بزرعی عابقِی تکزین هزاجؼاى در کتابخاًِی هزکشی
آعتاى قذط رضَی
جَاد قاعوی سادُ
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چکیذُ
ايي هقبلِ ثِ هفَْم ٍ الگَّبي سفشبسي هَفق ٍ هإطش دس سكشين اسثبةسػَّ دشداخشِ اػز ٍ ثاب اػاشفبدُ اص اػاٌبد ٍ هاذاسج هَػاَد ثاِ
ثشسػي ايي هؼئلِ اص ػٌجِّبي هخشلف اصػولِ هٌبثْ خاذهبر ٍ ًراشٍي اًؼابًي دس بشبثخبًاِي هشباضي سػاشبى ساذع دشداخشاِ ٍ دس دبيابى
درـٌْبدّبيي ثشاي ثْجَد ٍهٔرز حبهش اسائِ بشدُ اػز.

کلیذٍاصُّای هَضَػی :سكشين هشاػٔبى الگَّبي سفشبسي بشبثخبًِي هشبضي سػشبى سذع سهَي

هقذهِ

اكل سكشين يكي اص اكَل اًكبسًبدزيشي بِ ػرٌشُي سى دس ّوِي اثٔبد صًذگي ثـشي ػبسي اػز ٍ هيساَاى سى سا
هبهي دٍام ٍ ثقبء سٍاثي فشدي ٍ اػشوبٓي داًؼز (هٔبدي  .)1383اهشٍصُ ػبصهبىّبي هخشلف فٔبل دس ػٌح يك بـاَس
يب ػْبى ثخؾ صيبدي اص ًرشٍ ٍ ثَدػِ خَد سا كشف چگًَگي سكشين دس اسائِي خذهبر ثِ هـاششيبى هايًوبيٌاذ .ثخاؾ
ثضسگي اص هَفقرز يب ؿكؼز هأهَسيز ٍ اّذاف ػبصهبىّب ثِ چگًَگي ثشًبهِسيضي دس هَهَّ «سكشين» اػز.
ػبصهبىّب ثب سَػِ ثِ سؼبسي ٍ غرشسؼبسي ثَدى سٍيكشدّبي هشفبٍسي ثِ سكشين اسثبةسػَّ داسًذ .ػبصهبىّبي سؼبسي
ثب سَػِ ثِ ّذفـبى هجٌي ثش بؼت دسسهذ سالؽ هيًوبيٌذ ثب خذهبسي بِ اسائِ هيبٌٌذ ًِسٌْاب سسجاب سا حازف ثلكاِ ػاَد
ثرـششي ّن ثِ دػز سٍسًذ؛ اهب ػبصهبىّبي غرشسؼبسي ثب سَػِ ثِ هبّرز اسائِي خذهبر سايگبى هَسٔرز چبلؾثشاًگرضي
داسًذ .اصيكًشف ثبيذ سكشين اسثبةسػَّ سا ثِػب سٍسًذ ٍ اص ًشف ديگش ثب ثَدػِ هـخلي هَاػاِ ّؼاشٌذ .بشبثخبًاِّاب ٍ
هشابض اًالّسػبًي اصػولِ هْنسشيي ػبصهبىّبيي ّؼشٌذ بِ ثًَِس غرشاًشفبٓي ثاِ اسائاِي خاذهبر هْان ثاشاي ػبهٔاِ

 1ا سئرغ ثخؾ سبالس سفؼِي ثبص سسبيبى بشبثخبًِ هشبضي ببسؿٌبع بشبثذاسي.
 2ا ببسؿٌبػي اسؿذ بشبثذاسي ٍ ببسؿٌبع اًالّسػبًي هٌجَٓبر

هـغَلاًذ.
ًِشيِي سكشين هشاػٔبى دس بشبثخبًِّب يك اهش اػشٌبةًبدزيش ثَدُ ٍ ثؼاربسي اص اداسُّاب ٍ ػابصهبىّاب ثاشاي ساهاي
ًگِداؿشي اسثبةسػَّ خَد ايي هؼئلِ سا ثؼربس هْن سلقي ًوَدُ ٍ ثِ سى ثِ ديذُي ديگشي ًگبُ هايبٌٌاذ .اياي دس حابلي
اػز بِ سهبيز اسثبةسػَّ ّذف اكلي فشٌّگ بشبثذاسي اػز ٍ هذيشيز ٍ ببسبٌبى اًشطي ٍ فٔبلرازّابي خاَد سا دس
ػْز ًرل ثِ ّذف هزبَس ّذايز هيبٌٌذ (ٍايٌگبًذ .)1384
ثحض سهبيز اسثبةسػَّ اهشٍصُ ػضء هجبحض اػبػي ّش ػبصهبى خذهبسي ثَدُ ٍ دس بشبثخبًِّب ثِ هشاػٔبى ثآٌِاَاى
اكليسشيي سبي بشبثخبًِ سَػِ هيؿَد .ثؼربسي اص هشاػِٔبٌٌذگبى اص آوبي دائوي بشبثخبًِّب ثَدُ ٍ ببسبٌابى سىّاب سا
ثِخَثي هيؿٌبػٌذ .دس چٌري هحرٌي هيسَاى ؿبّذ ؿكَفبيي خذهبر ٓبلي ثِ آوبء ثَد.
اص اثشذاي درشٍصي اًقالة اػالهي ايؼبد سحَل دس ًِبم اداسي بـَس ًرل ثًِِبم هٌلَة ٍ ببسسهذ دس ػْز سؼشيْ دس
حلٍفلل اهَس سؼْرل دس اػشاي ثشًبهِّبي سَػِٔ ٍ اسائِي خذهبر هَسدًربص ثِ هشدم ثببرفراز هٌلاَة ّواَاسُ هاَسد
سأبرذ ثَدُ ٍ بشبثخبًِي هشبضي سػشبى سذع سهَي ًرض بِ يكي اص ثضسگسشيي بشبثخبًِّب دس ػاٌح اياشاى ٍ خبٍسهربًاِ
ّؼز اص اثشذاي درشٍصي اًقالة ّوَاسُ ػٔي ًوَدُ سب دس ّوِي صهرٌِّب اص ؿرَُّبي هٌبػت ثْشُ ػؼاشِ ٍ دس ساػاشبي
ؿٌبػبيي ًربصّبي اًالٓبسي هشاػٔبى ٍ سفْ ايي ًربصّب بَؿؾ ًوبيذ ثشاي ايي هٌَِس اص سوبهي ؿرَُّب ػْز ثابال ثاشدى
برفرز اسائِي خذهبر بِ هأهَسيز اكلي ايي بشبثخبًِ اػز اػشفبدُ ًوَدُ ٍ ّواَاسُ دس اًذيـاِي خاذهز هٌلاَةساش
سػبىسش ٍ ساحزسش ثشاي هشاػٔبى ثَدُ اػز.
ثش ّوري اػبع دس ايي هقبلِ اثشذا هفَْم اسثبةسػَّ ٍ الگَّبي سفشبسي دس سكشين اسثبةسػاَّ هَسدثحاض ٍ ثشسػاي
سشاس هيگرشد ػذغ ايي هؼئلِ دس بشبثخبًِ ي هشبضي سػشبى ساذع سهاَي دس سجال ٍ ثٔاذ اص اًقاالة اػاالهي سحلرال
هيؿَد.

هفَْم اربابرجَع

هَهَّ هـششي هذاسي ٍ سكشين اسثبةسػَّ ثشاي بشبثذاساى ٍ اًالّسػبًبى داساي اّورز ثؼربسي اػز ايي ًكشِ ثاب
سأهلي ثش اكَل دٌغگبًِي ساًگبًبسبى (اثشاهي  )1382حبكل هيؿَد ثِگًَِاي بِ ّوِي ايي اكَل سا هيساَاى دس ؿأبس
اكلي اسائِي ثْششيي خذهبر دس بوششيي صهبى ثِ ثرـششيي افشاد» خالكِ باشد .اياي ؿأبس هايسَاًاذ دس اكال سٔشياف

