
 

 

 آعتان قذط رضًی ی مزكشی ی اوتخاب كتاب در كتابخاوٍ بزرعي عيز ؽيًٌ

1فاطمٍ صحزائي
 

 2بتًل اميزپًر

 چكيذٌ

تحليلي ي ثط اسبس مػبحجٍ ي اسىبز ي مساضك مًجوًز اواوبش ضوسٌ اسوضع ي وؼيض اوكروبة مكوبة زض         -ی تًغيلي ايه مقبلٍ ثٍ ضيًٌ

َب ي مطنالت آن مًضز ثطضسي قطاض گطككٍ اسضع زض پبيوبن   ی مطمعی آسكبن قسس ض ًی زض گصضكٍ ي حبل، َم چىيه محسيزيض مكبثربوٍ

َوبی   َوب ي سيبسوض   آمسٌ، پيطىُبزَبيي ثطای ثُجًز ي ؼيض اوكربة ي گطزآيضی مىبثغ زض ضاسكبی َوسف  َبی ثٍ زسض ويع ثب تًجٍ ثٍ وكياٍ

 سبظمبن اضائٍ ضسٌ اسضع 

 

 ی مطمعی، آسكبن قسس ض ًی  سبظی، اوكربة مكبة، مكبثربوٍ مامًػٍ ي:مًضًػَای  ياصٌكليذ

 

 مقذمٍ

َوبی اكوطاز جبمؼوٍ     ی كطَىگي ي اػكالء سغح آگوبَي  تًسؼٍتطيه اثعاضَب زض ضاسكبی  َبی ػمًمي اثطثرص مكبثربوٍ 

ثبضوىس   َبی ػلمي ي كىي مي َب زض ػػط اولابض اعالػبت يني اظ اثعاضَبی مًثط زض پيططكض مكبثربوٍ گطزوسع محسًة مي

پصيط  مىىسگبن زسكطس َب ضا ثطای اسكلبزٌ آيضی اعالػبت پطزاذكٍ ي آن مٍ ثبيس َمگبش ثب تًليس اعالػبت، ثٍ تُيٍ ي كطاَم

آثوبزی،   ضَب مًثط ياقغ گطزوس )محمساسمبػيل ي غبلحي كوكح جبوجٍ مطً تطتيت زض تطييج ػلًش ي تًسؼٍ َمٍ سبظوس ي ثسيه

ٍ امطيظی ثٍ ذًثي ايلبء مىىس ي  ی مىىس وقص پًيبی ذًز ضا زض جبمؼٍ سؼي مي(ع آوبن َمًاضٌ 1391 گسوكطی   زض مامًػو

َوي   چوًن  (ع 1392پطسوض ي زيگوطان،    )اقوبضة  ای مكىبست تُيٍ مىىوسع  ی مًجًز، مامًػٍ ذًز ثب زض وظطگطككه ثًزجٍ

َب، تؼسازی ضا ثطگعيىس  ای ثبيس اظ ميبن اوجًٌ مكبة ع َطمكبثربوٍضا گطزآيضی ومبيسی آثبض منكًة  َمٍتًاوس  وميای  بثربوٍمك

اوكربة ينوي  ع (1378)سيىبئي، مىىسگبن اظ آن ثبضسع  ی اسكلبزٌ َبی مكبثربوٍ ي جبمؼٍ ي ايه اوكربة ثبيس مىبست ثب َسف

عي آن مىجؼي ذبظ ثطای ضكوغ ويبظَوبی اعالػوبتي جبمؼوٍ مكبثربووٍ، گوعيىص       سبظی اسض مٍ  اظ كطايىسَبی مامًػٍ

ی  ثيبويٍ»ای منكًة ي مسين ثٍ وبش  ي ثط اسبس ثيبويٍ« ی اوكربة مميكٍ»ای ثٍ وبش  ضًزع اوكربة مؼمًال تًسظ مميكٍ مي
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ٍ  چٍ نىبثٍ عًض قغغ، چ(ع  1391گيطز )محسىي،  گسكطی غًضت مي َبی مامًػٍ يب سيبسض« اوكربة ای اظ  َط مكبثربوو

ی ذًز اسكلبزٌ مىس ي مكرػػبن مكبثوساضی زض آن مطوـًل ثوٍ كؼبليوض      زَي ثطای مامًػٍ َبی سبظمبن ثُكطيه ضيش

ای ذسمض ضسبوسع  تًاوس ثٍ مطاجؼبن ذًز ثٍ وحً ضبيسكٍ َبی مىبسجي ضا گطزآيضی ونطزٌ ثبضس َطگع ومي ثبضىس، يلي مكبة

 مىىسگبن زضوظطگطكضع  َم مىبست ثًزن مكبة ضا ثطای مطاجؼٍزضمبض اوكربة ثبيس َم ذًة ثًزن ي 

اووس موٍ ثوٍ ضوست     امطيظٌ، حام ظيبز اوكطبضات، ممجًز مىبثغ مبلي، ممجًز كضوب ي تحوًالت كىوي اظ جملوٍ ػوًاملي      

اوسع ثوب تًجوٍ ثوٍ ايوه مً وًع،       ضسبوي مكحًل سبذكٍ َب ي مطامع اعالع َبی آن ضا زض مكبثربوٍ سبظی ي سيبسضمامًػٍ

ی زاض زاضی تمبمي مىبثغ اعّالػبتي ضا وساضوسع ثىبثطايه، سيبسض وگٍ اوس مٍ تًان تُيٍّ ي وگٍ َب ثٍ ايه وكياٍ ضسيسٌ مكبثربوٍ

ی احكمبلي اظ اعّالػبت اقساش ثٍ اوكربة ي ذطيس مىبثؼي ومبيىس مٍ ممنوه   ثيىي اسكلبزٌ َب ثب پيص ثٍ ايه مؼىب مٍ مكبثربوٍ

َب ثٍ ػمل ويبيس يب ثٍ ميعان اوسمي مًضز اسكلبزٌ قطاض گيطوس؛ مىسًخ گطزيسع ثٍ ايه تطتيوت،   ناظ آ ای اسض َطگع اسكلبزٌ

ضًز ي ثب اوكربة زضسض  َب ي مكبثساضان محسًة مي تطيه يظبيق مكبثربوٍ سبظی، اوكربة مىبثغ اظ مُمّ زض كطايىس مامًػٍ

 گطززع يه ميتضمی مكبثربوٍ  ضسبوي ثٍ جبمؼٍ مىبثغ ذسمبت مىبست اعّالع

َوبی كطايىوس    توطيه كؼبليوض   تطيه ي زض ػيه حوبل، مطونل   ی اوكربة يني اظ مُم مٍ مسئلٍ ثىبثطايه، ثب تًجٍ ثٍ ايه 

ی مطمعی آسكبن قسس ض وًی موٍ ثوٍ     زض ايه مقبلٍ، تالش ضسٌ اسض تب ايه مسئلٍ زض مكبثربوٍ اسض؛ سبظیمامًػٍ

ضًز، ثطضسي ضًزع ثٍ َميه زليول، زض ايوه    ذبيضميبوٍ ضىبذكٍ مي َب زض سغح ايطان ي تطيه مكبثربوٍ ػىًان يني اظ ثعضه

