. 7
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 تاریخ علم کالمَ در قلمرو علوم اسالمی  نام اثر

 تحقیقی  -مقاله علمی   نوعیت اثر 

 1391زمستان فصنامه علمی غالب، شماره دوم،  چاپ در

لینک 
 رسی دست

https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1025/content/1023 

 یپرا  نینرو  مهلکره  نیبد که تا است مودهیپ را شگرف یبهایونش فراز بس روزگار، گذرگاه در انسان،     چکیده
 دیتوح رقیب بوده، موحد گاه. است کرده یسپر را یفراوان یزهایخ و افت بهاینش و فراز نیدر. است نهاده

 تصورات و انیخدا همه از یزمان هم. است برافراشته را انباز و شرک یلوا هم یگاه درآورده، اهتزاز به را
 اسرت،  کررده  ییخدا یادعا خود هم یوگاه. است پنداشته همه از مستقل را خود زده، باز سر یخداشناس

 شود پرداخته بدان مقال نیدر تا میآن صدد در ما آنچه. شناخت آن بارز ةنمون توانیم را یموس فرعون که
 دیر توح اهرل  همه که دارد وندیپ گروه بدان تنها مقال نیا اما باب؛ نیهم از است یکوتاه ةخچیتار همانا
 یبرخر  و انرد؛  مروده یپ انحرراف  ریمسر  شران یاز یشمار زمان مرور به اما اند؛ دیتوح یمدع زین و اند بوده

 یبر یغ امرور  حراکم  را یبشر عقل لذا؛ ندینما غیبل یسع و یفداکار یکتاپرستی و دیتوح امر در تا خواستند
 .زدند افسانه ره قتیحق دندیند چون: حافظ بیالغ لسان قول به یول ه؛یعل محکوم را یاله یوح و شناختند

 . یکالم یها فرقه و نیمتکلم کالم،: یدیکل گان واژه   

 

 زعامت سیاسی در اسالم  نام اثر

 تحقیقی -علمی  ةمقال  نوعیت اثر 

 1392 زمستان ،ششم سلسلة غالب، پژوهشی – یعلم ةنام لفص چاپ در

 https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1029/content/1023 رسی لینک دست

 زعامرت  را،یر ز اسرت؛  دار برخرور  یخاص گاهیجا از یبشر جوام  در عامه یرهبر ای و یاسیس زعامت     چکیده
 یاسیس زعامت یاسالم ةجامع در ژهیو به دارد؛ اریاخت در را تیبشر رتیس و خیتار ریمس چرخش یاسیس
 اسرالم  را،یر ز انرد؛  آورده اسرالم  عتیشرر  - نید یعمل ةفلسف یاساس یها مؤلفه در دانشمندان یبس را

 دیر با یانسران  ةجامعر  در که است ینبو عملکرد و یاله یوح از ملهم که است یاصول و احکام از عبارت
 ممکرن  هرگز اصول و احکام نیا قیتطب. رودیم سوال ریز اسالم در نید وجود ةفلسف االّ و گردد قیتطب
 نیا تیاهل و یگ ستهیشا یدارا که ردیگ قرار یکس نظام رأس در و باشد ییاجرا نظام نکهیا مگر ستین

 احکرام  قیر تطب واال بدانند الزم را اطاعت یو از یاسالم امت و باشد االطاعت واجب همه یبرا و مقام
 زعامرت  جراد یا پرس  گردد؛یم ممکن ریغ است، شده دهید صواب کل ثیح من تیبشر یبرا که اسالم

مسلمین فرض است، نه در بات خود، بلکه از بهر اجرای احکرام شرریعت الهری و تطبیرق     بهر از یاسیس
 حدود اهلل.

ماال یتم الواجب االبره  «زعامت سیاسی بر اساس قاعده فقهی استوار است که گوید:  فرضیت ایجاد     
. مصداق این »هرآ نچه انجام فریضه یی بران موقوف است آن چیز نیز فرض است«ترجمه»فهو واجب

قاعده را میتوان به طور نمونه در وضو و نماز مرال آورد. وضو در بات خود فرض نیست؛ اما بررای ادای  
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 گردد. دیگر یعنی، نماز، فرض گردیده است؛ زیرا نماز بی وضو ادا نمی فریضة
 خالفت. و واژه های کلیدی: امامت، زعامت، والیت امر، امارت مؤمنین    

 

 