بشبثذاساًِي سكشين اسثبةسػَّ ثِ ؿوبس سيذ.
هـششي هذاسي ٍ سكشين هشدم اص چٌبى اّورشي ثشخَسداس اػز بِ ّضاسُي ػذيذ سا ّضاسُي ػبصهبىّب لقت دادُاًاذ ٍ
اهشٍصُ سَػِٔي بـَسّب ثِ سَػِٔ ػبصهبىّب ثؼشگي داسد؛ ثٌبثشايي هيسَاى گفز بشد بِ برفرز صًاذگي هاشدم ثببرفراز
ػبصهبىّب گشُخَسدُ اػز ٍ ًَّ ػبصهبىّب ًرض ثِ ًَّ هذيشيشـبى ثؼشگي داسد.
هـششي بؼي اػز بِ اص خذهبر ٍ سَلرذار ػبصهبىّب هٌشفْ هيؿاَد؛ ثٌابثشايي سٔشياف ّواِ خابًَادُّاب هـاششي
بشبثخبًِ ّؼشٌذ ًِفقي بؼي بِ ثِ بشبثخبًِ هشاػِٔ هيبٌذ .ثِ هـششي دس بـاَسّبي هخشلاف ػْابى اػابهي هخشلفاي
هيدٌّذ ثًَِسيبِ دس سهشيكب ٍ اًگلرغ ثِ ٍي ػلٌبى ٍ ّوِببسُ هيگَيٌذ دس طادي دبدؿبّؾ هيخَاًٌاذ ٍ دس ٌّاذ ٍ
ايشاى اسثبةسػَّ ًبم داسد صيشا دس صهبى ٍسٍد ايي هفَْم ثِ ايشاى بـَس ثِكَسر اسثبةسٓرشاي اداسُ هايؿاذ ٍ هشدهابى
ايشاًي ثشاي اسثبثبى خَد احششاهي فشاٍاى سبئل هيؿذًذ ثٌبثشايي اص هـششي ثٌَِٓاى اسثبثي يبدؿذُ باِ اباشاهؾ هاشٍسي
اػز.
ثبايٌكِ ّوَاسُ دٍ اكٌالح هـششي ٍ اسثبةسػَّ هششادف يكذيگش ثِببسثشدُ هيؿَد ايي دٍ هشفبٍراًذ ثاًِاَسيباِ
هـششي حق اًشخبة داسد اهب ايي حق ثشاي اسثبةسػَّ ؿٌبخشًِـذُ اػز ٍ ايي اسسجبى دس هَسد بشبثخبًِ دس اياشاى كابد
اػز؛ ئٌي اسثبةسػَّ هؼجَس ثِ هشاػِٔ ثِ يك بشبثخبًِ اػز ٍ ثب سَػِ ثِ سٔذاد بن بشبثخبًِّب دس ايشاى ٍ غرشاًشفابٓي
ثَدى خذهبر سىّب ّرچگًَِ سسبثشي ٍػَد ًذاسد.
خذهبر غرشاًشفبٓي بشبثخبًِّب ٓوذُسشيي هبًْ اػشاي هـششي هذاسي دس ػبصهبىّب اػز .دس ثخؾ اًشفبٓي ثب هشاػِٔ
هـششي ثرـشش دسسهذ صيبدسشي ٓبيذ ػبصهبىّب هيؿَد ٍلي دس يكًْبد غرشاًشفبٓي هـششي هبيِي دسدػش ٍ صحوز اػز ٍ
دسيبفشي ببسبٌبى ًرض ّرچ درًَذي ثب هـششي ًذاسد ثٌبثشايي ّشچِ دس بشبثخبًِ سٔذاد بشبةخَاى ٍ هشاػِٔبٌٌذُ بوشش ؿاذ
بشبثذاس ساحز ٍ سػَدُسش خَاّذ ثَد (ػلرل خبًي .)1386

هصادیق ٍ الگَّای رفتاری در تکزین اربابرجَع

اصػولِ هلبديق سكشين اسثبةسػَّ هيسَاى ثِ هَاسدي اصػولِ :احششام ثِ اسثبةسػَّ ثشخَسد هٌبػت ثب اٍ كشفِػَيي
دس ٍسز اسثبةسػَّ بِ ايي اهش دس بشبثخبًِّب حبئض اّورز ثرـششي اػز اؿبسُ ًوَد .دس ثحاض سكاشين اسثابةسػاَّ ثبياذ
خذهز ثِ هشاػٔبى سا ًٔوز سلقي ًوَدُ ٍ سٓبيز حؼي خلق اًلبف ٍ ٍفبي ثِ ْٓذ دس اسائِي ٓولكشد هٌلَة ثِ افاشاد

ػبهِٔ ٍ ٓذم هٌز ثِ خبًش اًؼبم اهَس ٍ ببسّب ثٌَِٓاى يك اكل ٍ سفشبس ػبصهبًي دزيشفشِ ؿَد.
ػبصهبىّب دس ساػشبي ًشح سكشين اسثبةسػَّ ثِ الگَّبي سفشبسي هَفق ٍ هإطشي ًربص داسًذ بِ اص ؿبخلِّبي اخالسي
اًؼبًي ٍ ػبصهبًي دـشرجبًي ؿَد ٍ الضاهبر سى هـخق ثبؿذ .دس اداهِ سيشنّبي هَسدسَػِ دس ّش يك اص هَاسد فَ الازبش
اسائِ هيؿَد.

الگَّای رفتاری هَفق ٍ هؤثز در تکزین اربابرجَع

 -1داؿشي سلَيشي هظجز اص ػبصهبى دس رّي هشاػٔبى (ايؼبد يك هحشَاي هـَْد هظجز ثٌَِٓاى هٌٔي دسج ؿذُ).
 -2سَػِ ثِ اكَل اخالسي دس اسسجبى ثب هشاػٔبى (ٍػذاى ببسي).
 -3سَػِٔي اسسجبًبر هشدهي.
 -4هْشٍسصي ٍ ٌَٓفز ثب هشاػٔبى.

ؽاخصِّای اخالقی ،اًغاًی ٍ عاسهاًی

 -1ؿخلرز ٍ بشاهز اًؼبًي (سلحرح ًگبُ ٍ ثرٌؾ هشقبثل ببسبٌبى ًؼجز ثِ هؼئَالى ٍ ٍُبيفـبى).
ً -2شص سلقي ًؼجز ثِ هؼئَلرز (هؼئَلرز ٍ ببس سا سْٔذ دسًٍي داًؼشي).
 -3حقَ هذاسي دس اسسجبًبر اًؼبًي (دبيجٌذي ثِ حقَ ٍ اسسجبًبر اًؼبًي).
ٍُ -4رفِؿٌبػي (ًگبُ هؼئَالًِ ٍ هشْٔذاًِ دس سجبل ٍُبيف ٍ ؿٌبخز حذٍهشص).
 -5اهٌرز ؿغلي (احؼبع اهٌرز ثشاي ببسبٌبى دس ػْز افضايؾ اًگرضؽ ثشاي اسائِي خذهبر هٌلَة).
ًِ -6بسر ٍ درگرشي سفشبس ببسبٌبى (ًِبسر هؼشوش ٍ دسرق ثش ٓولكشد ٍ اسصؿربثي ًرشٍي اًؼبًي).

الشاهات

 -1سأهري ًربص هخبًجبى ٍ سكشين ٍ دبػخگَيي ثِ اسثبةسػَّ ؿشى ثقبي ّش ػبصهبى اػز .سكشين اسثبةسػَّ صهابًي
ؿكل هيگرشد بِ ًربصّبي فٔلي ٍ سسي اسثبةسػَّ ؿٌبػبيي ٍ الضاهبر سىّب ثشسٍسدُ ؿَد ٍ ثشاي دب فشاسش گزاؿشي اص
سىّب ًرض سالؽ ؿَد.

 -2الصهِي افضايؾ سهبيز اسثبةسػَّ ٍ هخبًجبى دس سوبهي ػبصهبىّب اػشقشاس يك ػرؼشن اًذاصُگرشي ٍ دبػخگَيي
اػز .ثشاي سهبيز اسثبةسػَّ ًجبيذ ّرچ هـكلي حلًـذُ ثبسي ثوبًذ ٍ ّرچ ػإالي ثذٍى دبػخ ثبؿذ.
 -3الصهِي افضايؾ سهبيز اسثبةسػَّ ايؼبد فشٌّگػبصهبًي هَسدًِش ثٌِٓاَاى ياك هٌٔابي دسج ؿاذُ دس رّاي
سوبهي ببسبٌبى ػبصهبى اػز سب ثش اػبع ببسايي هٌلَة ثِ اطشثخـي ػبصهبى ًضديك ؿَين.
 -4الصهِي افضايؾ سهبيز اسثبةسػَّ سَػِ ثِ ًرشٍي اًؼبًي ثٌَِٓاى اٍلري گبم دس ّش ػبصهبًي اػز؛ صيشا هب صهبًي
ثِ ديگشاى سَػِ هي بٌرن ٍ يك فشد ٍ ػبصهبى هـششي هذاس خاَاّرن داؿاز باِ ثاِ اهرابل ٍ ًربصّابي خَدهابى
ثٌَِٓاى يك فشد دس ػبصهبى سَػِ ؿذُ ثبؿذ .ثِٓجبسرديگش ببسبٌبًي بِ ثِخَثي ثِ سىّاب سَػاِ ًوايؿاَد ثاِ
اسائِي خذهبر خَة ثِ ديگشاى ًرض دبي ثٌذ ًرؼشٌذ.
 -5الصهِي افضايؾ سهبيز اسثبةسػَّ سَػِ ثِ سهَصؽ ًرشٍي اًؼبًي ٍ سقَيز ٓولكشد ٍ افضايؾ ثْشٍُسي ًراشٍي
اًؼبًي اػز چشابِ سؼشثِ چگًَگي اًؼبم ببس ٍ داًؾ چشايي اًؼبم ببس اػاز ٍ ؿاخق ّاشسٍص ثاب خالسراز ٍ
ًَسٍسي ثِ فكش اكالح ٍ ثْجَد فٔبلرز ٍ فشايٌذ ببس دس ػْز افضايؾ هٌلَثرز اػز (سشثبًربى .)1384

رٍػ پضٍّؼ ٍ ابشار گزدآٍری اطالػات

ايي دظٍّؾ اص ًَّ ببسثشدي اػز ٍ ثِ ؿرَُي سَكرفي سحلرلي اًؼبمؿذُ اػز .اًالٓبر ثش اػبع سحلرل هحشاَاي
اػٌبد ٍ هذاسج هَػَد چَى ًِبمًبهِّب اػبعًبهِّب ٍ سيريًبهِّبي ثخؾّبي هخشلف بشبثخبًِ هشبضي گاشدسٍسيؿاذُ
اػز.