 گيطزع  ی آن زض ايه مكبثربوٍ اظ اثكسا تبمىًن مًضز تحليل قطاض مي مقبلٍ، سيط تبضيري اوكربة مكبة ي تحًل ي تًسؼٍ

 

 ريػ پضيَؼ ي ابشارگزدآيری اطّالػات

ٍ      پژيَص حب ط اظ وًع مبضثطزی  ی  سض ي ثٍ ضيش تًغيلي اوابش ضسٌ اسوضع ثوطای گوطزآيضی اعّالػوبت، اظ سويبَ

ٍ  ياضسي ثطای ثطضسي ي تحليل محكًای اسىبز ي مساضك مًجًز ضبمل آييه ٍ   وبمو َوب ي غوًضت جلسوبت زض     َوب، اسبسوىبم

نميول گوطزآيضی اعّالػوبت اظ تاطثيوبت آقوبی      اسكلبزٌ ضسٌ اسضع اكعين ثط ايه، ثٍ مىظًض ت 1386تب  1381َبی  سبل

قوسش )مسوئًل ثروص سولبضش ي      آقبی جؼلط ثبثض، (21/3/1386محمًز سبالضی )مؼبيوض َمبَىگي ي ضئيس سبظمبن اظ

مُط تب  22/7/1381آيضی مًاز اظ  كطاَم آيضی مًاز ثؼس اظ اوقالة(، آقبی محمًز اوكظبضی )مسئًل ثرص سلبضش ي كطاَم



 

 

آثبزی)مسوئًل   حنم ػلي( ي آقبی محمس1/7/1378َبضمي )مكػسّی ثجض ي سلبضش مكبة اظ  حمًز( ي آقبی سيسم1389

َب حضًضی ي ثٍ غًضت پطسص ي پبسد  اسكلبزٌ گطزيسع مػبحجٍ (تبمىًن 1389آثبن آيضی مًاز اظ ثرص سلبضش ي كطاَم

 ثًزٌ اسضع 

 

 ی مزكشی آعتان قذط رضًی عاسی دركتابخاوٍ ی مجمًػٍ تاريخچٍ

پويص اظ اوقوالة   »ی  ی مطمعی آسكبن قسس ض ًی ثٍ تطتيت زض سوٍ زيضٌ  سبظی زض مكبثربوٍ ی مامًػٍ تبضيرچٍ 

موًضز ثطضسوي قوطاض    « ثٍ ثؼس 1381اظ سبل »، («1379-1358پس اظ پيطيظی اوقالة اسالمي ايطان )»، «اسالمي ايطان

 ضًزع  گطككٍ اسض مٍ زض ازامٍ ثٍ ضطح آن پطزاذكٍ مي

 

 ب اعالمي ايزان پيؼ اس اوقال

ی تبضيري ي كطَىگي زاضز، ثوط يقوق    ی مطمعی آسكبن قسس ض ًی مٍ مكابيظ اظ ضص قطن سبثقٍ اسبس مكبثربوٍ 

ی مطزش مسلمبن اظ زاذول ي ذوبضا اظ مطوًض ثوًزٌ      اٌ يقق ي وصض ي اَسا ثٍ يسيلٍض، اظ اسضع ثيطكطيه مىبثغ تأميه مكبة

اووس ي   مطزٌ ی مطمعی آسكبن قسس ض ًی تقسيم مي ًز ذًز ضا ثٍ مكبثربوٍَبی مًج تطيه مكبة اسض مٍ ثُكطيه ي وليس

آيضزووس ي يوب زض    َبيي مٍ ثٍ زسض مي وًيسبن مكبثربوٍ زض اػػبض گصضكٍ اظ مكبة امىًن ويع ايه مبض ازامٍ زاضزع وسرٍ َم

يقق اظ عطيق اكعيزوسع اَسا ي  َبی ذغّي مكبثربوٍ مي مطزوس ي ثط ضمبض وسرٍ ثطزاضی مي ای سطاؽ زاضكىس، وسرٍ مكبثربوٍ

، اظ ػًايوس اموالك ي   گطكضع َم چىيه ثب َمّوض ياالی ووًّاة آسوكبن قوسس     َبی ضرػي ي سلغىكي اوابش مي مكبثربوٍ

 (ع 1367مطزوس )ضبمطی،  مي ی آسكبوٍ، مكبة ثطای مكبثربوٍ ذطيساضی مًقًكبت مغلقٍ

 

 ( 7511تا  7531پظ اس پيزيسی اوقالب اعالمي ايزان )

ی آسكبن قسس، مجلـوي   اظ پيطيظی اوقالة اسالمي ثب ػىبيض مرػًظ تًليض آسكبن قسس ض ًی ثٍ مكبثربوٍ پس 

ػاليٌ ثط مجلؾ مىظًض زض  1365مؼبزل سي ميليًن ضيبل اػكجبض زض َطسبل كقظ ثطای ذطيس مكبة اذكػبظ يبكضع زض سبل 

ای اوكطبض يبكوض موٍ    سبل اعّالػيٍضسع زض َميه ضيبل ذطيساضی  61125111ی ضرػي ويع ثٍ مجلؾ  زي مكبثربوٍ، ثًزجٍ



 

 

َبی ضرػوي ضا   ی ثعضه آسكبن قسس آمبزٌ اسض تب مكبثربوٍ آسكبن قسس ض ًی ثٍ مىظًض تأميه مكبة ثطای مكبثربوٍ

ً   اَسا ي يب يقق ثبضىس ثپصيطزع ثب تأميه سُميٍ اضظ ي اسوكلبزٌ اظ موًپه   ،َب زايعلت كطيش مٍ غبحجبن آن ، َوبی يًوسون

گطكضع  َبی ذبضجي اوابش  اوكربة مكبةای اظ اػضبی  ی ذبضجي ويع ثٍ مًاظات تأميه مكبة ظيط وظط مميكٍَب بةذطيس مك

ی مكبثربوٍ زض  گطكضع ثًزجٍ ذطيس مكبة ثيطكط اظ ياحس وطط اوكطبضات آسكبن قسس ي سبيط وبضطان مؼكجط مطًض غًضت مي

 ی ذطيس مكبة ثًزع يًن ضيبل آن ييژٌضيبل ثًز مٍ پىابٌ ميل 258968388َوع ش مجلؾ  1367سبل 

اسوبس  »ای ثب ووبش   وبمٍ َاطی قمطی، اسبس 1413االيّل  َوع ش مغبثق ثب پىام جمبزی 1361ثُمه  31زض تبضيد  

زض وٍ مبزٌّ ي زي تجػطٌ ثٍ تػًيت َيئض امىبی مكبثربوٍ ي تأييس مقوبش  « ی مطمعی آسكبن قسس ض ًی ی مكبثربوٍ وبمٍ

 (ع 1367ی ضسيس )ضبمطی، تًليض آسكبن قسس ض ً

  

 بٍ بؼذ  7531اس عال

َب ي مطمع اسىبز آسكبن  َب، مًظٌ ی سبظمبن مكبثربوٍ اسبس وبمٍ»ی زيگطی ثب وبش  اسبس وبمٍ 1381ثُمه  3زض تبضيد  

