
باسمه تعالی 

و معارف اسالمی و  یاتاله ی دانشکدهدفتر نهاد مقام معظم رهبری و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی 
و انجمن علمي اقتصاد  شناسی و معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت معلّم آذربایجانن و روا یتیتربعلوم  ی دانشکده

.کند یمبرگزار  ۹۰ در سالو پایگاه مرجع دانش سیویلیكا  اسالمي ایران  

 

 

 



 5ي ؽواسٍ  اطالػيَ

 «دس حال تشسعيّ اعاهي فاحثاى هقاالخ ًرايج هقاالخ تشسعي ؽذٍ »

خ تا ُنّل  م آرستایجاىداًؾشاٍ ذشتيد هؼعّل  ،ا تِشٍ گيشی اص ذجاسب گزؽرَّ ب تا یاسی خذاًّذ هرؼال
ّ هؼاسف  یاخالَ ی داًؾکذٍهؼاًّد فشٌُشی ّ اجرواػی ّ دفرش ًِاد هقام هؼظن سُثشی ّ 

و انجمن علمي  ؽٌاعی ّ هؼاًّد پژُّؾی داًؾشاٍى ّ سّا یریذشبػلْم  ی داًؾکذٍاعالهی ّ 
ػقش  جاجاليّل  یٌحعف ینکشی قشآى هعّل  یؼُوا یيچِاسم، رجع دانش سیویلیكا و پایگاه م اقتصاد اسالمي ایران

عال جاسی تَ هٌاعثد عال  آرسهاٍدس « یثحذاقرقادی اص هٌظش قشآى ّ  یؾشفدپ»سا تا هْضْع 
                                                                                             . کٌذ یمی تشگضاس جِاد اقرقادی دس عسط هعّل 

 «یثحد از منظر قرآن ً یاقتصاد یشرفتپ»   :مٌضٌع ىمایش

دانشجویان   -2      و پژوهشگران اساتید -1   :جداگانهدر دو سطح 

  :مقالو ی ارائومحٌرىای ىمایش جيت ● 

 یثحذ قشآى ّ یذگاٍداص  یاعالماقرقاد  یکعخسْط :  محٌر اًل
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اص  یاقرقاد یؾشفدپدس  (... فذقاخ ّ اًفال، ،یئف)هثع  یاعالمًقؼ هٌاتغ اقرقاد  -2-4-2
 یثحذ قشآى ّ یذگاٍد
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 :یشىماىدف ● 

آهْصی اص  قشآى کشین ّ دسطدیي ّ هؼٌْید، آؽٌایی تا احغاط ًياص ؽذیذ تَ ػقش  دس
یاتی تَ  خدس ساعرای دط .، یک ضشّسخ اجرٌاب ًاپزیش اعد(ع)ّ هؼقْهيي  خذاًّذ یسٌُوْدُا

ُای  پشداصی ًظشیَ ،هؼاسف قشآًیدس  یػلن یدعراّسدُا یذذشیيجذ ی اسائَایي ُذف هرؼالی، 
ّ اُروام  دیٌی یُا آهْصٍذقْید ّیج هؼاسف قشآًی تا صتاى ػلوی ّ سّصآهذ، ًؾش ّ ذش، قشآًی

. تاؽذ یماص اُذاف تشگضاسی ایي ُوایؼ ػولی تَ اهش گغرشػ هؼاسف قشآًی 

 

: در حال بررسياسامي صاحبان مقاالت نتايج مقاالت بررسي شده ً  ●

 آٍسخِهحي الذيي  -ساّىاسّاي پيـشفت التصادي اص هٌظش لشآى ٍ حذيث  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 اتشاّين ًظاد هحوذ -

    اػت تشسػي حال دس همالِ 

 اتشاّين ًظاد هحوذ -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 ليال اتشاّيوي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش هحوّذًثي  احوذي -

    اػت تشسػي حال دس لالِم

 ًثي احوذي ٍ ػويشا حياتي دوتش هحوّذ –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 ػيشٍع احوذي ٍ هشين دسفـاى -تشسػي اخالق واس دس لشآى  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 هىي ٍ فاطوِ حويذياىعثاػعلي اخَاى اس -اسصؽ ٍ اّويت واس اص ديذگاُ لشآى  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 هدتثي اخَاى اسهىي ٍ هليىا ّاؿوي -تاويذ اػالم ػفاسؽ تِ سفاُ ٍ گشيض اص فمش تشاي ػال هت التصاد  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ساضيِ اسخوٌذي ٍ ليال ؿداعي -ُ عذالت التصادي اػالم تا ًظشيِ سؿذ، تْشُ ٍسي ٍ واسآيي تطاتك علوي ًظشي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ساضيِ اسخوٌذي ٍ ليال ؿداعي  -...ظشفيت ّاي اًذيـِ اػالهي تشاي اسائِ يه پاساداين سلية تشاي خْاًي ؿذى  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ لالِم ي خالصِ

