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شامره یکصدو نودویکم  -سال نهم -جوزا  0410هـ.ش

د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې د مقررې د ځينو موادو د تعدیل
په اړه بحث وشو

هیئت وزارت امر به معروف و نهی از منکر ،نشسسسسسسستی مشسسستر را با
رهبری ،مسؤالن و کارمندان وزارت تحصیالت عالی برگزار کرد.
ای نشسسسسست که با
تالوت آ یات چ ند از
قرآنکریم آشاز شسسسد،
نخست شیخ شاکراهلل
و حدت رئیس دعوت
و ارشسسسسساد وزارت
تحصسسسیالت عسسالی
سخنرانی کرد.

۷
په کندهار والیت کې د څلورو خصويص لوړو زده کړو مؤسسو څارنه او
ارزونه تررسه شوه

ګرانه لوستونکیه!
که تا سې غواړئ چې ستا سو لیکنې په لوړو زده کړو اونېزه کې
خپرې يش ،نو کوالی شـــې چې خپلې لیکنې ،نیک نظرونه او
سامل وړانديزونه په الندې پتو را ولیږئ.
خوانندگان گرانقدر!
تقاضاااد یم نظریااات و پیشاا دات ت تااار

تدااب دد اا ت

نشر ت ین هفته ناده داا داا اریک نما ت و همن اار دلا ا
ون

ته های تاار

تداب نشار ت یان هفتاه ناداه ط ریاق

یمیل و یا داه ا ل دقاتقیم داه یاساب العاات نشار ت و
و دط عاده سال ت ی .

منکر ،نشستی را در وزارت تحصیالت عالی
برگزار منود

.

.

هیئت وزارت امر به معروف و نهی از

د لوړو زده کړو رسپرست وزیر د جاپان له سفیر رسه وکتل

بعدآ ،مولوی رازمحمسد ع سو هیئست وزارت امسر بسه معسروف و نهسی از
منکسسر در مسسورد اهمیسست اسسستقالل ،آزادی و قربسسانی دادن مسسردو در
کشور صحبت نمسوده ،از اع سای حا سر خواسست کسه از جفسا نمسودن
بسسه خسسون شسسهداو و شسسرور خسسودداری کسسرده ،بسسه اصسسول نهسساو متعهسسد
باشند۷ .



«

»

.

۷
دعین علمی وط ت تحصیالت عا ی درناده
های ف ق یقانس پ ه ت ر ن گرها
د ت طیادی قر ت ت

رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیالت عالی از
مؤسسه تحصیالت عالی اهل بیت دیدار منود

۷

رییییدعوت یییرشودوورایییتتودالورشولی یییدؤشو یییت ووالو
لی دؤشو ت ووهلوبدتوتیدورومنرت .و ۷



جمع آوری مواد هفته نامه :زمری یعقوبی
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و ناصر خان شیرزی
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ییی و

.

معی علمی وزارت تحصیالت عسالی یسی سسفر کساری بسه والیست
ننگرهار ،هفست برنامسه فسوی لیسسانس توهنتسون ننگرهسار را مسورد
ارزیابی قرار داد.
دکتسسسور لطسسسی اهلل خیرخسسسواه معسسسی علمسسسی وزارت تحصسسسیالت
عسسالی در جریسسسان ایسس سسسسفر کسساری ،در حالیکسسسه احسسسسان اهلل
ناصسسسح معسسساون علمسسسی ایسسس توهنتسسسون نیسسسز ح سسسور داشسسست،
نصسسساب درسسسسی ،امسسسور علمسسسی و تدریسسسسی هفسسست برنامسسسه
ماسسسستری و دکتسسسورای توهنتسسسون ننگرهسسسار را کسسسه شسسسامل
برنامسسه هسسای ماسسستری فقسسه و قسسانون ،تفسسسیر و حسسدی  ،ق سسا
و څارنسسسوالی ،زبسسسان و ادبیسسسات تشسسستو و عربسسسی ،اداره و تاسسسارت
و دکتسسسورای فقسسسه و قسسسانون  ،مسسسی باشسسسد ،از نزدیسسس ارزیسسسابی
نمسسسوده و جهسسست تقویسسست بیشسسستر آن بسسسه مسسسسئوالن مربویسسسه
هدایات الزو داد.
۷