عابقِی تکزین اربابرجَع در کتابخاًِی هزکشی آعتاى قذط رضَی

دس دٍسُي سجل اص اًقالة هلذا ّبي هشسجي ثب سكشين اسثبةسػَّ دس ًِبمًبهِي ايي بشبثخبًِ هٌٔكغؿذُ اػز اهب دس
ثٔذ اص اًقالة ايي هلذا ّب دس اػبعًبهِي ػبصهبى ٍ چـناًذاص ثرؼزػبلِ هٌشحؿذُ اػز .افضٍى ثش ايي ّوبىًَس بِ
ربش ؿذ هؼئلِي سكشين اسثبةسػَّ دس اسسجبى هؼشقرن ثب خذهبر دس بشبثخبًِّب اػز .ثش ّوري اػبع هلذا ّبي سكشين

اسثبةسػَّ دس خذهبر ثخـي ٍ خذهبر فشا ثخـي 3دس بشبثخبًِي هشبضي دس ثٔذ اص اًقالة ًرض هَسدثحض سشاس هيگرشد.

قبل اس اًقالب (اٍلیي ًظامًاهِ کتابخاًِی آعتاى قذط رضَی)

بشبثخبًِي سػشبى سذع سهَي سب ػبل  1313خَسؿرذي ًِبمًبهِ هذًٍي دس ساثٌِ ثب سكبلرف ببسبٌبى خَد ًذاؿاز.
دسحبليبِ اص ػبل  1310سٔذاد هشاػِٔبٌٌذگبى ثِ بشبثخبًِ افضايؾيبفشِ ثَد ٍ لضٍم سذٍيي يك ًِبمًبهِ بِ دس سى ٍُبيف
ببسبٌبى هـخقؿذُ ثبؿذ احؼبع هيؿذ .اصاييسٍ دس سبسيخ  1313/3/7خَسؿرذي سسبي اٍبشبيي سئرغ ٍسز بشبثخبًِ
ًِبمًبهِاي سا دس چٌذ هبدُ سٌِرن ًوَد ٍ ثشاي سلَيت ًْابيي ًاضد هحواذٍلي ًربثاز سَلراز ٍساز فشػاشبد .دس سابسيخ
 1313/3/8خَسؿرذي اػذي ًي ًبهِاي ثِ سئرغ بشبثخبًِ هَافقز خَد سا ثب ايي ًشح آالم داؿز.
هشي ايي ًِبمًبهِ ثِ سؤيز ٍ اهوبي سوبم آوب سػبًذُ ؿذ ٍ ّش هَسْ بِ خالف هَاد سى اص ّش يك اص آوب هـبّذُ
ؿذ ثش ًجق سى دػشَس اخز ػشيوِ ٍ غرشُ دادُؿذُ اػز.
ًِبمًبهِي هزبَس دس  27هبدُ سٌِرنؿذُ ثَد بِ هَاد سى ثِ ػِ سؼوز سقؼرن هيؿذ.
سؼوز اٍل :هبدُ  1سب  14هشثَى ثِ ًشص ثشخَسد ثب هشاػِٔبٌٌذگبى ٍ ًحَُي خذهبردّي ثِ سًبى اػز.
سؼوز دٍم :هبدُ  15سب  24دس ساثٌِ ثب ؿشح ٍُبيف بشبثذاساى ٍ هَصٓبى اػز.
سؼوز ػَم :هبدُ  25سب  27دس اسسجبى ثب هؼبئل حفبُشي ٍ سٓبيز ًكبر ايوٌي دس بشبثخبًِ اػز.
دس ثشسػي ًِبمًبهِ  14هبدُ سا هيسَاى ثًَِس هؼشقرن ثب سكشين اسثبةسػَّ يبفز بِ ّوگي ثشاي سؼْرل اهَس ثاشاي
سػرذى هشاػِٔبٌٌذُ ثِ هٌجْ هَسدًِشؽ اػز .دس ّوِي هَاد ًِبمًبهِ هٌَِس اص هَصّ هشاست بشبثخبًِ ٍاسد يب ٍاسدياي؛
هشاػِٔبٌٌذُ يب هشاػِٔبٌٌذگبى ٍ آوبي بشبثخبًِ بؼبًي بِ ثًَِس هؼشوش ثِ بشبثخبًِ هيسيٌذ اػز.
دس هقذهِي ًِبمًبهِ دس ساثٌِ ثبّذف سـكرل بشبثخبًِ ٍ ًحَُي ثشخَسد ثب هشاػِٔبٌٌذگبى چٌري سهذُ اػز« :چاَى
غشم اكلي اص سأػرغ ّش بشبثخبًِ اي سى اػز بِ فوال ٍ هحلالى؛ بِ ًجقِي هحششم ػبهِٔ ّؼشٌذ اص بشبةّبي سى
اػشفبدُ ًوَدُ ٍ دسٍاسْ بشبثخبًِ ثشاي ٍاسديي ٍ هٌبلِٔ بٌٌذگبى سأػرغ ٍ افششبح هيؿَد داغ ثبياذ ثاب ٍاسدياي ًاَسي
هإدثبًِ سفشبس ٍ ػلَج ًوَد بِ اص سٍي هرل ٍ سغجز ثِ بشبثخبًِ هشاػِٔ بٌٌذ ٍ ٍػبيل سػابيؾ سىّاب سا سْراِ ٍ ًاَسي
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ا سؼْرالر ٍ اهكبًبر ٍ خذهبسي بِ ثشاي ٓوَم هشاػٔبى ٍ آوبي بشبثخبًِ اػز ٍ سٌْب ثِ ثخؾ خبف يب هشاػِٔبٌٌذُّبي خبكي هحذٍد ًرؼز سا خذهبر فشا ثخـاي
ٍ خذهبسي بِ سٌْب دس يك ثخؾ خبف ٍ ثشاي ٓذُاي هحذٍد اسائِ هيؿَد ٍ ٓوَهرز ًذاسد سا خذهبر ثخـي هيًبهرن.

ًـَد بِ ثبٓض ؿكبيز ٍ ٓذم سهبيز سىّب اص ببسبٌبى بشبثخبًِ فشاّن ؿَد».
سًچِ ثش اّورز ًِبمًبهِ هزبَس هيافضايذ ايي اػز بِ دس صهبى خَد اص ًخؼاشري ساَاًري ساذٍييؿاذُ دس بـاَس دس
اسسجبى ثب اهَس داخلي بشبثخبًِّب اػز .ثٔوي اص هَادي بِ دس درًَذ ثب سكشين اسثبةسػَّ سشاس داسد ٓجبسراًذ اص:
هبدُ  .1بشبثذاساى ٍ هَصّ هؼئَل ٍ هأهَس دزيشايي ٍاسديي هيثبؿٌذ ٍ ؿخق ٍاسدؿذُ اص ّش ًجقِ بِ ثبؿذ ثبيذ ثب ٍي
دسًْبيز ادة ٍ هشبًز ٍ گـبدُسٍيي سفشبس ًوَدُ ٍ فَ الٔبدُ اص خـًَز ٍ سشؽسٍيي ثذشّرضًذ حشي ًجبيذ ثحض ٍ خـًَشي
ثكٌٌذ بِ هَػت سصسدگي خبًش ٍاسديي ؿَد.
هبدُ  .2ؿخق ٍاسدؿذُ ّش بشبثي سا بِ هيخَاّذ اص سٍي فْشػز سجن ًَؿشِ ٍ دسيبفاز هايًوبياذ دسكاَسسيباِ
ػبثقِي ًَؿشي سجن ٍ فْشػز ًذاسد ثبيذ ثب ٍي دسًْبيز هاليوز ٍ هْشثبًي بوك ٍ هؼبٓذر ًوَد.
هبدُ  .3ؿخق ٍاسد چٌبى چِ بشبثي ثذٍى هشاػِٔ ثِ فْشػز ثخَاّذ هَصّ ثبيذ بشبة هزبَس سا اص فْشػز درذا ًوَدُ
ٍ سجن سا خَدؽ سٌِرن ٍ ثشاي اهوب ثِ ٍاسد ثذّذ .دسكَسسيبِ بشبة هضثَس هَػَد ًجبؿذ ثبيؼشي دسًْبياز ادة اُْابس
ًوبيذ بِ ايي بشبة حبهش ًرؼز يب ًذاسين.
هبدُ  .4دسكَسسيبِ ؿخق ٍاسد دس ًَؿشي سجن اؿشجبُ يب ػَْي ًوَدُ ثبؿذ ثبياذ هاَصُ داغ اص اًاالّ ساجن سا
اكالح ًوبيذ ٍ ثِّرچٍػِ حق سٔشم ٍ خـًَز ثِ ًَيؼٌذُ سجن سا ًذاسد.
هبدُ  .6بشبثذاس ّوريبِ سجن سا گشفز ثبيذ ػشيْ بشبة سا حبهش ٍ سؼلرن هَصّ ثٌوبيذ ٍ فَ الٔبدُ ثبيذ دسز ًوبيذ بِ
ّرچٍسز بشبة َٓهي ًربٍسد ٍ ًرض ثبيذ ػشٓز ٓول خَد سا اًؼبم دّذ.
هبدُ  .7هَصّ ّوريبِ بشبة سا گشفز ثبيذ فَساً ٍ ثذٍى هٌٔلي بشبة سا ثِ ؿخق ٍاسد ثذّذ.
هبدُ  .9بشبثذاس سجوي بِ اص هَصّ هي گرشد دس هحل هخلَف دس دػششع خَد ًگبُ هيداسد ٍ هاَسٔي باِ بشابة سا
هَصّ ثِ بشبثذاس هيدّذ ثبيذ خرلي ثِػشٓز ٍ سٌذي سجن هضثَس سا سد ًوَدُ ٍ ثبٓض هٌٔلي هشدم ًـَد.
هبدُ  .10بشبثذاس هؼئَل اػز بِ ّرچٍسز بشبثي بِ هكشس ًرؼز ثشاي ثشدى ثِ خبسع بشبثخبًِ ثِ اؿخبف ًذّذ.
هبدُ  .11بشبثذاس ثذٍى سجن اكالً بشبة اص بشبثخبًِ ًجبيذ خبسع ًوبيذ اگشچِ ثشاي هٌبلِٔ خَدؽ ثبؿذ.
هبدُ  .12بشبثذاساى ّرچٍسز ًجبيذ دس يكٍسز اص بشبثخبًِ خبسع ؿًَذ ٍ ثبيؼشي يك ًفش دس بشبثخبًِ حبهش ثبؿذ.
هبدُ  .14دسكَسسيبِ هَصّ ثِ ؿخلي هٌَِى ؿَد خَدؽ اػبصُ ًذاسد بِ حشفي صدُ يب سفشرؾ ثذًي ًوبيذ ثلكِ ثبيذ