 زعامت سیاسی در اسالم و پیوند آن با عقیده نام اثر

 تحقیقی -علمی  ةمقال نوعیت اثر 

 1393بهار  ،هفتم سلسلة غالب،پژوهشی  – یعلم ةنام لفص چاپ در 

 https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1030/content/1023 رسی لینک دست

 پرر  و گررم  کنون تا نخست روزگاران از یاسالم عالم در عامه یرهبر و یاسیس زعامت از بحث شهیهم چکیده
 که است بوده آلوده و مکدر چنان نیمسلم یهانیزم سر در یاسیس یرهبر اوقات بسا. است بوده حرارت

 اصرحاب  بسرا  بهرن  در یقیعم ابهام لذا. است آمده سراغ به کمتر اش نمونه یاسالم ریغ یقلمروها در
 وجرود  یبشر یاسیس یهازعامت و یاسالم یاسیس زعامت انیم فرق ایآ که است دهیگرد جادیا معرفت
 و ر،یر خ ایر  دارد براور  و دهیر عق نگراه  از یامرد یپ یاسیس زعامت از اطاعت عدم و اطاعت ایآ ر،یخ ای دارد

 .دارد ما یبیغ یباورها با یوندیپ چه یاسیس زعامت
 شود ارائه نیومسلم اسالم دگاهید از یاسیس زعامت از یدرست فیتعر تا شده آن بر یسع همقال نیادر    
 حاصرل  مهم موضوع نیبر نسبت یترقیدق شناخت تا گردد، یبررس باور و دهیعق با موضوع نیا وندیپ و

 دگاهیر د بناءً. دیآ دیپد مهم موضوع نیبر نسبت معرفت اهل نزد در ییزدا ابهام خصوصاً و گردد گانهمه
 از یبهترر  یابیر ارز ترا  دیر ام نیبد است شده گرفته یبررس به نهیزم نیدر مسلمان دانشمندان از یشمار

 .گردد معرفت اهل فرادست اسالم، دگاهید طبق یاسیس یشناس معرفت
 .یکبر امامت و یعظم امامت ن،یرالمؤمنیام خالفت، زعامت، امامت،: یدیکل گانواژه    

 

 جوب و شرایط قیام به آن و ؛زعامت سیاسی در اسالم نام اثر

 تحقیقی - علمی مقالة نوعیت اثر 

 1393 تابستان ،هشتم سلسلة غالب،پژوهشی  – یعلم ةنام لفص چاپ در

 https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1031/content/1023 رسی لینک دست

 نیر ا اگرر  که دارد انسان بدن در را خون انیشر گاهیجا یانسان جامعه یاسیس یرهبر و عامه امامت      چکیده
 اسرالم  در وزعامرت  یرهبر نیا پس دهد؛یم ازدست را خود یسالمت بدن گردد بیآس دستخوش انیشر
 ادیر بن. باشرد یم یبشر جامعه روزمرّه یگ زنده در یبشر کرامت حافظ و انسانها یدار نید کننده نیتضم
 در آن تیر اهم و تیفرضر  نیا اما. است دهیگرد فرض یاسالم برامت یاسیس میزع نصب ت،یاهم نیبر
 ابیر  قرت یحق بهرن  گاه یب و گاه که است ییمگوها بگو دستخوش یاسالم وکوچک بزرگ فرق انیم

 را آور کسرالت  یهایخسرتگ  کره  گرداندیم تمام نا یها خلسه و جهیسرگ دچار را پژوهش و مطالعه اهل
 دانیر م از کرن  خسرته  یپژوهشها دنبال در که ایپو یها شهیاند بسا چه. دارد یپ در یاجتماع شهیدراند
 در بنرده، . اند داده سوق یماد یگ زنده معاش اسباب یسو به را روزگار وان شده منصرف قیتحق و علم
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 لیر دال و دهم  یتوض را امت بهر از میزع نصب حکمت و تیاهم تا کردم بران یسع مقال، نیا نگارش
 کره  دیام بدان کنم، فراهم را امت نیا نیصالح اتینظر و اجماع و اهلل رسول وسنت اهلل کتاب از یشرع

 قیتشرو  معرفرت  اهل و گردد دایهو و روشن گان همه بهر یاسالم ةجامع یگ زنده یاساس موضوع نیا