جلسه انسجام امور کاری معینیت مالی و اداری دایر شد
جلسسسه انسسسااو امسسور کسساری معینیسست مسسالی
و اداری وزارت تحصسسسسسیالت عسسسسسالی ،بسسسسسه
ریاسسسست مولسسسوی حسسسافم محمسسسد حامسسسد
حسسسسیب معسسسی مسسسالی و اداری ایسسس وزارت
برگزار شد.
در ای س جلسسسه کسسه بسسا تسسالوت آیسسات چنسسد از
کسسالو اهلل مایسسد آشسساز شسسد ،اع سسای جلسسسه
مطسسابآ آجنسسدا مسسروری کوتسساه بسسر فیصسسله

هسسای جلسسسات گ شسسته اناسساو داده سسس س
در مسسسورد حسسسل مشسسسکل کمبسسسود آب مرکسسسز
وزارت و برخسسسسی از مسسسسوارد دیگسسسسر شسسسسامل
آجنسسدا بحسس و تبسسادل نهسسر کسسرده در زمینسسه
فیصله های الزو اتخاذ نمودند.
جلسسسسه بسسسا دعسسسای خیسسسر و فسسسال کشسسسور
خاتمه یافت.

۷

خواهرم!
حجاب را به خوبی هایت اضافه کن ! ...

هفته نامه
تحصیالت عالی
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هیئت وزارت امر به معروف و نهی از منکر...

د لوړو زده کړو رسپرست وزیر د جاپان له سفیر ...
…

.
ترتیب :مدیر جان کوټوال

د هجرت پيل

.

.
.
.

مولوی ف سسسل الربی ی ع سسسو دیگر هیئت وزارت امر به
معروف و نهی از منکر با تشسسسریح کار ها و مسسسسؤلیت ها در
ترتو قرآن و حدی  ،از رهبری و کارمندان وزارت تح صیالت
عالی به خایر اینکه صسسسورت و سسسسیرت خود را با اصسسسول
اسالمی عیار نموده اند ،قدردانی کرد.
وی همچنان از همه اشترا کنندگان خواست احکاو شرعی
را به خایر اصال خانواده و جامعه عملی نمایند.

.

.

.
.
:

:

«
»
.

.

در آخر ای نشسست ،مولسوی حسافم محمسد حامسد حسسیب
معسسسی مسسسالی و اداری وزارت تحصسسسیالت عسسسالی سسسم
قدردانی از هیئست وزارت امسر بسه معسروف و نهسی از منکسر،
ایمینان داد که رهنمود های آنان عملی خواهد شد.
معسسی مسسالی و اداری ایسس وزارت افسسزود ":مسسسؤلیت هسسر
مسلمان اسست کسه همسدیگر را توصسیه نمسوده و راه راسست
را نشان دهند".
ای نشست با دعای خیر به تایان رسید.

.
.
.

.
دعین علمی وط ت تحصیالت عا ی درناده های ف ق یقانس...

هسسم چنسسان محتسسرو خیرخسسواه در ای س دیسسدار ،صسسنوف
درسسسسی ،کتابخانسسسه هسسسا ،یسسسی مراحسسسل مو سسسوعات
تحقیقسسی و تیسسزس نویسسسی و سسسایر بخسسه هسسای
توهنتون ننگرهار را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در نشسسستی بسسا مسسسئوالن ،اسسستادان و محصسسالن
برنامسسسه هسسسای یسسساد شسسسده ،نهریسسسات ،تیشسسسنهادات و
مشکالت آنسان را تیرامسون تقویست بیشستر ایس برنامسه
هسسا اسسستماو نمسسوده در زمینسسه حسسل مشسسکالت شسسان
ایمینان داد.
معسسی علمسسی وزارت تحصسسیالت عسسالی موجودیسست
برنامه های علمی یساد شسده را در کشسور یس فرصست

خسسوب عنسسوان کسسرده اشهارداشسست کسسه در راسسستای
معیسساری سسسازی و انکشسساف بیشسستر آن تسسال صسسورت
گیرد.