 َبی مطجغ مُومّ  ی مكبة آيضی ملّيٍ وبمٍ ثط كطاَم مبزٌّ ي وٍ تجػطٌ تسييه گطزيسع زض َط زي اسبس 29زض « قسس ض ًی

ٍ ػلًش ثٍ ييژٌ ػلًش اوسبوي زض ظثبن كبضسوي   تمبميی مًاز زض ثبة  ، ملّيٍكبضسي ي ؿيط كبضسي ٍ ی موًاز   ، ملّيو ی  زض ظميىو

، كلسلٍ ،َبی اغلي ازيبن الُي ضًز، آثبض ثسيغ منكًة مٍ سطچطمٍ ػلًش ي مؼبضف اسالمي مٍ زض جُبن تُيٍّ ضسٌ ي مي

 يس ضسٌ ثًزع اوس، تأم َىط، تبضيد ي ازثيبت جُبوي ػلًش،

ی مطمعی اظ َمبن اثكسا يجًز زاضوكٍ ي ثوب َمنوبضی     َبی مكبثربوٍ سبظی مكبة ثٍ ػىًان يني اظ ثرص ثرص آمبزٌ 

َوبی چوبپي ضسويسٌ ثوٍ      ی اوكربة ي سلبضش مكبة )مٍ اظ چىس مكبثساض ي مكبة ضىبس تطنيل ضسٌ ثوًز(، مكوبة   مميكٍ

َ   ، يقوق ي اَوسا  مكبثربوٍ ضا اػم اظ ذطيساضی غوًضت حسوبة وبضوطان ي    َوبی ياضزٌ ثوٍ مكبثربووٍ ي     مكوبة  یٍ ثوب سويب

سوبظی ظيوط وظوط ازاضٌ ذوسمبت      ثرص آموبزٌ  (ع1367 ،مطزوس )ضبمطی كطيضبن تغجيق ي سپس ثجض زككط امًال مي مكبة

، ظيطوظط مؼبيوض َمبَىگي ي ضئيس مكبثربوٍ مطمعی قطاض گطكض ي ثٍ ثروص  1382مكبثساضی اسض مٍ ايه ازاضٌ اظ سبل 

 آيضی مًاز تـييط وبش يبكضع ش ي كطاَمسلبض

 



 

 

 ی مزكشی آعتان قذط رضًی ريػ اوتخاب كتاب در كتابخاوٍ

ٍ     پس اظ پيطيظی اوقالة اسالمي ايطان، ضيش مامًػٍ  ی مطموعی   سبظی ي گطزآيضی مىبثغ، مكحوًّل ضوس ي مكبثربوو

اَسايي ثًز ثٍ گطزآيضی مىبثغ موًضز ويوبظ   زاضی مىبثغ وليس، يقلي ي  قجل اظ اوقالة، ثيطكط محل وگٍآسكبن قسس مٍ تب 

 ی ذًز پطزاذضع مىىسٌ ی اسكلبزٌ جبمؼٍ

َوبی   َوب، مكوبة   اوكربة ي گطزآيضی ثٍ ايه ضنل آؿبظ ضس مٍ چىس ولط اظ مبضمىبن مكبثربوٍ ثب ضككه ثٍ مكبة كطيضي 

َبی مركلق ثُكوط اظ ويوبظ    ثرصَبی ياثسكٍ ثب ايه ايسٌ مٍ  َب ي اكعايص مكبثربوٍ ذطيسوسع ثب گسكطش ثرص جسيس ضا مي

ی اوكروبة ضوطمض    َب زػًت ضس تب ثطای اوكربة مىبثغ مًضز ويبظضبن زضمميكٍ اوس، اظ مسئًالن ثرص مطاجؼبن ذًز مغلغ

 مىىسع

 ضس: ضنل اَسايي ي ذطيساضی كطاَم مي گطزز ثٍ زي ی اوكربة مكبة گطزآيضی مي مىبثؼي مٍ ثطای اضائٍ زض مميكٍ 

 

 َای اَذايي كتاب

ضسبوىس، ثٍ وسجض تؼساز وطط )اظ َط َعاض وسورٍ،   اوس اظ َط مكبثي مٍ ثٍ چبح ميوبضطان مًظّق ،عجق قبوًن ياسپبضی 

ثىوسی ايوه    ی ملّي ظيط وظط يظاضت اضضبز اَساء مىىسع يظاضت اضضبز ويوع ثوط اسوبس ايلًيّوض     زٌ وسرٍ( ضا ثٍ وُبز مكبثربوٍ

ٍ  مكبثربوٍ آسكبن قسس اَساء ميَبی مركلق اظ جملٍ  َب ضا ثٍ مكبثربوٍ مكبة  مطموعی  ی مىسع الظش ثٍ شمط اسض مكبثربوو

الجكٍ زض ثبظزيس آقبی غبلحي اميطی ضئيس يقض مكبثربوٍ ملي ثىسی، قطاض زاضزع  ش ايلًيّضزض ضتجٍ سًض ًی آسكبن قسس 

ی ثوٍ ضتجوٍ زيش تـييوط    اوابش ضس تب مكبثربوٍ آسكبن قسس ض ً  پيگيطی 1394اظ مكبثربوٍ مطمعی آسكبن قسس زض سبل 

 (ع 1395آثبزی،  پيسا مىس )حنم

آيضی  كوطاَم ضًزع ثروص سولبضش ي    َبی اَسايي اضضبز اظ زككط تُطان ثٍ عًض مسكقيم ثٍ مكبثربوٍ كطسكبزٌ مي مكبة

َبی كبضسي سيمطؽ( ي سوپس ثوب    َب )پبيگبٌ مكبة َب ضا ثب مًجًزی مرعن ي سبيط ثرص َب، اثكسا آن پس اظ تحًيل مكبة

وجبضس، موبضت   3َب جسيس ثًزٌ، يمًضززاض مىىس ي اگط مكبة َبی كبضسي( چل مي ی تنميل مامًػٍ )پبيگبٌ سلبضش بٍَسي

َبی اَوسايي   ثٍ جع مكبة  گطززع ی اوكربة اضائٍ مي جسيس زض مميكٍ  ضًز ي ثٍ ػىًان ومًوٍ َب غبزض مي سلبضش ثطای آن

                                                 
َب وجبضس،  َبيي مٍ قبثل اضائٍ زض ثرص َبی ػغق ظضز ي يب مكبة َبی سبظمبن مـبيطت زاضز: مبوىس مكبة َبيي اسض مٍ اظ وظط مً ًػي ثب َسف مكبثُبی مًضززاض مكبة  3

 َبی جيجيع مبوىس مكبة



 

 

يب ثيطكط اظ اوكطبضات ذوًز ضا ثوٍ غوًضت اَوسايي ثوطای مكبثربووٍ       اضضبز، گبٌ ثؼضي وبضطان ثٍ عًض مسكقيم يل وسرٍ 

ی  ثوعضه اسوالمي، پژيَطونسٌ   المؼوبضف   طٌئ، مطمع زاكطسكىسع ثطای مثبل اوكطبضات سمض، اوكطبضات زاوطگبٌ كطزيسي مي

