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چكيذٌ
ايه مقبلٍ ثٍ ضيًٌی تًغيلي -تحليلي ي ثط اسبس مػبحجٍ ي اسىبز ي مساضك مًجوًز اواوبش ضوسٌ اسوضع ي وؼيض اوكروبة مكوبة زض
مكبثربوٍ ی مطمعی آسكبن قسس ض ًی زض گصضكٍ ي حبلَ ،م چىيه محسيزيضَب ي مطنالت آن مًضز ثطضسي قطاض گطككٍ اسضع زض پبيوبن
ويع ثب تًجٍ ثٍ وكياٍَبی ثٍ زسض آمسٌ ،پيطىُبزَبيي ثطای ثُجًز ي ؼيض اوكربة ي گطزآيضی مىبثغ زض ضاسكبی َوسفَوب ي سيبسوضَوبی
سبظمبن اضائٍ ضسٌ اسضع

كليذياصٌَای مًضًػي :مامًػٍسبظی ،اوكربة مكبة ،مكبثربوٍی مطمعی ،آسكبن قسس ض ًی

مقذمٍ

مكبثربوٍَبی ػمًمي اثطثرصتطيه اثعاضَب زض ضاسكبی تًسؼٍی كطَىگي ي اػكالء سغح آگوبَيَوبی اكوطاز جبمؼوٍ
محسًة ميگطزوسع مكبثربوٍ َب زض ػػط اولابض اعالػبت يني اظ اثعاضَبی مًثط زض پيططكضَبی ػلمي ي كىي ميثبضوىس
مٍ ثبيس َمگبش ثب تًليس اعالػبت ،ثٍ تُيٍ ي كطاَمآيضی اعالػبت پطزاذكٍ ي آنَب ضا ثطای اسكلبزٌمىىسگبن زسكطسپصيط
سبظوس ي ثسيهتطتيت زض تطييج ػلًش ي تًسؼٍ َمٍجبوجٍ مطًضَب مًثط ياقغ گطزوس (محمساسمبػيل ي غبلحي كوكحآثوبزی،
)1391ع آوبن َمًاضٌ سؼي ميمىىس وقص پًيبی ذًز ضا زض جبمؼٍی امطيظی ثٍ ذًثي ايلبء مىىس ي زض مامًػوٍگسوكطی
ذًز ثب زض وظطگطككه ثًزجٍی مًجًز ،مامًػٍای مكىبست تُيٍ مىىوسع (اقوبضةپطسوض ي زيگوطان)1392 ،ع چوًن َوي
مكبثربوٍای وميتًاوس َمٍی آثبض منكًة ضا گطزآيضی ومبيسع َطمكبثربوٍای ثبيس اظ ميبن اوجًٌ مكبةَب ،تؼسازی ضا ثطگعيىس
ي ايه اوكربة ثبيس مىبست ثب َسفَبی مكبثربوٍ ي جبمؼٍی اسكلبزٌمىىسگبن اظ آن ثبضسع (سيىبئي)1378 ،ع اوكربة ينوي
اظ كطايىسَبی مامًػٍسبظی اسض مٍ عي آن مىجؼي ذبظ ثطای ضكوغ ويبظَوبی اعالػوبتي جبمؼوٍ مكبثربووٍ ،گوعيىص
ميضًزع اوكربة مؼمًال تًسظ مميكٍای ثٍ وبش «مميكٍی اوكربة» ي ثط اسبس ثيبويٍای منكًة ي مسين ثٍ وبش «ثيبويٍی
1و مبضضىبسياضضس ػلم اعالػبت ي زاوصضىبسي ،ضئيس ثرص تبالض مغبلؼٍ قلسٍ ثبظ ثبوًان ،مكبثربوٍی مطمعی آسكبن قسس ض ًیsahra1437@gmail.com ،
2و مبضضىبس مكبثساضی ،ضئيس ثرص سبثق گطزش ي امبوض مكبة ثبوًان مكبثربوٍی مطمعی آسكبن قسس ض ًی

اوكربة» يب سيبسضَبی مامًػٍگسكطی غًضت ميگيطز (محسىي)1391 ،ع ثٍ عًض قغغ ،چىبنچٍ َط مكبثربووٍای اظ
ثُكطيه ضيشَبی سبظمبنزَي ثطای مامًػٍ ی ذًز اسكلبزٌ مىس ي مكرػػبن مكبثوساضی زض آن مطوـًل ثوٍ كؼبليوض
ثبضىس ،يلي مكبةَبی مىبسجي ضا گطزآيضی ونطزٌ ثبضس َطگع وميتًاوس ثٍ مطاجؼبن ذًز ثٍ وحً ضبيسكٍای ذسمض ضسبوسع
زضمبض اوكربة ثبيس َم ذًة ثًزن ي َم مىبست ثًزن مكبة ضا ثطای مطاجؼٍمىىسگبن زضوظطگطكضع
امطيظٌ ،حام ظيبز اوكطبضات ،ممجًز مىبثغ مبلي ،ممجًز كضوب ي تحوًالت كىوي اظ جملوٍ ػوًاملياووس موٍ ثوٍ ضوست
مامًػٍسبظی ي سيبسضَبی آن ضا زض مكبثربوٍَب ي مطامع اعالعضسبوي مكحًل سبذكٍاوسع ثوب تًجوٍ ثوٍ ايوه مً وًع،
مكبثربوٍَب ثٍ ايه وكياٍ ضسيسٌاوس مٍ تًان تُيٍّ ي وگٍزاضی تمبمي مىبثغ اعّالػبتي ضا وساضوسع ثىبثطايه ،سيبسض وگٍزاضی
ثٍ ايه مؼىب مٍ مكبثربوٍَب ثب پيصثيىي اسكلبزٌی احكمبلي اظ اعّالػبت اقساش ثٍ اوكربة ي ذطيس مىبثؼي ومبيىس مٍ ممنوه
اسض َطگع اسكلبزٌای اظ آن َب ثٍ ػمل ويبيس يب ثٍ ميعان اوسمي مًضز اسكلبزٌ قطاض گيطوس؛ مىسًخ گطزيسع ثٍ ايه تطتيوت،
زض كطايىس مامًػٍسبظی ،اوكربة مىبثغ اظ مُمّتطيه يظبيق مكبثربوٍَب ي مكبثساضان محسًة ميضًز ي ثب اوكربة زضسض
مىبثغ ذسمبت مىبست اعّالعضسبوي ثٍ جبمؼٍی مكبثربوٍ تضميه ميگطززع
ثىبثطايه ،ثب تًجٍ ثٍ ايهمٍ مسئلٍی اوكربة يني اظ مُمتطيه ي زض ػيه حوبل ،مطونلتوطيه كؼبليوضَوبی كطايىوس
مامًػٍسبظی اسض؛ زض ايه مقبلٍ ،تالش ضسٌ اسض تب ايه مسئلٍ زض مكبثربوٍی مطمعی آسكبن قسس ض وًی موٍ ثوٍ
ػىًان يني اظ ثعضهتطيه مكبثربوٍَب زض سغح ايطان ي ذبيضميبوٍ ضىبذكٍ ميضًز ،ثطضسي ضًزع ثٍ َميه زليول ،زض ايوه
مقبلٍ ،سيط تبضيري اوكربة مكبة ي تحًل ي تًسؼٍی آن زض ايه مكبثربوٍ اظ اثكسا تبمىًن مًضز تحليل قطاض ميگيطزع