 .بردارند قدم نشاط با و شادان جامعه، اصالح و زعامت نصب در تا شود
 .خالفت و فهیخل ،یاسیس امامت عامه، یرهبر م،یزع ،یعظم امامت امام،: یدیکل یها واژه   

 

 

 اهداف و مقاصد آن ؛زعامت سیاسی در اسالم نام اثر

 ماستریمقالة استخراج شده از تیزس  نوعیت اثر 

 1393 ،دهمسلسلة  غالب، پژوهشیِ - یعلم ةنام لفص چاپ در

 https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1033/content/1023 رسی لینک دست

 وهمره  همره  ناپسرند،  و دهیپسند ناجائز، و جائز حالل، و حرام ،ینه و امر: نیتقن دانیم در اسالم در     چکیده
 مشاهده به چگاهیه.  زیرستاخ عالم در و ایدن در بشر یزندگ به دنیبخش سامان بهر از هستند یاسهایمق
 نکهیا مگر باشد؛ شده حرام اسالم عتیشر طرف از یی شهیاند و باور ،یعملکرد ،یزیچ که است دهینرس

 آن زیتجو نکهیا مگر است؛ شده مجاز یزیچ ای و یعمل هم نه و است، ه بود نهفته حرمتش در یحکمت
 نیّمبر  کره  ینیقروان  همره  یاسالم  یتشر در که جاست نیا. است داشته ارمغان انسان بهر از یمصلحت
 و گرفتره  قرار اسالم عتینظرشر مورد که است نهفته یمقصد آن در یحتم است یامر لیتحل ای میتحر
 جراد یا در را عتیشرر  مقاصرد  یکنرون  بحرث  در. مفسدت دف  هم ای و است مصلحت جلب ای مقصد آن

 .باشد قیتوف نیقر که دیام بدان میگریم یپ اسالم در یاسیس زعامت
. وخالفرت  فره یخل ،یاسیس امامت عامه، یرهبر زعامت، م،یزع ،یعظم امامت امام،: یدیکل یهاواژه    

 . یتشر و عتیشر مقاصد،

 

 خشونت علیه زن مورددیدگاه اسالم  نام اثر

 تحقیقی -علمی  ةمقال نوعیت اثر 

 1394 بهار ،یازدهم سلسلة غالب،پژوهشی  – یعلم ةنام لفص چاپ در

 https://ghalib.edu.af/Herat/Page/Details/1034/content/1023 رسی لینک دست

 توسرط  ربراز ید از کره  اسرت  یکشور رایز دارد؛ دراز یسرگزشت ما نیسرزم در خشونت یمعن و مفهوم     چکیده
 شده،یم مشخص یگخانواده یسنت نظام توسط افراد سرنوشت نییتع و است شدهیم اداره یی لهیقب ةیروح
 رقرم  خرانواده  کالن ای و قوم بزرگ توسط فرد هر سرنوشت اوقات اتفاق به بیقر اکرر در مییبگو بهتر ای
 خرود  از شیخرو  سرنوشرت  قبرال  در  فررد  اگرر  که گردد یم دایهو خود یخود به پس. است خورده یم

 مواجره  یسخت برخورد به البد بود یم قوم بزرگ ای خانواده اول نفر لیم خالف که داد یم نشان یواکنش
 به را خانواده یفضا زا آتش بمب کی انفجار اندازه به یو واکنش یبود زن فرد نیا اگر خصوصاً شد یم

 لت به موارد یبس در  یایقضا نیچن در. شدیم مطرح یگخانواده عار و ننگ مسألة چون آورد؛یم در لرزه



     180 

 

 نامة علمی پوهنتون غالبِ هرات شناس
 

 

 غالب پویاهایداراندیشهطالیه

 ؛دیرسینظرم به یعاد هم زن مرگ موارد یبرخ در هم دیشا و دیانجام یم زن شدن مجروح و وکوب
 زن هیر عل خشرونت  خصوصراً  و مرا  جامعة در خشونت یمعرف م،یهست آن صدد در ما همقال نیا در چه آن  

 .است شده شناخته نظر و یرأ بدون یمظلوم زن ما یافغان نةیشیپ فرهنگ در که است،
 خشونت و یبات خشونت ،یگخانواده خشونت نزاع، العمل، عکس ،یدرشت واکنش، خشونت،: ها واژه دیکل   
 .یکیزیف

 

