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 کزیکتابخانه مررسانی و عباسی، رئیس مرکز اطالعدکتر زهره 
 

 

العات به كنيم را تغيير داده است، اصل دسترسي به اططبيعت فيزيكي جهاني  كه ما در آن زندگي مي ،هاي اطالعاتي پيشرفتهفناوري

تواند . نويسندگاني نظير تافلر در كتاب موج سوم عقيده دارند كه فناوري ميعنوان عنصر كليدي در فرآيند پيشرفت جامعه مطرح است

 عه ايجاد كند. كنندگان جاميک رابطه مثبت بين شهروندان و اداره

ها براي همه شود و دسترسي به اطالعات اين پيشينههايش حفظ ميبايد اطمينان يابد كه پيشينه ،اگر يک جامعه بخواهد پيشرفت كند

 توانند در فرآيندهاي سواد اطالعاتي را در اختيار دارند ميشهروندان فراهم است. شهرونداني كه منابع مورد نياز براي توسعه مهارت

 طور كه بشر بدون حافظه قادر به ادامهدهند. همانها حافظه جامعه را تشكيل ميهاي كتابخانهپيشرفت جامعه مشاركت كنند. مجموعه

ور ديده پايه و اساس پيشرفت و توسعه كشتواند به حيات خود ادامه دهد. شهروند آگاه و آموزشحيات نيست جامعه بدون حافظه نيز نمي

 است. 

 مسائلنند تواگيرد. كتابخانه مكاني است كه مردم ميهاي اساسي جوامع در آن شكل ميآلسازمان اجتماعي است كه ايده كتابخانه

ه ناداني كه پاشنه ما را در برابر سلط توانندمي هاهاي انتقادي و اطالعات عميق را در آن پيدا كنند. كتابخانهانگيز، افكار مستقل، انديشهبحث

بت ها با در اختيارگذاشتن و تهيه اطالعات ثالعمر دارند. كتابخانهها نقش مهمي در آموزش مادامكتابخانه .است حفظ كنندآشيل توسعه 

 ،بردگونه كه جامعه از شهروندان آگاه سود ميكنند. همانها را در رسيدن به دانايي كمک ميشده براساس نيازهاي شهروندان آن

ها توانند به توسعه صدمه بزنند. بنابراين وظيفه كتابداران در انتخاب اطالعات براي كتابخانهريافت كنند ميشهرونداني كه اطالعات غلط د

  حساس است.

 كنندگان كتابخانه بايد  موارد ذيل را مورد توجه قرار دهند:ها به عنوان سازمان اجتماعي و كتابداران به عنوان ادارهكتابخانه

 ند. منابع اطالعات مناسب را فراهم ك ،هاي كتابخانه به طوري كه كتابخانه براي توسعه كشورمشيخط تجديد نظر در رسالت و -1

ندان ها مسؤول ارائه خدمات به شهروهاي عمومي چون كتابخانهسازي به ويژه در كتابخانهدر نظر گرفتن عالئق كاربران در مجموعه -2

 ز افراد جامعه را خريداري. هاي مورد عالقه طيف وسيعي اهستند بايد كتاب

هاي رنامهكنند و بهاي آموزشي و بازآموزي، زيرا كتابداران به عنوان متخصصيني كه اطالعات مدني را فراهم ميشركت در برنامه -3

زش ه در حال آمودهند، بايد همواراشاعه ميرا طرفانه يک موضوع بيدر رابطه با اطالعات هدفمند نيز دهند و نقد و بررسي را توسعه مي

 و بازآموزي باشند.

 هاي ملي و محلي در راستاي توسعه و پيشرفت جامعه.مشاركت و همكاري با سازمان -4

ها هاي جديد به ويژه اينترنت به عنوان مثال آموزش خانوادهتر از فناوريتر و ايمنآموزش به كاربران جهت استفاده مؤثرتر، مناسب -5

 .هاي مناسبگونگي استفاده كودكان از اينترنت و برقراري پيوند به سايتو والدين در رابطه با چ

را عات يابي و استفاده مؤثر از اطالهاي اطالعكنند كه بتوانند مهارتشرايطي را براي شهروندان ايجاد بايد ها و كتابداران كتابخانه

ها آزادي تابخانهسازند و كشهروندان آگاه جامعه توسعه يافته را مي هدر پايان نيز ذكر اين نكته خالي از لطف نخواهد بود ك .بهبود بخشند

 كنند.خواندن، ديدن، بيان و مشاركت را تضمين مي
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  دانشنامه فلسفه )ویرایش دوم( 
Encyclopedia of philosophy/ Donald M. Borchert, editor 

in chief/Detroit: Thomson GaleMacmillan Reference USA, 

c2006. (10 vol.)  {LC Number: RefB 51.E53 2006}  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشنامه ده جلدي فلسفه مجموعه ارزشمند جهاني است 

با ويراستاري علمي  1691كه ويرايش اول آن در سال 

 چاپ و منتشر گرديده است. ويرايش 1دونالدام بورچرت

توسط انتشارات مک ميالن  2009جديد )ويرايش دوم( سال 

ين باشد. ا)موسسه انتشاراتي تامسول گيل( در اختيار مي

هاي فلسفي و نيز ه و رويهدانشنامه به طور كلي فلسف

هاي مختلف تاريخي )از هاي فيلسوفان را در دورهانديشه

 به گيرد.سقراط، افالطون و ارسطو تا عصر حاضر( دربر مي

مدخل جديد افزوده شده  450طور كلي، در ويرايش جديد، 

موضوع كامال به روزشده كه در ويرايش اول  350است و نيز 

مقاله توسط خود بورد  60پوشش داده شده بود. همچنين، 

المعارف به روز شده است به عالوه به تخصصي دايره

هايي كه توسط نويسندگان مقاالت انجام شده روزرساني

مقاله در ويرايش اول،  1200عالوه بر اين، از ميان است. 