ريػ پضيَؼ ي ابشارگزدآيری اطّالػات

پژيَص حب ط اظ وًع مبضثطزیسض ي ثٍ ضيش تًغيلي اوابش ضسٌ اسوضع ثوطای گوطزآيضی اعّالػوبت ،اظ سويبٍَی
ياضسي ثطای ثطضسي ي تحليل محكًای اسىبز ي مساضك مًجًز ضبمل آييهوبموٍَوب ،اسبسوىبمٍَوب ي غوًضت جلسوبت زض
سبلَبی  1381تب  1386اسكلبزٌ ضسٌ اسضع اكعين ثط ايه ،ثٍ مىظًض تنميول گوطزآيضی اعّالػوبت اظ تاطثيوبت آقوبی
محمًز سبالضی (مؼبيوض َمبَىگي ي ضئيس سبظمبن اظ ،)1386/3/21آقبی جؼلط ثبثضقوسش (مسوئًل ثروص سولبضش ي
كطاَمآيضی مًاز ثؼس اظ اوقالة) ،آقبی محمًز اوكظبضی (مسئًل ثرص سلبضش ي كطاَمآيضی مًاز اظ  1381/7/22تب مُط

 )1389ي آقبی سيسمحمًز َبضمي (مكػسّی ثجض ي سلبضش مكبة اظ  )1378/7/1ي آقبی محمسػلي حنمآثبزی(مسوئًل
ثرص سلبضش ي كطاَمآيضی مًاز اظآثبن  1389تبمىًن) اسكلبزٌ گطزيسع مػبحجٍَب حضًضی ي ثٍ غًضت پطسص ي پبسد
ثًزٌ اسضع

تاريخچٍی مجمًػٍعاسی دركتابخاوٍی مزكشی آعتان قذط رضًی

تبضيرچٍی مامًػٍسبظی زض مكبثربوٍی مطمعی آسكبن قسس ض ًی ثٍ تطتيت زض سوٍ زيضٌی «پويص اظ اوقوالة
اسالمي ايطان»« ،پس اظ پيطيظی اوقالة اسالمي ايطان (« ،»)1379-1358اظ سبل  1381ثٍ ثؼس» موًضز ثطضسوي قوطاض
گطككٍ اسض مٍ زض ازامٍ ثٍ ضطح آن پطزاذكٍ ميضًزع

پيؼ اس اوقالب اعالمي ايزان

اسبس مكبثربوٍی مطمعی آسكبن قسس ض ًی مٍ مكابيظ اظ ضص قطن سبثقٍی تبضيري ي كطَىگي زاضز ،ثوط يقوق
اسضع ثيطكطيه مىبثغ تأميه مكبة ،اظ ضاٌ يقق ي وصض ي اَسا ثٍ يسيلٍی مطزش مسلمبن اظ زاذول ي ذوبضا اظ مطوًض ثوًزٌ
اسض مٍ ثُكطيه ي وليستطيه مكبةَبی مًجًز ذًز ضا ثٍ مكبثربوٍی مطمعی آسكبن قسس ض ًی تقسيم ميمطزٌاووس ي
َمامىًن ويع ايه مبض ازامٍ زاضزع وسرٍوًيسبن مكبثربوٍ زض اػػبض گصضكٍ اظ مكبةَبيي مٍ ثٍ زسض ميآيضزووس ي يوب زض
مكبثربوٍای سطاؽ زاضكىس ،وسرٍثطزاضی ميمطزوس ي ثط ضمبض وسرٍَبی ذغّي مكبثربوٍ مياكعيزوسع اَسا ي يقق اظ عطيق
مكبثربوٍَبی ضرػي ي سلغىكي اوابش ميگطكضع َم چىيه ثب َمّوض ياالی ووًّاة آسوكبن قوسس ،اظ ػًايوس اموالك ي
مًقًكبت مغلقٍی آسكبوٍ ،مكبة ثطای مكبثربوٍ ذطيساضی ميمطزوس (ضبمطی)1367 ،ع

پظ اس پيزيسی اوقالب اعالمي ايزان ( 7531تا )7511

پس اظ پيطيظی اوقالة اسالمي ثب ػىبيض مرػًظ تًليض آسكبن قسس ض ًی ثٍ مكبثربوٍی آسكبن قسس ،مجلـوي
مؼبزل سي ميليًن ضيبل اػكجبض زض َطسبل كقظ ثطای ذطيس مكبة اذكػبظ يبكضع زض سبل  1365ػاليٌ ثط مجلؾ مىظًض زض
ثًزجٍ ،زي مكبثربوٍی ضرػي ويع ثٍ مجلؾ  61125111ضيبل ذطيساضی ضسع زض َميه سبل اعّالػيٍای اوكطبض يبكوض موٍ

آسكبن قسس ض ًی ثٍ مىظًض تأميه مكبة ثطای مكبثربوٍی ثعضه آسكبن قسس آمبزٌ اسض تب مكبثربوٍَبی ضرػوي ضا
مٍ غبحجبن آنَب زايعلت كطيش ،اَسا ي يب يقق ثبضىس ثپصيطزع ثب تأميه سُميٍ اضظ ي اسوكلبزٌ اظ موًپهَوبی يًوسونً،
ذطيس مكبةَبی ذبضجي ويع ثٍ مًاظات تأميه مكبة ظيط وظط مميكٍای اظ اػضبی اوكربة مكبةَبی ذبضجي اوابش گطكضع
ذطيس مكبة ثيطكط اظ ياحس وطط اوكطبضات آسكبن قسس ي سبيط وبضطان مؼكجط مطًض غًضت ميگطكضع ثًزجٍی مكبثربوٍ زض
سبل َ 1367وع ش مجلؾ  258968388ضيبل ثًز مٍ پىابٌ ميليًن ضيبل آن ييژٌی ذطيس مكبة ثًزع
زض تبضيد  31ثُمه َ 1361وع ش مغبثق ثب پىام جمبزیااليّل َ 1413اطی قمطی ،اسبسوبمٍای ثب ووبش «اسوبس
وبمٍی مكبثربوٍی مطمعی آسكبن قسس ض ًی» زض وٍ مبزٌّ ي زي تجػطٌ ثٍ تػًيت َيئض امىبی مكبثربوٍ ي تأييس مقوبش
تًليض آسكبن قسس ض ًی ضسيس (ضبمطی)1367 ،ع

