
 

 ی هزکشی ی تکزین هزاجؼاى در کتابخاًِ بزرعی عابقِ

 آعتاى قذط رضَی

 1سادُ یقاعوجَاد 

 2یقطب ذیع یهْذ ذیع

 چکیذُ

دشداخشِ اػز ٍ ثاب اػاشفبدُ اص اػاٌبد ٍ هاذاسج هَػاَد  ثاِ        سػَّ اسثبةايي هقبلِ ثِ هفَْم ٍ الگَّبي سفشبسي هَفق ٍ هإطش دس سكشين  

ِ     اصػولِّبي هخشلف  ثشسػي ايي هؼئلِ اص ػٌجِ ي هشباضي سػاشبى ساذع دشداخشاِ ٍ دس دبيابى        هٌبثْ  خاذهبر ٍ ًراشٍي اًؼابًي دس بشبثخبًا

 درـٌْبدّبيي ثشاي ثْجَد ٍهٔرز حبهش اسائِ بشدُ اػز. 

 

 ي هشبضي سػشبى سذع سهَي بى  الگَّبي سفشبسي  بشبثخبًِسكشين هشاػٔ ی:ّای هَضَػ کلیذٍاصُ

 

 هقذهِ 

ساَاى سى سا   ي اثٔبد صًذگي ثـشي ػبسي اػز ٍ هي ي سى دس ّوِ بِ ػرٌشُ يشياًكبسًبدزاكل سكشين  يكي اص اكَل  

ّبي هخشلف فٔبل دس ػٌح يك بـاَس   (. اهشٍصُ ػبصهبى1383هبهي دٍام ٍ ثقبء سٍاثي فشدي ٍ اػشوبٓي داًؼز )هٔبدي  

ًوبيٌاذ. ثخاؾ    هاي ى ي خذهبر ثِ هـاششيب  يب ػْبى  ثخؾ صيبدي اص ًرشٍ ٍ ثَدػِ خَد سا كشف چگًَگي سكشين دس اسائِ

 اػز. « سكشين»دس هَهَّ  يضيس ثشًبهِّب ثِ چگًَگي  ز يب ؿكؼز هأهَسيز ٍ اّذاف ػبصهبىثضسگي اص هَفقر

ّبي سؼبسي  داسًذ. ػبصهبى سػَّ اسثبةثَدى  سٍيكشدّبي هشفبٍسي ثِ سكشين  يشسؼبسرغّب ثب سَػِ ثِ سؼبسي ٍ  ػبصهبى 

سسجاب سا حازف ثلكاِ ػاَد      سٌْاب  ًِبٌٌذ  ًوبيٌذ ثب خذهبسي بِ اسائِ هي بؼت دسسهذ  سالؽ هيهجٌي ثش  ّذفـبىثب سَػِ ثِ 

 يضرثشاًگ چبلؾي خذهبر سايگبى  هَسٔرز  ز اسائِثب سَػِ ثِ هبّر يشسؼبسرغّبي  ىػبصهب ؛ اهبسٍسًذ ثِ دػزثرـششي ّن 

ِ    سٍسًذ ٍ اص ًشف ديگش ػب ثِسا  سػَّ اسثبةثبيذ سكشين  ًشف كياصداسًذ.  ّاب ٍ   ثب ثَدػِ هـخلي هَاػاِ ّؼاشٌذ. بشبثخبًا

ِ   يشاًشفبٓرغ ًَس ثِّبيي ّؼشٌذ بِ  سشيي ػبصهبى هْن اصػولِ يسػبً اًالّهشابض  بهٔاِ  ي خاذهبر هْان ثاشاي ػ    ثاِ اسائا

                                                 
 ي ثبص سسبيبى بشبثخبًِ هشبضي  ببسؿٌبع بشبثذاسي. سئرغ ثخؾ سبالس سفؼِ ا 1
 سػبًي هٌجَٓبرببسؿٌبػي اسؿذ بشبثذاسي ٍ ببسؿٌبع اًالّ ا 2



 

 .اًذ هـغَل

ّاب ثاشاي ساهاي     ّاب ٍ ػابصهبى   ثَدُ ٍ ثؼاربسي اص اداسُ  شيًبدز اػشٌبةّب يك اهش  ي سكشين هشاػٔبى دس بشبثخبًِِ ًِشي

بٌٌاذ. اياي دس حابلي     ي ديگشي ًگبُ هاي  خَد ايي هؼئلِ سا ثؼربس هْن سلقي ًوَدُ ٍ ثِ سى ثِ ديذُ سػَّ اسثبة داؿشي ًگِ

دس  ّابي خاَد سا   اًشطي ٍ فٔبلراز     ّذف اكلي فشٌّگ بشبثذاسي اػز ٍ هذيشيز ٍ ببسبٌبىسػَّ اسثبةاػز بِ سهبيز 

 (.1384بٌٌذ )ٍايٌگبًذ   ػْز ًرل ثِ ّذف هزبَس ّذايز هي

ِ هشاػٔبى  ثِّب  اهشٍصُ ػضء هجبحض اػبػي ّش ػبصهبى خذهبسي ثَدُ ٍ دس بشبثخبًِ سػَّ اسثبةثحض سهبيز    ٌٓاَاى  ثا

ّاب سا   ٍ ببسبٌابى سى  ثَدُّب  بٌٌذگبى اص آوبي دائوي بشبثخبًِ . ثؼربسي اص هشاػِٔؿَد يهسبي بشبثخبًِ سَػِ  ييسش ياكل

 سَاى ؿبّذ ؿكَفبيي خذهبر ٓبلي ثِ آوبء ثَد. ؿٌبػٌذ. دس چٌري هحرٌي هي هي يخَث ثِ

هٌلَة ٍ ببسسهذ دس ػْز سؼشيْ دس  ًِبم ثِاص اثشذاي درشٍصي اًقالة اػالهي ايؼبد سحَل دس ًِبم اداسي بـَس  ًرل  

هٌلاَة ّواَاسُ هاَسد     زرا فرثببثِ هشدم  بصرهَسدًي خذهبر  ئِّبي سَػِٔ ٍ اسا اهَس  سؼْرل دس اػشاي ثشًبهِ ٍفلل حل

ّب دس ػاٌح اياشاى ٍ خبٍسهربًاِ     سشيي بشبثخبًِ ي هشبضي سػشبى سذع سهَي ًرض بِ يكي اص ثضسگ سأبرذ ثَدُ ٍ بشبثخبًِ

ٍ  ّب اص ؿرَُ ي صهرٌِ   اص اثشذاي درشٍصي اًقالة ّوَاسُ ػٔي ًوَدُ سب دس ّوِّؼز دس ساػاشبي   ّبي هٌبػت ثْشُ ػؼاشِ 

ػْز ثابال ثاشدى   ّب  ًوبيذ ثشاي ايي هٌَِس اص سوبهي ؿرٍَُ سفْ ايي ًربصّب بَؿؾ  ؿٌبػبيي ًربصّبي اًالٓبسي هشاػٔبى

ِ   اػزخذهبر بِ هأهَسيز اكلي ايي بشبثخبًِ  ي اسائِبرفرز  ساش    ي خاذهز هٌلاَة   اػشفبدُ ًوَدُ ٍ ّواَاسُ دس اًذيـا

 اػز. سش ثشاي هشاػٔبى ثَدُ سش ٍ ساحز سػبى

ّ  اسثبةٍ الگَّبي سفشبسي دس سكشين  سػَّ اسثبةثش ّوري اػبع  دس ايي هقبلِ اثشذا هفَْم   ٍ ثشسػاي   هَسدثحاض  سػاَ

ي هشبضي سػشبى ساذع سهاَي دس سجال ٍ ثٔاذ اص اًقاالة اػاالهي سحلرال         گرشد  ػذغ ايي هؼئلِ دس بشبثخبًِ سشاس هي

 ؿَد. هي

 

 رجَع اربابهفَْم 

اػز  ايي ًكشِ ثاب   يز ثؼربسداساي اّور سػبًبى اًالّثشاي بشبثذاساى ٍ  سػَّ اسثبةهَهَّ هـششي هذاسي ٍ سكشين  

ساَاى دس ؿأبس    ي ايي اكَل سا هي اي بِ ّوِ گًَِ ؿَد ثِ ( حبكل هي1382ساًگبًبسبى )اثشاهي   ي گبًِ دٌغسأهلي ثش اكَل 

سَاًاذ دس اكال  سٔشياف     خالكِ باشد. اياي ؿأبس هاي     «ثِ ثرـششيي افشادثْششيي خذهبر دس بوششيي صهبى  ي اسائِ اكلي



 

 ؿوبس سيذ.ِ ث سػَّ اسثبةي سكشين  بشبثذاساًِ

اًاذ ٍ   ّب لقت دادُ ي ػبصهبى ي ػذيذ سا  ّضاسُ شي ثشخَسداس اػز بِ ّضاسُرهـششي هذاسي ٍ سكشين هشدم اص چٌبى اّو 

 زرا فرثبببشد بِ برفرز صًاذگي هاشدم    گفزسَاى  ثٌبثشايي هي؛ ي داسدّب ثؼشگ ي بـَسّب ثِ سَػِٔ ػبصهبى اهشٍصُ سَػِٔ

 ثؼشگي داسد. شـبىيشيهذّب ًرض ثِ ًَّ  ًَّ ػبصهبى ٍاػز  خَسدُ گشُّب  ػبصهبى

ّاب هـاششي    سٔشياف  ّواِ خابًَادُ    ييثٌابثشا ؛ ؿاَد  ّب هٌشفْ هي هـششي بؼي اػز بِ اص خذهبر ٍ سَلرذار ػبصهبى 

بٌذ. ثِ هـششي دس بـاَسّبي هخشلاف ػْابى اػابهي هخشلفاي       بؼي بِ ثِ بشبثخبًِ هشاػِٔ هي فقي ًِبشبثخبًِ ّؼشٌذ 

ذ ٍ دس ٌّاذ ٍ  خَاًٌا  گَيٌذ  دس طادي دبدؿبّؾ هي هي ببسُ ّوِدس سهشيكب ٍ اًگلرغ ثِ ٍي ػلٌبى ٍ  بِ يًَس ثِدٌّذ  هي

ؿاذ ٍ هشدهابى    اداسُ هاي  يشا رسٓ اسثبة كَسر ثِ   صيشا دس صهبى ٍسٍد ايي هفَْم ثِ ايشاى  بـَسًبم داسد سػَّ اسثبةايشاى 

اباشاهؾ هاشٍسي   باِ   بدؿذُياسثبثي  ٌَٓاى ثِؿذًذ  ثٌبثشايي اص هـششي  ايشاًي ثشاي اسثبثبى خَد احششاهي فشاٍاى سبئل هي

 اػز.