د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې د مقررې د...

رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیالت عالی...

.

.
.

.
.

.
.

په کندهار والیت کې د څلورو خصويص لوړو ...

.

.

.
.

.

.

.

.

تروویییییدوتیییییدوروهیییی ومنتیپییییدنوولیتتییییی و رهپ ییییر و
هیییتصوص رنییی وودیییشو ،یییرروتوایییت وه د ییی وو ییی و
ییی ولی یییدؤشو
بییی و فییی دیودوومییی ووالو پتییی و
ییییت ووهیییییلوبدیییییتووالوتفت دییییتووییییییدوه د ییییی ودو
لطبدیییینوب وت یییی وهییییتصوریت ییییتوت ییییرشودووراییییتتو
دالورشولی ییییدؤشو ییییت وتروویییییدوومییییتتو ییییشور و
توت .و
یییییعووالوی واییییید وایییییته و ود،یییییدشورییییییدعو
ت یییییرشودوورایییییتتووییییییدودالورشوتروو ییییی وبیییییتو
یییی ولی ییییدؤل و
و یییی تتو ودو ی ییییؤ وویییییدو
تروبییییترنوورال وهییییتصوتیپیییی ودوو ییییؤ ول هدییییدنو
منیییرتنو کیییتوهییی و روویییت و،ییینوتورویییدولیییتوترو لیییرو
ورال وهییییتصوتیپیییی وبیییی ولی ییییدؤشوصییییرتووتو یییی و
تهپد .و
ریییییدعوت ییییرشودووراییییتتوه پییییت و کییییتوهیییی و
وتو یییی ولی ییییدلو رووییییت ووالو درشوهییییتصو ییییدصو
ه ییییرروبییییرتنودودالورشولی ییییدؤشو ییییت وبیییی وصو
ویجییییتتو ییییمر توبد ییییجولی یییید وبیییی و رووییییت و
لؤ و وهپد .و

هفته نامه
تحصیالت عالی
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آیا د ور تاط

په ژوند کې نیکمرغي
غ.د.خاوری
راټواونکی  :زمری یعقوبي)

