َوبی اَوسايي    مىىوسع مكوبة   ای اظ مكبة ضبن ضا ثٍ مكبثربوٍ اَوسا موي   حًظٌ ي زاوطگبٌ يعععع گبَي ذًز مؤلّلبن ويع وسرٍ

ضوًز ي زض غوًضت جسيوس ثوًزن موبضت       َبی اَسايي اضضبز ثب مًجًزی مكبثربوٍ چل مي وبضطان ي مؤللبن َمبوىس مكبة

 گطززع  اوكربة اضائٍ مي  ض مميكٍضًز ي ز سلبضش ثطای آن تُيٍّ مي

ٌ ٍ مؤسّس كطسكس ضا ثطای مكبثربوٍ مي جسيس ی چبحَب ، مكبةاظ زيگط مطامعی مٍ ثٍ غًضت اَسايي  َوبی   ی ومبيطوگب

    ٍ َوبی يظاضت اضضوبز اسوض ي     كطَىگي ايطان ي ضطمض تؼبيوي وبضطان َط اسكبن اسوضع ايوه زي مؤسّسوٍ، اظ ظيطمامًػو

اظ ثبظاض ذطيساضی،  -مىس َب ضا اظ عطيق قبوًن ياسپبضی تُيٍّ مي مٍ مكبة-ذالف يظاضت اضضبز  َبی چبح جسيس ضا ثط مكبة

َوب ي مىوبثغ زقّوض     زضگعيىص مكوبة  مىىس َب َعيىٍ مي يه زي مؤسّسٍ چًن ثطای مكبةمىىسع ا سپس ثٍ مكبثربوٍ اَسا مي

سضع ايه زي  َبی مليس ي ذًثي ضًز مؼمًالً مكبة َبيي مٍ اظ سًی ايه زي مؤسّسٍ اَسا مي ثيطكطی زاضوسع ثىبثطايه، مكبة

 (ع1387َبضومي،   )اوكظوبضی،  كطسوكىس  َبی اَسايي ذًز ضا َمطاٌ ثب مبؿص ذطيس مكبة ي اعّالػبت مبمل مي مؤسّسٍ مكبة

ٍ   ثطای وطط ايابز ضس اَسائي تؼبيوي وبضطان قغغ گطزيس )آييه 1392مطنالتي مٍ زض سبل  الجكٍ ثب سوبظی   وبموٍ مامًػو

 (ع1384، َب ي مطمع اسىبز آسكبن قسس ض ًی َب، مًظٌ سبظمبن مكبثربوٍ

َوبی اَوسايي ثوٍ مكبثربووٍ  ضوبمل       آمبض مكوبة ، 1395سبل سبظی زض  ضسٌ اظ سًی ثرص آمبزٌ عجق آمبضَبی اضائٍ  

 74115وسرٍ ثًزٌ مٍ اظ ايوه تؼوساز    124228للبن ي وبضطان ؤ، اَسايي مَبی ضرػي مكبثربوٍ، مكبثُبی اَسائي اضضبز

وسرٍ ثٍ زليل ؿيطقبثل اسكلبزٌ ثًزن زض مكبثربوٍ ثٍ  51123ي تؼساز  سضثجض گطزيسٌ ا َبي زض زككط ،وسرٍ قبثل اسكلبزٌ

َبی اَسايي ضسيسٌ ثٍ مكبثربوٍ زض پىج سوبل   مامًع آمبض مكبة  ن مكبة زض گطزش )اوجبض مًقّض( مىكقل ضسٌ اسضعمرع

 (ع1395آثبزی،  ومبيص زازٌ ضسٌ اسض )حنم 1َبی ثجض ضسٌ زض جسيل ضمبضٌ اذيط ي تؼساز مكبة

 

 

 

 



 

 

 اذيط  َبی اَسايي زض  پىج سبل ع آمبض مكبة1جسيل 

 مىبثغ اَسايي ثجض ضسٌ ضسيسٌ ي اضضبزی مىبثغ اَسايي سبل

1391 131971 45215 

1391 131845 99337 

1392 134184 79331 

1393 111194 66191 

1394 112731 61372 

1395 124228 74115 

 

ت زضسي ثٍ زليل قوسيمي ثوًزن آن ثوًزٌ ي    ػسش زضيبكض مك 1394ي  1393َبی  مىبثغ اَسائي زض سبل زليل مبَص

 (ع1395آثبزی،  زضيبكض چىس مكبثربوٍ ضرػي ثًزٌ اسض )حنم 1395اكعايص مىبثغ اَسائي زض سبل زليل 

 

 َای خزيذاری كتاب

گطزز، تًسّظ مبضگعاضاوي مٍ زض مطُس ي ضُطَبی زيگط ثب  َبيي مٍ ثطای مكبثربوٍ ذطيساضی مي ی مكبة ثرص ػمسٌ 

كطسكىس ي َوط   َبی جسيس ضا َمطاٌ ثب پيص مبؿص ذطيس مي ومًوٍگطززع ايه مبضگعاضان  مكبثربوٍ َمنبضی زاضوس، كطاَم مي

 ضًزع آن چٍ اوكربة وگطزز، ثطگطض زازٌ مي

ی مً ًػي ذبظّ اسض ي مكرػّػوبن ي   َب زض يل ظميىٍ مىىس ي اوكطبضات آن ترػّػي مبض مي ،ثؼضي اظ مبضگعاضان 

ٍ « اوكطبضات ماس زاووص »ل ی مطثًط َسكىسع ثٍ ػىًان مثب مطبيضان ذًثي ثطای مكبثربوٍ زض ضضكٍ َوبی ػلوًش    زض ضضوك

َوبی پعضوني،    ی مكبة كطسكس ي زض ظميىٍ َبی ايه ضضكٍ ضا ثٍ مكبثربوٍ مي َبی جسيس مكبة مىس ي ومًوٍ پعضني مبض مي

مىوس ي   مٍ زض مً ًع تبضيد ي اسىبز مبض موي « مطمع اسىبز اوقالة اسالمي»مطبيض ذًثي ثطای ثرص سلبضش اسضع ي يب 

ٍ   ػمًمي ي زض َمٍ ،كطسكسع ثطذي زيگط اظ مبضگعاضان َبی ايه ضضكٍ ضا ثٍ مكبثربوٍ مي جسيس مكبةَبی  ومًوٍ َوبی   ظميىو

 «ع وطط ثٍ»ي « اوكطبضات امبش»مىىس، مبوىس  مً ًػي مكبة مىكطط مي

آثوبزی،   وموبيص زازٌ ضوسٌ اسوض )حنوم     2َبی ذطيساضی ضسٌ زض پىج سبل اذيط زض جسيل ضمبضٌ  مامًع آمبض مكبة



 

 

 (ع1395

 اذيط  َبی ذطيساضی زض  پىج سبل ع آمبض مكبة2جسيل 

 مىبثغ ذطيساضی ضسٌ سبل

1391 194731 

1391 179494 

1392 125419 

1393 131864 

1394 113529 

1395 111114 

 