ِ اًذ ؿَد ايي دٍ هشفبٍر هي ببسثشدُ ثِ گشيكذيهششادف  سػَّ اسثبةّوَاسُ دٍ اكٌالح هـششي ٍ  ٌكِيثبا  ِ  يَسًا  ثا  با

اػز ٍ ايي اسسجبى دس هَسد بشبثخبًِ دس اياشاى كابد     ًـذُ ؿٌبخشِ سػَّ اسثبةهـششي حق اًشخبة داسد اهب ايي حق ثشاي 

ٓ رغّب دس ايشاى ٍ  ثِ سٔذاد بن بشبثخبًِ ِهؼجَس ثِ هشاػِٔ ثِ يك بشبثخبًِ اػز ٍ ثب سَػ سػَّ اسثبةئٌي  ؛ اػز  يشاًشفاب

 گًَِ سسبثشي ٍػَد ًذاسد. ّب ّرچ ثَدى خذهبر سى

ّب اػز. دس ثخؾ اًشفبٓي ثب هشاػِٔ  سشيي هبًْ اػشاي هـششي هذاسي دس ػبصهبى ّب  ٓوذُ خذهبر غرشاًشفبٓي بشبثخبًِ 

ز ٍ ي دسدػش ٍ صحوز اػ غرشاًشفبٓي هـششي هبيِ ًْبد كيؿَد ٍلي دس  ّب هي هـششي ثرـشش  دسسهذ صيبدسشي ٓبيذ ػبصهبى

بٌٌذُ بوشش ؿاذ    ٍ هشاػِٔ خَاى بشبةثٌبثشايي ّشچِ دس بشبثخبًِ سٔذاد   دسيبفشي ببسبٌبى ًرض ّرچ درًَذي ثب هـششي ًذاسد

 (.1386خَاّذ ثَد )ػلرل خبًي   سش سػَدُبشبثذاس ساحز ٍ 

 

 رجَع اربابهصادیق ٍ الگَّای رفتاری در تکزین 

 ييػَ كشفِ  ثشخَسد هٌبػت ثب اٍ  سػَّ اسثبة: احششام ثِ اصػولِِ هَاسدي سَاى ث هي سػَّ اسثبةهلبديق سكشين  اصػولِ  

ّ  اسثابة اؿبسُ ًوَد. دس ثحاض سكاشين    اػزثرـششي  زراّو حبئضّب  بِ ايي اهش دس بشبثخبًِ سػَّ اسثبةدس ٍسز  ثبياذ   سػاَ

ي ٓولكشد هٌلَة ثِ افاشاد   ٍ سٓبيز حؼي خلق  اًلبف ٍ ٍفبي ثِ ْٓذ دس اسائِ خذهز ثِ هشاػٔبى سا ًٔوز سلقي ًوَدُ



 

 يك اكل ٍ سفشبس ػبصهبًي دزيشفشِ ؿَد. ٌَٓاى ثِػبهِٔ ٍ ٓذم هٌز ثِ خبًش اًؼبم اهَس ٍ ببسّب 

ي اخالسي ّب ًربص داسًذ بِ اص ؿبخلِ يهإطشثِ الگَّبي سفشبسي هَفق ٍ  سػَّ اسثبةّب دس ساػشبي ًشح سكشين  ػبصهبى 

 الازبش  فَ دس ّش يك اص هَاسد  هَسدسَػِّبي  اًؼبًي ٍ ػبصهبًي دـشرجبًي ؿَد ٍ الضاهبر سى هـخق ثبؿذ. دس اداهِ  سيشن

 ؿَد. اسائِ هي

 

 رجَع اربابٍ هؤثز در تکزین  هَفقگَّای رفتاری ال

 هٌٔي دسج ؿذُ(. ٌَٓاىِ ثداؿشي سلَيشي هظجز اص ػبصهبى دس رّي هشاػٔبى )ايؼبد يك هحشَاي هـَْد هظجز  -1

 ِ ثِ اكَل اخالسي دس اسسجبى ثب هشاػٔبى )ٍػذاى ببسي(.سَػ -2

 اسسجبًبر هشدهي. ي سَػِٔ -3

 هْشٍسصي ٍ ٌَٓفز ثب هشاػٔبى. -4

 

 اًغاًی ٍ عاسهاًی ،ّای اخالقی ؽاخصِ

 (.فـبىيٍُبؿخلرز ٍ بشاهز اًؼبًي )سلحرح ًگبُ ٍ ثرٌؾ هشقبثل ببسبٌبى ًؼجز ثِ هؼئَالى ٍ  -1

 ًشص سلقي ًؼجز ثِ هؼئَلرز )هؼئَلرز ٍ ببس سا سْٔذ دسًٍي داًؼشي(. -2

 ثِ حقَ  ٍ اسسجبًبر اًؼبًي(. يجٌذيدبحقَ  هذاسي دس اسسجبًبر اًؼبًي ) -3

 (.حذٍهشصؿٌبػي )ًگبُ هؼئَالًِ ٍ هشْٔذاًِ دس سجبل ٍُبيف ٍ ؿٌبخز  ٍُرفِ -4

 ي خذهبر هٌلَة(. س ػْز افضايؾ اًگرضؽ ثشاي اسائِد ببسبٌبىؿغلي )احؼبع اهٌرز ثشاي  زراهٌ -5

 سفشبس ببسبٌبى )ًِبسر هؼشوش ٍ دسرق ثش ٓولكشد ٍ اسصؿربثي ًرشٍي اًؼبًي(. يشرگردًِبسر ٍ  -6

 

 الشاهات

صهابًي   سػَّ اسثبةسكشين  .  ؿشى ثقبي ّش ػبصهبى اػزسػَّ اسثبةثِ  ييگَ دبػخسأهري ًربص هخبًجبى ٍ سكشين ٍ  -1

دب فشاسش گزاؿشي اص ثشاي ّب ثشسٍسدُ ؿَد ٍ  ؿٌبػبيي ٍ الضاهبر سى سػَّ اسثبةگرشد بِ ًربصّبي فٔلي ٍ سسي  ؿكل هي

 ّب ًرض سالؽ ؿَد. سى



 

 ييگَ دبػخگرشي ٍ  ّب  اػشقشاس يك ػرؼشن اًذاصُ ٍ هخبًجبى دس سوبهي ػبصهبى سػَّ اسثبةي افضايؾ سهبيز  الصهِ -2

 ثبسي ثوبًذ ٍ ّرچ ػإالي ثذٍى دبػخ ثبؿذ. ًـذُ حلًجبيذ ّرچ هـكلي  سػَّ اسثبةثشاي سهبيز  .اػز

ياك هٌٔابي دسج ؿاذُ دس رّاي      ٌٓاَاى  ثِ هَسدًِش يػبصهبً فشٌّگ  ايؼبد سػَّ اسثبةي افضايؾ سهبيز  الصهِ -3

 اػبع ببسايي هٌلَة ثِ اطشثخـي ػبصهبى ًضديك ؿَين. ػبصهبى اػز سب ثش ببسبٌبىسوبهي 

هب صهبًي  صيشا؛ اػزاٍلري گبم دس ّش ػبصهبًي  ٌَٓاى ثِسَػِ ثِ ًرشٍي اًؼبًي  سػَّ اسثبةي افضايؾ سهبيز  الصهِ -4

بٌرن ٍ يك فشد ٍ ػبصهبى هـششي هذاس خاَاّرن داؿاز باِ ثاِ اهرابل ٍ ًربصّابي خَدهابى         ثِ ديگشاى سَػِ هي

ؿاَد ثاِ    سَػاِ ًواي   ّاب  سىثِ  يخَث ثِببسبٌبًي بِ   گشيد ٓجبسر ثِيك فشد دس ػبصهبى سَػِ ؿذُ ثبؿذ.  ٌَٓاى ثِ

 دبي ثٌذ ًرؼشٌذ.ًرض ي خذهبر خَة ثِ ديگشاى  اسائِ

ًراشٍي   يٍس ثْشُ  سَػِ ثِ سهَصؽ ًرشٍي اًؼبًي ٍ سقَيز ٓولكشد ٍ افضايؾ سػَّ اسثبةي افضايؾ سهبيز  الصهِ -5

ٍ  زرا خالسثاب   ّاشسٍص ٍ ؿاخق   اػاز ببس  داًؾ  چشايي اًؼبم ٍسؼشثِ  چگًَگي اًؼبم ببس  چشابِ اػزاًؼبًي 

 (.1384)سشثبًربى   اػزًَسٍسي ثِ فكش اكالح ٍ ثْجَد فٔبلرز ٍ فشايٌذ ببس دس ػْز افضايؾ هٌلَثرز 

 

 رٍػ پضٍّؼ ٍ ابشار گزدآٍری اطالػات

اػز. اًالٓبر ثش اػبع سحلرل هحشاَاي   ؿذُ اًؼبمي سَكرفي سحلرلي  ايي دظٍّؾ اص ًَّ ببسثشدي اػز ٍ ثِ ؿرَُ

 ؿاذُ  يگاشدسٍس ّبي هخشلف بشبثخبًِ هشبضي  ثخؾ يّب ًبهِ ييرسٍ  ّب ًبهِ اػبع  ّب ًبهِ ًِبماػٌبد ٍ هذاسج هَػَد چَى 

 اػز.