هر خانم ده خانه پ

زنسسدگی مشسستر همسسسر وخسسانم بایسسد بسسه احتسسراو
متقابسسل ،تفسساهم و محبسست اسسستوار باشسسد  ،و گسسپ بسسه
ایس جسسا نسسه رسسسد کسسه زن را شسسوهر از کسسار هسسای
مبا منع کند ویساهم زن بسدون سرورت ویسا هسم در
حالیکسسه اوالد و شسسوهر بسسه او احتیسسا دارنسسد ،از
خانه بیرون شود.
اصل در اسالو ای است کسه زن بایسد در خانسه باشسد
 ،اهلل جسسل جاللسسه در سسسوره ی احسسزاب آیسسه  ۹۹مسسی
فرماید  :وقرن فی بیوتک [ ،األحزاب]۹۹:
ترجمه :و در خانههایتان قرار گیرید.
و رسول اهلل صلى اهلل علیسه وسسلم مسی فرمایسد ” :لسو
کنسست آمسسراد ًحسسداد ًن یسسساد لغیسسر اهلل ألمسسرت المسسرً
ًن تسسساد لزوجهسسا ،والسس ی نفسسس محمسسد بیسسده ال
تسسؤدی المسسرً حسسآ ربهسسا حتسسى تسسؤدی حسسآ زوجهسسا
کله…” .رواه ًحمد واب ماجه بسند حس .
ترجمسسه :اگسسر مسس یکسسی ازشسسما را بغیسسر از اهلل جسسل
جالله به کسی دیگری بسه سساده امسر مسی نمسودو ،
بسسه خسسانم هسسا امسسر مسسی کسسردو کسسه بسسه شوهرانشسسان
ساده کنند ،به آن ذاتسی قسسم کسه نفسس محمسد در
دست اوست ،زن حسآ رب خسود را اداو نسه کسرده  ،تسا
زمانی که همه حقوی شوهر را اداو نه نماید… .
و در حسسدی دیگسسری آمسسده اسسست کسسه :ذا صسسلت
المرً خمسسها ،و صسامت شسهرها ،و حفهست فرجهسا،
و ًیاعسست زوجهسسا ،قیسسل لهسسا ادخلسسی الان س م س ًی
ًبوابها شئت،
ترجمسسه :اگسسر زن نمازهسسای تناگانسسه را باسسا آورد و
روزه رم سسسان را بگیسسسرد و از زنسسسا دوری کسسسرده و از
شسسوهر ایاعسست کنسسد بسسه او گفتسسه میشسسود از هسسر
دری از درهای بهشت که می خواهی داخل شو.
در مقابسسل زن هسسم بسساالی شسسوهر حقسسوی فسسراوان
دارد کسسه بایسسد آنسسرا اداو نمایسسد ،رسسسول اهلل صسسلی اهلل
علیسسه وسسسلم مسسی گویسسد :استوصسسوا بالنسسساو خیسسرا
فإنه خلق مس سلع و ن ًعسو شسیو فسی ال سلع
ًعسساله فاستوصسسوا بالنسسساو خیسسرال رواه الشسسیخان فسسی
الصحیحی
ترجمسسه  :بسسا زنسسان ،نیکسسو رفتسسار کنیسسد زیسسرا زن از
قبرشه ی کج آفریده شسده اسست و بایسد گفست قبرشسه
هسسر چسسه بسساال تسسر باشسسد ،کسسج تسسر اسسست .تسسس اگسسر
بخواهیسسد آن را راسسست کنیسسد ،مسسىشسسکند و اگسسر آن را
به حال خود بگ اریسد ،کسج مسىمانسد .تسس بسا زنسان،
نیکو رفتار کنید.
همچنسسسان مسسسی فرمایسسسدً :کمسسسل المسسسؤمنی ایمانسسسا
ًحسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهم.
کامل تری مؤمنان ،کسسى اسست کسه خسو اخسالی
تر اسست و نیس تسری شسما آناننسد کسه بسران زنسان
شان نیکوترند.