اس عال 7531بٍ بؼذ

زض تبضيد  3ثُمه  1381اسبس وبمٍی زيگطی ثب وبش «اسبس وبمٍی سبظمبن مكبثربوٍَب ،مًظٌَب ي مطمع اسىبز آسكبن
قسس ض ًی» زض  29مبزٌّ ي وٍ تجػطٌ تسييه گطزيسع زض َط زي اسبسوبمٍ ثط كطاَمآيضی ملّيٍی مكبةَبی مطجغ مُومّ
كبضسي ي ؿيط كبضسي ،ملّيٍی مًاز زض ثبة تمبمي ػلًش ثٍ ييژٌ ػلًش اوسبوي زض ظثبن كبضسوي ،ملّيوٍی موًاز زض ظميىوٍی
ػلًش ي مؼبضف اسالمي مٍ زض جُبن تُيٍّ ضسٌ ي ميضًز ،آثبض ثسيغ منكًة مٍ سطچطمٍَبی اغلي ازيبن الُي ،كلسلٍ،
ػلًشَ ،ىط ،تبضيد ي ازثيبت جُبوياوس ،تأميس ضسٌ ثًزع
ثرص آمبزٌسبظی مكبة ثٍ ػىًان يني اظ ثرصَبی مكبثربوٍی مطمعی اظ َمبن اثكسا يجًز زاضوكٍ ي ثوب َمنوبضی
مميكٍ ی اوكربة ي سلبضش مكبة (مٍ اظ چىس مكبثساض ي مكبة ضىبس تطنيل ضسٌ ثوًز) ،مكوبةَوبی چوبپي ضسويسٌ ثوٍ
مكبثربوٍ ضا اػم اظ ذطيساضی ،يقوق ي اَوسا ثوب سويبٍَی مكوبةَوبی ياضزٌ ثوٍ مكبثربووٍ ي غوًضت حسوبة وبضوطان ي
مكبةكطيضبن تغجيق ي سپس ثجض زككط امًال ميمطزوس (ضبمطی)1367 ،ع ثرص آموبزٌسوبظی ظيوط وظوط ازاضٌ ذوسمبت
مكبثساضی اسض مٍ ايه ازاضٌ اظ سبل  ،1382ظيطوظط مؼبيوض َمبَىگي ي ضئيس مكبثربوٍ مطمعی قطاض گطكض ي ثٍ ثروص
سلبضش ي كطاَمآيضی مًاز تـييط وبش يبكضع

ريػ اوتخاب كتاب در كتابخاوٍی مزكشی آعتان قذط رضًی

پس اظ پيطيظی اوقالة اسالمي ايطان ،ضيش مامًػٍسبظی ي گطزآيضی مىبثغ ،مكحوًّل ضوس ي مكبثربووٍی مطموعی
آسكبن قسس مٍ تب قجل اظ اوقالة ،ثيطكط محل وگٍزاضی مىبثغ وليس ،يقلي ي اَسايي ثًز ثٍ گطزآيضی مىبثغ موًضز ويوبظ
جبمؼٍی اسكلبزٌمىىسٌی ذًز پطزاذضع
اوكربة ي گطزآيضی ثٍ ايه ضنل آؿبظ ضس مٍ چىس ولط اظ مبضمىبن مكبثربوٍ ثب ضككه ثٍ مكبة كطيضيَوب ،مكوبةَوبی
جسيس ضا ميذطيسوسع ثب گسكطش ثرصَب ي اكعايص مكبثربوٍَبی ياثسكٍ ثب ايه ايسٌ مٍ ثرصَبی مركلق ثُكوط اظ ويوبظ
مطاجؼبن ذًز مغلغاوس ،اظ مسئًالن ثرصَب زػًت ضس تب ثطای اوكربة مىبثغ مًضز ويبظضبن زضمميكٍی اوكروبة ضوطمض
مىىسع
مىبثؼي مٍ ثطای اضائٍ زض مميكٍی اوكربة مكبة گطزآيضی ميگطزز ثٍ زي ضنل اَسايي ي ذطيساضی كطاَم ميضس:

كتابَای اَذايي

عجق قبوًن ياسپبضی ،وبضطان مًظّقاوس اظ َط مكبثي مٍ ثٍ چبح ميضسبوىس ،ثٍ وسجض تؼساز وطط (اظ َط َعاض وسورٍ،
زٌ وسرٍ) ضا ثٍ وُبز مكبثربوٍی ملّي ظيط وظط يظاضت اضضبز اَساء مىىسع يظاضت اضضبز ويوع ثوط اسوبس ايلًيّوضثىوسی ايوه
مكبةَب ضا ثٍ مكبثربوٍَبی مركلق اظ جملٍ مكبثربوٍ آسكبن قسس اَساء ميمىسع الظش ثٍ شمط اسض مكبثربووٍی مطموعی
آسكبن قسس ض ًی زض ضتجٍ سًش ايلًيّضثىسی ،قطاض زاضزع الجكٍ زض ثبظزيس آقبی غبلحي اميطی ضئيس يقض مكبثربوٍ ملي
اظ مكبثربوٍ مطمعی آسكبن قسس زض سبل  1394پيگيطی اوابش ضس تب مكبثربوٍ آسكبن قسس ض ًی ثوٍ ضتجوٍ زيش تـييوط
پيسا مىس (حنمآثبزی)1395 ،ع
مكبةَبی اَسايي اضضبز اظ زككط تُطان ثٍ عًض مسكقيم ثٍ مكبثربوٍ كطسكبزٌ ميضًزع ثروص سولبضش ي كوطاَمآيضی
پس اظ تحًيل مكبةَب ،اثكسا آن َب ضا ثب مًجًزی مرعن ي سبيط ثرصَب (پبيگبٌ مكبةَبی كبضسي سيمطؽ) ي سوپس ثوب
سيبٍَی تنميل مامًػٍ (پبيگبٌ سلبضشَبی كبضسي) چل ميمىىس ي اگط مكبةَب جسيس ثًزٌ ،يمًضززاض 3وجبضس ،موبضت
سلبضش ثطای آنَب غبزض ميضًز ي ثٍ ػىًان ومًوٍ جسيس زض مميكٍی اوكربة اضائٍ ميگطززع ثٍ جع مكبةَبی اَوسايي
 3مكبثُبی مًضززاض مكبةَبيي اسض مٍ اظ وظط مً ًػي ثب َسفَبی سبظمبن مـبيطت زاضز :مبوىس مكبةَبی ػغق ظضز ي يب مكبةَبيي مٍ قبثل اضائٍ زض ثرصَب وجبضس،
مبوىس مكبةَبی جيجيع