  

 ی هزکشی آعتاى قذط رضَی در کتابخاًِ رجَع اربابی تکزین  عابقِ

دس اػز اهب  ؿذُ هٌٔكغايي بشبثخبًِ  ي ًبهِ ًِبمدس  سػَّ اسثبةّبي هشسجي ثب سكشين  سجل اص اًقالة هلذا  ي دٍسُدس 

بِ  ًَس ّوبىاػز. افضٍى ثش ايي   ؿذُ هٌشح ػبلِ ؼزرث اًذاص چـنػبصهبى ٍ  ي ًبهِ اػبعّب دس  ثٔذ اص اًقالة  ايي هلذا 

ّبي سكشين  . ثش ّوري اػبع  هلذا اػزّب  دس اسسجبى هؼشقرن ثب خذهبر دس بشبثخبًِ سػَّ اسثبةي سكشين  ربش ؿذ هؼئلِ



 

 گرشد. سشاس هي هَسدثحضي هشبضي دس ثٔذ اص اًقالة ًرض  دس بشبثخبًِ 3يفشا ثخـدس خذهبر ثخـي ٍ خذهبر  سػَّ اسثبة

 

 ی آعتاى قذط رضَی( کتابخاًِ ًاهِ ًظامقبل اس اًقالب )اٍلیي 

دس ساثٌِ ثب سكبلرف ببسبٌبى خَد ًذاؿاز.   يهذًٍ ًبهِ ًِبم  يذرخَسؿ 1313شبى سذع سهَي سب ػبل ي سػ بشبثخبًِ 

بِ دس سى ٍُبيف  ًبهِ ًِبمثَد ٍ لضٍم سذٍيي يك  بفشِي ؾيافضابٌٌذگبى ثِ بشبثخبًِ    سٔذاد هشاػ1310ِٔػبل اص  بِ يدسحبل

خَسؿرذي  سسبي اٍبشبيي  سئرغ ٍسز بشبثخبًِ   7/3/1313 خيسبسدس  سٍ يياصاؿذ.  ثبؿذ  احؼبع هي ؿذُ هـخقببسبٌبى 

  ًربثاز سَلراز ٍساز فشػاشبد. دس سابسيخ      يهحواذٍل سا دس چٌذ هبدُ سٌِرن ًوَد ٍ ثشاي سلَيت ًْابيي ًاضد    يا ًبهِ ًِبم

 اي ثِ سئرغ بشبثخبًِ  هَافقز خَد سا ثب ايي ًشح آالم داؿز. خَسؿرذي  اػذي ًي ًبهِ 8/3/1313

ثِ سؤيز ٍ اهوبي سوبم آوب سػبًذُ ؿذ ٍ ّش هَسْ بِ خالف هَاد سى اص ّش يك اص آوب هـبّذُ  ًبهِ بمًِهشي ايي  

 اػز. ؿذُ دادُؿذ ثش ًجق سى دػشَس اخز ػشيوِ ٍ غرشُ 

 ؿذ. ثَد بِ هَاد سى ثِ ػِ سؼوز سقؼرن هي ؿذُ نرسٌِهبدُ  27هزبَس دس  ي ًبهِ ًِبم

 دّي ثِ سًبى اػز. ي خذهبر بٌٌذگبى ٍ ًحَُ   هشثَى ثِ ًشص ثشخَسد ثب هشاػ14ِٔسب  1سؼوز اٍل: هبدُ  

   دس ساثٌِ ثب ؿشح ٍُبيف بشبثذاساى ٍ هَصٓبى اػز.24 سب 15سؼوز دٍم: هبدُ 

 .اػز  دس اسسجبى ثب هؼبئل حفبُشي ٍ سٓبيز ًكبر ايوٌي دس بشبثخبًِ 27سب  25سؼوز ػَم: هبدُ 

يبفز بِ ّوگي ثشاي سؼْرل اهَس ثاشاي   سػَّ اسثبةهؼشقرن ثب سكشين  ًَس ثِسَاى  هبدُ سا هي 14  ًبهِ ًِبمثشسػي دس 

هٌَِس اص هَصّ  هشاست بشبثخبًِ  ٍاسد يب ٍاسدياي؛   ًبهِ ًِبمي هَاد  . دس ّوِاػز هَسدًِشؽبٌٌذُ ثِ هٌجْ  سػرذى هشاػِٔ

 .اػزسيٌذ   ثِ بشبثخبًِ هي هؼشوش ًَس ثِشبثخبًِ  بؼبًي بِ بٌٌذگبى ٍ آوبي ب بٌٌذُ يب هشاػِٔ هشاػِٔ

چاَى  »بٌٌذگبى چٌري سهذُ اػز:  ي ثشخَسد ثب هشاػِٔ سـكرل بشبثخبًِ ٍ ًحَُ ثبّذفدس ساثٌِ  ًبهِ ًِبمي  دس هقذهِ 

ّبي سى  ي هحششم ػبهِٔ ّؼشٌذ اص بشبة اي سى اػز بِ فوال ٍ هحلالى؛ بِ ًجقِ غشم اكلي اص سأػرغ ّش بشبثخبًِ

ؿَد  داغ ثبياذ ثاب ٍاسدياي ًاَسي       سأػرغ ٍ افششبح هي هٌبلِٔ بٌٌذگبىبشبثخبًِ ثشاي ٍاسديي ٍ  دسٍاسْاػشفبدُ ًوَدُ ٍ 

ّاب سا سْراِ ٍ ًاَسي     هإدثبًِ سفشبس ٍ ػلَج ًوَد بِ اص سٍي هرل ٍ سغجز ثِ بشبثخبًِ هشاػِٔ بٌٌذ ٍ ٍػبيل سػابيؾ سى 

                                                 
 يفشا ثخـا سا خذهبر  ؼزرًّبي خبكي هحذٍد  بٌٌذُ ٍ سٌْب ثِ ثخؾ خبف يب هشاػِٔ اػزسؼْرالر ٍ اهكبًبر ٍ خذهبسي بِ ثشاي ٓوَم هشاػٔبى ٍ آوبي بشبثخبًِ  ا  1

 ًبهرن. ًذاسد سا خذهبر ثخـي هي زرٓوَهٍ  ؿَد يهاي هحذٍد اسائِ  ٍ خذهبسي بِ سٌْب دس يك ثخؾ خبف ٍ ثشاي ٓذُ



 

 «.ب اص ببسبٌبى بشبثخبًِ فشاّن ؿَدّ ًـَد بِ ثبٓض ؿكبيز ٍ ٓذم سهبيز سى

ٍ افضايذ ايي اػز بِ دس صهبى خَد  اص ًخؼاشري ساَاًري    هزبَس هي ًبهِ ًِبم زراّوثش  سًچِ  دس بـاَس دس   ؿاذُ  ييساذ

 اًذ اص:سشاس داسد ٓجبسر سػَّ اسثبة. ثٔوي اص هَادي بِ دس درًَذ ثب سكشين اػزّب  اسسجبى ثب اهَس داخلي بشبثخبًِ

اص ّش ًجقِ بِ ثبؿذ ثبيذ ثب ٍي  ٍاسدؿذُثبؿٌذ ٍ ؿخق  . بشبثذاساى ٍ هَصّ  هؼئَل ٍ هأهَس دزيشايي ٍاسديي هي1هبدُ 

سٍيي ثذشّرضًذ  حشي ًجبيذ ثحض ٍ خـًَشي  اص خـًَز ٍ سشؽ الٔبدُ فَ ٍ  سفشبس ًوَدُ ييسٍ گـبدُادة ٍ هشبًز ٍ  زيدسًْب

 ثكٌٌذ بِ هَػت سصسدگي خبًش ٍاسديي ؿَد.

ِ  يدسكاَسس ًوبياذ   ٍ دسيبفاز هاي   خَاّذ اص سٍي فْشػز سجن ًَؿشِ ّش بشبثي سا بِ هي ٍاسدؿذُ. ؿخق 2هبدُ   با

 هاليوز ٍ هْشثبًي بوك ٍ هؼبٓذر ًوَد. زيدسًْبي ًَؿشي سجن ٍ فْشػز ًذاسد ثبيذ ثب ٍي  ػبثقِ

 بة هزبَس سا اص فْشػز درذا ًوَدُ. ؿخق ٍاسد چٌبى چِ بشبثي ثذٍى هشاػِٔ ثِ فْشػز ثخَاّذ  هَصّ ثبيذ بش3هبدُ 

ادة اُْابس   زيا دسًْببشبة هضثَس هَػَد ًجبؿذ  ثبيؼشي  بِ يدسكَسسٍ سجن سا خَدؽ سٌِرن ٍ ثشاي اهوب ثِ ٍاسد ثذّذ. 

 ًوبيذ بِ ايي بشبة حبهش ًرؼز  يب ًذاسين.

داغ اص اًاالّ  ساجن سا    ؿخق ٍاسد دس ًَؿشي سجن اؿشجبُ يب ػَْي ًوَدُ ثبؿذ  ثبياذ هاَصُ    بِ يدسكَسس. 4هبدُ 

   حق سٔشم ٍ خـًَز ثِ ًَيؼٌذُ سجن سا ًذاسد.ٍػِ چرّ ثِاكالح ًوبيذ ٍ 

ثبيذ دسز ًوبيذ بِ  الٔبدُ فَ سجن سا گشفز ثبيذ ػشيْ بشبة سا حبهش ٍ سؼلرن هَصّ ثٌوبيذ ٍ  بِ يرّو. بشبثذاس 6هبدُ 

 بشبة َٓهي ًربٍسد ٍ ًرض ثبيذ ػشٓز ٓول خَد سا اًؼبم دّذ. ٍسز چرّ

 ٍ ثذٍى هٌٔلي بشبة سا ثِ ؿخق ٍاسد ثذّذ. فَساًبشبة سا گشفز ثبيذ  بِ يرّو. هَصّ 7هبدُ 

داسد ٍ هاَسٔي باِ بشابة سا     گرشد  دس هحل هخلَف دس دػششع خَد ًگبُ هي . بشبثذاس سجوي بِ اص هَصّ هي9هبدُ 

 ٍ سٌذي سجن هضثَس سا سد ًوَدُ ٍ ثبٓض هٌٔلي هشدم ًـَد. ػشٓز ثِدّذ ثبيذ خرلي  يهَصّ ثِ بشبثذاس ه