 نحوة تشکیل و انعقاد آن ؛زعامت سیاسی در اسالم نام اثر

 پژوهشی - علمی مقالة نوعیت اثر 

 1394 بهار ،سیزدهم سلسلة غالب، پژوهشی - یعلم ةنام لفص چاپ در

 لرو  و اجتماع کی ثیح من و گرفته خود به یی لهیقب شکل یبشر جامعة که نخست روزگار همان از      چکیده
 دیر با ینخرواه  یخرواه . است بوده مطرح ینوع به اجتماع یرهبر و رهبر مسألة  و  شده لیتشک کوچک

 یتکرامل  ریسر  اجتمراع  نظاام تا کردیم صادر را یینها امر و شدهیم راج  او به ریاخ حرف تا بود یم یکس
 افتراد،  یمر  جا که تا زمان ریس در یرهبر نیا اما است؛ ومودهیپ یم دفاع، در چه و توسعه در چه را، خود

 .است داشته خود نوع از را یرهبر یده شکل هرزمان نداشته؛ همگون شکل
 عقد و حل یشورا امر، یول امامت، ر،یام زعامت، امام، م،یزع: ها واژه دیکل    
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مبصربصیراحمد
  بصیراحمد مبصر : یگ هنام و نام خانواد 

 شرعیات، رشتة دعوت و ثقافت اسالمی جوی دکترای دانش :یلیتحص رکمد

   mobassir421011@gmail.com:لیمیا

 0093792727250 :تماس شماره

 استاد دایمی موقف:
  

 یلیتحص یها درجه
 (2017-2014)هرات  پوهنتون :سانسیل

 (2020-2018هرات ) پوهنتونماستری: 
 جریان دارد( -2020المللی اسالم آباد ) بین پوهنتوندکترا: 

 

دروس  یکرروخ اسرت. و   یدر ولسوال یشمس یهجر 1373متولد سال  زیمبصّر فرزند عبدالعز راحمدیبص
و دارالعلوم  یدارالحفاط مرکز ،یهر یخصوص ةسیرا در ل شیها درس ةرا در مکتب سرآب کروخ و ادام ییابتدا
 اتیشررع  ةکرد  آزمرون کرانکور بره دانرش     ةنمرودن موفقانر    یگرفت. پس از سپر یهرات پ فیجام  شر یعال

تحرت   اش سرانس یل ةنامر  انیر پس از فراغت و دفاع از پا وستهیو پ 1396. او در سال افتیهرات راه  پوهنتون
 ةرا در رشرت  اش یماسرتر  ةو دور وسرت یآبراد پ  اسالم یالملل نیب پوهنتونبه  «اتیبر فقه أولو یستارج»عنوان 

واقع الدعهة اإلسالمیة بین خطهرة اإلختالف وضرورة »تحت عنوان  اش زسیبا نوشتن ت یدعوت و ثقافت اسالم
در آن  یدکترر  ةبرحرال دور  یجرو  دانرش  نرک یرسراند، و ا  انیر بره پا  ازیو کسب امت یبه زبان عرب« اإلئتالف
در  یطور خصوص به زیرا ن یو هحوز ماتیتعل ،یپوهنتونو  یرسم یها درس برد شیضمن پ یاست. و پوهنتون

 یممتراز از دارالعلروم عرال    ةبه درج زیرا ن ثیحد ةسند فراغت از دور 1393دارالعلوم هرات فراگرفته و در سال 
و  هرا  تیدر سا شیها  ها مقاله و ترجمه و ده باشد می زیو ترجمه ن قیمبصر اهل تحق یآقاد. هرات به دست آور

)ارگران   معرفرت  ةمجلر  ریر تحر ئتیعضو ه سو نیسال بد است. او از پنج دهیمجالت مختلف چاپ و نشر گرد
در علمری  عنروان کرادر    ، بره 1399، از زمستان بصیراحمد مبصر .باشد می زین نشراتی انجمن اخالق و معرفت(

کررده و مضرامین ثقافرت اسرالمی را در      دیپارتمنت ثقافت اسالمی پوهنتون غالبِ هرات وظیفة خود را آغراز 

 کند.  وی، طب دندان، اقتصاد، کمپیوترساینس و حقوق تدریس می ههای طب معالج پهنځی 
 

پژوهشی-هایعلمیومقالهآثارفهرست
 های موالنا نجیبی کروخی    نوشته مرد مردستان، مجموعه دست. 
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 نام اثر
 مرد مردستان