اضضبز ،گبٌ ثؼضي وبضطان ثٍ عًض مسكقيم يل وسرٍ يب ثيطكط اظ اوكطبضات ذوًز ضا ثوٍ غوًضت اَوسايي ثوطای مكبثربووٍ
ميكطسكىسع ثطای مثبل اوكطبضات سمض ،اوكطبضات زاوطگبٌ كطزيسي ،مطمع زائطٌالمؼوبضف ثوعضه اسوالمي ،پژيَطونسٌی
حًظٌ ي زاوطگبٌ يعععع گبَي ذًز مؤلّلبن ويع وسرٍای اظ مكبة ضبن ضا ثٍ مكبثربوٍ اَوسا مويمىىوسع مكوبةَوبی اَوسايي
وبضطان ي مؤللبن َمبوىس مكبةَبی اَسايي اضضبز ثب مًجًزی مكبثربوٍ چل ميضوًز ي زض غوًضت جسيوس ثوًزن موبضت
سلبضش ثطای آن تُيٍّ ميضًز ي زض مميكٍ اوكربة اضائٍ ميگطززع
اظ زيگط مطامعی مٍ ثٍ غًضت اَسايي ،مكبةَبی چبح جسيس ضا ثطای مكبثربوٍ ميكطسكس مؤسّسٍی ومبيطوگبٌَوبی
كطَىگي ايطان ي ضطمض تؼبيوي وبضطان َط اسكبن اسوضع ايوه زي مؤسّسوٍ ،اظ ظيطمامًػوٍَوبی يظاضت اضضوبز اسوض ي
مكبةَبی چبح جسيس ضا ثطذالف يظاضت اضضبز -مٍ مكبةَب ضا اظ عطيق قبوًن ياسپبضی تُيٍّ ميمىس -اظ ثبظاض ذطيساضی،
سپس ثٍ مكبثربوٍ اَسا ميمىىسع ايه زي مؤسّسٍ چًن ثطای مكبةَب َعيىٍ ميمىىس زضگعيىص مكوبةَوب ي مىوبثغ زقّوض
ثيطكطی زاضوسع ثىبثطايه ،مكبةَبيي مٍ اظ سًی ايه زي مؤسّسٍ اَسا ميضًز مؼمًالً مكبةَبی مليس ي ذًثيسضع ايه زي
مؤسّسٍ مكبةَبی اَسايي ذًز ضا َمطاٌ ثب مبؿص ذطيس مكبة ي اعّالػبت مبمل ميكطسوكىس (اوكظوبضیَ،بضومي)1387 ،ع
الجكٍ ثب مطنالتي مٍ زض سبل  1392ثطای وطط ايابز ضس اَسائي تؼبيوي وبضطان قغغ گطزيس (آييهوبموٍ مامًػوٍسوبظی
سبظمبن مكبثربوٍَب ،مًظٌَب ي مطمع اسىبز آسكبن قسس ض ًی)1384 ،ع
عجق آمبضَبی اضائٍ ضسٌ اظ سًی ثرص آمبزٌسبظی زض سبل  ،1395آمبض مكوبةَوبی اَوسايي ثوٍ مكبثربووٍ ضوبمل
مكبثُبی اَسائي اضضبز ،مكبثربوٍَبی ضرػي ،اَسايي مؤللبن ي وبضطان  124228وسرٍ ثًزٌ مٍ اظ ايوه تؼوساز 74115
وسرٍ قبثل اسكلبزٌ ،ي زض زككطَب ثجض گطزيسٌ اسض ي تؼساز  51123وسرٍ ثٍ زليل ؿيطقبثل اسكلبزٌ ثًزن زض مكبثربوٍ ثٍ
مرعن مكبة زض گطزش (اوجبض مًقّض) مىكقل ضسٌ اسضع مامًع آمبض مكبةَبی اَسايي ضسيسٌ ثٍ مكبثربوٍ زض پىج سوبل
اذيط ي تؼساز مكبةَبی ثجض ضسٌ زض جسيل ضمبضٌ 1ومبيص زازٌ ضسٌ اسض (حنمآثبزی)1395 ،ع

جسيل 1ع آمبض مكبةَبی اَسايي زض پىج سبل اذيط

سبل

مىبثغ اَسايي ي اضضبزی ضسيسٌ

مىبثغ اَسايي ثجض ضسٌ

1391

131971

45215

1391

131845

99337

1392

134184

79331

1393

111194

66191

1394

112731

61372

1395

124228

74115

زليل مبَص مىبثغ اَسائي زض سبلَبی  1393ي  1394ػسش زضيبكض مكت زضسي ثٍ زليل قوسيمي ثوًزن آن ثوًزٌ ي
زليل اكعايص مىبثغ اَسائي زض سبل  1395زضيبكض چىس مكبثربوٍ ضرػي ثًزٌ اسض (حنمآثبزی)1395 ،ع

كتابَای خزيذاری
ثرص ػمسٌی مكبةَبيي مٍ ثطای مكبثربوٍ ذطيساضی ميگطزز ،تًسّظ مبضگعاضاوي مٍ زض مطُس ي ضُطَبی زيگط ثب
مكبثربوٍ َمنبضی زاضوس ،كطاَم ميگطززع ايه مبضگعاضان ومًوٍَبی جسيس ضا َمطاٌ ثب پيص مبؿص ذطيس ميكطسكىس ي َوط
آن چٍ اوكربة وگطزز ،ثطگطض زازٌ ميضًزع
ثؼضي اظ مبضگعاضان ،ترػّػي مبض ميمىىس ي اوكطبضات آنَب زض يل ظميىٍی مً ًػي ذبظّ اسض ي مكرػّػوبن ي
مطبيضان ذًثي ثطای مكبثربوٍ زض ضضكٍی مطثًط َسكىسع ثٍ ػىًان مثبل «اوكطبضات ماس زاووص» زض ضضوكٍَوبی ػلوًش
پعضني مبض ميمىس ي ومًوٍَبی جسيس مكبةَبی ايه ضضكٍ ضا ثٍ مكبثربوٍ ميكطسكس ي زض ظميىٍی مكبةَوبی پعضوني،
مطبيض ذًثي ثطای ثرص سلبضش اسضع ي يب «مطمع اسىبز اوقالة اسالمي» مٍ زض مً ًع تبضيد ي اسىبز مبض مويمىوس ي
ومًوٍَبی جسيس مكبةَبی ايه ضضكٍ ضا ثٍ مكبثربوٍ ميكطسكسع ثطذي زيگط اظ مبضگعاضان ،ػمًمي ي زض َمٍ ظميىوٍَوبی
مً ًػي مكبة مىكطط ميمىىس ،مبوىس «اوكطبضات امبش» ي «ثٍوطط»ع
مامًع آمبض مكبة َبی ذطيساضی ضسٌ زض پىج سبل اذيط زض جسيل ضمبضٌ  2وموبيص زازٌ ضوسٌ اسوض (حنومآثوبزی،

)1395ع
جسيل 2ع آمبض مكبةَبی ذطيساضی زض پىج سبل اذيط
سبل

مىبثغ ذطيساضی ضسٌ

1391

194731

1391

179494

1392

125419

1393

131864

1394

113529

1395

111114

زليل اكعايص ذطيس مىبثغ زض سبل  1391تأسيس مكبثربوٍَبی ثطينضُطی ي تُيوٍ مىوبثغ ثوطای آنَوب ثوًزٌ اسوض
(حنمآثبزی)1395 ،ع

