
  4141مقاالت همایش ملی مطالبات فرهنگی ایران 
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 چکیده

 .داًذ اسالم تشای ػلن، ػضت ٍ ضشف اصیل لائل است، ًِ ضشف اتضاسی؛ ٍ ػلن سا ًَس هی :همام هؼظن سّثشیهغاتك سخي           

تش سٍی داًطگاُ ّا دس ایشاى پشداختِ است ٍ  اسالهی ثیشات اسالم ٍ اًمالبًَیسٌذُ دس ایي همالِ دس اتتذا تِ ضشٍست ٍ سیش تحَلی تا

تشٍیج  هفاّین ٍ آهَصُ ّای اسالهی دس ٍ هوىي دس تَسؼِ سپس دس چاسچَب اّذاف ٍ ٍ ظایف پیطٌْادی تِ اسائِ ساّىاسّای 

یت آهیض دس ایشاى دس سایِ اًمالب اسالهی ٍ اهىاى اًجام ایي ػول تِ صَست هَفم ،دس ایشاى الذام ًوَدُ است دس پایاى آهَصش ػالی

هی تَاى تا اضتشان  ظشفیت آهَصش ػالی ایشاى سا دس حذی هی داًذ تَاى ٍ حتی سٌّوَدّای سّثش هؼظن ایشاى تاال داًستِ ٍ

ُ گاهی گزاسدى تجشتِ ّای خَیص تا وطَسّای جْاى اسالم ٍ داًطگاُ ّای اسالهی دس سشاسش دًیا ّوچَى ٌّذٍستاى،هالضی ٍ غیش

ًِ تٌْا تِ صَست هلی تلىِ تِ صَست تیي الوللی  اسالم دس ػلَم آهَصش تا هشتثظ پژٍّطْای ّای یافتِ واستست ٍ اضاػِ هَثش دس

   .تشداضت

 ، ساّىاساسالم، داًطگاُ، آهَصش ػالی، اًمالب اسالهی :کلمات کلیدی 

 مقدمه

اضاسُ ًوَد وِ هی  همام هؼظن سّثشیلی وطَس هی تَاى تِ سخٌاى دس تاب ضشٍست  ٍظشفیت تاالی سالهی دس آهَصش ػا         

 تش ٍاجة ّا داًطگاُ تشای ضة ًاى اص هي، اػتماد تِ ٍ داسد؛ جاهؼی ٍ ٍسیغ ٍ ػویك هؼٌای یه ّا داًطگاُ وشدى اسالهی "فشهایٌذ

 است، ضذى ػویك ٍ ضذى ػلوی ،ضذى اسالهی ّای ضاخصِ اص تطَد؛ اسالهی تایذ تطَد، ّن ػلوی داًطگاُ، تخَاّیذ اگش. است

 ٍ اصَل سٍی تش ایستادگی یؼٌی تَدى، اسالهی. است داًطجَ ٍ استاد داضتي ًفس تِ اتىا است، داًطجَ ٍ استاد تَدى خَدتاٍس

 ایي،. صاییذى ٍ جَضیذى سفتي، پیص وشدى، تٌا آى، اساس تش ٍ داسد؛ ٍجَد اًساى فىش ٍ اًذیطِ پای صیش وِ هستحىوی ّای پایِ

 -فشٌّگی تشتیت ٍ پزیشی جاهؼِ ٍ هتخصص آهَصش ػلن، تَلیذ ػوذُ واسوشد سِ ای جاهؼِ ّش دس داًطگاُ ًْاد ".است وشدى هیاسال

 جاهؼِ ّش اسصضْای ٍ هثاًی اص هتأثش هزوَس واسوشد سِ ایي تش حاون اصَل وِ است هطخص ٍ داسد تشػْذُ سا هخاعثیي اجتواػی

 سًساًس اص تؼذ. وٌذ هی تأییذ سا هزوَس هغلة غشب دًیای اسصضْای ٍ هثاًی تا غشب هَجَد یّا داًطگاُ ًسثت تش هشٍسی. تاضذ هی

 ٍ جذیذ هؼٌای تِ داًطگاُ ًْاد ٍ گطتِ هتَلذ  جذیذ ػلن یاتذ هی اجتواػی گستشش ٍ ضذُ گزاسدُ تٌیاى هذسى تفىش هثاًی وِ