 (نجیبی کروخی های موالنا نوشته مجموعه دست)

 کتاب نوعیت اثر

 افغانستان هرات، خورشیدی، 1397زمستان   چاپ اول، انتشارات آن،  چاپ در

 https://t.me/mowlana_najibi_karokhi/32 رسی لینک دست

از  یکر ی ی  پختره  ی  کره از فکررِ بکرر و خامره     سرت   ییها  نغزنوشته د،یرو دار  شیرا که پ یا  مجموعه     از مقدمه
مردستان؛ او که  یمرد ؛یکروخ یبیاست. موالنا غالم محمد نج دهیتراو ما خوش ارید ةآزاد گان  وازادهیهر
دغدغه  نیرا جز با ا اتشیاز ح یا   بوده و لحظه تیو انسان شهیدانش، اند ن،یدر خدمت د قرن   میاز ن شیب

 دیر ما برخواه زیکشور عز یآشنا و نام شمندیدبدستان ان از قلم ییها  برآن، با نوشته عالوه .است دهینگذران
انرد. هرکردام از      نگاشرته  ه،یما  آن استاد گران تیو ابعاد مختلف شخص شهیاند ،یزندگ رامونیخورد، که پ

مجموعره بره شرما     نیا ةخود را خواهد داشت، که البته قضاوت را بعد از مطالع یها ارزش ادب  نوشته نیا

 .میگذار  یم وا یخوانندگان گرام
پرداخته  شان  تیست که همواره پس از مرگ افراد به شخص و روزگار ما رسم بر آن اریدر د شوربختانه    

و رنرگ و رخ   افرت ی  ینمر  یرسم مذموم رونقر  نیکه کاش ا آورند،  یبه عمل م لیو تبج لیو از آنان تجل
 :گفت شاعر به د. کر  ینم دایپ یچنان  نیا

 دیرس ادشیبه فر دیرا تا زنده است با زنده
 چه سود دنیبر سنگ مزارش آب پاش ورنه

در  م،یا  شان آشنا شده  تیو به فکر و شخص دهیکه پس از مردن نام کش یدل  زندگان زنده میدار اریبس چه
مران کروچ    انیر نام از م خودشان گم یبه آنان نشده است. از جانب یتوجه نیتر  کم شان  اتیدر ح که  یحال

 .و برکت آنان محروم مانده است ریهم جامعه از خ یاند، و از جهت  کرده
 یری دارو  به همان نوش تر شیب ات،یدر حال ح شان  یگان و فراموش  رفته تیشک پرداختن به شخص بدون

 ت.سیبر آن مرتب ن یی  دهیفا چیه  _که آن  حال_ میینما  یکه پس از مرگ سهراب فراهم م ماند  یم
 شران یکه دوستان و مخلصان اسرتاد برا ا   یها ت در مجالس و نشست و برخاس ریاخ ی  دو دهه یط

اربراب   نکره ی. ضرمن ا شد  یدست شده و خوانده م به شان دست ةپراکند یها  نوشته  از دست یداشتند، برخ
ها در   نوشته نیا شکا  یکه ا کردند  یآرزو م وستهیپ بردند،  یها استقبال نموده و حظ م  نبشته نیدانش از ا

 .ردیمندان قرار گ  و به دسترس عالقه دهیگرد نیمنظم تدو یا  قالب مجموعه
هرر جرا نوشرته و     سرو   نیمجموعه دست بکار شده و از حدود پنج سال بد نیگردآورندگانِ ا سرانجام،    
که از قبل نزد خرود اسرتاد موجرود برود،      ییها  با نوشته د،یشان رس  از حضرت استاد به دست یی  نوشته  مین

اگر عالقه داشته _شد تا  هاستاد خواست انیگان و آشنا  آموخته  از دانش یتوأمان حفظ نموده، سپس از برخ
 تر شیحضرت استاد ب تیتا باشد که ابعاد مختلف شخص سند،یبنو یزیچ شان  تیشخص رامونیپ  _باشند
 نیا دنیاکرر دوستان با شن د؛یشان آشنا نما  تر به افکار و احوال  فزونو خواننده را بهتر و ا دهیگرد یواکاو

کننردگان   نیخود را به تدو یها  ل استقبال نموده و نوشتهینشان داده و با کمال م یخوش یبس نهاد شیپ