مقاله توسط نويسندگان جديد با رويكردهاي  430تقريبا 

جديد به روز شده است. به اين ترتيب، استنادهاي كتابشناختي 

جديد نيز به آنها افزوده شده است. الزم به ذكر است، در اين 

د. برخي نها به لحاظ خوانش با يكديگر متفاوتويرايش مدخل

به راحتي براي عموم قابل دسترسي است. اما ساير آنها نياز به 

 آشنايي با ادبيات خاص فالسفه دارند. 

المعارف شامل دو نوع موضوعي و ها در اين دايرهمدخل

شخصي است. هر مدخل يا مقاله ابتدا با يک مقدمه كوتاه شده 

هايي است كه به صورت پررنگ و سپس خود داراي سرفصل

. مثال مدخل دموكراسي بعد از دو بند توضيح 1اندمشخص شده

شود و در اين هاي دموكراسي ميفرضوارد سرفصل پيش

سرفصل حدودا دو بند درباره آن توضيح داده شده است. سپس 

وارد سرفصل ابزارهاي دموكراسي شده و به همين ترتيب، 

اي رهاي بعدي تا انتهاي مقاله. به اين ترتيب، اگر بسرفصل

اي سرفصلي خاص از موضوع دموكراسي مطرح باشد، خواننده

نياز به سراغ همان سرفصل رفته و از مطالعه كل مقاله بي مستقيماً

گردد. در انتهاي هر مقاله يا مدخل، كتابشناسي آن آمده مي

است و در ذيل كتابشناسي نام نويسنده مدخل به همراه سال 

ايي كه در هالبته كتابشناسي نگارش مقاله در پرانتز آمده است.

اند، انتهاي هر مقاله و ذيل كتابشناسي اين ويرايش به روز شده

آن قيد شده كه توسط چه كسي و در چه سالي روزآمد شده 

است. اگر مدخل، نام يک فرد باشد در ذيل آن تاريخ تولد و 

مرگ نيز آمده است و در صورتي كه نويسنده آثار مهمي داشته 

مدخل آورده شده است. به عالوه، اگر مدخلي به در انتهاي 

هاي ديگر مربوط باشد، و نياز به ارجاع متقابل داشته، در مدخل

 آورده شده است.  see alsoانتهاي مقاله به صورت 

هاي اي و تحليلي در مدخلهاي فلسفي قارهمشرب

هايي كه درباره هاي شخصي }مدخلموضوعي و مدخل

خوبي ارائه شده است. همچنين، اشخاص است{ جديد، به 

ها به خوبي مشهود است. مثال فلسفه تنوع فرهنگي در مدخل

اي هتر آنكه، مدخلچيني، فلسفه اسالمي و فلسفه هندي. مهم

فلسفه ژاپني، فلسفه امريكاي التين، و فلسفه روسي حفظ شده 

هايي در مورد فلسفه اند و نيز مدخلو گسترش داده شده

اي افزوده شده است. از آنجا كه خواننده فه كرهافريقايي و فلس

اين يادداشت، ايراني است و در ايران فلسفه ايراني و فالسفه 

 گردد:اسالمي مهم هستند، به چند نمونه اشاره مي
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ايه كه در جلد دهم آمده است به عنوان مثال، در نم  

(، سهروردي، AVICENNAهاي ابن سينا )مدخل

ارابي، الكندي و احمد غزالي، فمالصدرا، محمد غزالي، 

شود. در رابطه با شيوه يافتن اين اسامي در امثالهم ديده مي

-alنمايه بايد گفت، به عنوان مثال زماني كه در نمايه به 

suhrawardi شود، به مراجعه ميshihab al-Din, 

Suhrawardi  ارجاع داده شده است. برخي اسامي نيز مانند

 ,SADRAو بايد مستقيما به مالصدرا ارجاع ندارد 

MULLA هاي مراجعه نمود. در ذيل هر كدام از اين مدخل

هاي فيلسوف آورده شده است. مجلد دهم، فلسفه و انديشه

شود و اينها شامل مقاالتي است كه ها شروع ميابتدا با افزوده

در زمان مقرر آماده نشده است. سپس اين جلد وارد طرح 

. هدف از اين بخش، ياري شودموضوعي مندرجات مي

هاي خاص در خوانندگاني است كه به دنبال شمار مدخل

يک دوره زماني خاص يا در يک زير موضوع مجزاي فلسفي 

ها در اين بخش در دو سرفصل كلي هستند. بنابراين، مدخل

هاي تاريخي و زيرموضوعات فلسفي. آورده شده است: دوره

ه، باستان، فلسفه ميانبخش فلسفه  5هاي تاريخي شامل دوره

 شود. فلسفه مدرن، قرن نوزدهم و قرن بيستم مي

 اي بههمچنين، در زيرموضوعات فلسفي اگر خواننده

دنبال آن باشد كه بداند در كل اين دانشنامه ده جلدي درباره 

تواند به اين فلسفه و فالسفه اسالمي چه آمده است، مي

د. بخش مراجعه كن Islamic Philosophyقسمت ذيل 

 ها دارد. ابشناسيبعدي در اين مجلد اختصاص به كت

هايي كه همراه با مقاالت در ويرايش اول كليه كتابشناسي

ده هاي به روزشو نيز در اين ويرايش آمده و نيز كتابشناسي

بر اساس نوع آنها كه ژورنال يا دانشنامه يا فرهنگنامه بوده 

ان كتابشناسي به زباست، آمده است. الزم به ذكر است اگر 

ها و المعارفخاصي مدنظر باشد، خواننده بايد ذيل دايره

هاي فلسفه كه در ذيل آن بر اساس زبان مرتب شده به فرهنگ

دنبال كتابشناسي بگردد. در ذيل هر زبان نيز بر اساس عنوان اثر 

 2005تا اواسط  1691ها از سال مرتب شده است. كتابشناسي

 گيرد.را در بر مي

در نهايت، در انتهاي اين مجلد نمايه آورده شده است. شيوه 

مرتب ساده اصطالحات در اين نمايه براساس روش كلمه به 

كلمه است. صفحاتي كه روبروي اصطالح به صورت برجسته 

 شده آورده شده صفحات اصلي دربرگيرنده مقاله است. 