 ًْاد تِ غایت، ٍ هَضَع ٍ سٍش ٍ هثاًی حَصُ دس اساسی ًیدگشگَ تا اسٍپا سٌتی آهَصضیِ-ػلوی ًْادّای ٍ گیشد هی ضىل اهشٍصی
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 فشآیٌذ اًذ یافتِ تٌیاى هذسى فشٌّگ ٍ اًذیطِ هثٌای تش وِ غشب هَجَد ّای داًطگاُ وِ است ٍاضح. یاتٌذ هی تحَل داًطگاُ اهشٍصی

 جاهؼِ دس آى ّای هَلفِ اص فادُاست فلزا. است هذسى توذى ٍ فشٌّگ تَسؼِ ٍ تسظ ساستای دس ضاى فشٌّگی ٍ آهَصضی ٍ ٍسصی ػلن

 تا هذسى اًذیطِ اختالفات اص گزضتِ .داسد ًیاص تیطتشی دلت ٍ تاهل تِ هیىٌذ دًثال سا هتفاٍتی اسصضْای ٍ هثاًی وِ دیگش ای

 ٍ "ٍحی" هؼشفتی هٌاتغ اًىاس ٍ "تجشتِ" تِ هؼشفت هٌاتغ اًحصاس پزیشفتِ، اًجام ًَیي ٍسصی ػلن دس وِ فشآیٌذی اسالهی، تیٌی جْاى

 صَستی تِ( ٍحی ٍ ضَْد تجشتِ، ػمل،) هؼشفت چْاسگاًِ هٌاتغ اسالهی، تیٌی جْاى دس وِ حالی دس. تاضذ هی "ضَْد" ٍ "ػمل"

 .پشداصًذهی ػلن تَلیذ ٍ ػالن ضٌاخت تِ ّواٌّگ

 تِ ًسثت حَصٍی ٍ اّیداًطگ ًخثگاى فضای دس خصَصا جاهؼِ تذًِ دس جذی گشایطی ایشاى اسالهی اًمالب ٍلَع تا            

 ٍ تسظ جْت افضاس ًشم تَلیذ تشای ای ػاللِ لَُ تِ اضغشاس هتؼالثا ٍ گشدیذ ایجاد تطشی صیست ّایساحت توام دس دیي احیای

 اص تیص هذسى دًیای اسصضْای ٍ هثاًی تا سلاتت ّوچٌیي ٍ جاهؼِ هختلف اتؼاد ٍ حىَهت حَصٓ دس دیٌی اسصضْای ٍ اصَل تحمك

 ًوَدى هتحَل جْت اًمالتی ٍ هسلواى داًطگاّیاى تَسظ وِ تَد تالضی ّن "فشٌّگی اًمالب" جشیاى اٍل فاص. ضذ احساس پیص

 تِ الذام اسالهی اسصضْای ٍ هثاًی ریل دس وِ فشٌّگی ٍ آهَصضی ػلوی، ای هجوَػِ" یؼٌی "هغلَب داًطگاُ" سوت تِ ّا داًطگاُ

 تشتیت ٍ ػلن تَلیذ تِ الذام جذیذ دًیای دس دیي احیای ٍ اسالهی مالباً پیطثشد تشای ٍ ًوَدُ صیست ٍ آهَصش ٍسصی، ػلن

 هذیشیتی سیاسی، تشخَسدّای تِ فشٌّگی اًمالب جشیاى دٍم فاص دس ٍ ًیافت تذاٍم هتاسفاًِ وِ گشدیذ اًجام "ًوایذ هی هتخصص

 هتؼالثاً ٍ "ّا داًطگاُ ضذى اسالهی" ٌیيّوچ ٍ "داًطگاُ ٍ حَصُ ٍحذت" تحث .یافت تٌضل ًظام تا هخالف داًطجَیاى ٍ اساتیذ تا

 اًذیطِ حَصُ دس دیٌی احیاگشی ٍ اسالهی اًمالب گفتواى اداهِ تَاى هی ّن سا "پشداصی ًظشیِ ّای وشسی" ٍ "افضاسی ًشم جٌثص"

 ٍ اصالح لضٍم هتؼالثاً ٍ سضذ ٍ ساصًذگی تِ وطَس پیص اص تیص ًیاص دلیل تِ ّفتاد دِّ دس. گشفت ًظش دس آهَصش ٍ ػلن ٍ ٍسصی