 بشبثي بِ هكشس ًرؼز ثشاي ثشدى ثِ خبسع بشبثخبًِ ثِ اؿخبف ًذّذ. ٍسز چرّ. بشبثذاس هؼئَل اػز بِ 10هبدُ 

 لِٔ خَدؽ ثبؿذ.بشبة اص بشبثخبًِ ًجبيذ خبسع ًوبيذ اگشچِ ثشاي هٌب اكالً. بشبثذاس ثذٍى سجن 11هبدُ 

 اص بشبثخبًِ خبسع ؿًَذ ٍ ثبيؼشي يك ًفش دس بشبثخبًِ حبهش ثبؿذ. ٍسز كيًجبيذ دس  ٍسز چرّ. بشبثذاساى 12هبدُ 

هَصّ ثِ ؿخلي هٌَِى ؿَد خَدؽ اػبصُ ًذاسد بِ حشفي صدُ يب سفشرؾ ثذًي ًوبيذ  ثلكِ ثبيذ  بِ يدسكَسس. 14هبدُ 



 

 ثِ سئرغ بشبثخبًِ سجل اص خبسع ؿذى ؿخق هٌَِى اص بشبثخبًِ گضاسؽ دّذ. ثِ بشبثذاس ٍ دس كَسر ًجَدى بشبثذاس

ّاب   . چٌبى چِ اسفبسي افشبد بِ ؿخلي ثِ بشبثذاس ياب هاَصّ ثاب سٌاذي ٍ خـاًَز ػاَاة ثذٌّاذ  سكلراف سى        20هبدُ 

 ٍ هحبػِ ًرؼز  ثلكِ ثبيذ ػكَر ًوَدُ ٍ فقي ثِ سئرغ بشبثخبًِ گضاسؽ ًوبيٌذ. ييگَ ػَاة

 كحجز بٌٌذ بِ ثشاي ٍاسديي ًرض ػشهـق ثبؿذ. گشيكذيٓوبي بشبثخبًِ ّورـِ ثبيذ خرلي سّؼشِ ثب . ا21هبدُ 

  )هبًٌاذ  هٌبلِٔ بٌٌاذگبى . بشبثذاس ٍ هَصّ ًجبيذ حشببر ٍ سفشبسي ثٌوبيذ بِ سى حشببر اؿبسُ ثبؿذ ثشاي سفشي 22هبدُ 

 آوبل(ّبي اسب  سا ثجٌذًذ اص ايي سجرل  ّبي اسب  ثربٍيضًذ يب دسة دشدُ

ي فْشػز ًرض كحجز هوٌَّ اػز ٍ چٌبى چِ بؼي ثشخالف سفشبس ًوبيذ بشبثذاس ثبيذ ثاِ سى   هٌبلِٔ اسب . دس 23هبدُ 

 ؿخق فَسي سزبش ثذّذ.

. بشبثذاس ٍ هَصّ ًرض هَسْ دادى سجن ٍ گشفشي بشبة ٍ غرشُ ًجبيذ كحجز ًوبيٌذ ٍ دس هَاسْ لضٍم ثبياذ خرلاي   24هبدُ 

 َ ًوبيٌذ.سّؼشِ ٍ ثِ ًؼَي گفشگ

. آوبلي بِ ثبيذ ّوِ اص سى دٍسي ًوبيٌذ ٍ هوٌَّ اػز: خَاثرذى دس ػبٓبر ببس  چشر صدى دس دـاز هرضّاب    27هبدُ 

بِ ثشاي اًؼبم ببسي ًجبيذ ثرؾ اص چٌذ دسرقِ ًَل ثكـاذ  چراضي    ّبي ًَالًي ًوَدى )سَهرح سى خربًي ًوَدى  غرجز

 بي ٍ اهظبل سى(.خَسدى اص ّش سجرل بِ ثبؿذ هوٌَّ اػز. هگش چ

 

 آعتاى قذط رضَی( ی عالِ غتیب اًذاس چؾنعاسهاى ٍ  ی ًاهِ اعاطدر  رجَع ارباببؼذ اس اًقالب )تکزین 

ؿَد بِ ثٔوي اص اّذاف سأػرغ سى  سػبًي ٍ خذهبسي هٔشفي هي ػبصهبى  ًَّ ػبصهبى فشٌّگي  اًالّ ي ًبهِ اػبعدس 

 اًذ اص:ٓجبسر

 ٌّشّبي اػالهي. ي ػٔفشي ٍ ي ٓلَم ٍ هٔبسف حقِّ هٌبثْ هٌبػت ػْز اؿبِٓ يفشاّن سٍس -

 ي ٓوَم هحققبى ٍ هشاػٔبى ثشاثش هقشسار هلَة. ٍ اػشفبدُ بصرهَسدًهٌبثْ ٍ هشَى  يفشاّن سٍس -

 ّبي هخشلف. اي ثِ ؿرَُ اي ٍ هَصُ سػبًي هَاد بشبثخبًِ اًشـبس ٍ اًالّ -

 خَاًي. گؼششؽ فشٌّگ بشبة -

 (.2  هبدُ 1387ػبصهبى   ًبهِ اػبعبٌٌذگبى ) اسسقبي دسج ٌّشي ٍ اًالٓبر سبسيخي هشاػٔبى ٍ ثبصديذ -

 اًذ اص:دشداصد بِ ٓجبسر هي سػَّ اسثبةكشيح ثِ سكشين  ًَس ثِػبصهبى هَاسدي  ي ًبهِ اػبعّبي  دس ػبيش فلل



 

ٓلَم اًؼبًي دس صثابى   ظُيٍ ثِي ٓلَم   بة بلرِي هَاد دس ث   بلرِيشفبسػرغّبي فبسػي ٍ  ي بشبة بلرِ يفشاّن سٍس -

 فبسػي.

 .بصرهَسدًهَاد ٍ هٌبثْ  يفشاّن سٍسسػبًي ٍ  ي ٓلن اًالّ سيضي ٓلوي دسثبسُدظٍّؾ ٍ ثشًبهِ -

داساى ثِ هشابض ٓلواي ٍ   ٓلَم ٍ فٌَى بشبثذاسي  آضام بشبثذاساى ٍ هَصُ ي ٌِردسصهّبي ػْبًي  گرشي اص درـشفز ثْشُ -

 فشٌّگي.

 ّبي سهَصؽ هوي خذهز. ي بالع ثبال ثشدى ببسداًي ٍ بفبيز ؿغلي ببدس فٌي بشبثخبًِ اص ًشيق سذاٍم ٍ سَػِٔ -

ّابي هٌبلٔاِ ٍ    ّابي ؿارَُ   ٍ ثبصدُ ببس هشاػٔبى ثِ بشبثخبًِ  اص ًشيق سـاكرل باالع   يٍس ثْشُثبال ثشدى هرضاى  -

 دظٍّؾ  ثْذاؿز هٌبلِٔ.

 ػبدُ ٍ ٓولي ػْز ايؼبد ؿَ  هٌبلِٔ  دظٍّؾ دس هشاػٔبى بشبثخبًِ. يّب ًبهِ ييرسسذٍيي  -

گراشي اص ػافبسؽ    ّبي ػرّبس  ثاب ثْاشُ   ّبي اهبًز ٍ بشبثخبًِ گؼششؽ خذهبر اهبًز بشبة اص ًشيق گؼششؽ دبيگبُ -

 .يا بشبثخبًِاي ٍ ػفبسؽ دؼشي ٍ اهبًز  سلفٌي ٍ اسسجبى سايبًِ

 سػبًي. ع سهَي  گؼششؽ سى ٍ اسلبل ثِ ؿجكِ ػْبًي اًالّسأػرغ بشبثخبًِ الكششًٍرك سػشبى سذ -

هؼبئل هشثَى ثاِ   ي ٌِردسصهّبي خٌي هَػَد دس داخل ٍ خبسع بـَس  اص ًؼخِ بصرهَسدًي سلَيش هشَى خٌي  سْرِ -

 .بصرهَسدًّبي  ٓلَم ٍ هٔبسف اػالهي ٍ ػبيش داًؾ

ّاب   سػبى هحققبى ثاِ سى  يبثي دػزاػٌبد ٍ فشاّن بشدى اهكبى  يؼيًَ ذُرچكػبصي ٍ دّي  ًوبيِ گشدسٍسي  ػبصهبى -

 ثشاثش هقشسار ٍيظُ.

 ّبي سػشبى سذع سهَي. ّب ٍ هَصُ هٔشفي ٍ اًشـبس هٌلَة اػٌبد  هخًٌَبر  ًفبيغ هَػَد دس بشبثخبًِ -

-  ُ اًالٓابسي هٌبػات    ّابي   هٔشفي ٍ اًشـبس هٌبثْ اسصؿوٌذ بشبثخبًِ ثِ هشاػٔبى ٍ دظٍّـگشاى اص ًشيق ايؼبد دبيگاب

 ّب. ّب ٍ چكرذُ ًبهِ ّب  ًوبيِ بشبثـٌبػي

 سٌِرن ٍ سغررش ػبٓز ببس ػبصهبى ثِ اسشوبي فلل ٍ ؿشايي خبف. -

 (.6  هبدُ 1387ػبصهبى   ًبهِ اػبعهشثَى ) يّب ًبهِ ييرساي ثشاثش  اهبًز دادى هَاد بشبثخبًِ -

 

 آعتاى قذط رضَی ی عالِ غتیباًذاس بزدّای اعاعی چؾن درراُ رجَع اربابتکزین 



 

ػبصهبى هاشسجي خاَد    هشاػْي خذهبر ثِ  ّب ّوَاسُ ثِ ًحَُ ًْبد هبدس ػبصهبى بشبثخبًِ ٌَٓاى ثِسػشبى سذع سهَي  

خَد سَاًؼشِ اػز هؼرشي سٍؿي ٍ ّوَاس دس ساػاشبي   ي ػبلِ ؼزرث اًذاص چـنثب ساُ ثشدّبي اػبػي  بِ يًَس ثِسَػِ داسد 

