دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی :ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ در
ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ‐اﺳﻼﻣ 8 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد /اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﺎوی ﭘﯿﺎﻣ ﺑﺮای ﻗﺸﺮ
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ

ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ"آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ‐اﺳﻼﻣ "اﻣﺮوز ﯾﺸﻨﺒﻪ  5اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﺎه و اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ ﺷﯿ اﻻﺳﻼم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری روز ﯾﺸﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و
رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ‐اﺳﻼﻣ،ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( ،ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻣﺮر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ و اﺳﻼﻣ اﺷﺎره ﮐﺮد.
** ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در دﯾﺪار ﺧﻮد ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﻀﻼی ﻗﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺪه ،ﻓﺮ و ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﭘﺮدازی در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ اﺳﻼﻣ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺻﻠ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﻓﻖ را در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻬﻦ و ﻋﻠﻤ ﺧﻮد ﻧﺨﺒﺎن ،ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و
اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :رﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎی دﯾﺮان ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺎم ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﯾﺎ ،ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ و از وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﻗ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺿﻌﻒ ﻓﺮاوان وﺟﻮد دارد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤ
و ﺣﻮزه ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎت ﮐﻠﯿﺪی داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﺎوی ﭘﯿﺎﻣ ﺑﺮای ﻗﺸﺮ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﺎوی ﭘﯿﺎﻣ ﺑﺮای ﻗﺸﺮ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﺎﺧﺘﺎر اراﺋﻪ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻣﺘﻮﺑﺎت و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در آﺧﺮ ﻓﺮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﻮب
ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ ﺑﻪ ﺳﻤﺘ ﻣ رود ﮐﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﺗﺎزﮔ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﻧﺪارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در ﻏﺮب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﺑﯿﺶ از ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑ و ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸ ﻓﺮاوان ﻧﯿﺰ دارد ،ﮔﻔﺖ :در ﻏﺮب

ﻫﺮ ﻣﺤﻘﻘ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻫﯿﺠﺎن و ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮق
ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻏﺮب در ﻣﺤﺘﻮا اﺷﺎﻻﺗ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ روش ﺷﻨﺎﺳ ﺻﺤﯿ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺎم و ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد .در ﮐﺸﻮر در ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎ ﺗﺮار وﺟﻮد دارد و ﻣﺤﻘﻘﺎن زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺸﻞ ﺷﺮﻋ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤ/ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺴﺎط ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻓﺮوﺷ ﺧﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺸﻞ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﭙ در رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده و اﯾﺮادﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤ
ﻓﺮﻫﻨ وارد اﺳﺖ .ﺣﺘ در ﺑﯿﺮون از داﻧﺸﺎه ﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﺎﮐﯿﺪت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،اﻣﺎ روش اﺟﺮای درﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دارد.
**  130ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ‐اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری 31
داﻧﺸﺎه روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد 130 :ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  100ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  25ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و  20ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻔﺎرﺷ اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣ رﺳﺪ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻪ ﭘﻨﻞ ﻋﻠﻤ ﺗﺨﺼﺼ در ﻫﻤﺎﯾﺶ
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری در ﺧﺼﻮص ﺳﻪ ﭘﻨﻞ ﺗﺨﺼﺼ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﻪ ﭘﻨﻞ ﺗﺨﺼﺼ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و

ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ،ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ و اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻧﺎه اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭼﺎﻟﺸ ،اﻧﺘﻘﺎدی و در راﺳﺘﺎی رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑ دﻻﯾﻞ ﺗﻘﻠﺐ ﻋﻠﻤ در ﺣﻮزه
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤ و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ داﻧﺸﺎﻫ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻟﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳ ،ﻋﻠﻤ و ﻓﺮﻫﻨ ،داﻧﺸﺎﻫ و ﺣﻮزوی از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،دﻋﻮت ﺷﺪه
اﻧﺪ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎری  3داﻧﺸﺎه اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﺎﯾﺶ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﺻﺒ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  8اﺳﻔﻨﺪ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﻋﺼﺮ ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﭘﻨﻞ ﺗﺨﺼﺼ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ.

ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ،داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ» آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ –اﺳﻼﻣ «را
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠ و ﺑﯿﺶ از  30داﻧﺸﺎه و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤ
ﮐﺸﻮر و ﺛﺒﺖ در ﭘﺎﯾﺎه اﺳﺘﻨﺎدی ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ) ،(ISCاﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  1397در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ
اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮐﻨﺪ.