 دس "ّا داًطگاُ ضذى اسالهی ستاد" سّثشی هؼظن همام تأویذات تا وطَس، ّای داًطگاُ واسوشدّای ٍ اّذاف هثاًی، وشدى تْیٌِ

 .گشدیذ ٍگام ّای جذیذتشی دس ساتغِ تا ًطش آهَصُ ّای دیٌی دس آهَصش ػالی تشداضتِ ضذ تطىیل فٌاٍسی ٍ تحمیمات ػلَم، ٍصاست

 

 بحث و تحلیل

ّای هشتَط تِ آى تش اساس هثاًی اسالهی تشای ضٌاخت ٍ تؼالی  تَسؼِ داًص ٍ هؼشفت دس صهیٌِ ػلَم ضٌاختی ٍ فٌاٍسی             

اًساى، التذاس هلی، تَلیذ ثشٍت ٍ سفاُ اجتواػی، وسة جایگاُ هٌاسة دس جاهؼِ جْاًی تِ ػٌَاى وطَسی پیطشٍ، هشجغ ٍ تأثیشگزاس، 

ّای ضٌاختی ٍ احشاص ستثِ اٍل دس تیي وطَسّای اسالهی ٍ وطَسّای هٌغمِ تش اساس  لیذ ػلَم ٍ فٌاٍسیهَلذ ٍ الْام تخص دس تَ

تشٍیج  ٍ هوىي دس تَسؼِ ساّىاسّای  ًَیسٌذُ  سؼی دس اسائِ .سشلَحِ آهَصش ػلَم دس اسالم هی تَاًذ تاضذ اّذاف ػلوی ٍ فٌاٍسی

 .ًوَدُ استاّذاف ٍ ٍ ظایف پیطٌْادی  اص دس چاسچَبى دس ایشا هفاّین ٍ آهَصُ ّای اسالهی دس آهَصش ػالی
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 اّذاف

  تَلیذ ٍ تَسؼِ ًظشیِ ّای ػلوی دس تاب واسوشدّای رّي ٍ چگًَگی ضٌاخت ٍ ساتغِ آى تا هغض دس حَصُ ػلَم ضٌاختی تش

 اساس هثاًی اًساى ضٌاسی اسالم دس صهیٌِ هاّیت ًفس، رّي ٍ واسوشدّای آى

 دس تصحیالت تىویلی  ّای جذیذ اًذاصی دٍسُ پژٍّطی، آهَصضی ٍ فٌاٍسی ٍیژُ ٍ پطتیثاًی اص ساُ حوایت اص تأسیس هشاوض

ػلَم،  خاًِ ّای ٌگی ٍصاستّای ٍاجذ ضشایظ وطَس تا ّواّ ّای ضٌاختی تا سٍیىشد اسالهی دس داًطگاُ صهیٌِ ػلَم ٍ فٌاٍسی

 تحمیمات ٍ فٌاٍسی ٍ تْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضىی

 هشتَعِ ّای آصهایص ٍ اًساى تا هَاجِْ دس اسالهی فمِ ٍ اخاللی ضَاتظ اًساى، توشاه سػایت                                    

 ِضٌاختی ّای فٌاٍسی ٍ ػلَم حَصُ دس ػلوی ٍ فىشی ّای آفشیٌص ٍ ػالن ٍ ػلن راتی اسصضوٌذی تِ تَج                               

 ػالی آهَصش هشاوض ٍ داًطگاّْا دس اسالهی ٍ اًساًی ػلَم صهیٌِ دس افضاسی ًشم جٌثص تحمك جْت دس ووه       

 ضٌاختی ّای فٌاٍسی ٍ ػلَم تحَل ٍ تشٍیج تَسؼِ، دس اسالم تَحیذی تیٌی جْاى حاوویت   

 اًساى سٍاًی ٍ جسواًی اسالهی، هؼٌَیت سالهت تا آى ّواٌّگی ٍ ضٌاختی ّای فٌاٍسی ٍ ػلَم ّذفوٌذی  

 ؛ػالی آهَصش هشاوض ٍ داًطگاّْا ضذى اسالهی تِ ووه جْت دس اسالهی فشٌّگ اضاػِ ٍ تشٍیج  