 دوتش هحوذ سضا اػالهي ٍ ػشٍس ياساًي -

  اػت تشسػي حال دس همالِ

 



 تْشام اؿشفي -تشسػي ًمؾ تالؽ ٍ وَؿؾ دس پيـشفت التصادي اص هٌظش لشآى ٍ حذيث  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش هحوذ اهيي فشد ٍ صيٌة هـىاًي – ...أثيش حىَهت ػياػي خاهعِ تش حىن فمْي اػتفادُ اص اًفال دس دٍساى ت -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 خَاد ايشٍاًي -آصادي التصادي ٍ دخالت دٍلت اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   تاع ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 خَاد ايشٍاًي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 حويذُ ايضدي -ًمؾ هخشّب اػشاف دس التصاد ػالن اص هٌظش لشآى ٍسٍايات  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 فشد ٍ حؼيي واٍياسدوتش علي اوثش ايضدي -هعاهالت ٍ آثاس آى تش التصاد تشسػي فمْي تطفيف دس  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش حؼيي ايواًي ياهچي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش حؼيي ايواًي ياهچي -تشوت ّاي پيـشفت التصادي ٍ صياى ّاي ٍاپغ هاًذگي التصادي دس لشآى ٍ ػٌّت  -75

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 سٍح اهلل ايواًي ياهچي –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 سػَل تاصياس ٍ دوتش اهيش همذم هتمي ٍ علي صياداًي -تشسػي اتعاد هعٌايي سؿَُ دس آيات ٍ سٍايات  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي ئِاسا   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 سليِ تالـــشًـــظاد -

  اػت تشسػي حال دس همالِ

 حؼيٌعلي تالشي سهذاًي -صشفِ خَيي دس پيـشفت التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث ًمؾ  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 هصطفي لشتاى هَحذ حؼي تاالگش ٍ -حذيث  اخالق التصادي ٍ اخالق واس اص ًظش لشآى ٍ -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 هْذي تشاتعلي پَس –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش تْشام تْشاهي ٍ دوتش هحوَد واظوي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش هحوذ پاػثاى ٍ ػْيال پَس علي -اػالم ٍ همام هعظن سّثشي تشسػي ٍخذاى واسي ٍ اًضثاط اختواعي اص ديذگاُ  -

  اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 

   



 آرس تاخَس ٍ تْشام فاتحػياٍؽ پَسطْواػثي،  -خايگاُ عذالت دس لشآى ٍ حذيث ٍ تاثيشات آى تش پيـشفت التصادي  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش هحؼي پيـَايي علَي ٍ داٍد گشگيح صسيي پَس -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 سضا تاج آ تادي، ػويِ ؿعثاًي، غالهعلي هحؼي آ تادي ٍ علي سًدثش -واس ٍ تالؽ دس هٌظش لشآى  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 آرس تاخَس، ؿْشٍص داًا ٍ ػعيذ پَسطْواػثي  -...ًمؾ التصادي دٍلت خْت تحمك عذالت ٍ پيـشفت التصادي اص  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 الْام تـىش ٍ سعٌا خٌاب صادُ -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 آرغاىسػَل تمي خَاُ لشُ تاتا ٍ ٍّاب تذسي  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 خذيذ تٌابعلي  –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 خذيذ تٌابعلي  –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 علي سضا خعفشصادُ وَچىي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 صّشا خعفشي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 صّشا خعفشي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 م خعفشياىػشواس خاى –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 هيثن خوال صادُ -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 پشٍيي حافظي ٍ دوتش سليِ صادلي ًيشي –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 سليِ حيذسًظاد –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 اتشاّيوي ًؼة ٍ ػْيال هيشصايي فشدوتش حؼي حيذسي، يَػف  -هثاًي خْاد التصادي اص ديذگاُ لشآى وشين  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 

 



 ػاسا خاوي پَس –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 هٌْذع صّشا دّذاسي اتشاّيوي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 ليذا هْذٍي ٍ ػاسا تاتؾ ًظادهٌْذع صّشا دّذاسي اتشاّيوي ٍ  -تشسػي ٍيظگي ّاي التصاد اػالهي  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 فشؿتِ ديْين ٍ فخشي هصشي -تشسػي صى ٍ خْاد التصادي اص هٌظش اػالم  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