زيرموضوعات با تورفتگي ذيل اصطالح اصلي آمده است. 

ن بايد گفت نمايه به صورت مركب است و اشخاص و همچني

ا اسامي همراه موضوعات به صورت الفبايي آمده و مجز

باشد. در ابتداي جلد اول فهرست نويسندگان مقاالت نمي

 نويسان( به ترتيب الفبايي نام خانوادگي آمده است. هر)مقاله

چند اسامي با نام كوچک شروع شده است. در ذيل هر نام، به 

هايي كه نويسنده درباره آنها نگاشته است، اشاره شده دخلم

است. همچنين، نام دپارتمان و نام دانشگاه نويسنده نيز آورده 

حه وار در صفشده ست. در ساير جلدها تنها به صورت فهرست

مندرجات اشاره شده كه هرجلد از كدام مدخل تا كدام مدخل 

ت چپ باالي هر گيرد. الزم به ذكر است در سمرا دربر مي

صفحه، به مدخلي كه آن صفحه مربوط به آن است، آورده 

شده است. همچنين باالي سمت راست صفحه اگر در همان 

صفحه مدخل جديدي آمده است، عنوان مدخل آورده شده 

اي خاص مشاهده نكند، است. لذا خواننده اگر مدخل را صفحه

ه مدخلي دهد اين مقاله درباره چباالي آن صفحه نشان مي

 است.

 

 

 

 رسانی محمود صدیقی، کارشناس ارشد بخش مرجع مرکز اطالع

 و کتابخانه مرکزی
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 1پاد چیست؟

اي اجتماعي با محوريت اشتراک دانش سامانه پاد كه شبكه

دسترسي  قابل  http://pad.um.ac.ir در نشاني اينترنتي كه است

دانشجويان، استادان، كاركنان و اعضاي دانشگاه )است و 

ور نام كاربري و رمز عب ( باآموختگان دانشگاه فردوسي مشهددانش

  .توانند از آن استفاده كنندمي پرتال پويا

در اين عرصه نوين، اطالع يافتن از آخرين دستاوردهاي علمي 

درنگ يک انتخاب نيست، بلكه تنها راهي است كه بايستي بي

ين راستا پايگاه اشتراک دانش )پاد( دانشگاه پيموده شود. در ا

نمايد منابع و اطالعات ارزشمند كاربران فردوسي مشهد تالش مي

را گردآوري نموده و با ساماندهي اين اطالعات بر اساس آخرين 

كاوي، يكي از هاي اطالعات و دادههاي علمي ايجاد پايگاهروش

 .مايدا ايجاد نهاي جستجوي ديجيتال كشور ربزرگترين پايگاه

 پاد()گیری پایگاه اشتراک دانش پایه و ایده شکل

ايده اوليه پايگاه اشتراک دانش از آنجا شروع شد كه نياز به 

يک سيستم متمركز جهت گردآوري، آرشيو و جستجوي منابع و 

اين منابع به صورت پراكنده در  متون ديجيتال علمي احساس شد.

اختيار مركز اطالع  رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي 

مركز كامپيوتر، استادان و دانشجوياني بود كه تمايل به ارايه  ،مشهد 

  .داشتندو اشتراک آن 

                                                           
 رساني و كتابخانه مركزيالهه پازوكي، كارشناس ارشد مركز اطالع .1

 

 

 

 

 

 

 ی سودانشگاه فرد)پاد( پایگاه اشتراک دانش های ویژگی

، هايي مانند انتخاب دوستشبكه اجتماعي پويا با قابليت .1

 تلفهاي مخهاي تخصصي، اشتراک منابع با دسترسيايجاد گروه

 سازي مطلوب در موتورهاي جستجو نمايه .2

دهي ها يا ديگر منابع ديجيتال و پاسخامكان درخواست مقاله .3

 صورت اتوماتيک يا از طريق كاربرانها بهاستبه اين درخو

 هاطراحي نظام انگيزش كاربران و امتيازدهي بر مبناي فعاليت .4

سازي، نگهداري سوابق مقاالت دانلود شده همراه با نمايه .5

 بدون نياز به دانلود مجدد

دانشگاه  يهابودن با ساير پايگاه افزار و منطبقبودن نرمبومي .9

 يهامرتبط در مجموعه پايگاه يهاسسرويو امكان تعامل با 

 …دانشگاه پرتال پويا، پست الكترونيكي، كتابخانه، وبالگ 

عدم نياز به ثبت نام در پايگاه و استفاده مستقيم از پاد با  .1

 و رمز عبور پرتال پويا يكاربراستفاده از نام 

وا با ع و محتهاي مرتبط منابامكان همگرايي با ساير پايگاه .8

مورد انتظار دانشگاه )مقاالت اساتيد،  يهامحدوديتتوجه به 

 (...ها، نامهپايان

 كل منابع و امكان افزودن تمام منابع ديجيتال يسازنمايه .6

از  يواحد و جلوگير يموجود و جديد دانشگاه در پايگاه

 هامتنوع در پايگاه يجستجوها

 