 ًطش ٍ ػوَهی تیٌص ٍ داًص سغح استماء ٍ گستشش ٍ اسالم تٌیادیي اصَل تا اسالهی جَاهغ آضٌایی جْت دس تالش ٍ 

   ػالی آهَصش هشاوض ٍ داًطگاّْا دس اًساًی ػلَم هؼاسف آهَصش ٍ اسالهی ضؼائش ٍ فشٌّگ گستشش

  ٍظایف

 ضذ خَاّذ ًْادُ ػالی آهَصش  ػْذُ تش ریل ٍظایف  اّذاف ایي  تِ دستیاتی تشای 

 ّای فٌاٍسی ٍ ػلَم صهیٌِ دس اًگاساًِ هادی ًگشش اص دٍس تِ ٍ اسالهی هثاًی تا ساصگاس آهَصضی هتَى تذٍیي اص حوایت 

  ضٌاختی

 فاسسی غیش ٍ فاسسی صتاى تِ داًطگاّْا اًساًی ػلَم ّای سضتِ ًیاص هَسد وتة ٍ هأخز تشجوِ ٍ تألیف ٍ تصٌیف  

 ػلَم هسائل پیشاهَى هطتشن تشسسی ٍ تحث جْت داًطگاّْا، اساتیذ ٍ دیٌی ّای حَصُ ػلوای هیاى استثاط وشدى تشلشاس 

 داسد؛ استثاط اسالهی هسائل ٍ هثاًی تا وِ حیث آى اص اًساًی،
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 تِ اًساًی ػلَم دس تٌیادی تشسسی جْت خاسجی ٍ داخلی ًظشاى صاحة اص دػَت ٍ تحمیمی ٌاسّایسوی وشدى تشگضاس 

 وتة دسسٌاهِ، همالِ، صَست تِ سویٌاسّا ایي حاصل تذٍیي ّوچٌیي ٍ داسد اسالهی هسائل ٍ هثاًی تا وِ استثاعی لحاػ

 داًطگاّْا؛ تشای دسسی هأخز ٍ

 صهیٌِ دس وطَس خاسج ٍ داخل دس وِ هطاتْی هشاوض ٍ هشوض ایي هیاى استثاط ٍ ػالی آهَصش دس اسالهی تشٍیج شوضه ایجاد 

 پژٍّطی؛ ٍ ػلوی ستذ ٍ داد هٌظَس تِ وٌٌذ هی تحمیك اسالهی ٍ اًساًی ػلَم

 ِالزوش فَق هشوض ّوىاسی تا داًطگاُ ًیاص هَسد هأخز ٍ هٌاتغ تْی  

 ضَد؛  تْیِوض هش ایي دس وِ هأخزی ٍ وتة فشٍش ٍ ًطش ٍ عثغ تشای الذام  

 اسالهی هسائل ٍ هثاًی تا وِ حیث آى اص اًساًی، ػلَم دس داًطگاّی دسٍس هأخز ٍ وتة هَسد دس ًظش اظْاس ٍ تشسسی ٍ 

 آًْا حزف یا اصالح تأییذ، هٌظَس تِ داسد، استثاط فشٌّگی اًمالب

 اسالهی، -ػلوی ّای اًجوي الهی،اس تفىش ّای واًَى تٌیاى، داًص ّای¬فٌاٍسی،ضشوت تَسؼِ ٍ سضذ هشاوض اص حوایت 

 ضٌاختی ّای فٌاٍسی ٍ اسالهی ػلَم صهیٌِ دس الوللی تیي ٍ هلی ّای ّوایص تشگضاسی

 ػلَم صهیٌِ دس داخلی هؤسسات تا خاسجی هحمماى ٍ وطَس اص خاسج همین ایشاًی هحمماى ّوىاسی تشای تستشساصی ٍ 

 ایشاى تیاًمال اسالم تا ساصی استثاط ٍ ضٌاختی ّای فٌاٍسی

 ػلَم دس پیطتاص ّای داًطگاُ ٍ اسالم جْاى ٍ هٌغمِ هْن پژٍّطی هؤسسات ٍ ّا داًطگاُ تا استثاط تشلشاسی اص حوایت ٍ 

 ٍ ضٌاختی ّای فٌاٍسی ٍ ػلَم صهیٌِ دس آًْا ّای فؼالیت تا آضٌایی هٌظَس تِ دًیا ًماط سایش دس ضٌاختی ّای فٌاٍسی