 َوب ثوًزٌ اسوض    ضُطی ي تُيوٍ مىوبثغ ثوطای آن    َبی ثطين تأسيس مكبثربوٍ 1391اكعايص ذطيس مىبثغ زض سبل زليل 

 (ع1395آثبزی،  )حنم

 

 َای كتاب ومايؾگاٌ

ٍ   ينوي زيگووط اظ ضيش   ی مطمووعی آسووكبن قوسس، ذطيووس مسووكقيم اظ   َووبی اوكروبة ي گووطزآيضی مىووبثغ زض مكبثربوو

ٌ   ومبيطگبٌ َوبی   َبی مكبة اسضع اظ جملٍ ومبيطگبٌ ثيه المللي مكبة تُطان، ومبيطگبٌ مكبة اسكبن ذطاسوبن، ومبيطوگب

 بتي ؿيط كبضسي يعععععَبی اعّالػ مكبة ي پبيگبٌ

َبی ذبظ زيلكي مبوىس زاوطوگبٌ   َبی جسيس مطثًط ثٍ وبضطان زيلكي مبوىس مطمع آمبض ايطان يب اوكطبضات سبظمبن مكبة 

َوبی مكوبة ػط وٍ     گطزز ي زض ومبيطگبٌ امبش محمّس ثبقط ياثسكٍ ثٍ يظاضت اعّالػبت اسض مٍ ثٍ يظاضت اضضبز اضسبل ومي

 َب ذطيساضی مىسع َبی آن ضا اظ ايه ومبيطگبٌ ب مكبثربوٍ ومًوٍسض ت ضًز ي كطغض ذًثي مي

َوبی مكبثربووٍ، ذطيوس مسوكقيم اظ َمويه       َوبی مسوطی ي زضذًاسوكي ثروص     ثُكطيه ضاٌ تُيٍّ ي گطزآيضی مكوبة  

 ی يل وسرٍ ي تؼساز پبييه اظ يل ػىًان مكبة ثطای مبضگعاضان مقطين ثٍ غطكٍ ويسض ي زض َبسضع ظيطا تُيٍّ  ومبيطگبٌ

ٌ    ی مكبة مىىسع ثىبثطايه، ثُكطيه كطغض ثطای تُيٍّ ايه ظميىٍ َمنبضی ظيبزی ومي َوبی   َبی مسوطی ذطيوس اظ ومبيطوگب



 

 

 مكبة اسضع

ي ويع زاضز، اظ جملٍ اظزحبش ثيص اظ حس ي اوكظوبض  لمأَب ثٍ مًاظات اميبظات مثجض، مؼبيت قبثلي ت الجكٍ ذطيس اظ ومبيطگبٌ

، كطغض اوسك ي  طيضت َعيىوٍ  ي زض وكياٍ اوكربة وسىايسٌ مبكي اظ تمبش مىبثغ َبی عًالوي، وساضكه ضىبذض زض غق

گىاوس )اووبضی ي    َبی سلط، اقبمض ي اوكقبل مىبثغ ي مًاضز زيگوطی موٍ زض ايوه مقبلوٍ وموي      ، تحميل َعيىٍمطزن ثًزجٍ

 (ع1391سيسحسيىي، 

 

 ی ؽخصي َا خزيذ يا اَذای كتابخاوٍ

سوض موٍ    َبی ضرػوي  ، ذطيس مكبثربوٍی مطمعی آسكبن قسس ثغ زض مكبثربوٍَبی گطزآيضی مىب يني زيگط اظ ضيش 

َبيي مٍ حبيی وسد ذغّي ثبضوس   َبی چبپي ي زض مًضز مكبثربوٍ س اظ پيطىُبز مبلل مكبثربوٍ، مبضضىبس اضظيبة مكبةپ

ضًزع  ن، ذطيساضی ميمىىس مٍ زض غًضت اضظضمىسثًز ضا اضظيبثي مي  َبی ذغّي، مكبثربوٍ ثٍ َمطاٌ مبضضىبس اضظيبة وسرٍ

َوبی   گطزيس، يلي زض حبل حب ط ثٍ زليل ايوه موٍ زضغوس مكوبة     جب ذطيساضی مي َب ثٍ عًض يل زضگصضكٍ، ايه مكبثربوٍ

گوطززع زض   َب كقظ ثٍ غًضت گعيىطي، ي ثط اسبس مسطی مرعن ذطيساضی موي  تنطاضی ثيطكط ضسٌ اسض اظ ايه مكبثربوٍ

ی مكبثربوٍ ضرػي مًجوًز ثبضوس    ي، اگط مىبثغ ذغّي وليس زض مامًػٍغًضت ػسش مًاكقض مبلل ثطای كطيش گعيىط

 ی مكبثربوٍ يجًز زاضزع ثىب ثٍ تطريع مبضضىبس اضظيبة احكمبل ذطيس تمبش مامًػٍ

ضوس،   َب زض گصضكٍ، ثٍ ضاحكي پصيطككٍ مي گطززع ايه مكبثربوٍ َبی ضرػي تًسّظ مبلنبن آن اَسا مي گبَي مكبثربوٍ 

َبيي اظ قجيل يقوق   ضطط ي ثٍ غًضت اَسايي پصيطككٍ گطزز وٍ يقليع ي ضطط ضًز ثسين پيص ي ميامب زض حبل حب ط سؼ

 ع مىس ، مسبيل ضطػي ثٍ زوجبل زاضز ي ثطای مكبثربوٍ محسيزيّض ايابز ميضًزع ظيطا يقق ثطای منبوي ذبظ پصيطككٍ ومي

تُيٍّ ي تىظيم گطزيسٌ مٍ  سبظی مكبثربوٍ بزٌتًسّظ ثرص آمی زضيبكض مىبثغ اَسايي سبظمبن  وبمٍ ، آييه1386زض سبل  

ثوٍ ضوطح ظيوط     عجق كطش اعالػبتي مىبثغ اَوسائي ع ضطايظ ػمًمي پصيطش مىبثغ ضًز ميپصيطككٍ  مىبثغ اَسايي عجق آن

 :اسض

َب ي مطمع اسىبز آسكبن قسس ض ًی تىُب ثٍ غًضت اَساء  َب، مًظٌ َط گًوٍ مىبثغ اَسايي ثٍ سبظمبن مكبثربوٍ -1

 تًان ثٍ غًضت يقق اَساء ومًزع ثبضس ي كقظ مكبثُبی ذغي ضا مي قجًل ميقبثل 



 

 

 ثبضسع مىىسٌ محكطش مي ضطط ذبغي اظ سًی اَساء زضيبكض مىبثغ اَسائي ثٍ سبظمبن ثسين پيص -2

ضًزع مىبثغ موبظاز ثوٍ مكبثربووٍ     َبی سبظمبن ثجض مي مىبثغ اَسائي حست تطريع مبضضىبسبن ثطای مكبثربوٍ -3

َب، مطامع كطَىگي، ػلموي ي زاوطوگبَي    مرعن مكبة زض گطزش سبظمبن مىكقل ي حست زضذًاسض مكبثربوٍسيبض يب 

   گطززع َب اَساء مي مطًض ثٍ آن

پصيطش مىبثؼي مٍ اظ عطيق اضث ثٍ اكطاز ضسيسٌ مىًط ثٍ اضائٍ گًاَي منكًة اوحػبض يضاثض ي مؼطكوي يول    -4