 معرفی و ارزیابی پایگاه اشتراک دانش

 اد(ــــ)پ

 دانشگاه فردوسی مشهد
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به سيستم و  يشخص يپژوهش يمكان افزودن محتواا .10

 سازي آن و انتخاب مجوز دسترسي به آننمايه

امن براي ارتباط ميان كاربران با  يايجاد زيرساخت پژوهش .11

 ها در قالب شبكه اجتماعياشتراک منابع و ايده

 پژوهشي مرتبط يهاايجاد بستر مناسب جهت انجام پروژه .12

 با منابع و پايگاهاي ديجيتال درمنابع ديجيتال حجيم

 يهامحدوديت در اضافه نمودن ماژولد هرگونه عدم وجو .13

..( .خبررسان و  ي، ابزارهايپژوهش يافزاري )شامل ابزارهانرم

 برحسب نياز دانشگاه

 کاربردهای استفاده کاربران از سامانه پاد 

ن مقاله تامي باشد كهمي يكي از كاربردهاي پاد براي دانشجويان

و كتاب مورد نيازشان از سيستم و همچنين به اشتراک گذاشتن متون 

باشد را در اختيار مي علمي و تخصصي است كه در پاد موجود

هدف اصلي اين است كه همه اعضاي دانشگاه مطالب  و بگذارد و 

دانشي كه به صورت مكتوب و ديجيتال در اختيار دارند را براي 

بگذارند و خود نيز از منابع استفاده كنند و خود  سايرين به اشتراک

 در غني كردن پايگاه اشتراک دانش پاد تالش و كوشش كاربران

 كنند.مي

پاد براي اعضاي هيات علمي اين  هاي يكي ديگر از كاربرد

توانند مقاالت مورد درخواست و مورد نياز خود را جستجو مي است

ک گذاشتن دانش خود و پاسخ و دريافت نمايند و همچنين با اشترا

قيقي تحهاي مرتبط با موضوعهاي به درخواست منابع و ايجاد گروه

ت در شايان ذكر اس و تبادالت دانشي را داشته باشند. تشكيل دهند

سامانه پاد امكاني براي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد 

م ترتوانند اسامي دانشجويان خود در مي گذاشته شده است كه

 تشكيل رود بامي انتظار جاري را به يک گروه اضافه نمايند.

هايي فعال، افراد عالقمند، دانش و تخصص مرتبط با موضوع گروه

را در يک فضاي مجازي در اختيار يكديگر قرار دهند. هر كاربر 

با  تواند مرتبطمي اين گروهتواند يک گروه ايجاد كند مي در پاد

د عالقه وي يا در حوزه تخصصي خود ورهاي ميكي از موضوع

 .باشد كاربر

انتخاب و هاي در پايگاه اشتراک دانش پاد همچنين سرويس

پيشنهاد دوست، ارسال پيام براي دوستان، ايجاد و مديريت گروه، 

مخزن و كتابخانه شخصي، و باركد گذاري منابع ديجيتال را از ديگر 

 اشت.توان برشمرد و بيان دمي ادخدمات سامانه پ

 پاداش به کاربران فعال

امتياز داشته باشند و همچنين   1000 حداقل  كاربراني كه

ز ارسالي اهاي پاسخ و درخواست منبع را پاسخ داده باشد  5 حداقل

توانند با مراجعه به مي تأييد شده باشد طرف درخواست كننده 

 از "پاداش كاربران ممتاز"خود و انتخاب گزينه  "پروفايل"قسمت 

منوي عمودي سمت چپ اين صفحه، تنظيمات مربوطه را مالحظه 

 .نموده و برحسب نياز، پاداش مناسب را به ميل خود انتخاب نمايند

 برخي از اين پاداشها عبارتند از:

  گيگابايت در ماه  2به ميزان  اينترنتافزايش سهميه  دانلود

 جاري

  مرتبه  20دانلود محتوا به تعداد درخواست و افزايش سهميه

 براي امروز

  مگابايت به ظرفيت فضاي خصوصي 100افزايش 
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در  نگاری ایرانبنیاد دانشنامهمجموعه ارزشمند          

 1بخش مرجع

به همت استاد احمد 1311سال نگاري ايران دردانشنامه بنياد   

پژوهشي  يگذاري و تأسيس شد.اين بنياديک مؤسسهپايهبيرشک 

باشد. كه يم تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و

كند با انتشارآثار مرجع تمامي مخاطبان و پژوهشگران را مي تالش

علمي مختلف بهره مند سازد از اينروباهمكاري و هاي از جنبه

 رد مرجع وپايه آن رشته راكوشش متخصصان موضوعي منابع 

 دهد. مي اختيار دانش پژوهان قرار

اي به سبک ميان رشته عمومي وهاي همچنين انتشاردانشنامه

سايت  علمي را نيز در نظر دارد.  به طور كلي چنانكه در

(http://www.iecf.ir/home-fa.htm بنياد آمده است طبق )

ري، اين مركز اساسنامه مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناو

هاي دانش در همة زمينه وظيفه دارد به تأليف و تدوين دانشنامه

صي و تخصهاي بشرهمت گمارد بنابراين تاليف و انتشاردانشنامه

  عمومي از دوجنبه مورد نظرمي باشد:

هاي هاي دانشنامگي براي رشتهها و فرهنگدانشنامه .1

 گوناگن علم و ادب و هنر

                                                           
 كتابخانه مركزيمحمود صديقي، كارشناس ارشد مركز اطالع رساني و  - 1

هاي بيگانه به فارسي و هايي از زبانها و فرهنگدانشنامه  .2

  برعكس و فارسي به فارسي.