 هطتشن تحمیماتی ّای عشح اًجام ٍ صهیٌِ يای دس ایشاى ّای تَاًوٌذی هؼشفی

 تِ ریشتظ ّای سضتِ تىویلی تحصیالت ًخثِ داًطجَیاى ٍ عالب تطَیك ٍ پژٍّطگشاى تؼذاد ّذفوٌذ افضایص اص حوایت 

 ضٌاختی ّای فٌاٍسی ٍ ػلَم دس تحصیل اداهِ

 داًطگاّی هشاوض ٍ هؤسسات دس ضٌاختی یّا فٌاٍسی ٍ ػلَم صهیٌِ دس ای¬سضتِ تیي هغالؼات اًجام اص هالی پطتیثاًی ٍ 

 ػلوی پیطشفت هصَب هؼیاسّای اساس تش هَجَد حَصٍی

 هشاوض دس رّي فلسفِ ٍیژُ تِ ضٌاختی ػلَم ّای ػشصِ دس اسالهی هثاًی تش هسلظ ٍ ًظش صاحة اساتیذ اص حوایت 

 اسالهی  -ٍ ضخصیتْای تیي الوللی ػلوی داًطگاّی ٍ حَصٍی

 تا گفتگَ تشلشاسی ٍ ضٌاختی ػلَم تا هشتَط دیٌی ٍ فلسفی ّای ػشصِ دس پژٍّص تِ داًطگاّی ٍ حَصٍی هشاوض تشغیة 

 اسالهی هؼاسف اص تشگشفتِ ّای ًظشیِ تشٍیج ٍ هؼشفی هٌظَس تِ وطَسّا سایش ًظشاى صاحة ٍ اًذیطوٌذاى
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 ایي تِ ضذى لشآًی: هی فشهایٌذ  سّثشی هؼظن همام.اًس ٍ استثاط تا لشآى دس داًطگاُ ّا ایي ساُ سا ّوَاس تش هی ساصد               

 ایي اسالم دًیای دس اهشٍص ها. تیاٍسد دست تِ واهل عَس تِ سا لشآًی هؼشفت وٌذ، ػول لشآى تِ تطَد، آهیختِ لشآى تا هلت وِ است

 اى داسین، ًیاص آى تِ ها چِآً ّست، جا ّوِ هسلواًی ادػای ّست،ُ جا ّوِ اسالم تِ تفاخش ّست، جا ّوِ اسالم اسن. داسین ون سا

 دسن تتَاًٌذ سا لشآى ها هلت وِ خَاّین هی ها. است ٍالؼی هسلواًی ایي وِ است، لشآى ػول تِ ٍ لشآى هؼاسف تِ ضذى آهیختِ

 ایي ٍ ّا تطَیك ایي ٍ ّا گزساًی ٍلت ایي ٍ ٍ ّوایص ّا ّا هساتمِ ایي ٍ تطشیفات ایي ی ّوِ اص ّذف. وٌٌذ استفادُ آى اص ٍ وٌٌذ

 هلتی یه اگش. لشآى اص دٍسین ها لشآى، اص دٍسین ها. تطًَذ آضٌا لشآى تا ها هلت وِ است ایي ّذف وطٌذ، هی آلایاى وِ ّایی صحوت

 ّویي وٌیذ، هالحظِ ضوا. ضذ خَاّذ آساى اٍ تشای حشوت. ضذ خَاّذ آساى اٍ تشای واسّا اص تسیاسی تطَد، آضٌا لشآًی هؼشفت تا

. آهذ ٍجَد تِ ها هلت دس تحَلی چِ تثیٌیذ ضذ، اًمالب تشوت تِ ایي وِ وشد، تاص خَد سٍی تِ سا لشآى سّاید ها هلت وِ همذاسی

 اگش است جَس ایي لشآى. وشدین لشآى سوت تِ وِ حشوتی اًذن همذاس ّویي تِ وشد، پیذا ها هلت ػضتی چِ ٍ ػظوت چِ تثیٌیذ

 تاسیخ. است دادُ خثش وشین لشآى وِ ضذ خَاّذ چیضی ّواى هلت ایي تٍل آى. تگیشد اًجام واهلی ضىل تِ لشآى سوت تِ حشوت