 ثبضسع مىبثغ  طيضی ميولط ثؼىًان ومبيىسٌ قبوًوي يضثٍ جُض اَسای 

ثىسی ي ثب مطرّػبت مبمل اَسامىىوسٌ،   تب حس ممنه ثٍ غًضت ثسكٍي  ثبيس اظ وظط كيعيني سبلم مىبثغ اَسايي -5

 ضًزع  تحًيل 

 ثبضسع سبظمبن اظ اضائٍ َط گًوٍ كُطسض مىجغ اَسائي زضيبككي مؼصيض مي -6

َبی  ضًزع مسئًالن ثرص ی اوكربة مكبة اضائٍ ميٍ َبيي مٍ شمط ضس گطزآيضی ي زض مميك َبی جسيس ثٍ ضيش وسرٍ 

ی اوكربة، مىبثغ مىبست ي مليس ضا ثوب تًجّوٍ ثوٍ     َبی ياثسكٍ ثب حضًض زض مميكٍ ی ػمًمي ي مسؤيليه مكبثربوٍ مكبثربوٍ

 مىىسع ويبظَبی مطاجؼبن ذًز، گعيىص ي تؼساز مًضز زضذًاسض ضا زض مبضت سلبضش ثجض مي

 تًان ثٍ مًاضز ظيط اضبضٌ مطز: آيضی اوابش ضسٌ اسض، مي كطاَمسلبضش ي مبضَبی مليسی مٍ زض ثرص جملٍ اظ  

َوبی   گيوطی مكوبة   ايابز پسض سبظمبوي ثب ػىًان مكبثساض مكػسّی ثطضسي ي تنميل مامًػٍ مٍ مسئًل پوي  -1

تًسّوظ ايطوبن اواوبش     سضع اظ مبضَبيي مٍ تبمىًن زض ايه ظميىٍ َبی چبپي َب، ثرػًظ مرعن مكبة مسطی ثرص

َبی مسطی مامًػٍ اسضع  ی ملّي ي ضىبسبيي مكبة َبی آسكبن قسس ثب مكبثربوٍ ی مًجًزی مكبثربوٍ ضسٌ، مقبيسٍ

َوب   َبی مسطی ثرص ی مكبة چٍ ايه پسض ثٍ ضنل يل ياحس ثب تؼساز مبضمىبن ثيطكطی گسكطش يبثس ي تُيٍّ چىبن

 ض ايه ثبضٌ ثطعطف ذًاَس ضسعَب ز تطی زوجبل ضًز مطنالت ثرص ثٍ ضنل جسّی

َوبی اسوالمي ثوب     ی مكوبة  آيضی ي سلبضش مًاز ثطای تنميل مامًػٍ ای تًسّظ ثرص كطاَم تطنيل مميكٍ -2

َبی مالن سبظمبن مجىي ثط تطييج ي گسكطش ػلوًش ثوٍ ييوژٌ ػلوًش اسوالمي ي مؼوبضف        ي سيبسض َب تًجٍّ ثٍ َسف

ی آسكبن قسس ثط آن تأميس  اوساظ ثيسض سبلٍ ی چطم سبظی ي ثيبويٍّ ی مامًػٍ وبمٍ ی جؼلطی مٍ زض آييه مصَت حقٍّ

َبی ػلوًش اسوالمي )چوبح سوبل      ی مًجًزی مكبة ضسٌ اسضع اظ مبضَبيي مٍ ايه مميكٍ تبمىًن اوابش زازٌ مقبيسٍ



 

 

 سضع ی ملّي ( زض مكبثربو1384ٍَبی ػلًش اسالمي)چبح سبل  ی آسكبن قسس ثب مًجًزی مكبة ( مكبثربو1384ٍ

َبی سبظمبن ي تؼييه سقق ذطيس ثطای َطمساش ثط اسبس  َب ي مكبثربوٍ ی ذطيس مكبة ثيه ثرص تقسيم ثًزجٍ -3

كضبی  -2ظيطثىبی مليس مربظن  -1اوس اظ: ی مست ضسٌ، مؤثّط اسض ػجبضت َبيي مٍ زض ضتجٍ َبع ضبذع ثىسی آن ضتجٍ

تؼساز مىبثغ امبوض زازٌ ضسٌ زض سبل  -5كؼّبل تؼساز اػضبی  -4مًجًزی مكبثربوٍ  -3ی مربظن  مًجًز ثطای تًسؼٍ

ثبكوض تحػويلي مطاجؼوبن     -7تؼساز مىبثغ مغبلؼٍ ضوسٌ زض سوبل )زض تبالضَوبی مغبلؼوٍ(      -6َبی امبوض(  )زض ثرص

   (1387ضمي، َب  )اوكظبضی،

زض ضيووس اوكروبة   اوابش ضوسٌ ي   َبی اذيط زض سبل آيضی مًاز َبيي مٍ تًسظ ثرص سلبضش ي كطاَم سبيط كؼبليض

 تًان ثٍ مًاضز شيل اضبضٌ مطز: تبثيط مثجكي زاضكٍ اسض ميمكبة 

َبی ياثسكٍ جسيسالكبسيس زض ضُطَبی قًچبن، تطثض حيسضيٍ، سوجعياض ي   تُيٍ ي ذطيساضی مىبثغ ثطای مكبثربوٍ-1

 ععع

زض امووط (   ووميط، زمكووط  ووبثغي ي ععع آقبيووبن زمكووط ضيحووي، زمكووط ضيضووه)اسووكلبزٌ اظ مطووبيضان ترػػووي  -2

 سبظی مامًػٍ

ل زيسوًيٍ ثوب   مو ايابز سبمبوٍ اوكربة مكبة النكطيويني سبكبش ػاليٌ ثط اوكربة مكوبة حضوًضی جُوض تؼب    -3

 َبی ياثسكٍ ثطين ضُطی الرػًظ مكبثساضان مكبثربوٍ مكبثساضان، ػلي

 سبمبوٍ سبكبشزسكطسي ثٍ اعالػبتي چًن سبثقٍ مبلي، امًض ثجض، تقسيم ثًزجٍ ي عععع ثب ايابز  -4

 َبی ػمًمي ي ترػػي ثطای ذطيس مىبثغ چبپي، ػطثي، التيه ي ععع ثطای تمبمي ومبيطگبٌ ماعا گصاضی سيبسض -5

 

 گيزی وتيجٍ

زَس  سبظی ي اوكربة مكبة وطبن ميی آسكبن قسس ض ًی ثٍ لحبػ مامًػٍ ی مكبثربوٍمغبلؼٍ ي ثطضسي تبضيرچٍ 

َوبی ثروص    ای زاضكٍ اسوض ي كؼبليوض   ىسگبن ثؼس اظ اوقالة اسالمي ضضس كعايىسٌی مكبثربوٍ ي آمبض اسكلبزٌ مى مامًػٍ

آيضی ي سلبضش مًاز ثطای ضكغ ويبظَبی مطاجؼبن ثٍ عًض چطمگيطی تًسؼٍ ي گسوكطش يبككوٍ اسوضع چىوبن موٍ       كطاَم