  فشؿتِ ديْين -ٍ تضسگاى ( ع)ُ اػالم، هعصَهييتشسػي ّوت هضاعف ٍ واس هضاعف اص ديذگا -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ٍ حؼي سحواًي ػياهه ساؿذ، حذيذُ هعثَدي، ػويشا ساؿذ -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 علي سًدثشػويِ ؿعثاًي، سضا تاج  آتادي ٍ هحوذ سحيوي،  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 ثويٌِ سػتگاسي يضدي ٍ اهيشحؼيي سػتگاسي يضدي -اخالق التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 وثشي سػَلياى – 

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 هلل سؿيذيحدت ا ( -ف)تشسػي ٍ تثييي الگَي پيـشفت دس ػيشُ ي پياهثش اعظن -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 حثية صهاًي هحدَب -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 ايَب ػشافشاص ٍ ػياٍؽ پَسطْواػثي ٍ ٍحذت اًاهي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 ُ ػليواًيحذيث -ٍخَُ هعٌايي ٍاطُ ػعي دس لشآى  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 فاطوِ ؿشيف تشًح آتاد ٍ ػويِ احذي –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

صّشا ؿعَسي هيالًي ٍ اػتاد  -هعياسّاي التصاد ػالن اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث، پايِ اي تشاي اخشاي عذالت التصادي  -

 پيشي ساٌّوا دوتش هَػي

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش هحوذ ؿفيعي -هصاديك هٌىشّاي التصادي دس لشآى ٍ احاديث  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 



 ًثي الِ صذسي فش -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 ًثي اهلل صذسي فش -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 اللِ صفايي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش ؿوغ اهلل صفشلىي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 هٌصَس صفشي همذم -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 عثاػي اصل –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش صوذ عثذاللْي عاتذ –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش صوذ عثذاللْي عاتذ –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 سخثعلي عـَسياى -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش وشين علي هحوذي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش وشين علي هحوذي ٍ سليِ حيذسًظاد –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش وشين علي هحوذي –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 اوثش فايذئي –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 يذئياوثش فا –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 صيٌة فتحي –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 هشضيِ فيض -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 

 



 واٍُ فيضي ٍ عثذ الشصاق ًعوتي ٍ علي سضا للعِ اي -عذالت التصادي اص هٌظش ديي هثيي اػالم  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 هْؼا لاػوي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 حؼي تاالگش هصطفي لشتاى هَحذ ٍ -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش فخشالؼادات لشيـي ساد -التصادي  -ديذگاُ لشآى دس عذالت ٍ تَػعِ اختواعي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ؿْشٍص واهشاًي -

    اػت تشسػي حال دس الِهك

 عليشضا وشيوي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 هْذي سضا ووالي تاًياًي، هديذ سضا ووالي تاًياًي ٍ ليال ووالي تاًياًي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 فاطوِ وٌْؼال وـىي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 هحوذ گل صٌولَ -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 هحوذ گل صٌولَ -تالؽ ٍ وَؿؾ ٍ پيـشفت التصادي اص هٌظش لشآى ٍ حذيث  فشٌّگ -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش هتفىش آصاد –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 فاطوِ هديذي –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 عليشضا هحشم صادُ -ٍ پياهذّاي فشدي ٍ اختواعي آى  دس لشآى ٍ احاديث« فمش التصادي»هفَْم تشسػي  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 غالهعلي هحؼي آ تادي، سضا تاج آ تادي، ػويِ ؿعثاًي ٍ هحوذ سحيوي -

  اػت تشسػي حال دس همالِ

  دوتش احوذ هحوذي ٍ ػويِ طْواػثي صادُ -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 طيثِ هحوذي ويا -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 

 



 سضَاى هشادي ٍ پشٍيي حافظي –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 هحوذ حؼيي هشداًي ًَوٌذُ ٍ سضا صاتش -الگَي خْاد ٍ پيـشفت التصادي تا سٍيىشد اػالهي ايشاًي  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 وشين هـايخي، سضا تاج آتادي، ػويِ ؿعثاًي ٍ غالهعلي هحؼي آ تادي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 فخشي هصشي -تشسػي ػياػت ّاي التصادي حىَهت علَي  -

 اػت ػيتشس حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 فخشي هصشي -تشسػي هعياسّاي التصاد ػالن اص ديذگاُ لشاى ٍ تعالين سضَي  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 فخشي هصشي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 اهيش همذم هتمي ٍ فشصاًِ آلاًٍذياى دوتش -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 ي ٍ ػعيذُ صثاحياصغش هٌصَس -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش ػيذ سضا هَػَي ٍ ًؼشيي چاالن –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 ػيذ هحوذ سضا هَػَي ٍ ػداد احوذياى -اًفاق لشآًي ٍ اتضاسّاي هالي هٌاػة آى دس عصش حاضش  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ػيذ هحوذ سضا هَػَي ٍ هحدَتِ وشيوي ٍ هشين داساتي هٌؾ –الق التصادي اص ديذگاُ لشآى ٍ حذيث اخ -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 حؼيي هيشصايي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 يشصاييحؼيي م -ًمؾ هعيـت خاًَادُ دس پيـشفت التصادي اص هٌظش ائوِ اطْاس  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش حؼيي ًاظشي، طاّشُ خْاًتاب، آصيتا ػشٍسي ًَتْاس ٍ صّشا سضايي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش علي ًاظوياى فشد -