 .مجموعه ارسال داشتند نیا
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 :است دهیگرد یمجموعه توسط دو تن از شاگردان استاد در هفت فصل گردآور نیا
در قالب پانزده پرسرش و پاسرخ    شانیبا ا یا  حال استاد و مصاحبه   شرح ی  فصل در بردارنده نینخست    

 .است
 نیر وز ی  و خامره  نیبهر  ریکه از ضرم  یمنرور یها  نوشته  ها و دل  نوشته  از دست یی  دهیدوم گز فصل    

هرا و    /کوتاهره ها  زهیر از وج یفصرل سروم چنرد    در .داده اسرت  یاستاد تراوش کرده است را، در خود جا
از استاد اسرت   ییها شعرواره ةرندیچهارم در برگ فصل .است دهیاستاد درج گرد ی  پراکنده یها  نوشته  تکه

و  برات یاز مطا یا  مجموعره، پراره   نیر فصرل ا  نیپنجمر  در .انرد  سرروده  یاز سر دلتنگر  یکه هر از گاه
مختلف با همراهان و  یها  ها و مناسبت  در نشست یگاه  شده است، که گه نشیاستاد گز یها  یبزم خوش

 .بزمان شان اتفاق افتاده است  هم
هرا را    نامره  نیر از ا یاستاد را در بر گرفته است، که قسرمت  یها  امیها و پ  ها، سالم  ششم اما، نامه فصل   

 یا  ستاد است که با عدههم از مکاتبات ا یا  شان ارسال داشته، و پاره انیاز دوستان و آشنا یاستاد به برخ
 .مختلف مراسله صورت گرفته است یها  سال یاز دوستان در ط

شران گرفتره ترا      از شاگردان ان؛یدوستان و آشنا یها  دگاهیاست به د افتهیهفتمِ کتاب اختصاص  فصل   
 یرفتساکن در خارج، بنا بر لطف و مع زانیاز عز یتعداد یاهل فضل و قلم در گوشه و کنار کشور و حت

از  یبرخر  یهرا   فصل هرم، سرروده   نیدر فرجام و .شان داشتند، ابراز نظر و ارادت فرمودند  که با حضرت
 یحضرت استاد طول عمر با برکت و برا یبرا اند.  استاد سروده  تیشخص رامونیاست که پ گریشاعران د

 .میرا تمنّا دار نیو سعادت دار ریخ زانیعز ةهم
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کاوشسیدخلیل  
 سید خلیل کاو   : یگ هنام و نام خانواد

   ماستر زبان انگلیسی :یلیتحص مدرک

 استاد بالمقطع  موقف:
  

 یلیتحص یها درجه
 انگلیسی هرات پوهنتون :سانسیل

 تدریس زبان انگلیسی ایران، آزاد اسالمیِ پوهنتونماستری: 

 ةدر لیسر  11دنیا آمد. او مکتب را ترا صرنف   شهر هرات  به  در  1373در سال  ،کاوش سید خلیل سادات  
وارد  1392فرارغ گردیرد و در سرال     1391خصوصی هیرواد در سرال    ةرا در لیس 12انقالب اسالمی و صنف 

هرات بره درجره لیسرانس     پوهنتوناز  1395هرات شد. وی در سال  پوهنتونادبیات و علوم انسانی  پهنځی 
آزاد اسالمی ایران شرد و ماسرتری    پوهنتونعازم  ،تحصیل ةادام برای 1397فارغ التحصیل گردید، و در سال 

منردی بره    هایشان با توجه بره عالقر    تدریس زبان انگلیسی به دست آورد. ةدر رشت پوهنتونخویش را از این 
)هرات(  غالب پوهنتونو در حال حاضر استاد  صوصی مصروف تدرس شدهای دولتی و خ پوهنتونتدریس در 

 باشند. می

 

پژوهشی-هایعلمیتآثارومقالهفهرس
1. Developing and Validation of EFL Teachers’ Classroom Discipline Scale and 

Examining its Relationship with their Professional Identity. 

 Developing and Validation of EFL Teachers’ Classroom Discipline نام اثر

Scale and Examining its Relationship with their Professional Identity 
 پژوهشی -علمی ةمقال نوعیت اثر

 International Journal of Education and Language Studies چاپ در

 http://www.ijels.net/article_148299_febeede17391f9ab3c6b6f9d20985975.pdf رسی لینک دست

 Classroom discipline is reported to be one of the most worldwide and    چکیده

problematic issues faced by teachers. Classroom discipline is commonly 

portrayed as what teachers do in response to misbehavior by students. 