ومايؾگاٌَای كتاب
ينوي زيگووط اظ ضيشَووبی اوكروبة ي گووطزآيضی مىووبثغ زض مكبثربووٍی مطمووعی آسووكبن قوسس ،ذطيووس مسووكقيم اظ
ومبيطگبٌ َبی مكبة اسضع اظ جملٍ ومبيطگبٌ ثيه المللي مكبة تُطان ،ومبيطگبٌ مكبة اسكبن ذطاسوبن ،ومبيطوگبٌَوبی
مكبة ي پبيگبٌَبی اعّالػبتي ؿيط كبضسي يععععع
مكبة َبی جسيس مطثًط ثٍ وبضطان زيلكي مبوىس مطمع آمبض ايطان يب اوكطبضات سبظمبنَبی ذبظ زيلكي مبوىس زاوطوگبٌ
امبش محمّس ثبقط ياثسكٍ ثٍ يظاضت اعّالػبت اسض مٍ ثٍ يظاضت اضضبز اضسبل وميگطزز ي زض ومبيطگبٌَوبی مكوبة ػط وٍ
ميضًز ي كطغض ذًثيسض تب مكبثربوٍ ومًوٍَبی آن ضا اظ ايه ومبيطگبٌَب ذطيساضی مىسع
ثُكطيه ضاٌ تُيٍّ ي گطزآيضی مكوبةَوبی مسوطی ي زضذًاسوكي ثروصَوبی مكبثربووٍ ،ذطيوس مسوكقيم اظ َمويه
ومبيطگبٌَبسضع ظيطا تُيٍّ ی يل وسرٍ ي تؼساز پبييه اظ يل ػىًان مكبة ثطای مبضگعاضان مقطين ثٍ غطكٍ ويسض ي زض
ايه ظميىٍ َمنبضی ظيبزی وميمىىسع ثىبثطايه ،ثُكطيه كطغض ثطای تُيٍّی مكبةَبی مسوطی ذطيوس اظ ومبيطوگبٌَوبی

مكبة اسضع
الجكٍ ذطيس اظ ومبيطگبٌ َب ثٍ مًاظات اميبظات مثجض ،مؼبيت قبثلي تأملي ويع زاضز ،اظ جملٍ اظزحبش ثيص اظ حس ي اوكظوبض
زض غقَبی عًالوي ،وساضكه ضىبذض مبكي اظ تمبش مىبثغ ي زض وكياٍ اوكربة وسىايسٌ ،كطغض اوسك ي طيضت َعيىوٍ
مطزن ثًزجٍ ،تحميل َعيىٍ َبی سلط ،اقبمض ي اوكقبل مىبثغ ي مًاضز زيگوطی موٍ زض ايوه مقبلوٍ ومويگىاوس (اووبضی ي
سيسحسيىي)1391 ،ع

خزيذ يا اَذای كتابخاوٍَای ؽخصي
يني زيگط اظ ضيشَبی گطزآيضی مىبثغ زض مكبثربوٍی مطمعی آسكبن قسس ،ذطيس مكبثربوٍَبی ضرػويسوض موٍ
پس اظ پيطىُبز مبلل مكبثربوٍ ،مبضضىبس اضظيبة مكبةَبی چبپي ي زض مًضز مكبثربوٍَبيي مٍ حبيی وسد ذغّي ثبضوس
ثٍ َمطاٌ مبضضىبس اضظيبة وسرٍَبی ذغّي ،مكبثربوٍ ضا اضظيبثي ميمىىس مٍ زض غًضت اضظضمىسثًزن ،ذطيساضی ميضًزع
زضگصضكٍ ،ايه مكبثربوٍَب ثٍ عًض يلجب ذطيساضی مي گطزيس ،يلي زض حبل حب ط ثٍ زليل ايوه موٍ زضغوس مكوبةَوبی
تنطاضی ثيطكط ضسٌ اسض اظ ايه مكبثربوٍَب كقظ ثٍ غًضت گعيىطي ،ي ثط اسبس مسطی مرعن ذطيساضی مويگوطززع زض
غًضت ػسش مًاكقض مبلل ثطای كطيش گعيىطي ،اگط مىبثغ ذغّي وليس زض مامًػٍی مكبثربوٍ ضرػي مًجوًز ثبضوس
ثىب ثٍ تطريع مبضضىبس اضظيبة احكمبل ذطيس تمبش مامًػٍی مكبثربوٍ يجًز زاضزع
گبَي مكبثربوٍَبی ضرػي تًسّظ مبلنبن آن اَسا ميگطززع ايه مكبثربوٍَب زض گصضكٍ ،ثٍ ضاحكي پصيطككٍ ميضوس،
امب زض حبل حب ط سؼي ميضًز ثسين پيصضطط ي ثٍ غًضت اَسايي پصيطككٍ گطزز وٍ يقليع ي ضططَبيي اظ قجيل يقوق
ثطای منبوي ذبظ پصيطككٍ وميضًزع ظيطا يقق ،مسبيل ضطػي ثٍ زوجبل زاضز ي ثطای مكبثربوٍ محسيزيّض ايابز ميمىسع
زض سبل  ،1386آييهوبمٍی زضيبكض مىبثغ اَسايي سبظمبن تًسّظ ثرص آمبزٌسبظی مكبثربوٍ تُيٍّ ي تىظيم گطزيسٌ مٍ
مىبثغ اَسايي عجق آن پصيطككٍ ميضًزع ضطايظ ػمًمي پصيطش مىبثغ عجق كطش اعالػبتي مىبثغ اَوسائي ثوٍ ضوطح ظيوط
اسض:
َ -1ط گًوٍ مىبثغ اَسايي ثٍ سبظمبن مكبثربوٍَب ،مًظٌ َب ي مطمع اسىبز آسكبن قسس ض ًی تىُب ثٍ غًضت اَساء
قبثل قجًل ميثبضس ي كقظ مكبثُبی ذغي ضا ميتًان ثٍ غًضت يقق اَساء ومًزع