ّ   دسساُحذابظش خذهبر اسائِ ًوبيذ.  سػابًي هاَاسد صياش ساب      ثشدّبي اػبػي هحَس اهَس فشٌّگي  اػشوبٓي  سجلرغابر ٍ اًاال

 دشداصد: هي سػَّ اسثبةحذٍدي ثِ سكشين 

 ًربصّبي سٍص.ّبي فشٌّگي هشٌبػت ثب ؿشايي ٍ  دّي ثِ هٌبلٔبر ٍ دظٍّؾ ًشاحي ٍ ػْز -

 ي الگَّبي هإطش دس هشابض سهَصؿي ٍ دظٍّـي. درـگبهي دس اسائِ -

 ّبي هشابض ٓلوي  فشٌّگي ٍ سجلرغي. ي سلوشٍ ٍ فٔبلرز ٍ سَػِٔ يثخـ سٌَّ -

 سشٍيغ فشٌّگ هٌبلِٔ. -

 .يا بشبثخبًِّبي  فكشي هشخللبى ٍ اًذيـوٌذاى هشسجي ثب حَصُ زرُشفػزة ٍ اػشفبدُ اص  -

 دس سشٍيغ فشٌّگ ٍ ٌّش ديٌي. ّب زرفٔبل ياطشثخـي هخبًجبى ٍ  َصُگؼششؽ ح -

 ّبي ػْبًي. اي ثب سَػِ ثِ ؿبخق اي ٍ هَصُ اسسقبي ػبيگبُ بشبثخبًِ -

 ثِ ًربصّبي هخبًجبى. ييگَ دبػخّبي هلي ٍ فشاهلي دس  گرشي اص سػبًِ هـبسبز ٍ ثْشُ -

 ػزة آوبي ٓلوي ٍ دظٍّؾ گشاى ثشػؼشِ. -

 (.1384  ػبلِ ؼزرث اًذاص چـن ّب ٍ فٌبٍسي ًَيي )ػٌذ گرشي اص سػبًِ ثبٍسّبي آشقبدي هخبًجبى ثب ثْشُسٔورق  -

 

 رجَع اربابٍ تکزین  یفزا بخؾخذهات 

 اًذ اص:ٓجبسر يفشا ثخـسشيي خذهبر  هْن

 ثب ًلت اسركز ثش سٍي لجبع ٍ هرض ببسهٌذي ثشاي سوبيض ببسهٌذاى. هشحذالـكلّبي  الضام ببسبٌبى ثِ دَؿرذى لجبع -

 ي اًالٓبر ٓوَهي ٍ سبسيخي دس هَسد ّش ثخؾ. ّب ٍ اسائِ اي ثخؾ ًلت سبثلَّبي ؿٌبػٌبهِ -

 هشاػٔبى. ثِ يسػبً اًالًّلت سبثلَّبي آالًبر دس ػشاػش هحري بشبثخبًِ ثشاي  -

 ّبي هخشلف ػبصهبى ثشاي ساٌّوبيي ٓوَم هشاػٔبى. ؼششدُ ثخؾسػبًي اص خذهبر گ ًلت سبثلَّبي اًالّ -

 ي گضيذُ سخشيي اخجبس اص هٌجَٓبر. ي ػشايذ ثشاي اسائِ ًلت سبثلَ ثشيذُ -



 

 اي بشبثخبًِ. هٌبثْ اص ًشيق فْشػز سايبًِ يٍػَ ػؼز -

 اهبًز هٌبثْ هؼبص )لَح فـشدُ ٍ بشبة( ثِ هذر دٍ ّفشِ ٍ سوذيذ دٍ ّفشِ ديگش. -

 ي اهبًشي )حوَسي ٍ سلفٌي(. ذ بشبة اهبًشي )حوَسي  سلفٌي ٍ ايٌششًشي( ٍ لَح فـشدُسوذي -

 ّبي هخشلف بشبثخبًِ ٍ خذهبر سى. ثشاي سؿٌبيي ثب سؼوز بىهشاػٔ هذر بَسبُّبي سهَصؿي  ثشگضاسي بالع -

 .غيػشٍ ػلفخذهبر  -

ِ   ي اًالٓبر ػبصه ػبصهبى دس ايٌششًز ثشاي اسائِ زيػب ٍةاًذاصي  ساُ - ي سؼابسة ٍ داًاؾ    بى ٍ ايٌششاًاز ثاشاي اسائا

 ػبصهبًي.

 هرض اًالٓبر ثشاي ساٌّوبيي هشاػٔبى. -

ي هؼشقرن ثب سئرغ ػبصهبى ثشاي هشاػٔبى دس ػْز ثربى اًشقبدار ٍ درـاٌْبدّب ثاِ ثابالسشيي     ًلت كٌذٍ  هكبسجِ -

 هقبم ػبصهبى

 .ؿذُ يذاسيخشهٌبثْ ّبي بشبة ثشاي هٔشفي ػذيذسشيي  ّبي سبصُ ثشگضاسي ًوبيـگبُ -

 ي هٌبثْ چبدي ثشاي بذي  صيشابغ ٍ اػكي. اسائِ -

 سْرِ ٍ چبح ثشٍؿَسّبي هخشلف سؿٌبيي ثب بشبثخبًِ ٍ سَاًري ٍ هقشسار سى. -

 

 رجَع اربابخذهات بخؾی ٍ تکزین 

اًقالة اػالهي دس  يشٍصراص دي هشبضي ٍػَد داسًذ ثٔذ  ّبيي بِ ابٌَى دس ًوَداس ػبصهبًي بشبثخبًِ ثؼربسي اص ثخؾ 

 اًذ. سهذُ ثِ ٍػَدثب سَػِ ثِ ًربصّبي هشاػٔبى  سػَّ اسثبةساػشبي سكشين 

دشداصًاذ دس سبلات    ي خذهبر ثِ هشاػٔبى هاي  ّبيي بِ ثِ اسائِ ي هشبضي سػشبى سذع سهَي بلرِ ثخؾ دس بشبثخبًِ 

ّابي   اص اًقالة سٌْب ؿبهل يك هخضى بشبة ي ٓوَهي سجل ي بشبثخبًِ ؿًَذ. اداسُ ي ٓوَهي هذيشيز هي ي بشبثخبًِ اداسُ

سبالس اخشلبكي سجذيل ؿاذ.   18ثٔذ اص اًقالة اص دٍ ثخؾ ثِ  ؛ اهبي سسبيبى ثَد چبدي ٍ يك سبالس هٌبلِٔ هخضى ثؼشِ ٍيظُ

ّ  اسثابة هلَة  خذهبسي بِ هٌشْاي ثاِ سكاشين     يّب ًبهِ ييرسثِ سفكرك ّش ثخؾ ٍ ثب سَػِ ثِ  ٌؼبيادس  ؿاَد   هاي  سػاَ

 ؿَد: ي هي اسائِ بساخشل ثِ

 



 

 هخشى چاپی

ّابي سخللاي    دس سبالسّبي سفؼِ ثبص ٍ بشبثخبًِ يبشبث بِ يدسكَسس ؿَد. هحؼَة هي ّب بشبةسسؿرَ  چبدي  هخضى 

 .ًوبيذ ٍ يب ٓوَيز ثِ هخضى ثؼشِ هشاػِٔ هي ًبهِ ٍ ببسر ؿٌبػبيي هٔشجش هَػَد ًجبؿذ هشاػٔبى ثب دس دػز داؿشي هٔشفي

 چبدي.خذهبر خبف هخضى 

 يچابد  غرثبؿٌذ  ًف بةيٍ ًب يويسذ خبف  يّب يظگيٍ ي)ًَّ چبح( داسا يفٌ اصلحبٍبِ  ييّب بشبة) چبديًفبيغ  -

 غ يّؼشٌذ بِ دس سؿشِ هشسجي ثب هَهَّ بشبة  ساذس  يبؼبً ّب بشبة يياص ا بٌٌذُ اػشفبدُػبهِٔ (: ٌذيس يثِ ؿوبس ه

 .بٌٌذ يه لرسحل بيٍ  قرسحق

 يٍ ٌّؼبسّاب  يرثب سَاً يٍ هٌبف يشاخالسرغهٌبلت  يداسا يهحشَ اصًِشاػز بِ  ييّب بشبةّبي ٌٓف صسد ) بشبة -

 يذسرا ٍ ٓق ياًحاشاف فكاش   ؼبديٍ ا يهَػت ثذسهَص شيلفَ ٍ سلبٍ اصًِش بيػبهِٔ ٍ  يبػرػ -يفشٌّگ - يهزّج

ثشاي اػشٌبد ثِ سى سطبس ٍ ّب  (: اػشفبدُ اص ايي بشبةگشدد يههَػت اؿبِٓ فحـبء  فؼبد ٍ اًحشاف فكش  ثٔوبًاػز ٍ 

 يب ًقذ ٍ ثشسػي سى اص ػَي دظٍّـگشاى بِ ًربص ٓلوي داسًذ ثالهبًْ اػز.