Although lots of studies in the realm of language teaching focused on the 

classroom discipline, there was no scale to measure this issue from teachers’ 

perspective. Therefore, this sequential exploratory mixed-method study 

aims at developing and validating of EFL teachers’ classroom discipline 

scale and examining its relationship with their professional identity. In the 

qualitative phase of the study, 21 EFL teachers who were selected based on 

purposive sampling participated in a semi-structured interview. Using an 
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open-ended question and reviewing literature, 23 items with three sub-

constructs (verbal, non-verbal, and behavioral) were developed through pre-

specified coding and theme and coding. Three experts tested the designed 

questionnaire for face and content validity to ensure that the items measure 

what they are supposed to measure. Then in the quantitative phase of the 

study, 200 EFL teachers from various context of teaching participated and 

filled out two questionnaires namely Teachers’ Classroom Discipline 

Strategies Scale, designed by the researcher and Teachers’ Professional 

Identity Scale, developed and validated by Jung Chi (2009). Validation of the 

designed questionnaire was performed through Rasch Model. Although 

theoretically three subscales had been envisaged for the Discipline 

Strategies Scale, Rasch model analysis demonstrated that, excluding two 

items, part A of the scale with 21 items is psychometrically unidimensional 

and a single score can be assigned to respondents. Results of Part B of the 

scale revealed eleven discipline factors. One-way ANOVA, independent 

sample t-test, and Pearson Correlation were used to evaluate research 

hypotheses. Results of Pearson correlation indicated that teachers’ 

classroom discipline strategies are correlated positively and significantly 

with teachers’ professional identity. Finally, results of the association 

between different demographic information (gender, work place, years of 

teaching experience) and classroom discipline exposed that there is no 

substantial difference between teachers’ discipline use and their 

demographic information. These conclusions highlight the important role of 

teachers’ discipline strategies use in teachers’ professional development in 

identity. This research is consisting of some implications for the teachers., 

learners, policy makers and researchers. 

    Keywords: classroom decipline, developing, discipline, discipline 

strategies scale, EFL Teacher. 
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 مجموع  ملی و بین المللی اثرتعداد  گاه جای نام نویسنده اثر ش

 بری و کارمندان اداری آثار هیئت ره

1 
 ناصرپوهاند محمد

 یاب ره
 اثر 14 رئیس پوهنتون

  مقاله
 6ملی: 

ره
ت 
هیئ
ش 
بخ
ار 
 آث
وع
جم
م

 
ی:
بر

 

78 
 اثر

 3بین المللی:

 جلد 5 کتاب

2 
 اثر 22 مشاور عمومی پوهنتون پوهاند نجیب اهلل فریور

 مقاله
 16ملی: 

 بین المللی:

 جلد 6 کتاب 

  مقاله اثر 12 معاون علمی محمد طاهر تنزه ای 3
 7ملی: 

 5بین المللی:

  مقاله اثر 2 معاون امور محصالن انجینر جلیل احمد پویا 4
 2ملی: 

 بین المللی:

 اثر 11 رئیس تحقیقات علمی عبدالناصر امینی 5
  مقاله

 4ملی: 

 2بین المللی:

 5 کتاب

  مقاله اثر 10 آمر فرهنگی، نشرات و آگاهی عامه غالم رسول رحمانی 6
 10ملی: 

 بین المللی:

  مقاله اثر 5 آمر تضمین کیفیت انجینر عابد انور 7
 4ملی: 

 1بین المللی:

  مقاله اثر 2 آمر بخش انگلیسی احمد فرید فانوس 8
 2ملی: 

 بین المللی:

حقوق و علوم سیاسی پوهنځیآثار استادان   

  مقاله اثر15 آمر انسجام امور استادان عبدالملک وحیدی 9
 11ملی: 

ق:
قو
 ح
ش
بخ
ار 
 آث
وع
جم
م

 

53 
اثر

 

 3بین المللی:

 اثر 4 استاد حقوق و علوم سیاسی عتی  اهلل قناعی 10
  مقاله

 1ملی: 

 بین المللی:

 3 کتاب

  مقاله اثر 1 پهنځی معاون  محمد رفیع عظیمی 11
 ملی:

 1بین المللی:

  مقاله اثر 1 دیپارتمنتآمر  آرزو عزیزی 12
 1ملی: 