 

بنیاد »به  «بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی»تغییرنام        

 «نگاری ایراندانشنامه

ها هاز آنجا كه اين بنياد به تاليف و تدوين دانشنامه درتمام زمين  

پردازدجهت عدم تعارض باسايرموسسات هم عرض ماندد مي

فرهنگستان كه تنها درزمينه مرتط بانام خود فعاليت دارند، بسال 

« اري ايراننگبنياد دانشنامه»به « بنياد دانشنامه بزرگ فارسي»از 1318

تغييرنام يافت بر اساس سايت موسسه وجود نام ايران در اسم جديد 

موسسه براساس فرهنگ، دين و هويت ملي به نشانه آن است كه اين 

 پردازد. و اسالمي ايران به تدوين دانشنامه  و فرهنگ مي

پست به اعضاي  90پست  146ساختارسازماني جديد از  در

نفردرسال  46هيئت علمي بنياد اخصاص يافته است كه به نسبت 

 دهد.مي درصد رشد تعداد اعضاي هيئت علي را نشان 45، 1313
 

 مرجع آن بنیاد وآثارهای ویژگی دانشنامه        

 يو آثاربنياد به سه دسته تاليفي، ترجمه ويا تلفيقها هدانشنام .1

 شوند؛مي )تاليف وترجمه( تقسيم

« شوراي علمي»ي وعموما داراي كامال علم ها ه.   دانشنام2     

 باشند؛ مي ..«.ويراستارن علمي، ادبي و»و 

.   اين منابع موضوعي و بوسيله اعضاي هيئت علمي 4     

 نوشته شده اند؛ها هدانشگا

درابتداي هرمجلدهمراه با ها ه.  فهرست نويسندگان ومقال5      

 وابستگي دانشگاهي وسازماني هرمولف آورده شده است؛
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شامل مدخل يا عنوان مقاله، شناسه، متن ها ه. ساختار مقال9      

هايي است كه باشد. هر مقاله داراي زيرمدخلمي مقالهيا بدنه 

 برحسب نوع و اهميت مقاله تعداد آنها متفاوت است؛

 مبه سه نوع تقسيها هبلندي مقال ازنظركوتاهي وها .  مدخل1     

تا  500واژه(، مدخل متوسط )از  500شوند: مدخل كوتاه )تا مي

 واژه و بيش از آن(؛ 5000تا  1500واژه( ،  مدخل بلند )از  1500

آمده است و ها هانتهاي تمام  مقال مدخل در كتابشناسي هر.  8

، نامهامضا داراست؛ در پايان كتاب  عموما واژهها تمامي مدخل

)انگليسي به فارسي و برعكس( براي ها هنماي وها فهرست مدخل

 .راهنمايي خواننده تنظيم شده است

رعايت شده است و خواننده را ا ههنظام ارجاعات دردانشنام . 6 

دهد. مي يا مدخل پذيرفته شده ارجاع به مدخل كلي يا جزئي و

 شود؛مي تصاوير مربوطه به تنا سب هر مدخل ديده

بنياد به طور عموم درقطع رحلي كالينگوروبا هاي . دانشنامه10 

 شوند.مي رنگ آبي  چاپ و منتشر

 

 عبخش مرج نگاری درانتشارات بنیاد دانشنامه         

 

  دانشنامه ادبیات جهان 

 
 

 وبستر[؛ مترجم محسن بهلولی فسخودی...-رکت میریام]ش 

]و دیگران[؛ ویرایش علمی محمدعلی سلمانی ندوشن، وحید 

الدین قمشه؛ ویرایش ادبی فرشته قهرمان، غالمرضا محیی

 آهنگری...]و دیگران[؛ ویرایش نهایی مسعود امیرخانی جهان،

1931. 

 Merriam-Webster'sاي است از كتاب كتاب ترجمه 

Encyclopedia of Literature  و شامل مداخلي در  1665سال

هاي بزرگ، معرفي نويسندگان و شاعران، آثار ادبي، رويداد

باشد. ويژگي اين اثر مي ها و جوايز ادبياصطالحات ادبي، نهضت

و « نامهدانش»هاي مرجع يعني تلفيق هنرمندانة دو ابزار سنتيِ كتاب

اطالعاتي مانندادبيات كودک،  است. افزون برآن« فرهنگ لغت»

تخيلي، داستان كارآگاهي، داستان فانتزي، داستان تاريخي -علمي

هاي ادبي مثل رمان، ها و گونهدرآن فراهم شده است، همچنين قالب

 ه دراين دانشنام در بردارد. نامه، مقاله، و نقد ادبي را نيزشعر، نمايش

م وبستر و شركت جهاني مريا زبان اصلي حاصل همكاري دو

هزار مدخل و  10است در فارسي قرار در است و دانشنامه بريتانيكا

 اختيار در چاپ و  Dجلد آن تاحرف  2 مجلد منتشرگردد كه 5

 باشد.مي

   پرندگاندانشنامه 

 
 

اه با )همر "شناسیکلیات و اقلیم"پرندگان دانشنامه 

های پرندگان جهان و فهرست گونههای فهرست تیره

گردآورنده و ویراستار علی ادهمی ، پرندگان ایران

میرحسینی؛ با همکاری محمداسمعیل اعتماد... و دیگران، 

 ص.: مصور )بخشی رنگی(. 223 .1931، 2ویرایش

درخصوص پرندگان از اين كتاب شامل اطالعات الزم 

شناسي، رفتارشناسي، مهاجرت و ، اندامشناسيهاي ريختجنبه
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يابي و تعامل پرندگان با محيط زيست و جغرافياي زيستي آنان جهت