ثِ بشبثذاس ٍ دس كَسر ًجَدى بشبثذاس ثِ سئرغ بشبثخبًِ سجل اص خبسع ؿذى ؿخق هٌَِى اص بشبثخبًِ گضاسؽ دّذ.
هبدُ  . 20چٌبى چِ اسفبسي افشبد بِ ؿخلي ثِ بشبثذاس ياب هاَصّ ثاب سٌاذي ٍ خـاًَز ػاَاة ثذٌّاذ سكلراف سىّاب
ػَاةگَيي ٍ هحبػِ ًرؼز ثلكِ ثبيذ ػكَر ًوَدُ ٍ فقي ثِ سئرغ بشبثخبًِ گضاسؽ ًوبيٌذ.
هبدُ  .21آوبي بشبثخبًِ ّورـِ ثبيذ خرلي سّؼشِ ثب يكذيگش كحجز بٌٌذ بِ ثشاي ٍاسديي ًرض ػشهـق ثبؿذ.
هبدُ  . 22بشبثذاس ٍ هَصّ ًجبيذ حشببر ٍ سفشبسي ثٌوبيذ بِ سى حشببر اؿبسُ ثبؿذ ثشاي سفشي هٌبلِٔ بٌٌاذگبى (هبًٌاذ
دشدُّبي اسب ثربٍيضًذ يب دسةّبي اسب سا ثجٌذًذ اص ايي سجرل آوبل)
هبدُ  .23دس اسب هٌبلِٔ ي فْشػز ًرض كحجز هوٌَّ اػز ٍ چٌبى چِ بؼي ثشخالف سفشبس ًوبيذ بشبثذاس ثبيذ ثاِ سى
ؿخق فَسي سزبش ثذّذ.
هبدُ  . 24بشبثذاس ٍ هَصّ ًرض هَسْ دادى سجن ٍ گشفشي بشبة ٍ غرشُ ًجبيذ كحجز ًوبيٌذ ٍ دس هَاسْ لضٍم ثبياذ خرلاي
سّؼشِ ٍ ثِ ًؼَي گفشگَ ًوبيٌذ.
هبدُ  . 27آوبلي بِ ثبيذ ّوِ اص سى دٍسي ًوبيٌذ ٍ هوٌَّ اػز :خَاثرذى دس ػبٓبر ببس چشر صدى دس دـاز هرضّاب
خربًي ًوَدى غرجز ّبي ًَالًي ًوَدى (سَهرح سى بِ ثشاي اًؼبم ببسي ًجبيذ ثرؾ اص چٌذ دسرقِ ًَل ثكـاذ چراضي
خَسدى اص ّش سجرل بِ ثبؿذ هوٌَّ اػز .هگش چبي ٍ اهظبل سى).

بؼذ اس اًقالب (تکزین اربابرجَع در اعاطًاهِی عاسهاى ٍ چؾناًذاس بیغتعالِی آعتاى قذط رضَی)

دس اػبعًبهِي ػبصهبى ًَّ ػبصهبى فشٌّگي اًالّسػبًي ٍ خذهبسي هٔشفي هيؿَد بِ ثٔوي اص اّذاف سأػرغ سى
ٓجبسراًذ اص:
 فشاّن سٍسي هٌبثْ هٌبػت ػْز اؿبِٓي ٓلَم ٍ هٔبسف حقِّي ػٔفشي ٍ ٌّشّبي اػالهي. فشاّن سٍسي هٌبثْ ٍ هشَى هَسدًربص ٍ اػشفبدُي ٓوَم هحققبى ٍ هشاػٔبى ثشاثش هقشسار هلَة. اًشـبس ٍ اًالّسػبًي هَاد بشبثخبًِاي ٍ هَصُاي ثِ ؿرَُّبي هخشلف. گؼششؽ فشٌّگ بشبةخَاًي. اسسقبي دسج ٌّشي ٍ اًالٓبر سبسيخي هشاػٔبى ٍ ثبصديذبٌٌذگبى (اػبعًبهِ ػبصهبى  1387هبدُ .)2دس ػبيش فللّبي اػبعًبهِي ػبصهبى هَاسدي ثًَِس كشيح ثِ سكشين اسثبةسػَّ هيدشداصد بِ ٓجبسراًذ اص:

 فشاّن سٍسي بلرِي بشبةّبي فبسػي ٍ غرشفبسػي بلرِي هَاد دس ثبة بلرِي ٓلَم ثٍِيظُ ٓلَم اًؼبًي دس صثابىفبسػي.
 دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ٓلوي دسثبسُي ٓلن اًالّسػبًي ٍ فشاّن سٍسي هَاد ٍ هٌبثْ هَسدًربص. ثْشُگرشي اص درـشفزّبي ػْبًي دسصهرٌِي ٓلَم ٍ فٌَى بشبثذاسي آضام بشبثذاساى ٍ هَصُداساى ثِ هشابض ٓلواي ٍفشٌّگي.
 ثبال ثشدى ببسداًي ٍ بفبيز ؿغلي ببدس فٌي بشبثخبًِ اص ًشيق سذاٍم ٍ سَػِٔي بالعّبي سهَصؽ هوي خذهز. ثبال ثشدى هرضاى ثْشٍُسي ٍ ثبصدُ ببس هشاػٔبى ثِ بشبثخبًِ اص ًشيق سـاكرل باالعّابي ؿارَُّابي هٌبلٔاِ ٍدظٍّؾ ثْذاؿز هٌبلِٔ.
 سذٍيي سيريًبهِّبي ػبدُ ٍ ٓولي ػْز ايؼبد ؿَ هٌبلِٔ دظٍّؾ دس هشاػٔبى بشبثخبًِ. گؼششؽ خذهبر اهبًز بشبة اص ًشيق گؼششؽ دبيگبُّبي اهبًز ٍ بشبثخبًِّبي ػرّبس ثاب ثْاشُگراشي اص ػافبسؽسلفٌي ٍ اسسجبى سايبًِاي ٍ ػفبسؽ دؼشي ٍ اهبًز بشبثخبًِاي.
 سأػرغ بشبثخبًِ الكششًٍرك سػشبى سذع سهَي گؼششؽ سى ٍ اسلبل ثِ ؿجكِ ػْبًي اًالّسػبًي. سْرِي سلَيش هشَى خٌي هَسدًربص اص ًؼخِّبي خٌي هَػَد دس داخل ٍ خبسع بـَس دسصهرٌِي هؼبئل هشثَى ثآِلَم ٍ هٔبسف اػالهي ٍ ػبيش داًؾّبي هَسدًربص.
 گشدسٍسي ػبصهبىدّي ًوبيِػبصي ٍ چكرذًَُيؼي اػٌبد ٍ فشاّن بشدى اهكبى دػزيبثي سػبى هحققبى ثاِ سىّابثشاثش هقشسار ٍيظُ.
 هٔشفي ٍ اًشـبس هٌلَة اػٌبد هخًٌَبر ًفبيغ هَػَد دس بشبثخبًِّب ٍ هَصُّبي سػشبى سذع سهَي. هٔشفي ٍ اًشـبس هٌبثْ اسصؿوٌذ بشبثخبًِ ثِ هشاػٔبى ٍ دظٍّـگشاى اص ًشيق ايؼبد دبيگابُّابي اًالٓابسي هٌبػاتبشبثـٌبػيّب ًوبيِّب ٍ چكرذُ ًبهِّب.
 سٌِرن ٍ سغررش ػبٓز ببس ػبصهبى ثِ اسشوبي فلل ٍ ؿشايي خبف. -اهبًز دادى هَاد بشبثخبًِاي ثشاثش سيريًبهِّبي هشثَى (اػبعًبهِ ػبصهبى  1387هبدُ .)6