 -2زضيبكض مىبثغ اَسائي ثٍ سبظمبن ثسين پيصضطط ذبغي اظ سًی اَساءمىىسٌ محكطش ميثبضسع
 -3مىبثغ اَسائي حست تطريع مبضضىبسبن ثطای مكبثربوٍَبی سبظمبن ثجض ميضًزع مىبثغ موبظاز ثوٍ مكبثربووٍ
سيبض يب مرعن مكبة زض گطزش سبظمبن مىكقل ي حست زضذًاسض مكبثربوٍَب ،مطامع كطَىگي ،ػلموي ي زاوطوگبَي
مطًض ثٍ آنَب اَساء ميگطززع
 -4پصيطش مىبثؼي مٍ اظ عطيق اضث ثٍ اكطاز ضسيسٌ مىًط ثٍ اضائٍ گًاَي منكًة اوحػبض يضاثض ي مؼطكوي يول
ولط ثؼىًان ومبيىسٌ قبوًوي يضثٍ جُض اَسای مىبثغ طيضی ميثبضسع
 -5مىبثغ اَسايي ثبيس اظ وظط كيعيني سبلم ي تب حس ممنه ثٍ غًضت ثسكٍثىسی ي ثب مطرّػبت مبمل اَسامىىوسٌ،
تحًيل ضًزع
 -6سبظمبن اظ اضائٍ َط گًوٍ كُطسض مىجغ اَسائي زضيبككي مؼصيض ميثبضسع
وسرٍَبی جسيس ثٍ ضيشَبيي مٍ شمط ضس گطزآيضی ي زض مميكٍی اوكربة مكبة اضائٍ ميضًزع مسئًالن ثرصَبی
مكبثربوٍی ػمًمي ي مسؤيليه مكبثربوٍَبی ياثسكٍ ثب حضًض زض مميكٍی اوكربة ،مىبثغ مىبست ي مليس ضا ثوب تًجّوٍ ثوٍ
ويبظَبی مطاجؼبن ذًز ،گعيىص ي تؼساز مًضز زضذًاسض ضا زض مبضت سلبضش ثجض ميمىىسع
اظ جملٍ مبضَبی مليسی مٍ زض ثرص سلبضش ي كطاَمآيضی اوابش ضسٌ اسض ،ميتًان ثٍ مًاضز ظيط اضبضٌ مطز:
 -1ايابز پسض سبظمبوي ثب ػىًان مكبثساض مكػسّی ثطضسي ي تنميل مامًػٍ مٍ مسئًل پويگيوطی مكوبةَوبی
مسطی ثرصَب ،ثرػًظ مرعن مكبةَبی چبپيسضع اظ مبضَبيي مٍ تبمىًن زض ايه ظميىٍ تًسّوظ ايطوبن اواوبش
ضسٌ ،مقبيسٍی مًجًزی مكبثربوٍَبی آسكبن قسس ثب مكبثربوٍی ملّي ي ضىبسبيي مكبةَبی مسطی مامًػٍ اسضع
چىبن چٍ ايه پسض ثٍ ضنل يل ياحس ثب تؼساز مبضمىبن ثيطكطی گسكطش يبثس ي تُيٍّی مكبةَبی مسطی ثرصَوب
ثٍ ضنل جسّیتطی زوجبل ضًز مطنالت ثرصَب زض ايه ثبضٌ ثطعطف ذًاَس ضسع
 -2تطنيل مميكٍای تًسّظ ثرص كطاَمآيضی ي سلبضش مًاز ثطای تنميل مامًػٍی مكوبةَوبی اسوالمي ثوب
تًجٍّ ثٍ َسفَب ي سيبسضَبی مالن سبظمبن مجىي ثط تطييج ي گسكطش ػلوًش ثوٍ ييوژٌ ػلوًش اسوالمي ي مؼوبضف
مصَت حقٍّی جؼلطی مٍ زض آييهوبمٍی مامًػٍسبظی ي ثيبويٍّی چطماوساظ ثيسض سبلٍی آسكبن قسس ثط آن تأميس
ضسٌ اسضع اظ مبضَبيي مٍ ايه مميكٍ تبمىًن اوابش زازٌ مقبيسٍی مًجًزی مكبةَبی ػلوًش اسوالمي (چوبح سوبل

 )1384مكبثربوٍی آسكبن قسس ثب مًجًزی مكبةَبی ػلًش اسالمي(چبح سبل  )1384زض مكبثربوٍی ملّيسضع
 -3تقسيم ثًزجٍی ذطيس مكبة ثيه ثرصَب ي مكبثربوٍَبی سبظمبن ي تؼييه سقق ذطيس ثطای َطمساش ثط اسبس
ضتجٍثىسی آنَبع ضبذعَبيي مٍ زض ضتجٍی مست ضسٌ ،مؤثّط اسض ػجبضتاوس اظ -1 :ظيطثىبی مليس مربظن  -2كضبی
مًجًز ثطای تًسؼٍی مربظن  -3مًجًزی مكبثربوٍ  -4تؼساز اػضبی كؼّبل  -5تؼساز مىبثغ امبوض زازٌ ضسٌ زض سبل
(زض ثرصَبی امبوض)  -6تؼساز مىبثغ مغبلؼٍ ضوسٌ زض سوبل (زض تبالضَوبی مغبلؼوٍ)  -7ثبكوض تحػويلي مطاجؼوبن
(اوكظبضیَ ،بضمي)1387 ،
سبيط كؼبليضَبيي مٍ تًسظ ثرص سلبضش ي كطاَمآيضی مًاز زض سبلَبی اذيط اوابش ضوسٌ ي زض ضيووس اوكروبة
مكبة تبثيط مثجكي زاضكٍ اسض ميتًان ثٍ مًاضز شيل اضبضٌ مطز:
-1تُيٍ ي ذطيساضی مىبثغ ثطای مكبثربوٍَبی ياثسكٍ جسيسالكبسيس زض ضُطَبی قًچبن ،تطثض حيسضيٍ ،سوجعياض ي
ععع
 -2اسووكلبزٌ اظ مطووبيضان ترػػووي (آقبيووبن زمكووط ضيحووي ،زمكووط ضيضووه ووميط ،زمكووط ووبثغي ي ععع ) زض امووط
مامًػٍسبظی
 -3ايابز سبمبوٍ اوكربة مكبة النكطيويني سبكبش ػاليٌ ثط اوكربة مكوبة حضوًضی جُوض تؼبمول زيسوًيٍ ثوب
مكبثساضان ،ػليالرػًظ مكبثساضان مكبثربوٍَبی ياثسكٍ ثطين ضُطی
 -4زسكطسي ثٍ اعالػبتي چًن سبثقٍ مبلي ،امًض ثجض ،تقسيم ثًزجٍ ي عععع ثب ايابز سبمبوٍ سبكبش
 -5سيبسضگصاضی ماعا ثطای تمبمي ومبيطگبٌَبی ػمًمي ي ترػػي ثطای ذطيس مىبثغ چبپي ،ػطثي ،التيه ي ععع

وتيجٍگيزی
مغبلؼٍ ي ثطضسي تبضيرچٍی مكبثربوٍی آسكبن قسس ض ًی ثٍ لحبػ مامًػٍسبظی ي اوكربة مكبة وطبن ميزَس
مامًػٍی مكبثربوٍ ي آمبض اسكلبزٌ مىىسگبن ثؼس اظ اوقالة اسالمي ضضس كعايىسٌای زاضكٍ اسوض ي كؼبليوضَوبی ثروص
كطاَم آيضی ي سلبضش مًاز ثطای ضكغ ويبظَبی مطاجؼبن ثٍ عًض چطمگيطی تًسؼٍ ي گسوكطش يبككوٍ اسوضع چىوبن موٍ
زضحبل حب ط تًسظ مبضگعاضان ثب امثط وبضطان سطاسط مطًض زض اضتجبط اسض ي ثب حضًض گسكطزٌ زض ومبيطگبٌَوبی مكوبة