َوبی مكوبة    طگبٌزضحبل حب ط تًسظ مبضگعاضان ثب امثط وبضطان سطاسط مطًض زض اضتجبط اسض ي ثب حضًض گسكطزٌ زض ومبي



 

 

 ضًزع  َبی مًجًز زض ثبظاض وطط ثٍ مكبثربوٍ اضسبل مي تًان اظُبض زاضض زضغس ثباليي اظ مكبة مي

ٍ      َبی اَسائي ثٍ مكبثربوٍ ضقم ثباليي ضا زض ثط مي آمبض مكبة  ی آسوكبن قوسس    گيطز ي ثوب تًجّوٍ ثوٍ قساسوض مكبثربوو

مىبسجي غًضت گيطز مكبثربوٍ مىوبثغ ثوي ضومبضی ضا اظ ايوه ضاٌ     چٍ ثطای تجليؾ زض ايه ظميىٍ ثطوبمٍ ضيعی  ض ًی، چىبن

سبظی ي اوكربة مكوبة   تًان وكياٍ گطكض مامًػٍ ثٍ عًض ملي، ثط اسبس آن چٍ ضطح زازٌ ضس مي  زضيبكض ذًاَس مطزع

 ضًز: ی اسبسي مي ی آسكبن قسس ضبمل زي مطحلٍ زض مكبثربوٍ

ضًز ي مىبثغ جسيس ثٍ زي ضيش ذطيساضی ي اَوسايي اظ   ی اوابش ميسبظ ی ايل كؼبليكّي اسض مٍ زض ثرص آمبزٌ مطحلٍ 

 ٍ ٍ   ثبظاض وطط گطزآيضی ي ثٍ ػىًان وسور ی  َوبی ازاضٌ  ی اوكروبة موٍ مكطونل اظ ومبيىوسگبن ثروص      ی ومًووٍ زض مميكو

َم گطززع زض ايه مطحلٍ َسف ي سؼي مبضمىوبن ثروص كوطا    ثبضس اضائٍ مي َبی ياثسكٍ مي ی ػمًمي ي مكبثربوٍ مكبثربوٍ

 ثبضسع آيضی ي سلبضش، زسكطسي َطچٍ ثيطكط ثٍ مىبثغ جسيس زض ثبظاض وطط مي

ای جبمغ ي مليس ثب تًجٍ ثٍ تًسوؼٍ زض زويوبی وطوط، مبضمىوبن ثروص       ثطای ويل ثٍ ايه مقػًز ي گطزآيضی مامًػٍ 

مغبلؼٍ  زاضكٍ ثبضىسع كطاَم آيضی ي سلبضش مًاز ثبيس آگبَي ي ضىبذض مبكي اظ زويبی وطط ي ضييسازَبی مطثًط ثٍ آن ضا

 مىسع َب ثٍ ايه امط ممل مي َبی مكبة، ميعگطزَب ي َمبيص وططيبت مطتجظ، جسكاً زض ايىكطوض، حضًض زض ومبيطگبٌ

ی اوكربة ثبيس اظ ميبن مىوبثؼي   َب اسض مٍ ثب ضطمض زض مميكٍ َب ي مكبثربوٍ ی زيش مطثًط ثٍ ومبيىسگبن ثرص مطحلٍ

َبی مًضز ويبظ ضا ثٍ تؼساز الظش زضذًاسض مىىسع زض ايه مطحلٍ مكػسيبن اوكربة، وقص محًضی زض  ضًز مكبة مٍ اضائٍ مي

َوبی موالن سوبظمبن ي     َب ي سيبسوض  اظ َسف بتطبناعالػي ي ذًز َبی شَى گعيىص زاضوس ي َط مساش ثط اسبس مُبضت

َوب ي   ی مًجًز ي ضىبسبيي وقبط قًّت ي  ؼق مامًػوٍ ي ذوالء   ی مامًػٍ سبظی، ضىبذض مبكي اظ مامًػٍ وبمٍ آييه

 وًيسىسگبن، مكطجمبن ي وبضطان ي ميوعان  ممجًزَبی مًجًز ثٍ مىظًض ايابز َمبَىگي ي تؼبزل زض مامًػٍ ي ضىبذض اظ

ی مكػسيبن اوكربة، ثٍ يل ميعان ويسض ي ثسكٍ ثٍ تاطثٍ ي  پطزاظوسع ايه زاوص شَىي زض َمٍ اػكجبض آوبن ثٍ اوكربة مي

 َبی َط مساش مكلبيت اسضع ميعان مغبلؼبت ي كؼبليض

زض مىىوسع   ثٍ عًضذالغٍ اوكربة مىىسگبن، ثيطكط ثط اسبس شَىيّبت ذًز ي ويبظ مطاجؼبن ضبن مىبثغ ضا زضذًاسض موي  

َب، ثٍ عوًض ملّوي    َب ي محسيزيّض ايه ظميىٍ مكبثربوٍ ثبيس ثب تًجٍّ ثٍ اَساف ملّي ذًز ي مبَيض اسكلبزٌ مىىسگبن، ايلًّيض

وبمٍ ثٍ مكػسّيبن اوكربة،  سبظی آيضزٌ ضسٌ ثٍ غًضت زسض ی مامًػٍ َبی اوكربة ضا عجق آن چٍ زض آييه وبمٍ سيبسض



 

 

ی مكبثربوٍ اواوبش   َبی ضرػي ي مكىبست ثب جبمؼٍ ساف مكبثربوٍ ي ثٍ زيض اظ سليلٍاثالؽ ومبيس؛ تب اوكربة زض ضاسكبی اَ

 گيطزع

 

 پضيَؼ پيؾىُادات

َبی اغلي  ضيز ي يني اظ وقص َب ثٍ ضمبض مي َبی مكبثربوٍ تطيه يظيلٍ  تطيه ي مُم مسيطيّض مامًػٍ يني اظ ثىيبزی 

اعّالػبت ثطای موبضثطان آن مكبثربووٍ اسوضع زض ايىاوب ثوطای ثُجوًز       تطيه مىبثغ اظ زويبی  ، اوكربة مىبستيل مكبثربوٍ

  ضًز: مبضَب ي پيطىُبزَبيي اضائٍ مي ضاٌ ،ضسبوي َب ي اكعايص ميليض ذسمبت ي ؼيض مامًػٍ

ی مكبثربووٍ   ی جبمؼٍ ی مىبثغ اعّالػبتي ثبيس ثط اسبس ويبظَبی اعّالػبتي ثبللؼل ي ثبلقًٌّ ثٍ عًض اغًلي تُيٍّ -1

گوطزز موٍ    مىبثؼي ميی  اوگبضی يب اضكجبٌ زض ضىبذض ويبظَبی اعّالػبتي مىاط ثٍ تُيٍّ ، سُلتًجُّي طگًوٍ ثيثبضسع َ

َبی ا بكي ضا ويوع ثوٍ مكبثربووٍ     َب يجًز ورًاَس زاضض ي َعيىٍ ی اغلي مكبثربوٍ ثطای آن تقب بيي اظ عطف جبمؼٍ