تکزین اربابرجَع درراُ بزدّای اعاعی چؾناًذاس بیغتعالِی آعتاى قذط رضَی

سػشبى سذع سهَي ثٌَِٓاى ًْبد هبدس ػبصهبى بشبثخبًِّب ّوَاسُ ثِ ًحَُي خذهبر ثِ هشاػْ ػبصهبى هاشسجي خاَد
سَػِ داسد ثًَِسيبِ ثب ساُ ثشدّبي اػبػي چـناًذاص ثرؼزػبلِي خَد سَاًؼشِ اػز هؼرشي سٍؿي ٍ ّوَاس دس ساػاشبي
حذابظش خذهبر اسائِ ًوبيذ .دسساُ ثشدّبي اػبػي هحَس اهَس فشٌّگي اػشوبٓي سجلرغابر ٍ اًاالّسػابًي هاَاسد صياش ساب
حذٍدي ثِ سكشين اسثبةسػَّ هيدشداصد:
 ًشاحي ٍ ػْزدّي ثِ هٌبلٔبر ٍ دظٍّؾّبي فشٌّگي هشٌبػت ثب ؿشايي ٍ ًربصّبي سٍص. درـگبهي دس اسائِي الگَّبي هإطش دس هشابض سهَصؿي ٍ دظٍّـي. سٌَّثخـي ٍ سَػِٔي سلوشٍ ٍ فٔبلرزّبي هشابض ٓلوي فشٌّگي ٍ سجلرغي. سشٍيغ فشٌّگ هٌبلِٔ. ػزة ٍ اػشفبدُ اص ُشفرز فكشي هشخللبى ٍ اًذيـوٌذاى هشسجي ثب حَصُّبي بشبثخبًِاي. گؼششؽ حَصُي هخبًجبى ٍ اطشثخـي فٔبلرزّب دس سشٍيغ فشٌّگ ٍ ٌّش ديٌي. اسسقبي ػبيگبُ بشبثخبًِاي ٍ هَصُاي ثب سَػِ ثِ ؿبخقّبي ػْبًي. هـبسبز ٍ ثْشُگرشي اص سػبًِّبي هلي ٍ فشاهلي دس دبػخگَيي ثِ ًربصّبي هخبًجبى. ػزة آوبي ٓلوي ٍ دظٍّؾ گشاى ثشػؼشِ. -سٔورق ثبٍسّبي آشقبدي هخبًجبى ثب ثْشُگرشي اص سػبًِّب ٍ فٌبٍسي ًَيي (ػٌذ چـناًذاص ثرؼزػبلِ .)1384

خذهات فزا بخؾی ٍ تکزین اربابرجَع

هْنسشيي خذهبر فشا ثخـي ٓجبسراًذ اص:
 الضام ببسبٌبى ثِ دَؿرذى لجبعّبي هشحذالـكل ثب ًلت اسركز ثش سٍي لجبع ٍ هرض ببسهٌذي ثشاي سوبيض ببسهٌذاى. ًلت سبثلَّبي ؿٌبػٌبهِاي ثخؾّب ٍ اسائِي اًالٓبر ٓوَهي ٍ سبسيخي دس هَسد ّش ثخؾ. ًلت سبثلَّبي آالًبر دس ػشاػش هحري بشبثخبًِ ثشاي اًالّسػبًي ثِ هشاػٔبى. ًلت سبثلَّبي اًالّسػبًي اص خذهبر گؼششدُ ثخؾّبي هخشلف ػبصهبى ثشاي ساٌّوبيي ٓوَم هشاػٔبى.ً -لت سبثلَ ثشيذُي ػشايذ ثشاي اسائِي گضيذُ سخشيي اخجبس اص هٌجَٓبر.

 ػؼزٍػَي هٌبثْ اص ًشيق فْشػز سايبًِاي بشبثخبًِ. اهبًز هٌبثْ هؼبص (لَح فـشدُ ٍ بشبة) ثِ هذر دٍ ّفشِ ٍ سوذيذ دٍ ّفشِ ديگش. سوذيذ بشبة اهبًشي (حوَسي سلفٌي ٍ ايٌششًشي) ٍ لَح فـشدُي اهبًشي (حوَسي ٍ سلفٌي). ثشگضاسي بالعّبي سهَصؿي بَسبُهذر هشاػٔبى ثشاي سؿٌبيي ثب سؼوزّبي هخشلف بشبثخبًِ ٍ خذهبر سى. خذهبر ػلفػشٍيغ. ساُاًذاصي ٍةػبيز ػبصهبى دس ايٌششًز ثشاي اسائِي اًالٓبر ػبصهبى ٍ ايٌششاًاز ثاشاي اسائاِي سؼابسة ٍ داًاؾػبصهبًي.
 هرض اًالٓبر ثشاي ساٌّوبيي هشاػٔبى. ًلت كٌذٍ هكبسجِ ي هؼشقرن ثب سئرغ ػبصهبى ثشاي هشاػٔبى دس ػْز ثربى اًشقبدار ٍ درـاٌْبدّب ثاِ ثابالسشييهقبم ػبصهبى
 ثشگضاسي ًوبيـگبُّبي سبصُّبي بشبة ثشاي هٔشفي ػذيذسشيي هٌبثْ خشيذاسيؿذُ. اسائِي هٌبثْ چبدي ثشاي بذي صيشابغ ٍ اػكي. -سْرِ ٍ چبح ثشٍؿَسّبي هخشلف سؿٌبيي ثب بشبثخبًِ ٍ سَاًري ٍ هقشسار سى.

خذهات بخؾی ٍ تکزین اربابرجَع

ثؼربسي اص ثخؾ ّبيي بِ ابٌَى دس ًوَداس ػبصهبًي بشبثخبًِي هشبضي ٍػَد داسًذ ثٔذ اص درشٍصي اًقالة اػالهي دس
ساػشبي سكشين اسثبةسػَّ ثب سَػِ ثِ ًربصّبي هشاػٔبى ثِ ٍػَد سهذُاًذ.
دس بشبثخبًِي هشبضي سػشبى سذع سهَي بلرِ ثخؾّبيي بِ ثِ اسائِي خذهبر ثِ هشاػٔبى هايدشداصًاذ دس سبلات
اداسُي بشبثخبًِي ٓوَهي هذيشيز هيؿًَذ .اداسُي بشبثخبًِي ٓوَهي سجل اص اًقالة سٌْب ؿبهل يك هخضى بشبةّابي
چبدي ٍ يك سبالس هٌبلِٔ هخضى ثؼشِ ٍيظُي سسبيبى ثَد؛ اهب ثٔذ اص اًقالة اص دٍ ثخؾ ثِ  18سبالس اخشلبكي سجذيل ؿاذ.
دس ايٌؼب ثِ سفكرك ّش ثخؾ ٍ ثب سَػِ ثِ سيريًبهِّبي هلَة خذهبسي بِ هٌشْاي ثاِ سكاشين اسثابةسػاَّ هايؿاَد
ثِاخشلبس اسائِي هيؿَد:

هخشى چاپی

هخضى چبدي سسؿرَ بشبةّب هحؼَة هيؿَد .دسكَسسيبِ بشبثي دس سبالسّبي سفؼِ ثبص ٍ بشبثخبًِّابي سخللاي
هَػَد ًجبؿذ هشاػٔبى ثب دس دػز داؿشي هٔشفيًبهِ ٍ ببسر ؿٌبػبيي هٔشجش ٍ يب ٓوَيز ثِ هخضى ثؼشِ هشاػِٔ هيًوبيذ.
خذهبر خبف هخضى چبدي.
 ًفبيغ چبدي (بشبةّبيي بِ اصلحبٍ فٌي (ًَّ چبح) داساي ٍيظگيّبي خبف سذيوي ٍ ًبيبة ثبؿٌذ ًفرغ چابديثِ ؿوبس هيسيٌذ) :ػبهِٔ اػشفبدُبٌٌذُ اص ايي بشبةّب بؼبًي ّؼشٌذ بِ دس سؿشِ هشسجي ثب هَهَّ بشبة ساذسيغ
سحقرق ٍ يب سحلرل هيبٌٌذ.
 بشبةّبي ٌٓف صسد (بشبةّبيي اػز بِ اصًِش هحشَي داساي هٌبلت غرشاخالسي ٍ هٌبفي ثب سَاًري ٍ ٌّؼبسّابيهزّجي  -فشٌّگي -ػربػي ػبهِٔ ٍ يب اصًِش لفَ ٍ سلبٍيش هَػت ثذسهَصي ٍ ايؼبد اًحاشاف فكاشي ٍ ٓقراذسي
اػز ٍ ثٔوبً هَػت اؿبِٓ فحـبء فؼبد ٍ اًحشاف فكش هيگشدد) :اػشفبدُ اص ايي بشبةّب ثشاي اػشٌبد ثِ سى سطبس ٍ
يب ًقذ ٍ ثشسػي سى اص ػَي دظٍّـگشاى بِ ًربص ٓلوي داسًذ ثالهبًْ اػز.
 بشبةّبي ًفرغ ػشثي (بشبةّبي اًشـبسيبفشِ سجل اص ػبل  1320ؽ ).اػشفبدُ اص ايي هٌبثْ ثِهٌَِس ًقذ ٍ ثشسػايثشاي دظٍّـگشاى ثب ؿشايي خبف ٍ سٓبيز ًكبسي اهكبىدزيش اػز.
 بشبةّبي بَدببى (بشبةّبي هشٌبػت ثب سدُ ػٌي بَدببى ٍ ًَػَاًبى) :اػشفبدُ اص ايي هٌبثْ ثِهٌَِس ثشسػي ثشايدظٍّـگشاى دس حَصُ بَدببى ٍ ًَػَاًبى ثب ؿشايي خبف ٍ سٓبيز ًكبسي اهكبىدازيش اػاز( .سياريًبهاِ خاذهبر
هؼوَِّٓبي ٍاثؼشِ ثِ هخضى چبدي )1393
 -بشبةّبي دسػي سجل اص اًقالة اػالهي