 هاي مختلف پرندگان در ايرانها و گونهمند تيرهو نيز فهرست نظام

تيره پرنده   188و جهان.پيوست اول كتاب شامل فهرست نظام مند 

گونه پرنده است كه در اين  514پيوست دوم فهرست نظام يافته و 

تيره در ايران  قابل مشاهده است. هردوفهرست  520ويرايش به 

درپايان  باشد.مي براساس دستاوردهاي جديد تاكسونوميكي استوار

 خورد.   مي بندي شده ازپرندگان ايران به چشمفهرست طبقه

 

   پزشکیدانشنامه 

 
 

شورای علمی پزشکی؛ دبیر علمی علی احسان حیدری؛ 

بیستو ، 1939ویرایش علمی ریما مرشد... و دیگران،

 )بخشی رنگی(، جدول. ص: مصور1۶۰1دو،

 

مدخل شامل اطالعات جامع و مختصر  313دانشنامه پزشكي با   

ها، ها، علل و نشانهترين اختالالت و بيماريدرخصوص مهم

تشخيص و پيشگيري و درمان آنهاست. عمده مداخل اين منبع از 

)دانشنامة  The Gale Encyclopedia of Medicine  كتاب

االت مق ست.تخصصي پزشكي چاپ اياالت متحده(، ترجمه شده ا

درصد  90باشنداز اينرو حدود مي برخي ترجمه و برخي تأليفي

هاي باشند. مقالهدرصد تأليفي يا تلفيقي مي 40مقاالت ترجمه و 

بومي ايران توسط متخصصان داخلي تهيه شده هاي خاص بيماري

اين كتاب با وجودي كه يک منبع اختصاصي است اما از نظر  است

شود و ه يک دانشنامه عمومي محسوب ميبرداري و استفادبهره

 .تواننداز آن استفاده نمايندمي عموم افراد به ميزان اطالعات خود

 

 دانشنامه خلیج فارس 

 
 

ران علمی ؛ دبیزیرنظر شورای علمی دانشنامه خلیج فارس 

: ج 2 .1931فرج اله احمدی، منوچهر اکبری، حسین یکتا، 

 .مصور، جدول، نمودار

 

مقله نويس منتشر 200اين دانشنامه در دوجلد به اهتمام بيش از   

همراه تصوير، نقشه، جدول و مقاله به 111داراي  شده است كتاب

ا، ها، شهرهكشورهاي منطقه ، استانها باشدكه اين  مدخلمي نمودار

ا، هعلمي، جهانگردان، كتاب -هاي سياسي، فرهنگيشخصيت

ها، ها و نهادهاي ملي و جهاني، جشنها، سازماننامهها، پيمانجنگ

رد. جلد اول اين دانشنامه شامل ها و... رادربرمي گياساطير، فرقه

ي در -صفحه و جلد دوم شامل حروف س 949ژ در -حروف آ

صفحه به چاپ رسيده است. اهميت خليج فارس و نقش بسيار  1338

اقتصادي آن بخصوص پس از كشف نفت و گاز و  –مهم تجاري 

 ،به عنوان يک پايگاهنيز نقش اين خليج در دفاع از ايران اسالمي

 العاده آن از جهتار استراتژيک و نيز موقعيت خارقدريايي بسي

و لزوم آشنايي نسل جديدسبب تاليف اين ژئوپليتيک و راهبردي

 دانشنامه ازسوي بنياد گرديده است.
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  دانشنامه ریاضی 

 
 

زیرنظر شورای علمی دانشنامه ریاضی؛ سرویراستار متن 

انگلیسی ام. هازوینکل؛ سرویراستار متن فارسی علیرضا 

 .1933مدقالچی، 

 

هزار مقاله و ترجمه انگليسي دانشنامه  8000اين دانشنامه شامل 

بان زبزرگ رياضي اتحاد جماهير شوروي سابق است واصل آن به 

 10روي متن انگليسي  باشد. ترجمه فارسي ازمي جلد 5 روسي در

صورت گرفته  (Encyclopedia of Mathematics) جلدي

 تدوين و 1685تا 1611هاي خالل سال است. متن روسي آن در

متن  ديگر بر جلد 3سال اخير تاكنون  منتشرگرديده است كه از

سي آخرين جلدانگليروسي اين كتاب افزوده شده است. درحاليكه 

 2002چاپ گرديده است. ويرايش جديد آن ازسال1664 سال در

جلد به آن  3مجموع  جديد انتشار يافته است و درهاي با درج مقاله

رود مي انتظار اين دانشنامه وجود ندارد. نيز اضافه شده است كه در

گيرد. جلد دهم  در دسترس قرار مجلدات جديد درآينده ترجمه و

مقاله  9900هاي را دربردارد و شامل عنوانها هانگليسي نمايمتن 

متن  و مقاله رسيده است. 8000است كه با جلدهاي تكميلي به

 اختيار قرار خواهد گرفت. فارسي برمبناي آن در

 

 

   شناسیزیستدانشنامه 

 

 

به سرپرستی آذرمیدخت خیراندیش، علی احسان 

 ...حیدری؛ نویسندگان و مترجمان آذرمیدخت خیراندیش

 ص. 03۶، 193۰]ودیگران[،

 

ولي، شناسي مولكاين دانشنامه شامل مقاالتي دربارة علوم زيست

نتيكي ها و اختالالت ژژنتيک كالسيک، ژنتيک مولكولي، بيماري

اي، فرايندهاي زيستي و فناوري مربوط به آنها، حفاظت از و تغذيه

ي و شناسشناسي، انگلت و منابع طبيعي، ميكروبمحيط زيس

  بيوشيمي است.