َبی ػلمي  اضاوي مٍ زض ايه ظميىٍ ترػّع زاضوس ثٍ ضيشتحميل ذًاَس مطزع ثىبثطايه مبض ويبظسىاي ثبيس تًسّظ مكبثس

ٍ  ،َبی مبضثطزی )مبوىس اسكلبزٌ اظ پطسطىبمٍ ي اوابش پژيَص ، ی مرػوًظ زضذًاسوض مكوبة    تىظيم ي تنميل ثطگو

 َب اوابش گيطزع عع( ي ثٍ عًض مسكمطّ زض ثرصمىىسگبن يع اضتجبط ثب اسكلبزٌ

ٍ   بی ظمبوي مطرع، زض تمبمي ثرصَ الظش اسض ثطای اضظيبثي مامًػٍ زض زيضٌ -2 ی گوعاضش وقوبط    َوب ي اضائو

 ضيعی ضًزع سبظی ي ايابز تؼبزل زض مامًػٍ، ثطوبمٍ قًّت ي  ؼق مامًػٍ ثٍ مىظًض َمبَىگي زض مامًػٍ

وگطش اكعايص آمبض مًجًزی اظ سًی مسئًالن ي مكػسّيبن اوكربة، ثبيوس ثوٍ سوًی اضتقوبی سوغح ميلوي        -3

 َب تـييط يبثسع  مامًػٍ

َوبی   ی گوعاضش  آيضی ي سلبضش مًاز ي اضائٍ اضتجبط ي تؼبمل مكبثساضان ي مبضضىبسبن مكبثربوٍ ثب ثرص كطاَم -4

جبيي مٍ مليٍ مكبثُبی مًضز  اظ آن ای جبمغ ي ضيظآمس مؤثّط ثبضسع تًاوس زض گطزآيضی مامًػٍ مكقبثل زض مًضز مىبثغ مي

 َبی تنميلي زيگطی اتربش ومبيسع حل ىبثغ مسطی مكبثربوٍ ثبيس ضاٌتًان اظ ومبيطگبٌ تُيٍ مطز مبضضىبس م ويبظ ضا ومي

زض ) زض يقض آوُب غوطكٍ جوًيي ذًاَوس ضوس     َب قجل اظ حضًض زض ومبيطگبٌمبضضىبسبن َب تًسظ  اوكربة مكبة -5

 ع(محل ومبيطگبٌ كقظ ذطيس غًضت گيطز



 

 

ثٍ تؼًيق ويلكس ثلنٍ جُوض زسكطسوي سوطيغ مطاجؼوبن ثوٍ ويبظَوبی         ذطيس مىبثغ تب ظمبن ثطگعاضی ومبيطگبٌ -6

 اعالػبتي زض عًل سبل ويع ايه مبض اوابش گيطزع

 تط ثطعطف گطززع اكعاض يضيز اعالػبت جُض جسكاًی ثُكط ي زض وُبيض ذطيس زقيق وًاقع سبمبوٍ سبكبش ي وطش -7

 

 مىابغ ي مآخذ

ٍ اذطاجي مقسش، َبزی؛ ي وبزضی طسض، مطيم؛ ضؼجبوي، احمس؛ ضطيقپ اقبضة ع1 وظزات كتابذاران  (ع1392) ، كبعمو

َای اصفُان ي ػلًم پشؽكي اصفُان در خصًؿ ضزيرت  َای داوؾگاٌ ي كاركىان كتابخاوٍ

ع مسيطيض اعالػبت سالمضع َای داوؾگاَي در كتابخاوٍ Stuart Leeگغتزی  َای مجمًػٍ مًلفٍ

 ع78 – 67(، غع 1) 11

ٍ  َای كتاب ي مجمًػٍ ومايؾگاٌ(ع 1391اوبضی، كبعمٍ؛ سيسحسيىي، ضُطٌ ) ع2 َهای   عاسی دركتابخاوه

َهای چُهارميه    َای ايزان: مجمًػٍ مقالٍ عاسی در كتابخاوٍ در مغائل مجمًػٍ داوؾگاَي

رعاوي ايزان  ابذاری ي اطالعداوؾجًيي كت -َای ػلمي ی اوجمه َمايؼ عزاعزی اتحاديٍ

 تُطان: وطط مكبثساضع )ادكا(.

[ع تُطان: سوبظمبن مغبلؼوٍ ي توسييه    2َا. ]ييزايؼ عاسی در كتابخاوٍ مجمًػٍ(ع 1378سيىبيي، ػلي ) ع3

 َب )سمض(ع  مكت ػلًش اوسبوي زاوطگبٌ

ی مطمعی آسكبن قسس ض ًی قجل ي ثؼس اظ اوقالة(ع  )مكبثربوٍ گىج َشار عالٍ(ع1367ضبمطی، ضمضبوؼلي ) ع4

 ی مطمعی آسكبن قسس ض ًیع مطُس: مكبثربوٍ

 ع تُطان: وطط مكبثساضععاسی ي خذمات تحًيل مذرك مجمًػٍ(ع 1391محسىي، حميس ) ع5

ٍ    (ع 1391آثبزی، ظَوطا )  ككح محمساسمبػيل، غسيقٍ؛ غبلحي ع6 عهاسی در   وگهاَي بهٍ يضهؼيج مجمًػه

ع مكبثوساضی، آضضويً ي   َای ػمًمي ؽُز كزمهان  مًردی: كتابخاوٍَای ػمًمي. مطالؼٍ  كتابخاوٍ

 ع 115-98غع  ع2ع سبل پبوعزَم، ضمبضٌ پژيَي: مكبة مبٌ مليبت وسرٍ



 

 

َب ي مطموع اسوىبز آسوكبن قوسس ض وًی، مػوًة        َب، مًظٌ سبظی سبظمبن مكبثربوٍ وبمٍ مامًػٍ سبظمبنع آييه ع7

 ع21/14/1384

  ع1386َب ي مطمع اسىبز آسكبن قسس ض ًی، مػًة  َب، مًظٌ ٍ مىبثغ اَسائي سبظمبن مكبثربوٍوبم سبظمبنع آئيه ع8

ٍ  جمؼساض ثرص سلبضش ي كطاَم اوكظبضی، محمًزع مبضضىبس مسئًل ي اثًاة ع9 َوب،   آيضی مىبثغع سوبظمبن مكبثربوو

 ع 1387َب ي مطمع اسىبز آسكبن قسس ض ًی، مطُسع مػبحجٍ، ثُمه  مًظٌ

آيضی مىوبثغع سوبظمبن   جمؼوساض ثروص سولبضش ي كوطاَم     ع مبضضوىبس مسوئًل ي اثوًاة   سػليآثبزی، محم حنم ع11

 ع 1395َب ي مطمع اسىبز آسكبن قسس ض ًی، مطُسع مػبحجٍ، زی  َب، مًظٌ مكبثربوٍ

َب ي مطمع اسىبز آسكبن قوسس   َب، مًظٌ َبضمي، محمًزع مكبثساض ثجض ي سلبضش مىبثغ كبضسيع سبظمبن مكبثربوٍ  ع11

 ع 1387مػبحجٍ، ثُمه  ض ًی، مطُسع

 

 

 