تاالر هحققاى

اثشذا ثبًبم اسب هحققبى ٍ دس ػبل  1374ثب احذاص ػبخشوبى ػذيذ بشبثخبًِ دٍ اسب ثِ هحققابى اخشلابف يبفاز ساب
اييبِ دس ػبل  1381دس ًجقِي ّوكف بشبثخبًِي هشبضي سبالس هحققبى ثب هؼبحشي حذٍد ّضاس هششهشثْ دس دٍ سؼاوز
سسبيبى ٍ ثبًَاى افششبح گشديذ .اداسُ بشبثخبًِي ٓوَهي دشًٍذُي ؽ 1384 1/9؛ دشًٍذُي ؽ .1385 - 86 21/4

خذهات خاؿ تاالر هحققاى

 اػبسرذ دظٍّـگشاى هإلفبى ٍ هششػوابى ٍ داًـاؼَيبى هقابًْ سحلارلي ببسؿٌبػاي اسؿاذ باِ دس حابل ساذٍييدبيبىًبهِي خَد هيثبؿٌذ ٍ داًـؼَيبى دٍسُي دبششي هؼبص ثِ اػشفبدُ اص ايي سبالس هيثبؿٌذ.
 اػشفبدُ اص بشبة ّبي هخضى چبدي ؿبهل بشبةّب هشاػْ فبسػاي ٓشثاي ٍ دبيابىًبهاِّاب ٍ ّانچٌاري اػاشفبدُ اصبشبةّبي چبدي ًفرغ بشبةّبي ٌٓف صسد چبح ػشثي بَدببى بشبةّبي دسػي سجل اص اًقاالة اػاالهي ثاب
ّوبٌّگي الصم.
 خذهبر هـبٍسُي دظٍّـي دسصهرٌِي هَهَّ يبثي سذٍيي ًشح دشػؾًبهِ سٍؽ سحقرق ٍ... آوبي طبثز سبالس هؼبص ّؼشٌذ سٍي هرض اًفشادي خَد حذابظش  30بشبة داؿشِ ثبؿذ ٍ دس ّش ًَثزببسي (كاجح يابثٔذاصُْش) ٌَٓ 5اى بشبة اص هخضى چبدي دسيبفز بٌذ.
 ػبٓزّبي ببس سبالس  7سب  22ثِكَسر سوبمٍسز دس ّشسٍص ببسي. سؼْرالر ٍيظُي هحققبى ؿبهل سلفي سايگبى ػِدسرقِاي اػشفبدُ اص ايٌششًز ثِكَسر ًروِثْب ٍ ؿشبز سايگبى دسببسگبُّبي سهَصؿي ػبصهبى (سيريًبهِي خذهبر سبالس هحققبى  1386فلل .)2 ٍ 1
 ٍاگزاسي فبيل لخسبح دس سبالس ثِهٌَِس ثشًشف بشدى هـكل ًگْذاسي ٍ حولًٍقل لخسبح هحققبى( .سيريًبهاِيخذهبر سبالس هحققبى  1393فلل .)9
کتابخاًِی تخصصی جغزافیا

ايي ثخؾ ثشاي سكورل ٍ سقَيز اًَاّ هٌبثْ ٍ هَاد بشبثخبًِاي هشسجي ثب ػغشافرب ٍ ٓلَم ٍاثؼشِ ساٌّوبيي ٍ دبػخگَيي
هشاػٔبى بِ داساي سحقرق دس ػٌَح هخشلف ثبؿٌذ دس هْشهبُ  1384سأػرغ گشديذ.
خذهات خاؿ کتابخاًِ تخصصی جغزافیا

 اهكبى دػششػي ٍ اػشفبدُ اص ػبيزّبي ػغشافربيي. اػشفبدُ اص هرضّبي هخلَف ًقـِبـي ٍ ًقـِخَاًي ٍ ّنچٌري لَاصم ٍ ادٍار ًقـِبـي. -اًالّسػبًي دسصهرٌِي اًَاّ هٌبثْ ػغشافربيي (ػبصهبى .اداسُ بشبثخبًِي ٓوَهي دشًٍذُي ؽ  1/9ع .)1384

کتابخاًِی تخصصی ػلَم قزآى ٍ حذیث

بشبثخبًِ سخللي ٓلَم سشسى ٍ حذيض ثِهٌَِس ثشسٍسدُ ػابخشي ٍ سفاْ ًربصّابي ٓلواي اا سحقرقابسي ساشسىدظٍّابى ٍ
ٓالسِهٌذاى هٔبسف سشسًي ٍ حذيض دس فشٍسديي ػبل  1389افششبح گشديذ.
خذهات خاؿ کتابخاًِ تخصصی ػلَم قزآى ٍ حذیث
 هـبٍسُ ببسؿٌبع دظٍّـي بشبثخبًِ ػْز هشاػٔبى اهكبى دػششػي ٍ اػشفبدُ اص ثرؾ اص ٌَٓ 170اى دبيبىًبهِ ًـشيبر سخللي چبدي ٍ الكششًٍركي. ايٌششًز سايگبى ػْز سحقرق دس هَهَٓبر ٓلَم سشسًي ٍ حذيض.اهكبى اػشفبدُ سايگبى اص هٌبثْ ًشمافضاسي :ؿبهل ػشي ببهل ًشمافضاسّبي ًَس :ػبهْ الشفبػرش ػابهْ الحبدياض گٌؼرٌاِسٍايبر ثحبساالًَاس ًَساالًَاس ػبهْ فقِ ًْغالجالغِ ًَسالفقبِّ ٍ بشبثخبًِّبي ديؼرشابلي :ؿابهل ثارؾ اص  10بشبثخبًاِ
سخللي هبًٌذ :الـبهلِ اّلثرز بشبثخبًِّبي برؾ دبسػب ٍ ّوچٌري ثرؾ اص ً 80شمافضاس هشفشسِ ديگاش ًلاتؿاذُ دس
ػبهبًِّبي بشبثخبًِ.
 اهكبى ثْشُگرشي اص دبيگبُّبي سخللي ًوبيِ هگ ايشاى ًَسهگض ٍ ػبيش ػبيزّبي هشسجي دس ايٌششًز (سياريًبهاِيخذهبر بشبثخبًِ سخللي ٓلَم سشسى ٍ حذيض .)1394

کتابخاًِی تخصصی ادبیات

بشبثخبًِ سخللي ادثربر ثِهٌَِس ثشسٍسدُ ػبخشي ٍ سفاْ ًربصّابي ٓلواي – سحقرقابسي دظٍّـاگشاى ٍ داًـاؼَيبى
دسصهرٌِ ّبي ادثي دس اسديجْـز  1390ايؼبد گشديذ.
خذهات خاؿ کتابخاًِ تخصصی ادبیات

 اهكبى اػشفبدُ اص دبيبىًبهِّبي حَصُ ادثربر ٍ ًـشيبر سخللي چبدي ٍ الكششًٍركي ثْشُگرشي اص هٌبثْ الكششًٍركي ؿبهل ًشمافضاسّب ٍ هٌبثْ ديذاسي ٍ ؿاٌرذاسي ٍ بشابةّابي الكششًٍركاي (سياريًبهاِيخذهبر بشبثخبًِ سخللي ادثربر .)1394

کتابخاًِی تخصصی اقتصاد

ايي ثخؾ ثبّذف سأهري ًربصّبي هٌبلٔبسي ٍ دظٍّـي داًؾدظٍّبى دس حاَصُ اسشلابد اػاالهي دس ػابل  1391سأػارغ

گشديذ.

خذهات خاؿ کتابخاًِ تخصصی اقتصاد

 اهكبى اػشفبدُ اص ًشمافضاسّب ٍ دبيگبُّبي اًالٓبسي درَػشِ ٍ غرش درَػشِ دس حَصُ اسشلبد ثٍِيظُ اسشلبد اػالهي. اهكبى ثْشُهٌذي اص دبيبىًبهِّب هٌبثْ ػؤي ٍ ثلشي ٍ سخشيي ؿوبسُ ًـاشيبر دظٍّـاي دس حاَصُ اسشلابد اػاالهي(سيريًبهِي خذهبر بشبثخبًِ سخللي اسشلبد .)1394

کتابخاًِ جاهغ الکتزًٍیکی

بشبثخبًِ ػبهْ الكششًٍركي ثِهٌَِس گشدسٍسي رخرشُػبصي ػبصهبىدّي اًالٓبر دس سبلت الكششًٍركي ٍ اهكبى دػششػاي
ثِ حؼن گؼششدُاي اص هٌبثْ الكششًٍركي آن اص بشبة هؼلِ دبيبىًبهِ ًقـِ ٍ هٌبثْ ديذاسي ٍ ؿٌرذاسي ثشاي اًذيـوٌذاى
اػبسرذ داًؾدظٍّبى ٍ داًـؼَيبى دس ػبل سأػرغ ؿذ.
خذهات خاؿ کتابخاًِ جاهغ الکتزًٍیکی

 اهكبى اػشفبدُ اص ًشمافضاسّبي هَػَد. اهكبى ثْشُگرشي اص ًشمافضاسّب ٍ دبيگبُّبي اًالٓبسي فبسػي درَػشِ (سًاليي) ٍ غرش درَػشِ (سفالياي) دس هَهاَّّابيهخشلف
 اهكبى اػشفبدُ اص دبيگبُّبي اًالٓبسي ٍ هؼالر الكششًٍركي السري اهكبى ثْشُهٌذي اص ثِ اًالٓبر بشبةّبي الكششًٍركي ٍ دبيبىًبهِّبي هَػَد دس ػبصهبى اص ًشيق ًشمافضاس (سيريًبهِيخذهبر بشبثخبًِ ػبهْ الكششًٍركي .)1394

تاالر کتابّای خارجی

دس ػبل  1359ثخؾ الؼٌِي خبسػي افششبح ؿذ دس ػبل  1373ثب اًشقبل ثِ ػبخشوبى ػذيذ دس هخاضى چابدي ادغابم
ؿذ .دس ػبل  1380ثب اهبفِ ؿذى سبالس هحققبى ثِ سبالس هحققبى هشػْ ٍ السري هٌشقل ؿذ ٍ ػاشاًؼبم دس سرشهابُ 1384
ثًَِس هؼشقل دس فوبيي ثِ هؼبحز  300هششهشثْ ثِ سبالس بشبةّبي خبسػي هٌشقل ؿذ.