ميتًان اظُبض زاضض زضغس ثباليي اظ مكبةَبی مًجًز زض ثبظاض وطط ثٍ مكبثربوٍ اضسبل ميضًزع
آمبض مكبةَبی اَسائي ثٍ مكبثربوٍ ضقم ثباليي ضا زض ثط ميگيطز ي ثوب تًجّوٍ ثوٍ قساسوض مكبثربووٍی آسوكبن قوسس
ض ًی ،چىبنچٍ ثطای تجليؾ زض ايه ظميىٍ ثطوبمٍ ضيعی مىبسجي غًضت گيطز مكبثربوٍ مىوبثغ ثوي ضومبضی ضا اظ ايوه ضاٌ
زضيبكض ذًاَس مطزع ثٍ عًض ملي ،ثط اسبس آن چٍ ضطح زازٌ ضس ميتًان وكياٍ گطكض مامًػٍسبظی ي اوكربة مكوبة
زض مكبثربوٍی آسكبن قسس ضبمل زي مطحلٍی اسبسي ميضًز:
مطحلٍی ايل كؼبليكّي اسض مٍ زض ثرص آمبزٌسبظی اوابش ميضًز ي مىبثغ جسيس ثٍ زي ضيش ذطيساضی ي اَوسايي اظ
ثبظاض وطط گطزآيضی ي ثٍ ػىًان وسورٍی ومًووٍ زض مميكوٍی اوكروبة موٍ مكطونل اظ ومبيىوسگبن ثروصَوبی ازاضٌی
مكبثربوٍی ػمًمي ي مكبثربوٍَبی ياثسكٍ ميثبضس اضائٍ مي گطززع زض ايه مطحلٍ َسف ي سؼي مبضمىوبن ثروص كوطاَم
آيضی ي سلبضش ،زسكطسي َطچٍ ثيطكط ثٍ مىبثغ جسيس زض ثبظاض وطط ميثبضسع
ثطای ويل ثٍ ايه مقػًز ي گطزآيضی مامًػٍای جبمغ ي مليس ثب تًجٍ ثٍ تًسوؼٍ زض زويوبی وطوط ،مبضمىوبن ثروص
كطاَم آيضی ي سلبضش مًاز ثبيس آگبَي ي ضىبذض مبكي اظ زويبی وطط ي ضييسازَبی مطثًط ثٍ آن ضا زاضكٍ ثبضىسع مغبلؼٍ
وططيبت مطتجظ ،جسكاً زض ايىكطوض ،حضًض زض ومبيطگبٌَبی مكبة ،ميعگطزَب ي َمبيصَب ثٍ ايه امط ممل ميمىسع
مطحلٍی زيش مطثًط ثٍ ومبيىسگبن ثرصَب ي مكبثربوٍَب اسض مٍ ثب ضطمض زض مميكٍی اوكربة ثبيس اظ ميبن مىوبثؼي
مٍ اضائٍ ميضًز مكبة َبی مًضز ويبظ ضا ثٍ تؼساز الظش زضذًاسض مىىسع زض ايه مطحلٍ مكػسيبن اوكربة ،وقص محًضی زض
گعيىص زاضوس ي َط مساش ثط اسبس مُبضتَبی شَىي ذًز ي اعالػبتطبن اظ َسفَب ي سيبسوضَوبی موالن سوبظمبن ي
آييهوبمٍی مامًػٍ سبظی ،ضىبذض مبكي اظ مامًػٍ ی مًجًز ي ضىبسبيي وقبط قًّت ي ؼق مامًػوٍ ي ذوالءَوب ي
ممجًزَبی مًجًز ثٍ مىظًض ايابز َمبَىگي ي تؼبزل زض مامًػٍ ي ضىبذض اظوًيسىسگبن ،مكطجمبن ي وبضطان ي ميوعان
اػكجبض آوبن ثٍ اوكربة ميپطزاظوسع ايه زاوص شَىي زض َمٍی مكػسيبن اوكربة ،ثٍ يل ميعان ويسض ي ثسكٍ ثٍ تاطثٍ ي
ميعان مغبلؼبت ي كؼبليضَبی َط مساش مكلبيت اسضع
ثٍ عًضذالغٍ اوكربة مىىسگبن ،ثيطكط ثط اسبس شَىيّبت ذًز ي ويبظ مطاجؼبن ضبن مىبثغ ضا زضذًاسض مويمىىوسع زض
ايه ظميىٍ مكبثربوٍ ثبيس ثب تًجٍّ ثٍ اَساف ملّي ذًز ي مبَيض اسكلبزٌ مىىسگبن ،ايلًّيضَب ي محسيزيّضَب ،ثٍ عوًض ملّوي
سيبسضَبی اوكربة ضا عجق آن چٍ زض آييه وبمٍی مامًػٍسبظی آيضزٌ ضسٌ ثٍ غًضت زسضوبمٍ ثٍ مكػسّيبن اوكربة،

اثالؽ ومبيس؛ تب اوكربة زض ضاسكبی اَساف مكبثربوٍ ي ثٍ زيض اظ سليلٍَبی ضرػي ي مكىبست ثب جبمؼٍی مكبثربوٍ اواوبش
گيطزع