فته دی ت ن ؟

ترتیب کننده :ناصرخان شیرزی
فقهاو کراو بر ایس متفسآ انسد کسه در وقست سرورت
عاجسسل زن میتوانسسد بسسدون اجسسازه شسسوهر از خانسسه
بیسسرون شسسود ،ماننسسد آتسسه سسسوزی ،یسسا اسسستفتاو کسسداو
مسسسأله دینسسی کسسه شسسوهر در آن مو سسوو بسسه او
کم کرده نمی تواند ،یا ترس دشم وشیره.
در مسسورد رفسست خسسانم بسسه خانسسه والسسدینه اک ریسست
علمسساو مسسی گوینسسد کسسه نبایسسد شسسوهر خسسانمه را از
رفت به خانه ی تدر منسع کنسد ،مگسر ایس کسه بسه
رفسست زنسسه بسسه او کسسداو تسساوان و سسرری میرسسسد و
یاهم در امور خانسه و اوالد کسداو مشسکلی ایاساد مسی
شسسود ،در ای س حالسست اگسسر زنسسه را منسسع کسسرد ،مسسی
تواند.
علمای احنساف و مسالکی بسر ایس باورنسد کسه :شسوهر
زن را از خانه ی تدر منع کرده نمی تواند.
قال الزیلعی فسی تبسی الحقسائآ :قیسل ال یمنعهسا مس
الخسسرو لسسى الوالسسدی لسسخ .قسسال الکمسسال :ولسسو کسسان
ًبوها زمنا مری ساد ،مس الد ،وهسو یحتسا لسى خسدمتها،
والزو یمنعها مس تعاهسده فعلیهسا ًن تعصسیه ،مسسلماد
کان األب ًو کافراد.
زیلعی در تبسی الحقسائآ میگویسد :گفتسه شسده کسه از
رفت بسه دیسدن والسدی زن خسود را منسع کسرده نمسی
تواند  ،...کمال می گویسد :اگسر تسدر زن مسریش باشسد
مسسس الد ،او بسسسه خسسسدمت دختسسسر احتیسسسا دارد و
شسسوهر اورا منسسع مسسی کنسسد  ،تسسس زن میتوانسسد کسسه
بسدون اجسازه ی شسوهر بسه خانسه وخسدمت تسدر
برود ،ولو که تدر کافر باشد یا مسلمان.
همچنان در مدتی که بایسد بسه خانسه تسدر خسود بسرود
علمسساو آرای مختلسسی دارنسسد  :درم س هب مسسالکی آمسسده
است کسه بایسد در هفتسه ای یس بسار بسرای زن خسود
اجازه رفت به خانه والدینه را بدهد.
وگروهی از احنساف مسی گوینسد :در یس وقست معسی
بسسرایه اجسسازه ای رفسست بدهسسد ،زیسسرا در هسسر هفتسسه
رفتسسنه ی س انسسدازه مشسسکل اسسست ،زیسسرا در بسسسیار
برآمدن زن از خانه دروازه ی فتنه باز می شود.
حاصسسل سسسخ اینکسسه شسسوهر ،زنسسه را از رف ست بسسه
خانه ی والدینه منع کسرده نمسی توانسد ،کسه زنسدگی
زن و شسسوهر یس زنسسدگی محبسست آمیسسز و اسسستوار بسسر
احتسسراو متقابسسل باشسسد ،و زن بایسسد خانسسه شسسوهر را
خانسسه ی اصسسلی خسسود بدانسسد ،و هسسر دو یسسرف از اهلل
جل جالله بترسند وحقسوی یس دیگسر را زیسر تسا نسه
نمایند ،ولی اگسر یس یسرف احیانساد کسداو شلسم و یسا
خطسسایی در حسسآ یسسرف دیگسسری مرتکسسب مسسی شسسود،
باید از جنس وترخسا خسود داری گردیسده ومشسکل
ازراه تفسساهم و وسسسایت دوسسستانی کسسه قابسسل احتسسراو
هردو یرف اند ،حل شود.

ت نشم ر د فق ده ساخب
ت خشار ترین یز پرت
ی س تدار

ن

ترتیب :عنایت اهلل حنیفی
دانشمندان آزمایشگاه ملی شتاب دهنده اسل توانستند
درخشسسانتری لیزر ترتو ایکس جهان به ناوLCLS-
IIرا بسازند .ای لیزر می تواند تصویری از اتم ها را در
ی میلیون بار در ثانیه ثبت کند.
به گزار سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا ،کار
سسساخت درخشسسان تری لیزر ترتو ایکس جهان توسسسا
دان شمندان آزمای شگاه ملی شتاب دهنده ا سل رو به
اتماو اسسست .لیزر  LCLS-IIدر صسسورت به کارگیری
می تواند ده هزار برابر درخشسسانتر از قویتری لیزر ترتو
ایکس کنونی باشد.

ای آزمایشگاه در ایالت کالیفرنیا آمریکا به وزارت انرژی
ایاالت متحده تعلآ دارد و اداره آن توسسسسا دانشسسسگاه
اسسستنفورد انااو می گیرد .لیزر مورد نهر در فاصسسله ۳
متری زیر زمی و در نزدیکی دان شگاه ا ستنفورد ساخته
می شود .قرار ا ست لیزر  LCLS-IIتس از عملیاتی
شدن به فیزی دانان در در برخی از نا شناخته های
ا سا سی جهان کم کند .قرار ا ست ای لیزر با یولی
حدود  ۹.2کیلومتر در ی تونل حفاری ویژه گسسستر
تیدا کند.
تیه از ای نیز در سسسال  2۵۵۳نسسسخه دیگری از ای
لیزر به ناو  LCLS-Iبا قابلیت ایااد ترتویی با ۱2۵
تالس شلی نور در ثانیه فعال شده بود .اما لیزر کنونی
با ام کان تول ید ی میلیون شسسسل ی در ثان یه رکورد
جدیدی را ثبت کرده است.
دکتر جیمز کریان ،دانشمند ای آزمایشگاه ملی در مورد
توسعه لیزر گفته است :لیزر  LCLS-IIمی تواند آشاز
کننده دوره جدیدی از علم باشسسد .لیزر سسساخته شسسده
توانایی شسسلی بسسسیار سسسریع و خاری العاده داشسسته و
میتواند تالس هایی را زیر ی فمتو ثانیه ایااد کند.
بنابرای دان شمندان با ا ستفاده از آن می توانند ب سیاری
از آزمای شاتی که تا به حال امکان ت صور نبوده را انااو
دهند.
منبع :انترنت