   اػت تشسػي حال دس همالِ

  حويذُ ًعوتي –

   اػت تشسػي حال دس همالِ

 

 



 ى ًمذي ٍ علي خذيذ تٌابحؼي –

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 فشؿاد ًَسي -خطَط ولي التصاد اػالهي اص هٌظش لشآى ٍ حذيث  -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 حويذ ٍلي صادُ ٍ خَاد صذيمي ليمَاى -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 سضا ّادي همَي -ػياػت ّاي التصادي حىَهت علَي  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 خذيدِ ّاؿوي ٍ سليِ حيذسًظاد -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 اتشاّين خليل ّذايت ٍ ًؼشيي چاالن -

    اػت تشسػي حال دس همالِ

 دوتش تْشٍص يذاهلل پَس ( -ع)اهام علي  اصالحات التصادي دس حىَهت -

 اػت تشسػي حال دس همالِ ي اسائِ   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 دوتش حؼي يعمَتي ٍ دوتش علي هحوذصادُ -دس خاهعِ اػالهي  لٌاعت ٍ صشفِ خَيي ضشٍستي تشاي خْاد التصادي -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   تاع ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 ٍ تالش اػتادي( آهلي)دوتش حؼيي يَػفي  -فشٌّگ تالؽ ٍ وَؿؾ ٍ پيـشفت التصادي اص هٌظش اػالم  -

    اػت تشسػي حال دس همالِ اصل   اػت ؿذُ پزيشفتِ همالِ ي خالصِ

 

  

  :تعداد مقاالت رسيده● 

كَ ًرايج تشسعي هقاالخ دس طْل سعيذٍ اعد ي ُوايؼ  هقالَ تَ دتيشخاًَ 117ذا كٌْى ذؼذاد 
  .آتاى هاٍ تَ ذذسيج اػالم خْاُذ ؽذ

 

  :مالحظات● 

.  دس ّیشایؼ ادتی ّ ذلخيـ هسالة آصاد اعدُوایؼ خ ػلوی أُی -

. ّ داًؾجْیاى تشسعی خْاُذ ؽذ ، پژُّؾششاىاعاذيذ ی جذاگاًَدس دّ عسط  ُا هقالَ -

  .خ ػلوی ُوایؼ اعدأسعی ّ ذقْیة ُیهٌْط تَ تش ُا هقالَچاپ ّ اًرؾاس  -

تَ فْسخ خالفَ هقالَ ّ  پچا»دس عَ عسط  ،ّ ذقْیة داّسیط اص پاسعالی  یُا هقالَ -
  .خْاُذ ؽذ ػشضَ «تَ فْسخ پْعرش یا عخٌشاًیهقالَ  ی اسائَتَ فْسخ افع هقالَ ّ  پچا



 تَ ػوعذجليع ایغرَ تَ ًحْ ػّ فاحثاى عَ هقالَ تشذش ُوایؼ  ُا هقالٍَ کٌٌذگاى یاص اسا -
 .خْاُذ آهذ

ٍ یجِد اسا ُا آى ی هقالَّ پژُّؾششاًی کَ  ًظشاى فاحة ثثد ًام ّ اعکاى اعاذيذ، ی ُضیٌَ -
. سایشاى اعد پزیشفرَ ؽْد، عخٌشاًی یا پْعرش تَ فْسخدس ُوایؼ 

 

  :برگساری نمایشگاه

هشذثط تا هْضْع  ُای هکرْب ختا تشگضاسی ُوایؼ ًوایؾشاُی جِد هؼشفی فؼالیّل  صهاى ُن
، دایش خْاُذ (ّ ٌُشی ُای پژُّؾی، کرة ّ آثاس فشٌُشی ؽاهع هقاالخ، گضاسػ)ُوایؼ 

ؽواسٍ ُوایؼ  ی یشخاًَدبؽْد جِد کغة اطالػاخ تيؾرش تا  هٌذاى دػْخ هی اص ػالقَ. ؽذ
 .ذواط حافع فشهایٌذ     04124327554ذلفي  

 

 :ىمایش ی دبير خانو نشانی
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