عنوان كتاب فصل جمهوري اسالمي ايران در اين دانشنامه به

برگزيده شد.در مقدمه دانشنامه آمده است كه اين اثربا  1389سال 

گيري از توان علمي اعضاي هيئت علمي بنياد دانشنامه بزرگ با بهره

بيل اي معتبرجهان از قاده از منابع دانشنامهفارسي و همچنين با استف

به صورت ترجمه  Galeو دانشنامه علوم  U.X.L دانشنامه علوم 

مدخل اصلي  180وتاليف به رشته تحريردرآمده است. حدود 

 داردكه هريک سه زير مدخل را دربردارد.
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   زیست فناوری و ژنتیکدانشنامه 

 
 

 

شورای علمی محمدحسین صنعتی...]و دیگران[؛ دبیران 

 .1931هاشمی، فرهاد مهدی پور دستجردی،طرح کامبیز بنی

 ج.: مصور، جدول، نمودار. 2

 

ها و اطالعات دقيق علمي مربوط به شاخه اين اثرحاوي

گوناگون مهندسي ژنتيک است كه با توجه به نياز هاي زيرشاخه

 اليف وت روزافزون توسعه دانش زيست فناوري و ژنتيک دركشور

ست زي حاصل همكاري بنياد و پژوهشگاه  ملي مهندسي ژنتيک و

مشاركت  مدخل و نتيجه تالش و 1300باشد.كتاب شاملمي فناوري

رجم است مت عنوان مولف وه پژوهشگر ب 53عضو هيئت علمي و 42

زير نظر شوراي علمي تدوين  1385تا 1380كه در فاصله زماني  

باشد. همچنين نسخه الكترونيكي اين اثرعرضه ودر مي ودر دسترس

 بازار قابل تهيه است.

 

 

 

 

 

   فشرده پپتیدهادانشنامه 

 
 

رجمان ؛ متدیتر یاکوبکه، نوربرت زوالد-مولفان هانس

استار پور؛ ویرآندیا نعمتی، جعفر عطارقراملکی، مهال آرین

 .: مصورص 312سیزده،  .1931 علمی گل اندام شریفی،

 

در جهان امروز سازگاري پپتيدها و ورود آنها به علوم متعددي 

و  فنّاوريازجمله شيمي، بيوشيمي، داروسازي، پزشكي، زيست

 ادي دارد. فنّاوري ژن انكارناپذير است و كاربرد زي

 Peptides from A to Z: Aاين كتاب ترجمة كامل كتاب 

Concise Encyclopedia  ديتر ياكوبكه  -هانس»از دو نويسنده

 Hans-Dieter Jakubke & Norbert« )و نوربرت زوالد

Sewald)  و چاپ  2008تأليف سالWILEY  است. با توجه به

اطالعات و دانش وسيعي كه در زمينة دانش پپتيدها وجود داشت 

مورد  2000كامالً علمي، دقيق و فشرده بالغ بر هاي مدخل تالش شد

 .1است:  در اين كتاب ارائه شود. اين دانشنامه شامل موارد زير

. 3دي پيتيهاي حياتي هورمونهاي كوچک و پيشينههاي پروتئين

هاي . بازدارنده5. پيتيديهاي نتي بيوتيکآ. 4پيتيدي اي هدارو

و ها برچسب. 1و واكنش گرهاي پيتيدي ها . معرف9. پيتيدي

ساخت و . 6ساختاري. هاي بندي. دسته8نشانگرهاي پيتيدي. 

 تجزيه.هاي روش. 10سازي. خالص
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   فیزیکدانشنامه 

 
 

سرویراستار متن انگلیسی جان ریگدن؛ سرویراستار 

ج: مصور، 1 .1931برگردان فارسی محمدابراهیم ابوکاظمی، 

 .جدول، نمودار

 

اين دانشنامه شامل مقاالتي درباب معرفي ابزارها و تجهيزات 

ها و هدانان برگزيده، نظريفيزيکگيري، زندگينامه آزمايش و اندازه

هاي روزانه، موضوعات انگيز در فيزيک و پديدههاي بحثانديشه

هاي هاي پژوهشهاي مختلف فيزيک در زمينهتاريخي و شاخه

باشد. منبع حاضر ترجمه كتاب چهار جلدي مي بنيادي و كاربردي

Macmillan Encyclopedia of Physics  با سر ويراستاري

Jonhn S.Rigden   باشد كه برگردان آن ازسال مي 1669چاپ

به اتمام  1380در سال با عنوان دانشنامه فيزيک آغاز گرديد و 1319

هدف از تدوين كتاب معرفي كليات جامعي از مفاهيم، . رسيد

اصلي علم فيزيک بوده است كه به صورتي قابل هاي نظرات و روش

ن مندان ايعالقه وعلمي وفني ومتخصصين هاي درک براي رشته

 612مولف با  519رشته باشد. اين دانشنامه نتيجه تالش مشترک 

مدخل آن به زندگينامه فيزيكدانان بزرگ  50مقاله است كه 

 اختصاص دارد.

 

 

   کارآفرینیدانشنامه 

 
 

.. ]و دیگران[، .شورای علمی جهانگیر یدالهی فارسی

 مصور، جدول، نمودارج.:  2 .1933

 

ري و نوآوها كارآفريني ايجاد ارزش ازطريق شناسايي فرصت

است.مفاهيمي مانددايجاد كسب ها براي بهره برداري ازآن فرصت

وكار، رشد كسب وكار، كارآمد سازي دولت وحل مشكالت 

اجتماعي از مشكالت انسان است وكارآفريني درآن معنا دارد و 

  .شودمي طرح

اي تخصصي است كه تمامي كارآفريني مجموعهدانشنامه 

هاي مستند، علمي و استاندارد مرتبط با مفاهيم كار اطالعات و داده

گيرد و با معرفي مشاغل در ايران و جهان و كارآفريني را دربرمي

وتعيين نوع روابط ميان حرفه مندان بستر الزم را براي كارآفريني 

  فراهم خواهد كرد.