خذهات خاؿ تاالر کتابّای خارجی

 بلرِي آوبي داساي ببسر ٓوَيز هحققبى هقٌاْ دبشاشي ٍ ببسؿٌبػاي اسؿاذ ٍ ًخجگابى حاَصُ ٍ داًـاگبُ ٍّنچٌري سؿشِّبي صثبى خبسػي ٍ بشبثذاسي ثِكَسر هؼشقرن ٍ سفؼِي ثبص هؼبص ثِ اػشفبدُ اص ايي سبالس ّؼشٌذ ٍ ثقرِي
آوب دس هقٌْ ببسؿٌبػي ٍ ببسداًي ثب اسائِي ببسر ٓوَيز ثِكَسر سفؼِي ثؼشِ اسائِي خذهز هايؿاًَذ (ػابصهبى.
اداسُ بشبثخبًِي ٓوَهي دشًٍذُي ؽ .)1385-86 21/4

 .8 -4 -2 -5تاالرّای قفغِی باس آقایاى ٍ باًَاى
سبالس سفؼِي ثبص سسبيبى دس ػبل  1358ثب گٌؼبيؾ ً 150فش افششبح ؿذ .ابٌَى ثِ هؼبحز ّضاس هشش ٍ گٌؼابيؾ 300
ًفش اػز .سبالس سفؼِي ثبص ثبًَاى دس فشٍسديي  1374اص يك فوبي هحذٍد ثِ دٍ ػبلي ثضسگ ٍ هؼْاض ٍ هكابًي هٌبػات
سجذيل ؿذ.
خذهبر خبف سبالسّبي سفؼِ ثبص
 فقي هٌبلِٔي بشبةّبي هَػَد دس سبالس هؼبص اػز ٍ اهبًز ًذاسًذ. ايي سبالسّب ّوِسٍصُ اص ػبٓز  7/15سب  ٍ 19سٍصّبي سٌٔرل ٍ ػؤِ اص ػبٓز  8سب  19ثِ اسائِ خذهبر ثِ هشاػٔبىهيدشداصًذ .سبالس سفؼِي ثبص سسبيبى ٓالٍُ ثش ػبٓبر آالمؿذُ ّش ؿت سب ػبٓز  22دس سٍصّبي غرش سٌٔرل ثشاي
ًبلجبى هٌبلِٔ ثبص اػز.
 داًـؼَيبى ؿْشػشبىّب ٍ صائشاى هحششم ثب سْرِي ببسر هرْوبى اص ٍاحذ ٓوَيز هيسَاًٌذ اص ايي ثخؾّب اػشفبدُبٌٌذ.
 هٔشفي هشاػٔبى ثِ هخضى ثؼشِ ثشاي گشفشي بشبةّبيي بِ دس ايي سبالسّب ٍػَد ًاذاسد ٍ دس هخاضى چابدي هَػاَداػز.
 هٔشفي ثِ سبالس هحققبى ثشاي اػشفبدُ اص بشبةّبي السري دبيبىًبهِّب ٍ ثشخي هٌبثْ هشػْ هشاػٔبى. ًلت سبثلَّبي ساٌّوبي هَهَٓي ثش سٍي سفؼِّب ثشاي دػششػي ػشيْ هشاػٔبى ثِ هٌبثْ هَسدًربصؿبى. -ػؼشؼَي سايبًِاي :بشبثذاساى ٍ اًالّسػبًبى ثب دادى ؿوبسُ ساٌّوبي بشبة ٍ سفؼِي هشثًَِ هشاػٔبى سا ثِ هحل

هَسدًِش ساٌّوبيي خَاٌّذ بشد (ػبصهبى .اداسُي بشبثخبًِي ٓوَهي دشًٍذُي ؽ  1/5 ٍ 1/5م .)1385-86
دس كَسر ًربص ثِ چبح اًالٓبر بشبثـٌبخشي هشاػٔبى دغ اص اًؼابم ػؼاشؼَي بابهذرَسشي سَػاي بشبثاذاساى ثابهشاػِٔ ثِ ثخؾ فيسٍسي اًالٓبر ٍ اهَس سايبًِ هيسَاًٌذ اًالٓبر بشبثـٌبخشي هٌبثْ هَسدًِش خَد سا ثب دشداخاز
ٍػِ هلَة دسيبفز بٌٌذ.
 دس اسسجبى ثب هٌبثْ چبح ػٌگي هشاػٔبى ثِ اداسُ هخًٌَبر ٍ دس اسسجبى ثب دبيبىًبهِّب بشت السري ٍ صثابىاكالي ٍهٌبثْ هشػْ غرش هَػَد دس ثخؾ ثِ سبالس هحققبى ساٌّوبيي خَاٌّذ ؿذ( .سيريًبهِي ثخاؾ سفؼاِ ثابص سسبيابى/
ثبًَاى  1393هبدُ .)10 ٍ 8

گزدػ کتاب آقایاى ٍ باًَاى

گشدؽ بشبة سسبيبى ػبل  1359افششبح ؿذ ٍ سب ػبل  1378ثِكَسر سفؼِي ثؼشِ اداسُ هيؿذ ٍ اص ايي سبسيخ سب حبال
ػرؼشن سفؼِ ثبص اداسُ هيؿَد.
گشدؽ بشبة ثبًَاى سب سجل اص ػبل  1373ثِكَسر ػرؼشن سفؼِي ثؼشِ ٍ هـششج ثب ثخؾ گشدؽ بشبة سسبيبى ثَد.
اص ػبل  1374اص ثخؾ اهبًز سسبيبى ػذا ٍ ثٌَِٓاى سبالس هٌبلِٔ ٍ گشدؽ بشبة ثابًَاى ثاِ فٔبلراز اداهاِ داد ٍ دس ػابل
 1382ثِ ٓلز افضايؾ هشاػٔبى ٍ بوجَد فوب ثِ ثخؾ گشدؽ بشبة ثبًَاى سـكرل ٍ هؼشقل ؿذ.

خذهات خاؿ گزدػ کتاب آقایاى ٍ باًَاى.
 دسيبفز هـخلبر بشبة اص ًشيق ػؼزٍػَ سايبًِاي دس هشبض اًالّسػبًي ٍ يبفشي بشبة ثاب اػاشفبدُ اص سبثلَّابيساٌّوب داخل ثخؾ.
 اػشبداى ٍ ًخجگبى حَصُ ٍ داًـگبُ ٍ داًـؼَيبى ببسؿٌبػي اسؿذ ثِ سشسرت اص دٌغسب ػِ ًؼخِ بشبة. داًؾ سهَصاى دٍسُي درؾداًـگبّي ٓالٍُ ثش دٍ ًؼخِ بشبة اص سبالس ػَاًبى هيسَاًٌذ يك ًؼاخِ اص اياي ثخاؾثگرشًذ.
 ػؼزٍػَ هٌبثْ ػْز افشاد هجشذي ٍ بنػَاد دس هشبض اًالّسػبًي ايي ثخؾّب سَػي بشبثذاس اًالّسػبى. -سْرِ ي دشيٌز ٍ فبيل رخرشُ اص لرؼز هٌبثْ ػؼزٍػَ ؿذُ (ػبصهبى .اداسُي بشبثخبًِي ٓوَهي دشًٍذُي ؽ 1/8

ٍ  1/8ة .)1385-86
بخؼ عوؼی ٍ بصزی
ثخؾ ػؤي ٍ ثلشي دس ػبل  1374سأػرغ ؿذ خذهبر سى ّوَاسُ ثِسٌبػت فٌبٍسيّابي ػذياذ دس حابل سغرراش ٍ
گؼششؽ ثَدُ اػز .دس ؿبهل ػِ صيش ثخؾ سبالس ػؤي ٍ ثلشي سسبيبى ٍ ثبًَاى سبالس ايٌششًز ٍ ٍاحذ اهبًز هَاد ديذاسي
ٍ ؿٌرذاسي اػز.
خذهات خاؿ بخؼ عوؼی ٍ بصزی
 هجي ثشًبهِّبي سهَصؽ كذاٍػروب اص ًشيق سًشي هشبضي ٍ گضيٌؾ ٍ سذٍيي ثشاي دس اخشربس سشاس دادى هشاػٔبى اسائِي اًَاّ لَح فـشدُ سهَصؿي ٍ ٓلوي ثشاي اػشفبدُ دس هحل ثشاي هشاػٔبى. ػؼزٍػَ اًَاّ هقبلِّبي ٓلوي ٍ دظٍّؾ ثشاي هشاػٔبى اص ًشيق ايٌششًز ٍ دبيگبُ اًالٓبسي ًوبيِ. ساٌّوبيي ٍ سهَصؽ هشاػٔبى ػْز اػاشفبدُ اص ايٌششًاز دس سبلات لاَحّابي فـاشدُي سهَصؿاي (ػابصهبى .اداسُيبشبثخبًِي ٓوَهي دشًٍذُي ؽ .)1385-86 1/16
خذهبر ايي ثخؾ ثِسٌبػت فٌبٍسيّبي ػذيذ دس حبل سغررش ٍ گؼششؽ ثَدُ اػز .اص ػبل  1393ثب سَػِ ثِ افاضايؾ
سٍصافضٍى آوبء ٍ سقبهبي سًبى دس خلَف ًشمافضاسّب ٍ هحولّبي هخشلاف غراش چابدي (DVD VCD CD