 يًقذ ٍ ثشسػا  هٌَِس ثِهٌبثْ  يياػشفبدُ اص ا .(ؽ 1320سجل اص ػبل  بفشِياًشـبس ّبي بةبشي )ػشث غرًف يّب بشبة -

 .اػز شيدز اهكبى يًكبس زيخبف ٍ سٓب ييدظٍّـگشاى ثب ؿشا يثشا

 يثشا يثشسػ هٌَِس ثِهٌبثْ  يياػشفبدُ اص ا(: بَدببى ٍ ًَػَاًبى يهشٌبػت ثب سدُ ػٌ يّب بشبة) بَدببى يّب بشبة -

ِ  ييار س) .اػاز  شيداز  اهكبى يًكبس زيخبف ٍ سٓب ييدظٍّـگشاى دس حَصُ بَدببى ٍ ًَػَاًبى ثب ؿشا خاذهبر   ًبها

 (1393ي  ٍاثؼشِ ثِ هخضى چبد يّب هؼوَِٓ

 يسجل اص اًقالة اػاله يدسػ يّب بشبة -

 

 تاالر هحققاى

ثب احذاص ػبخشوبى ػذيذ بشبثخبًِ دٍ اسب  ثِ هحققابى اخشلابف يبفاز ساب      1374اسب  هحققبى ٍ دس ػبل  ثبًبماثشذا  

دس دٍ سؼاوز   هششهشثْي هشبضي  سبالس هحققبى ثب هؼبحشي حذٍد ّضاس  ي ّوكف بشبثخبًِ دس ًجقِ 1381بِ دس ػبل  ايي

 .1385 - 86  4/21ي ؽ  ؛ دشًٍذ1384ُ  9/1ي ؽ  ي ٓوَهي  دشًٍذُ اداسُ بشبثخبًِ .گشديذ اى افششبحسسبيبى ٍ ثبًَ

 



 

 خذهات خاؿ تاالر هحققاى

اػبسرذ  دظٍّـگشاى  هإلفبى ٍ هششػوابى ٍ داًـاؼَيبى هقابًْ سحلارلي ببسؿٌبػاي اسؿاذ باِ دس حابل ساذٍيي           -

 ثبؿٌذ. ي دبششي هؼبص ثِ اػشفبدُ اص ايي سبالس هي ثبؿٌذ ٍ داًـؼَيبى دٍسُ خَد هي ي ًبهِ بىيدب

ِ  بىيا دبّب  هشاػْ فبسػاي  ٓشثاي ٍ    ّبي هخضى چبدي ؿبهل بشبة اػشفبدُ اص بشبة - اػاشفبدُ اص   يرچٌا  ّان ٍ  ّاب  ًبها

ثاب   ياًقاالة اػااله  سجل اص  يدسػ يّب بشبة  چبح ػشثي  بَدببىّبي ٌٓف صسد   چبدي ًفرغ  بشبة يّب بشبة

 ّوبٌّگي الصم.

 ...ًبهِ  سٍؽ سحقرق ٍ  سذٍيي ًشح  دشػؾيبثيهَهَّ ي  ي دظٍّـي دسصهرٌِ خذهبر هـبٍسُ -

)كاجح ياب    يببس ًَثزبشبة داؿشِ ثبؿذ ٍ دس ّش  30آوبي طبثز سبالس هؼبص ّؼشٌذ سٍي هرض اًفشادي خَد حذابظش  -

 ٌَٓاى بشبة اص هخضى چبدي دسيبفز بٌذ. 5ثٔذاصُْش( 

 ببسي. ّشسٍصدس  ٍسز سوبم كَسر ثِ 22سب  7ّبي ببس سبالس  ػبٓز -

ٍ ؿشبز سايگبى دس  ثْبًروِ كَسر ثِ  اػشفبدُ اص ايٌششًز يا قِردس ػِي هحققبى ؿبهل سلفي سايگبى  سؼْرالر ٍيظُ -

 (.2ٍ  1  فلل 1386خذهبر سبالس هحققبى   ي ًبهِ ييرسّبي سهَصؿي ػبصهبى ) ببسگبُ

ِ  ييرس) هحققبى. سبح لخ ًٍقل حولثشًشف بشدى هـكل ًگْذاسي ٍ  هٌَِس ثِدس سبالس  سبح لخٍاگزاسي فبيل  -  ي ًبها

 (.9  فلل 1393خذهبر سبالس هحققبى  

 ی تخصصی جغزافیا کتابخاًِ

 ييگَ دبػخاي هشسجي ثب ػغشافرب ٍ ٓلَم ٍاثؼشِ  ساٌّوبيي ٍ  ثشاي سكورل ٍ سقَيز اًَاّ هٌبثْ ٍ هَاد بشبثخبًِ ايي ثخؾ

 .ذيگشد غرسأػ 1384 هْشهبُدس   هشاػٔبى بِ داساي سحقرق دس ػٌَح هخشلف ثبؿٌذ

 خذهات خاؿ کتابخاًِ تخصصی جغزافیا

 ّبي ػغشافربيي. اهكبى دػششػي ٍ اػشفبدُ اص ػبيز -

 .يبـ ًقـِلَاصم ٍ ادٍار  يرچٌ ّنخَاًي ٍ  ٍ ًقـِ يبـ ًقـِاػشفبدُ اص هرضّبي هخلَف  -

 (.1384ع   9/1ي ؽ  ي ٓوَهي  دشًٍذُ اًَاّ هٌبثْ ػغشافربيي )ػبصهبى. اداسُ بشبثخبًِ ي ٌِردسصهسػبًي  اًالّ -

 

 ی تخصصی ػلَم قزآى ٍ حذیث کتابخاًِ



 

ٍ  دظٍّابى  ساشسى  يقابس راا سحق  يٓلوا  يبصّاب رثشسٍسدُ ػابخشي ٍ سفاْ ً   هٌَِس ثِ ضيٓلَم سشسى ٍ حذ يبشبثخبًِ سخلل

 .ذيافششبح گشد 1389ػبل  ييدس فشٍسد ضيٍ حذ يهٔبسف سشسً هٌذاى ٓالسِ

 ثیػلَم قزآى ٍ حذخذهات خاؿ کتابخاًِ تخصصی 

 بشبثخبًِ ػْز هشاػٔبى يهـبٍسُ ببسؿٌبع دظٍّـ -

 .  ًـشيبر سخللي چبدي ٍ الكششًٍركيًبهِ بىيدبٌَٓاى  170ٍ اػشفبدُ اص ثرؾ اص  اهكبى دػششػي -

 .ضيٍ حذ يدس هَهَٓبر ٓلَم سشسً قرػْز سحق سايگبى ٌششًزيا -

ِ رگٌؼ ض يا ػابهْ الحبد  ش رًَس: ػبهْ الشفبػ يافضاسّب ًشمببهل  ي: ؿبهل ػشيافضاس ًشمهٌبثْ اهكبى اػشفبدُ سايگبى اص -  ٌا

ِ  10اص  ؾرثا  ؿابهل  :يشابل رؼيد يّب بشبثخبًِ   ًَسالفقبِّ ٍالجالغِ ًْغثحبساالًَاس  ًَساالًَاس  ػبهْ فقِ   بر يسٍا  بشبثخبًا

دس  ؿاذُ  ًلات  گاش يهشفشسِ د افضاس ًشم 80اص  ؾرث يرٍ ّوچٌ دبسػب ؾرب يّب بشبثخبًِ  زرث اّلهبًٌذ: الـبهلِ   يسخلل

 بشبثخبًِ. يّب ػبهبًِ

ِ  ييار س) ٌششًزيهشسجي دس ا يّب زيػب شيًَسهگض ٍ ػب   هگ ايشاى ِيًوب يسخلل يّب گبُيدبگرشي اص  اهكبى ثْشُ -  ي ًبها

 .(1394  سشسى ٍ حذيض مبشبثخبًِ سخللي ٓلَخذهبر 

 

 ی تخصصی ادبیات کتابخاًِ

ٍ داًـاؼَيبى   دظٍّـاگشاى  يقابس سحقر – يٓلوا  يبصّاب رثشسٍسدُ ػبخشي ٍ سفاْ ً  هٌَِس ثِادثربر  يبشبثخبًِ سخلل

 ايؼبد گشديذ. 1390ي دس اسديجْـز ادث يّب ٌِردسصه

 خذهات خاؿ کتابخاًِ تخصصی ادبیات

 ٍ الكششًٍركي يچبد يسخلل بريًـش حَصُ ادثربر ٍ يّب ًبهِ بىيدباهكبى اػشفبدُ اص  -

ِ  ييار س) يكا رالكششًٍ يّاب  بشابة ٍ  يذاسرٍ ؿاٌ  يذاسيٍ هٌبثْ د افضاسّب ًشمؿبهل  يكرهٌبثْ الكششًٍاص  يشرگ ثْشُ -  ي ًبها

 .(1394  بشبثخبًِ سخللي ادثربرخذهبر 

 

 ی تخصصی اقتصاد کتابخاًِ

 غرسأػا  1391دس ػابل   ياسشلابد اػااله   دس حاَصُ  دظٍّبى داًؾ يٍ دظٍّـ يهٌبلٔبس يبصّبرً يرسأه ثبّذفايي ثخؾ 



 

 گشديذ.

 

 خذهات خاؿ کتابخاًِ تخصصی اقتصاد

 ي.اسشلبد اػاله ظُيٍ ثِدس حَصُ اسشلبد  َػشِرد شرٍ غ َػشِرد ياًالٓبس يّب گبُيدبٍ  افضاسّب ًشماهكبى اػشفبدُ اص  -

 يدس حاَصُ اسشلابد اػااله    يدظٍّـا  بريؿوبسُ ًـاش  ييٍ سخش يٍ ثلش يهٌبثْ ػؤ  ّب ًبهِ بىيدبهٌذي اص  ثْشُ اهكبى -

 .(1394  بشبثخبًِ سخللي اسشلبدخذهبر  ي ًبهِ ييرس)

 

 یکیجاهغ الکتزًٍکتابخاًِ 

 يٍ اهكبى دػششػا  يكراًالٓبر دس سبلت الكششًٍ يدّ ػبصهبى  يػبص شُررخ  يگشدسٍس هٌَِس ثِ يكربشبثخبًِ ػبهْ الكششًٍ

 ـوٌذاى ياًذ يثشا يذاسرٍ ؿٌ يذاسيًقـِ ٍ هٌبثْ د ًبهِ  بىيآن اص بشبة  هؼلِ  دب يكراص هٌبثْ الكششًٍ يا گؼششدُثِ حؼن 

 ؿذ. غرسأػدس ػبل  بىداًـؼَي ٍ دظٍّبى داًؾ ذ راػبس

 یکیجاهغ الکتزًٍخذهات خاؿ کتابخاًِ  

 .هَػَد يافضاسّب ًشماص  اػشفبدُ اهكبى -

ّ ييا )سفال َػشِرد شرغ( ٍ يي)سًال َػشِرد ي فبسػياًالٓبس يّب گبُيدبّب ٍ افضاس ًشم گرشي اص ثْشُ اهكبى -  يّاب  ( دس هَهاَ