پيؾىُادات پضيَؼ
مسيطيّض مامًػٍ يني اظ ثىيبزیتطيه ي مُمتطيه يظيلٍَبی مكبثربوٍَب ثٍ ضمبض ميضيز ي يني اظ وقصَبی اغلي
يل مكبثربوٍ ،اوكربة مىبستتطيه مىبثغ اظ زويبی اعّالػبت ثطای موبضثطان آن مكبثربووٍ اسوضع زض ايىاوب ثوطای ثُجوًز
ي ؼيض مامًػٍَب ي اكعايص ميليض ذسمبتضسبوي ،ضاٌمبضَب ي پيطىُبزَبيي اضائٍ ميضًز:
 -1ثٍ عًض اغًلي تُيٍّی مىبثغ اعّالػبتي ثبيس ثط اسبس ويبظَبی اعّالػبتي ثبللؼل ي ثبلقًٌّی جبمؼٍی مكبثربووٍ
ثبضسع َطگًوٍ ثيتًجُّي ،سُلاوگبضی يب اضكجبٌ زض ضىبذض ويبظَبی اعّالػبتي مىاط ثٍ تُيٍّی مىبثؼي ميگوطزز موٍ
تقب بيي اظ عطف جبمؼٍی اغلي مكبثربوٍ ثطای آنَب يجًز ورًاَس زاضض ي َعيىٍَبی ا بكي ضا ويوع ثوٍ مكبثربووٍ
تحميل ذًاَس مطزع ثىبثطايه مبض ويبظسىاي ثبيس تًسّظ مكبثساضاوي مٍ زض ايه ظميىٍ ترػّع زاضوس ثٍ ضيشَبی ػلمي
(مبوىس اسكلبزٌ اظ پطسطىبمٍ ي اوابش پژيَصَبی مبضثطزی ،تىظيم ي تنميل ثطگوٍی مرػوًظ زضذًاسوض مكوبة،
اضتجبط ثب اسكلبزٌمىىسگبن يععع) ي ثٍ عًض مسكمطّ زض ثرصَب اوابش گيطزع
 -2الظش اسض ثطای اضظيبثي مامًػٍ زض زيضٌَبی ظمبوي مطرع ،زض تمبمي ثرصَوب ي اضائوٍی گوعاضش وقوبط
قًّت ي ؼق مامًػٍ ثٍ مىظًض َمبَىگي زض مامًػٍسبظی ي ايابز تؼبزل زض مامًػٍ ،ثطوبمٍضيعی ضًزع
 -3وگطش اكعايص آمبض مًجًزی اظ سًی مسئًالن ي مكػسّيبن اوكربة ،ثبيوس ثوٍ سوًی اضتقوبی سوغح ميلوي
مامًػٍَب تـييط يبثسع
 -4اضتجبط ي تؼبمل مكبثساضان ي مبضضىبسبن مكبثربوٍ ثب ثرص كطاَمآيضی ي سلبضش مًاز ي اضائٍی گوعاضشَوبی
مكقبثل زض مًضز مىبثغ ميتًاوس زض گطزآيضی مامًػٍای جبمغ ي ضيظآمس مؤثّط ثبضسع اظ آنجبيي مٍ مليٍ مكبثُبی مًضز
ويبظ ضا وميتًان اظ ومبيطگبٌ تُيٍ مطز مبضضىبس مىبثغ مسطی مكبثربوٍ ثبيس ضاٌحلَبی تنميلي زيگطی اتربش ومبيسع
 -5اوكربة مكبةَب تًسظ مبضضىبسبن قجل اظ حضًض زض ومبيطگبٌَب زض يقض آوُب غوطكٍ جوًيي ذًاَوس ضوس (زض
محل ومبيطگبٌ كقظ ذطيس غًضت گيطز)ع

 -6ذطيس مىبثغ تب ظمبن ثطگعاضی ومبيطگبٌ ثٍ تؼًيق ويلكس ثلنٍ جُوض زسكطسوي سوطيغ مطاجؼوبن ثوٍ ويبظَوبی
اعالػبتي زض عًل سبل ويع ايه مبض اوابش گيطزع
 -7وًاقع سبمبوٍ سبكبش ي وطشاكعاض يضيز اعالػبت جُض جسكاًی ثُكط ي زض وُبيض ذطيس زقيقتط ثطعطف گطززع

مىابغ ي مآخذ
1ع اقبضةپطسض ،مطيم؛ ضؼجبوي ،احمس؛ ضطيقمقسشَ ،بزی؛ ي وبزضیاذطاجي ،كبعموٍ ()1392ع وظزات كتابذاران
ي كاركىان كتابخاوٍَای داوؾگاٌَای اصفُان ي ػلًم پشؽكي اصفُان در خصًؿ ضزيرت
مًلفٍَای مجمًػٍگغتزی  Stuart Leeدر كتابخاوٍَای داوؾگاَيع مسيطيض اعالػبت سالمضع
 ،)1( 11غع 78 – 67ع
2ع اوبضی ،كبعمٍ؛ سيسحسيىي ،ضُطٌ ()1391ع ومايؾگاٌَای كتاب ي مجمًػٍعاسی دركتابخاوهٍَهای
داوؾگاَي در مغائل مجمًػٍعاسی در كتابخاوٍَای ايزان :مجمًػٍ مقالٍَهای چُهارميه
َمايؼ عزاعزی اتحاديٍی اوجمهَای ػلمي -داوؾجًيي كتابذاری ي اطالعرعاوي ايزان
(ادكا) .تُطان :وطط مكبثساضع
3ع سيىبيي ،ػلي ()1378ع مجمًػٍعاسی در كتابخاوٍَا[ .ييزايؼ]2ع تُطان :سوبظمبن مغبلؼوٍ ي توسييه
مكت ػلًش اوسبوي زاوطگبٌَب (سمض)ع
4ع ضبمطی ،ضمضبوؼلي ()1367عگىج َشار عالٍ (مكبثربوٍی مطمعی آسكبن قسس ض ًی قجل ي ثؼس اظ اوقالة)ع
مطُس :مكبثربوٍی مطمعی آسكبن قسس ض ًیع
5ع محسىي ،حميس ()1391ع مجمًػٍعاسی ي خذمات تحًيل مذركع تُطان :وطط مكبثساضع
6ع محمساسمبػيل ،غسيقٍ؛ غبلحيككحآثبزی ،ظَوطا ()1391ع وگهاَي بهٍ يضهؼيج مجمًػهٍعهاسی در
كتابخاوٍ َای ػمًمي .مطالؼٍ مًردی :كتابخاوٍَای ػمًمي ؽُز كزمهانع مكبثوساضی ،آضضويً ي
وسرٍپژيَي :مكبة مبٌ مليبتع سبل پبوعزَم ،ضمبضٌ 2ع غع 115-98ع

7ع سبظمبنع آييهوبمٍ مامًػٍسبظی سبظمبن مكبثربوٍَب ،مًظٌَب ي مطموع اسوىبز آسوكبن قوسس ض وًی ،مػوًة
1384/14/21ع
8ع سبظمبنع آئيهوبمٍ مىبثغ اَسائي سبظمبن مكبثربوٍَب ،مًظٌَب ي مطمع اسىبز آسكبن قسس ض ًی ،مػًة 1386ع
9ع اوكظبضی ،محمًزع مبضضىبس مسئًل ي اثًاةجمؼساض ثرص سلبضش ي كطاَمآيضی مىبثغع سوبظمبن مكبثربووٍَوب،
مًظٌَب ي مطمع اسىبز آسكبن قسس ض ًی ،مطُسع مػبحجٍ ،ثُمه 1387ع
11ع حنمآثبزی ،محمسػليع مبضضوىبس مسوئًل ي اثوًاةجمؼوساض ثروص سولبضش ي كوطاَمآيضی مىوبثغع سوبظمبن
مكبثربوٍَب ،مًظٌَب ي مطمع اسىبز آسكبن قسس ض ًی ،مطُسع مػبحجٍ ،زی 1395ع
11ع َبضمي ،محمًزع مكبثساض ثجض ي سلبضش مىبثغ كبضسيع سبظمبن مكبثربوٍَب ،مًظٌَب ي مطمع اسىبز آسكبن قوسس
ض ًی ،مطُسع مػبحجٍ ،ثُمه 1387ع