هفته نامه
تحصیالت عالی
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ت ه د ی  QSپ ه ت ر های تدار
توهنتون ها امسروزه افسزون بسر شساخه و رشسته ،در کلیست و
میسانگی نیسز رتبسسه بنسدی مسی شسسوند .سسایت رتبسه بنسسدی
توهنتون هسای جهسان و تایگساه هسای علمسی معبتسر QS
ساالنه ایس رتبسه بنسدی را اناساو مسی دهسد .رتبسه بنسدی
QSتوهنتسون هسای
جهسسسسسان (
Quacquarelli
) Symonds
یکسسی از معتبسسر تسسری
رتبسسه بنسسدی هاسسست
که توهنتون هسا را بسر
اسسسساس تارامترهسسسای
گونسسسساگونی چسسسسون:
بسسرآورد تولیسسد علسسم،
اشسسسسسستغال فسسسسسسارغ
التحصسسیالن ،ر سسایت
محصسسسسالن ،سسسسسطح
اسسسسسستادان ،تعسسسسسداد
داویلبسسسسسسان و… رده
بندی مسی کنسد .رتبسه
QS
بنسسسسسسدی
توهنتون هسای جهسان
تر بازدیسد تسری رتبسه
بندی توهنتسون هسا در
سسطح اینترنست اسست.
بسسر اسسساس ای س رتبسسه

بنسسدی ،بهتسسری توهنتسسون دنیسسا ،توهنتسسون ماسچوسسست
آمریکا اسست .در زیسر بهتسری توهنتسون هسای جهسان از
دیدگاه  QSدر سال جدید را نشان می دهد:

090مه ګڼه – نهم کال  0410 -هـ.ل – غربگولی

د اسالمي حاکامنو ،اخالق او صفات

دروغجن هر وخت!!!
.

لیکوال :الحاج مولوي عبدالباقي حقاين

رښتیا ویل

.
.
.
.

ت ه ت آغاط
سال 0202

کش

.

پ هت ر

.
.

1

آمریکا

Massachusetts Institute of Technology

2

آمریکا

Stanford University

3

آمریکا

Harvard University

4

آمریکا

California Institute of Technology

5

انگلستان

University of Oxford

6

سوییس

ETH Zurich

7

انگلستان

University of Cambridge

8

انگلستان

Imperial College London

9

آمریکا

The University of Chicago

10

آمریکا

USL
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جدول فوی که مطالعه کردید لیست  ۱۵توهنتون برتر دنیا است.
در جدول زیر رتبه های  ۱۱تا  2۵توهنتون های برتر جهان را مشاهده می کنید.
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کش

توقيت تو ودرځوتوبدملپرووو توتور بدبريي

.

پ هت ر

11

سنگاپور

National University of Singapore

12

آمریکا

Princeton University

13

سنگاپور

Nanyang Technological University,
Singapore

14

سوییس

E.P.F.L

15

چین

Tsinghua University

16

آمریکا

University of Pennsylvania

17

آمریکا

Yale University

18

آمریکا

Cornell University

19

آمریکا

Columbia University

20

اسکاتلند

University of Edinburgh

21

آمریکا

University of Michigan-Ann Arbor
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