 هخشلف

 يرالس يكرٍ هؼالر الكششًٍ ياًالٓبس يّب گبُيدباػشفبدُ اص  اهكبى -

 ي ًبهِ ييرس) افضاس ًشم قيهَػَد دس ػبصهبى اص ًش يّب ًبهِ بىيدبٍ  يكرالكششًٍ يّب بشبةثِ اًالٓبر هٌذي اص  ثْشُ اهكبى -

 .(1394  بشبثخبًِ ػبهْ الكششًٍركيخذهبر 

 

 ّای خارجی تاالر کتاب

ثب اًشقبل ثِ ػبخشوبى ػذيذ دس هخاضى چابدي ادغابم     1373ي خبسػي افششبح ؿذ  دس ػبل  ثخؾ الؼٌِ 1359دس ػبل  

 1384ثب اهبفِ ؿذى سبالس هحققبى  ثِ سبالس هحققبى هشػْ ٍ السري هٌشقل ؿذ ٍ ػاشاًؼبم دس سرشهابُ    1380ؿذ. دس ػبل 

 ّبي خبسػي هٌشقل ؿذ. بشبة ثِ سبالس هششهشثْ 300هؼشقل دس فوبيي ثِ هؼبحز  ًَس ثِ



 

 

 ّای خارجی خذهات خاؿ تاالر کتاب

هحققبى هقٌاْ دبشاشي ٍ ببسؿٌبػاي اسؿاذ ٍ ًخجگابى حاَصُ ٍ داًـاگبُ ٍ         زيٓوَي آوبي داساي ببسر  بلرِ -

ي  ي ثبص هؼبص ثِ اػشفبدُ اص ايي سبالس ّؼشٌذ ٍ ثقرِ هؼشقرن ٍ سفؼِ كَسر ثِصثبى خبسػي ٍ بشبثذاسي  يّب سؿشِ يرچٌ ّن

ؿاًَذ )ػابصهبى.    ي خذهز هاي  ي ثؼشِ اسائِ سفؼِ كَسر ثِ زيٓوَي ببسر  آوب دس هقٌْ ببسؿٌبػي ٍ ببسداًي ثب اسائِ

 (.1385-86  4/21ي ؽ  ي ٓوَهي  دشًٍذُ اداسُ بشبثخبًِ

 

 یاى ٍ باًَاىی باس آقا . تاالرّای قفغ8ِ -4 -2 -5

 300ًفش افششبح ؿذ. ابٌَى ثِ هؼبحز ّضاس هشش ٍ گٌؼابيؾ   150ثب گٌؼبيؾ  1358ي ثبص سسبيبى دس ػبل  سبالس سفؼِ 

اص يك فوبي هحذٍد ثِ دٍ ػبلي ثضسگ ٍ هؼْاض ٍ هكابًي هٌبػات     1374ي ثبص ثبًَاى دس فشٍسديي  . سبالس سفؼِاػزًفش 

 سجذيل ؿذ.

 خذهبر خبف سبالسّبي سفؼِ ثبص

 ّبي هَػَد دس سبالس هؼبص اػز ٍ اهبًز ًذاسًذ. ي بشبة فقي هٌبلِٔ -

ثِ اسائِ خذهبر ثِ هشاػٔبى  19سب  8ٍ سٍصّبي سٌٔرل ٍ ػؤِ اص ػبٓز  19سب  15/7اص ػبٓز  سٍصُ ّوِّب  ايي سبالس -

صّبي غرش سٌٔرل ثشاي دس سٍ 22  ّش ؿت سب ػبٓز ؿذُ آالمي ثبص سسبيبى ٓالٍُ ثش ػبٓبر  دشداصًذ. سبالس سفؼِ هي

 .اػزًبلجبى هٌبلِٔ ثبص 

ّب اػشفبدُ  سَاًٌذ اص ايي ثخؾ ي ببسر هرْوبى اص ٍاحذ ٓوَيز هي ّب ٍ صائشاى هحششم ثب سْرِ داًـؼَيبى ؿْشػشبى -

 بٌٌذ.

ّبيي بِ دس ايي سبالسّب ٍػَد ًاذاسد ٍ دس هخاضى چابدي هَػاَد      هٔشفي هشاػٔبى ثِ هخضى ثؼشِ ثشاي گشفشي بشبة -

 ػز.ا

 ٍ ثشخي هٌبثْ هشػْ هشاػٔبى. ّب ًبهِ بىيدبّبي السري   هٔشفي ثِ سبالس هحققبى ثشاي اػشفبدُ اص بشبة -

 .بصؿبىرهَسدًّب ثشاي دػششػي ػشيْ هشاػٔبى ثِ هٌبثْ  ًلت سبثلَّبي ساٌّوبي هَهَٓي ثش سٍي سفؼِ -

ي هشثًَِ  هشاػٔبى سا ثِ هحل  ثب دادى ؿوبسُ ساٌّوبي بشبة ٍ سفؼِ سػبًبى اًالّ: بشبثذاساى ٍ يا بًِيساػؼشؼَي  -



 

 (.1385-86  م 5/1ٍ  5/1ي ؽ  ي ٓوَهي  دشًٍذُ ي بشبثخبًِ ساٌّوبيي خَاٌّذ بشد )ػبصهبى. اداسُ هَسدًِش

َ    يثِ چبح اًالٓبر بشبثـٌبخش بصردس كَسر ً-  سَػاي بشبثاذاساى  ثاب    يَسشربابهذ  يهشاػٔبى دغ اص اًؼابم ػؼاشؼ

خَد سا ثب دشداخاز   هَسدًِشهٌبثْ  ياًالٓبر بشبثـٌبخش سَاًٌذ يه بًِياًالٓبر ٍ اهَس سا يسٍس فيهشاػِٔ ثِ ثخؾ 

 .بٌٌذ بفزيٍػِ هلَة دس

ٍ  ياكال  صثابى ٍ  ير  بشت السّب ًبهِ بىيدب  هشاػٔبى ثِ اداسُ هخًٌَبر ٍ دس اسسجبى ثب يثب هٌبثْ چبح ػٌگ دس اسسجبى -

 /بىيا ثابص سسب سفؼاِ   ثخاؾ  ي ًبهِ ييرس) .خَاٌّذ ؿذ ييهَػَد دس ثخؾ  ثِ سبالس هحققبى ساٌّوب شرهٌبثْ هشػْ غ

 (.10ٍ  8هبدُ   1393  ثبًَاى

 

 گزدػ کتاب آقایاى ٍ باًَاى

ؿذ ٍ اص ايي سبسيخ سب حبال  ي ثؼشِ اداسُ هي سفؼِ كَسر ثِ 1378افششبح ؿذ ٍ سب ػبل  1359گشدؽ بشبة سسبيبى ػبل  

 ؿَد. ػرؼشن سفؼِ ثبص اداسُ هي

ي ثؼشِ ٍ هـششج ثب ثخؾ گشدؽ بشبة سسبيبى ثَد.  ػرؼشن سفؼِ كَسر ثِ 1373گشدؽ بشبة ثبًَاى سب سجل اص ػبل  

ٍ دس ػابل   سبالس هٌبلِٔ ٍ گشدؽ بشبة ثابًَاى ثاِ فٔبلراز اداهاِ داد     ٌَٓاى ثِاص ثخؾ اهبًز سسبيبى ػذا ٍ  1374اص ػبل 

 ثِ ٓلز افضايؾ هشاػٔبى ٍ بوجَد فوب ثِ ثخؾ گشدؽ بشبة ثبًَاى سـكرل ٍ هؼشقل ؿذ. 1382

 

 خذهات خاؿ گزدػ کتاب آقایاى ٍ باًَاى.

بشبة ثاب اػاشفبدُ اص سبثلَّابي    سػبًي ٍ يبفشي  اي دس هشبض اًالّ سايبًِ ٍػَ ػؼزدسيبفز هـخلبر بشبة اص ًشيق  -

 ساٌّوب داخل ثخؾ.

 ػِ ًؼخِ بشبة. سب دٌغاػشبداى ٍ ًخجگبى حَصُ ٍ داًـگبُ ٍ داًـؼَيبى ببسؿٌبػي اسؿذ ثِ سشسرت اص  -

سَاًٌذ يك ًؼاخِ اص اياي ثخاؾ     بشبة اص سبالس ػَاًبى هي دٍ ًؼخِٓالٍُ ثش  يداًـگبّ ؾردي  داًؾ سهَصاى دٍسُ -

 ثگرشًذ.

 .سػبى اًالّّب سَػي بشبثذاس  سػبًي ايي ثخؾ دس هشبض اًالّ ػَاد بنهٌبثْ ػْز افشاد هجشذي ٍ  ٍػَ ػؼز -

 8/1ي ؽ  ي ٓوَهي  دشًٍذُ ي بشبثخبًِ ؿذُ )ػبصهبى. اداسُ ٍػَ ػؼزي دشيٌز ٍ فبيل رخرشُ اص لرؼز هٌبثْ  سْرِ -



 

 (.1385-86  ة 8/1ٍ 

 بخؼ عوؼی ٍ بصزی

ٍ  شررا دس حابل سغ  ذيا ػذ يّاب  يفٌبٍس سٌبػت ثِخذهبر سى ّوَاسُ ؿذ  غرسأػ 1374ثخؾ ػؤي ٍ ثلشي دس ػبل  

ؿبهل ػِ صيش ثخؾ سبالس ػؤي ٍ ثلشي سسبيبى ٍ ثبًَاى  سبالس ايٌششًز ٍ ٍاحذ اهبًز هَاد ديذاسي  دس گؼششؽ ثَدُ اػز.