 بین المللی:

 مقاله اثر 1 آمر دیپارتمنت محمد تقی پیمان 13
 1ملی: 

 بین المللی:

 اثر 7 آمر مرکز تحقیقات فضل احمد احمدی 14
 مقاله

 5ملی: 

 بین المللی:

 2 کتاب

 مقاله اثر 7 سیاسیاستاد حقوق و علوم  دکتر اسداهلل حبیب زاده 14
 3ملی: 

 4بین المللی:
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 اثر 7 استاد حقوق و علوم سیاسی علی اصغر مدبر 15
 مقاله

 3ملی: 

 

 3بین المللی:

 1 کتاب

 اثر 9 استاد حقوق و علوم سیاسی احمد فضل خلیل 16
 مقاله

 6ملی: 

 2بین المللی:

 1 کتاب

 مقاله اثر 1 استاد حقوق و علوم سیاسی امیری تیموریانجواد  17
 1ملی: 

 بین المللی:

 اقتصاد پوهنځیآثار استادان 

 مقاله اثر 5 اقتصاد پهنځی رییس  شبانه صدیقیان 18
 4ملی: 

اد:
ص
اقت
ش 
بخ
ار 
 آث
وع
جم
م

 

16 
اثر

 

 1بین المللی:

 مقاله اثر 2 استاد اقتصاد فیروز احمد گنجی 19
 ملی:

 2بین المللی:

 مقاله اثر 5 استاد اقتصاد علی احمد امیری 20
 5ملی: 

 بین المللی:

 اثر 4 استاد اقتصاد حامد امیری 21
 مقاله

 2ملی: 

 1بین المللی:

 1 کتاب

 وی طب معالجه پوهنځیآثار استادان 

 اثر 25 وی استاد طب معالجه نور احمد احسان 22
 مقاله

 17ملی: 

ب:
 ط
ش
بخ
ار 
 آث
وع
جم
م

 

34 
اثر

 

 بین المللی:

 8 کتاب

 مقاله اثر 2 وی استاد طب معالجه محمد رحیم شریفی 23
 ملی:

 2بین المللی:

 مقاله اثر 2 وی استاد طب معالجه زهرا شریفی)حکیمی( 24
 ملی: 

 2بین المللی:

 مقاله اثر 5 وی استاد طب معالجه نثاراحمد شایان 25
 ملی:

 5بین المللی:

 کمپیوتر ساینس پوهنځیآثار استادان 

 مقاله اثر 1 ساینس کمپیوتر پهنځی رییس  محمد اسحاق فیضانی 26
 1ملی: 

س: 
این
 س
وتر
مپی
 ک
ش
بخ
ار 
 آث
وع
جم
م

8 

 اثر

 بین المللی:

27 
احمد نوید آرین 
 کامبخش

 ساینس استاد کمپیوتر
 طرح 2

 کاربردی
 سایت طراحی ویب

 آمر دیپارتمنت غالم فاروق حیدری 28
 طرح 2

 کاربردی
 سرور و یوتیوب فایل

 ساینس استاد کمپیوتر احسان حصین 29
 طرح 2

 کاربردی
 افزار طراحی نرم
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 ساینس استاد کمپیوتر حسین محمدی 30
 طرح 1

 کاربردی
 ورک  طراحی شبکة نت

 شمول بخش پوهنتونآثار استادان 

 مقاله اثر 1 شمول )ثقافت( استاد پوهنتون عتی  اهلل رحمانی 31
 1ملی: 

مجموع آثار 
بخش 
پوهنتون 
 10شمول: 
 اثر

 بین المللی:

 مقاله اثر 7 شمول )ثقافت( استاد پوهنتون لعل محمد تیموری 32
 7ملی: 

 بین المللی:

 مقاله اثر 1 شمول )ثقافت( پوهنتوناستاد  بصیر احمد مبصر 33
 1ملی: 

 بین المللی:

 مقاله اثر 1 شمول )انگلیسی( استاد پوهنتون سید خلیل کاو  34
 1 ملی:

 بین المللی:

 34 دارای اثر استادانتعداد 

 اثر 198مجموع کل آثار: 

 32 ها تعداد  کتاب

 159 تعداد مقاالت

 120 تعداد آثار ملی

 37 المللی تعداد آثار بین

/  های  کاربردی تعداد طرح

 افزاری نرم
7 

 
 