 )DivX DVDROMثب هَهَٓبر هشٌَّ سالؽ هوبٓفي ثشاي فشاّن سٍسي هٌابثْ هٌبػات ايؼابد سؼاْرالر
الصم ٍ اسائِ گؼششدُسش خذهبر كَسر هيگرشد؛ ٍ كشفبً ثِ اهبًز هٌبثْ هيدشداصد.
 ػْز اًالّسػبًي ٍ دػششػي ثْشش هٌبثْ هشسجي ثب بَدببى ٍ ًَػَاى اص ػبيش هٌبثْ ثخؾ هؼضا ؿذُ اػز. ػْز اسائِ خذهبر ثِ آوبء هشقبهي هٌبثْ ثِ صثبى اًگلرؼاي هٌابثْ الساري اص ػابيش هٌابثْ ثخاؾ هؼاضا ؿاذُاػز(..سيريًبهِي ثخؾ ػؤي ٍ ثلشي سسبيبى /ثبًَاى  1393هبدُ .)5-2 ٍ 4-2

ػضَیت
دس سبسيخ  1381/6/16ثِهٌَِس ػلَگرشي اص دشابٌذگي هشقبهاربى ٓواَيز دس سبالسّابي هخشلاف ٍ سهابيزهٌاذي
هشاػٔبى ثبّذف اسائِي يك ببسر ٓوَيز ٍاحذ ثشاي ّوِ ثخؾّب بشبثخبًِ سأػرغ ؿاذ (ػابصهبى .اداسُي بشبثخبًاِي

ٓوَهي دشًٍذُي ؽ .)1381 1/54
خذهات خاؿ ػضَیت
 ٓوَيز ساي گبى ثشاي افشاد داساي هذسج دبششا ببسؿٌبػي اسؿذ ًخجگبى دس ػٌح اػشبًي ٍ بـَسي داًـؼَيبى ًٍالثي بِ دس حبل ًَؿشي دبيبىًبهِ هيثبؿٌذ هـشٍى ثِ اسائِي دبيبىًبهِ خَد ثِ بشبثخبًِ افشاد ثبصًـؼشِ سحاز
دَؿؾ بورشِي اهذاد اهبم خورٌي (سُ) ثْضيؼشي ٍ هشابض خرشيِ.
 ًشح آشجبسي بشدى ببسرّبي ٓوَيز ثشاي ثشخَسداسي سوبم آوب اص اهكبًبر ثِهٌَِس سفبُ حبل هشاػٔبى ثِ ايايكَسر بِ ثِهحن ديشبشد ػشيوِ سٔلق گرشد سب بشبةّبي دش هشاػِٔ دس اخشربس ّوگبى سشاس گرشد.
 طجزًبم ايٌششًشي هشقبهربى اص ًشيق ػبيز بشبثخبًِ هشبضيثًَِس خالكِ هيسَاى گفز بِ سب سجل اص درشٍصي اًقالة اػالهي فوبّبي دس ًِاش گشفشاِؿاذُ ثؼاربس ًابچرض ثاَدُ
ثًَِسيبِ اكالً سبثلهقبيؼِ ثب ثٔذ اص اًقالة اػالهي ًرؼز .سب سجل اص اًقالة اػالهي سٌْب يك هخضى بشبةّبي چبدي ٍ
يك سبالس هٌبلِٔي هخضى ثؼشِي ٍيظُي سسبيبى ثَد بِ اًقالة اػالهي سحَالر چـنگرشي دس ػبخشبس بشبثخبًِ هشبضي
سػشبى سذع سهَي ايؼبد ًوَد ثِ حذي بِ ثب افششبح بشبثخبًِي هشباضي دس ػابل  1374سشيات ثاِ ّ 30اضاس هششهشثاْ
هؼبحز بشبثخبًِ گؼششؽ يبفز ٍ سبالسّبي هٌبلِٔ ثِ  18سبالس اخشلبكي افضايؾ يبفزٓ .الٍُ ثش ايي سٔذاد هٌبثْ اص 58
ّضاس ػلذ بشبة سجل اص اًقالة ثِ ثرؾ اص دٍ هرلرَى ٍ دبًلذ ػلذ سػرذُ بِ ّوِي ايي سهبس ٍ اسسبم ًـابىدٌّاذُي سؿاذ
سٍصافضٍى دغ اص اًقالة اػالهي اػز بِ ثِ ػْز سكشين هشاػٔبى ثَدُ سب آوب ٍ هشاػٔبى دس سفبُ ثرـششي ثِ سحقراق ٍ
دظٍّؾ سٍي سٍسدُ ٍ سهبيز سًبى سأهري گشدد

ً .6تیجِگیزی
ثب سَػِ ثِ ثشسػي ٍهٔرز سكشين اسثبةسػَّ دس بشبثخبًِ ي هشبضي سػشبى سذع سهَي دس درؾ ٍ داغ اص اًقاالة
اػالهي هيسَاى ًشرؼِ گشفز بِ بشبثخبًِي هشبضي سػشبى سذع اصًِش ٍهٔرز سكشين اسثبةسػَّ دس هَسٔرز ثِ ًؼاجز
خَثي سشاس داسد .سٔذاد ثخؾ ّبي هشٌَّ ثب خذهبر ثخـي ٍ فشا ثخـي سؿذ برفي ٍ بوي خذهبر– ثٍِيظُ ثٔذ اص اًقالة
اػالهي – ّوشاُ ثب سخلق گشايي سوشبض ٍ دظٍّؾ هحَسي دس خذهبر اص هَاسد هَفقرز ايي بشبثخبًِي ثضسگ اػاز.

الجشِ ثباييٍػَد سب سػرذى ثِ حذ هٌلَة فبكلِ داسد بِ ايي اهش ثاب گؼاششؽ اسائاِي خاذهبر دس هحاري ٍة ٍ افاضايؾ
ًرشٍّبي هشخلق بشبثذاسي ٍ سَػِٔي فوبي بشبثخبًِ هوكي هيؿَد.
فشاهَؽ ًكٌرن بِ فلؼفِي ٍػَدي بشبثخبًِ ٍ سوبم فٔبلرزّب ثشاي اسائِي خذهز ثِ هشاػٔبى اػز.
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.2
 .11سيريًبهِ خذهبر هؼوَِّٓبي ٍاثؼشِ ثِ هخضى چبدي .1393
 .12سيريًبهِ خذهبر سبالس هحققبى  1393فلل .9
 .13سيريًبهِ خذهبر بشبثخبًِ سخللي ٓلَم سشسى ٍ حذيض .1394
 .14سيريًبهِ خذهبر بشبثخبًِ سخللي ادثربر .1394
 .15سيريًبهِ خذهبر بشبثخبًِ سخللي اسشلبد .1394
 .16سيريًبهِ خذهبر بشبثخبًِ ػبهْ الكششًٍركي .1394
 .17سيريًبهِ ثخؾ سفؼِ ثبص سسبيبى /ثبًَاى  1393هبدُ .10 ٍ 8
 .18سيريًبهِ ثخؾ ػؤي ٍ ثلشي سسبيبى /ثبًَاى  1393هبدُ .5-2 ٍ 4-2
 .19اػبعًبهِ .ػبصهبى بشبثخبًِّب هَصُّب ٍ هشبض اػٌبد سػشبى سذع سهَي .هلَة  1380/4/3هبدُ .6 ٍ 2
 .20ػبصهبى .اداسُ بشبثخبًِي ٓوَهي .دشًٍذُي هكبسجبر اداسي اداسُي بشبثخبًِي ٓوَهي .دشًٍذُ ؽ .1381 1/54
 .21ػبصهبى .اداسُي بشبثخبًِي ٓوَهي .دشًٍذُي هكبسجبر اداسي اداسُي بشبثخبًِي ٓوَهي .دشًٍذُ ؽ .1384 1/9
 .22ػبصهبى .اداسُ بشبثخبًِي ٓوَهي .دشًٍذُي هكبسجبر اداسي اداسُي بشبثخبًِي ٓواَهي .دشًٍاذُ ؽ -86 21/4
.1385
 .23ػبصهبى .اداسُي بشبثخبًِي ٓوَهي .دشًٍذُي هكبسجبر اداسي اداسُي بشبثخبًِي ٓوَهي .دشًٍاذُ ؽ -86 1/5
.1385
 .24ػبصهبى .اداسُي بشبثخبًِي ٓوَهي .دشًٍذُي هكبسجبر اداسي اداسُي بشبثخبًِي ٓوَهي .دشًٍاذُ ؽ -86 1/8
.1385
 .25ػبصهبى .اداسُي بشبثخبًِ ٓوَهي .دشًٍذُي هكبسجبر اداسي اداسُي بشبثخبًِي ٓوَهي .دشًٍذُي ؽ -86 1/16

.1385
 .26ػٌذ چـناًذاص ثرؼزػبلِ .ػبصهبى بشبثخبًِّب هَصُّب ٍ هشبض اػٌبد سػشبى سذع سهَي .هلَة .1384/7/27