 ّای ایشاى اسالهی تایذ داًطگاُ. پس هی تَاى اص تشوت لشآى دس ایي ساتغِ استفادُ ًوَد. لشآى تشوت تِ وشدًذ ػَض ّا هسلواى سا

هی ٍ اًمالتی دس وطَس، ٍ دس تؼاهلی پیطشٍ دس گستشش هشصّای داًص ٍ فٌاٍسی دس همیاس جْاًی تا هشجؼیت ػلوی ٍ َّیت اسال

تشخاستِ اص اًمالب ضىَّوٌذ  ّای ایشاى داًطگاُسیاسی اص ت. گام تشداسًذ پَیا ٍ ساصًذُ تا هشاوض ػلوی ٍ فشٌّگی هلی ٍ فشاهلی

سالهی هتخصص دس سضتِ ًسثت تِ تشتیت اػضای ّیات ػلوی ٍ هحمماى هَهي ٍ هتؼْذ تِ اًمالب اّاداًطگاُ  .هی تاضٌذ اسالهی

ذ دس آهَصش، ٌهی وٌ تیطتشی تالشتایذ  ّای ػلوی هَسد ًیاص داًطگاّْا ٍ هشاوض آهَصش ػالی ٍ تحمیماتی وطَس الذام ًوَدُ ٍ

دس وطَس  ًیشٍی اًساًی هی تَاًین ها. هحَس سشآهذ تاضذاسالهی ػلن ٍ پاسخگَیی تِ ًیاصّای جاهؼِ اسالم دس  ٍ تشٍیج  ػلن تَلیذ

سا سشهایِ اصلی خَد داًستِ ٍ تا تْشُ گیشی اص دستاٍسدّای ًَیي تِ اسائِ خذهات آهَصضی، پژٍّطی، فٌاٍسی ٍ  ی اًمالتیاساله

 الوللی  غح هلی، هٌغمِ ای ٍ تیيّای فشٌّگی ٍ اجتواػی دس س هطاٍسُ تِ جاهؼِ ػلوی، هتماضیاى آهَصش ػالی، صٌؼت ٍ حَصُ

یت ػذالت هحَسی ٍ اخالق الٌذگی خَد سا دس ایجاد فضای سلاتتی ػلوی دس وطَس ٍ جْاى تا سػاتؼالی ٍ ت ّا تایذ داًطگاُ. پشداصینت

 .ذٌثیٌت اسالهی

 وتیجه گیری

تؼییي ساّىاس دس لالة اّذاف ٍ ٍظایف هسیشی هٌغمی ٍ ػولی سا دس پیطثشد اضاػِ اسالم دس آهَصش ػلَم دس داًطگاُ ّا         

تِ صَست هَفمیت آهیض دس ایشاى دس سایِ  شٍیج  هفاّین ٍ آهَصُ ّای اسالهی دس آهَصش ػالیتٍ تَسؼِ  اهىاى .فشاّن هی ساصد

تِ تشوت اًس ٍاستثاط تا لشآى دس تواهی گشٍُ ّای آهَصضی دس داًطگاُ  ٍاست اًمالب اسالهی ٍ سٌّوَدّای سّثش هؼظن ایشاى تاال 

حتی تَاى ٍ ظشفیت آهَصش ػالی ایشاى سا دس .است پیص تیٌی لاتلشساّی ّوَاستش دس ایي هسی دس وٌاس یىذیگش ّا تِ صَست ّوگاًی

تا وطَسّای جْاى اسالم ٍ داًطگاُ ّای اسالهی دس داًطگاُ ّای ایشاى  هی تَاى تا اضتشان گزاسدى تجشتِ ّای است وِ حذی 

ًِ تٌْا تِ صَست هلی تلىِ تِ  اسالم دس ػلَم آهَصش تا هشتثظ پژٍّطْای ّای یافتِ واستست ٍ اضاػِ سشاسش دًیا گاهی هَثش دس

 .صَست تیي الوللی تشداضت
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 (1) ضَسا تاسیخچِ تخص - ّا داًطگاُ ضذى اسالهی ضَسای پایگاُ

http://www.iuec.ir/ 

 (2)سّثشی هؼظن همام دفتش سساًی اعالع پایگاُ تیاًات آسضیَ-ّا داًطگاُ وشدى اسالهی پیشاهَى ای خاهٌِػظوی  اهلل آیت سخٌاى
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