 .اػزٍ ؿٌرذاسي 

 خذهات خاؿ بخؼ عوؼی ٍ بصزی

 اص ًشيق سًشي هشبضي ٍ گضيٌؾ ٍ سذٍيي ثشاي دس اخشربس سشاس دادى هشاػٔبى وبركذاٍػّبي سهَصؽ  هجي ثشًبهِ -

 ي اًَاّ لَح فـشدُ سهَصؿي ٍ ٓلوي ثشاي اػشفبدُ دس هحل ثشاي هشاػٔبى. اسائِ -

 ّبي ٓلوي ٍ دظٍّؾ ثشاي هشاػٔبى اص ًشيق ايٌششًز ٍ دبيگبُ اًالٓبسي ًوبيِ. ٍػَ اًَاّ هقبلِ ػؼز -

ي  ي سهَصؿاي )ػابصهبى. اداسُ   ّابي فـاشدُ   شاػٔبى ػْز اػاشفبدُ اص ايٌششًاز دس سبلات لاَح    ساٌّوبيي ٍ سهَصؽ ه -

 (.1385-86  16/1ي ؽ  ي ٓوَهي  دشًٍذُ بشبثخبًِ

 ؾيسَػِ ثِ افاضا  ثب 1393. اص ػبل ٍ گؼششؽ ثَدُ اػز شرردس حبل سغ ذيػذ يّب يفٌبٍس سٌبػت ثِ ايي ثخؾ ذهبرخ

  CD  VCD  DVD) يچابد  شرا غهخشلاف   يّب هحول ٍ افضاسّب ًشمسًبى دس خلَف  يسٍصافضٍى آوبء ٍ سقبهب

DVDROM  DivXؼابد يهٌابثْ هٌبػات  ا   سٍسي فشاّن يثشا ي( ثب هَهَٓبر هشٌَّ  سالؽ هوبٓف  ْ  الررسؼا

 .دشداصد يهثِ اهبًز هٌبثْ  كشفبً ؛ ٍشدرگ يه كَسر خذهبر سش گؼششدُالصم ٍ اسائِ 

 .هٌبثْ ثخؾ هؼضا ؿذُ اػز شيثْشش  هٌبثْ هشسجي ثب بَدببى ٍ ًَػَاى اص ػب يٍ دػششػ يسػبً اًالّػْز  -

هٌابثْ ثخاؾ هؼاضا ؿاذُ      شياص ػاب  يرهٌابثْ السا    يؼا رهٌبثْ ثِ صثبى اًگل يػْز اسائِ خذهبر ثِ آوبء هشقبه -

 (.5-2ٍ  4-2هبدُ   1393/ ثبًَاى  بىيسسبػؤي ٍ ثلشي ثخؾ  ي ًبهِ ييرس.)اػز.

 

 ػضَیت 

 يهٌاذ  زيسهاب ػلَگرشي اص دشابٌذگي هشقبهاربى ٓواَيز دس سبالسّابي هخشلاف ٍ      هٌَِس ثِ 16/6/1381دس سبسيخ  

ِ  ؿاذ )ػابصهبى. اداسُ   غرسأػّب بشبثخبًِ  ي يك ببسر ٓوَيز ٍاحذ ثشاي ّوِ ثخؾ اسائِ ثبّذفهشاػٔبى  ي  ي بشبثخبًا



 

 (.1381  54/1ي ؽ  ٓوَهي  دشًٍذُ

 خذهات خاؿ ػضَیت

گبى ثشاي افشاد داساي هذسج دبششا  ببسؿٌبػي اسؿذ  ًخجگبى دس ػٌح اػشبًي ٍ بـَسي  داًـؼَيبى ٍ ٓوَيز ساي -

خَد ثِ بشبثخبًِ  افشاد ثبصًـؼشِ  سحاز   ًبهِ بىيدبي  ثبؿٌذ هـشٍى ثِ اسائِ هي ًبهِ بىيدبًالثي بِ دس حبل ًَؿشي 

 ي اهذاد اهبم خورٌي )سُ(  ثْضيؼشي ٍ هشابض خرشيِ. دَؿؾ بورشِ

سفبُ حبل هشاػٔبى ثِ اياي   هٌَِس ثِّبي ٓوَيز ثشاي ثشخَسداسي سوبم آوب اص اهكبًبر  ًشح آشجبسي بشدى ببسر -

 ّبي دش هشاػِٔ دس اخشربس ّوگبى سشاس گرشد. ديشبشد ػشيوِ سٔلق گرشد سب بشبة هحن ثِكَسر بِ 

 ايٌششًشي هشقبهربى اص ًشيق ػبيز بشبثخبًِ هشبضي ًبم طجز -

ِ دس ًِاش   سَاى گفز بِ سب سجل اص درشٍصي اًقالة اػالهي فوبّبي كِ هيخال ًَس ثِ  ثؼاربس ًابچرض ثاَدُ     ؿاذُ  گشفشا

ّبي چبدي ٍ  هخضى بشبة كيسٌْب . سب سجل اص اًقالة اػالهي ؼزرًثب ثٔذ اص اًقالة اػالهي  ؼِيهقب سبثل اكالً بِ يًَس ثِ

دس ػبخشبس بشبثخبًِ هشبضي  يشرگ چـني سسبيبى ثَد بِ اًقالة اػالهي سحَالر  ي ٍيظُ ي هخضى ثؼشِ يك سبالس هٌبلِٔ

ْ ّاضاس   30سشيات ثاِ    1374ي هشباضي دس ػابل    سػشبى سذع سهَي ايؼبد ًوَد ثِ حذي بِ ثب افششبح بشبثخبًِ  هششهشثا

 58سبالس اخشلبكي افضايؾ يبفز. ٓالٍُ ثش ايي سٔذاد هٌبثْ اص  18ّبي هٌبلِٔ ثِ  بالسٍ س هؼبحز بشبثخبًِ گؼششؽ يبفز

سؿاذ   ي دٌّاذُ  ًـابى ي ايي سهبس ٍ اسسبم  ػلذ سػرذُ بِ ّوِ ٍ دبًلذ هرلرَىثرؾ اص دٍ ّضاس ػلذ بشبة سجل اص اًقالة ثِ 

وب ٍ هشاػٔبى دس سفبُ ثرـششي ثِ سحقراق ٍ  بِ ثِ ػْز سكشين هشاػٔبى ثَدُ سب آ اػزسٍصافضٍى دغ اص اًقالة اػالهي 

 سًبى سأهري گشدد دظٍّؾ سٍي سٍسدُ ٍ سهبيز

 

 گیزی . ًتیج6ِ

ي هشبضي سػشبى سذع سهَي دس درؾ ٍ داغ اص اًقاالة    دس بشبثخبًِ سػَّ اسثبةثب سَػِ ثِ ثشسػي ٍهٔرز سكشين  

دس هَسٔرز ثِ ًؼاجز   سػَّ اسثبةسكشين  زرٍٔه اصًِشي هشبضي سػشبى سذع  سَاى ًشرؼِ گشفز بِ بشبثخبًِ اػالهي هي

ثٔذ اص اًقالة  ظُيٍ ثِ –  سؿذ برفي ٍ بوي خذهبريفشا ثخـّبي هشٌَّ ثب خذهبر ثخـي ٍ  خَثي سشاس داسد. سٔذاد ثخؾ

. اػاز ي ثضسگ  ايي بشبثخبًِ زرهَفقّوشاُ ثب سخلق گشايي  سوشبض ٍ دظٍّؾ هحَسي دس خذهبر  اص هَاسد  –اػالهي 



 

ِ    ٍػَد ييثباالجشِ  ي خاذهبر دس هحاري ٍة ٍ افاضايؾ     سب سػرذى ثِ حذ هٌلَة فبكلِ داسد بِ ايي اهش ثاب گؼاششؽ اسائا

 ؿَد. ي فوبي بشبثخبًِ هوكي هي ًرشٍّبي هشخلق بشبثذاسي ٍ سَػِٔ

 .اػزي خذهز ثِ هشاػٔبى  ّب  ثشاي اسائِ ي ٍػَدي بشبثخبًِ ٍ سوبم فٔبلرز فشاهَؽ ًكٌرن بِ فلؼفِ

  

 خذآهٌابغ ٍ ه

 (. ؿٌبخشي اص داًؾ ؿٌبػي: ٓلَم بشبثذاسي ٍ داًؾ ؿٌبػي. سْشاى: ًـش بشبثذاس.1382اثشاهي َّؿٌگ ) .1

(. سكشين اًؼبًرز: دس هَهَّ هـششي هذاسي ثب ًگبّي ثاِ بشابة خاذهز ٓابلي ثاِ      1386ػلرل خبًي  هْذي ) .2

 هـششي. سٍصًبهِ هشدم ًَ.
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 -17  ف. 51. داًـاَسص  ؽ  کتابخاًِ آعتاى قذط رضَی ًاهِ ًظاماٍلیي (. 1386  هْذي )صادُ يخبً .3
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. هؼلِ الكششًٍركي ًوب  ّای داًؾگاّی طزح تکزین ٍ خذهات کتابخاًِ(. 1382خجبص ببس فَهٌي  حبػرِ ) .4
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. سٍصًبهاِ حوبياز  ؽ   ّا ٍجَد ًخَاّذ داؽت عاسهاى رجَع ارباببذٍى (. 1384) هحوذسهبسشثبًربى   .5
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 سضٍيي: حذيض اهشٍص. (.رجَع اربابهقذهات رفتار اداری )تکزین (. 1383بلْش  هٌَچْش ) .6

گٌجیٌهِ ًفهایظ رضهَی: آؽهٌایی بها عهاسهاى       (. 1385ٍ ػبسي  هحوذسهب ) هحوذيبى  هحوذحؼي .7

ّاب ٍ هشباض    ّب  هاَصُ ِ هـْذ: ػبصهبى بشبثخبًّا ٍ هزکش اعٌاد آعتاى قذط رضَی.  ّا، هَسُ کتابخاًِ

 اػٌبد سػشبى سذع سهَي.

 . سْشاى: ببسگضاس سٍاثي ٓوَهي.رجَع اربابتکزین (. 1383هٔبدي  ػٔرذ ) .8
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. سشػوِ هشهرِ خذهات ػالی بِ هؾتزی: راٌّوایی هختصز بزای کتابذاراى(. 1384ٍايٌگبلذ  داسلري ) .9

 ّب )ػوز(. داًـگبُّبي ٓلَم اًؼبًي  ثشٍهٌذ. سْشاى: ػبصهبى هٌبلِٔ ٍ سذٍيي بشبة
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-86  5/1ي ٓوَهي. دشًٍاذُ ؽ   بشبثخبًِ ي ي هكبسجبر اداسي اداسُ ي ٓوَهي. دشًٍذُ ي بشبثخبًِ ػبصهبى. اداسُ .23
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