مولف  128باشد.مي 1386سال ايران در  اين مجموعه كتاب

سال نقش داشته اند. اين دانشنامه  ومترجم در تدوين آن به مدت دو

 روديم اين زمينه به شمار در مقاله يكي از بزرگترين آثار 320به 

به كمبود متون كارآفريني به زبان فارسي مدخل هايي  كه چند هر

 ترجمه شده است كه در سه دانشنامه معتبر انگليس انتخاب و از

مقاله ترجمه شده مطالب  38 مقاله تاليف و 281مجموع حدود 

 .دهندمي كتاب را تشكيل
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  المعارف آموزش عالیدایره 

 
 

 

زیرنظر نادرقلی قورچیان، حمیدرضا آراسته، پریوش 

 ج. 2، 1939جعفری ،

 

ست كه آموزش عالي كشوراالمعارف هاولين داير اين اثر

مدرن آموزش عالي ايران و جهان را موضوعات قديم ، جديد و فرا

 مدخل كتاب طي دومرحله فراخوان مقاله در 150. گيردمي دربر

تعدادي مقاله بنا  و افزون برآن، خارج كشوربه  دست آمد داخل و

 به سفارش بنياد توسط متخصصان  آموزش عالي تهيه گرديد. 

ن، ايرا درها ايران، فرهنگستانهاي دانشگاههاي چالشمسائل و 

ي علمي و دانشگاهي، هاجهان، انجمن آموزش عالي درهاي نظام

ايران، انواع  آموزشي درهاي وگرايشها همسائل بورس، رشت

دانشگاهي از موضوعات مطرح اين هاي كتابخانه وها هدانشگا

 باشند.  مي دانشنامه

 

 

 

 

 

 

  المعارف زن ایرانیدایره 
 

 
 

 

به سرپرستی مصطفی اجتهادی؛ دبیر دایره المعارف و 

سرپرست بخش مدخل گزینی محسن بهلولی؛ سرویراستار 

اسداله معظمی گودرزی؛ ]به سفارش[ مرکز امور مشارکت 

زنان ریاست جمهوری؛ شورای علمی ژاله آموزگار...]و 

 ج.2 .1932دیگران[،

 

تن از زنان نامور  2100اين كتاب افزون برسرگذشت حدود

زيادي در خصوص آداب و رسوم، عقايد، باورها، هاي ايران ، مقاله

مسائل فقهي و حقوقي، زيورآالت، پوشاک، صنايع دستي، 

ها و تشكيالت سياسي، اجتماعي، فرهنگي، مطبوعات و سازمان

، طالق زدواج وا. اماكن مذهبي، تاريخي و آموزشي را دربردارد

ها ه، روزنامزنانهاي زن، انجمنهاي مسائل ديني و فقهي، امامزاده

 مشهور به نام زنان ازجمله مطالب اين منبعهاي مجالت زنان ، قلعه و

نتظامي، اهلل اباشند. عبدالحسين آذرنگ، باستاني پاريزي، عزتمي

كاوه واسالمي ندوشن، فريد قاسمي، منصوره اتحاديه، شيرين بياني 

 خورند.مي بيات درميان مشاوران و مولفان اين كتاب به چشم
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  زندگینامه علمی دانشوران 

 
 

به ویراستاری چارلز کولستون؛ زیرنظر احمد بیرشک، 

19۰۰- 

 

 Dictionary of Scientificاي است از اين اثر ترجمه

Biography  ،( كه شرح حال، آثار و نظريات 1681)نيويورک

هاي هزار دانشمند از سراسر جهان را در رشتهعلمي بيش از شش

مختلف علمي نظير اخترشناسي، پزشكي، رياضيات و... دربر دارد. 

شناسي جامعي آمده است كه اطالعات در آخر هر مقاله نيز كتاب

. اثر كنده عرضه ميمقاله به خوانند بيشتري در مورد آثار صاحب

 )دو 1681شروع و چاپ آخر سال  1610سال  مجلد از 19اصلي در 

 هزار صفحه منتشر گرديده است 10جلد و 8مجلد دريک جلد( در 

همچنين  جلد چاپ شده است و 5ترجمه فارسي تاكنون  و از

 خالصه فارسي اين كتاب در يک مجلد دراختيار قرارگرفته است.

 

 

 

 

 

 

  فرهنگ توصیفی پژوهش 

 
 

محمدعلی سلمانی ندوشن؛ ویراستار ادبی شیده شهریاری، 

 ص. 13۰، 2۶شانزده،  .1931

 

هاي دقيق واژگان تخصصي حوزه اين اثر، تعريف و توصيف

هاي كمّي و پژوهش، اعم از واژگان تخصصي حوزه پژوهش

تاليف آن منابع بسياري مورد  كيفي، گردآوري شده است وبراي

عنوان  كتاب به زبان  126مطالعه قرار گرفته است. درمجموع 

كتاب فارسي جهت نگارش وتدوين اين اثربا  138انگليسي و 

مدخل دراختيار پژوهشگران قرار  1162استفاده شده است كه در 

گرفته است. نويسنده دانشيارو عضو هيئت علمي بنيادمي باشد و اين 

را با هدف گرد آوري مطالب پراكنده درمنابع مختلف اعم  كتاب

 داند.                                       مي از كتاب و مقاله وساير منابع مرتبط با پژوهش

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 1395، پاییز 44یابی، شماره اطالع اهیمهارترسانی واهی اطالعاتزه
  

 
05 

 

 

 

 

 

 

ر آن زاده عزيز بزنشستگي همكار عزيزمان خانم هاشمبابه بهانه 

سفارشات چند  تا به عنوان همكار نزديک ايشان در بخش 1شدم

 ي ايشانسطري راجع به خصوصيات اخالقي و شرح وظايف كار

با  .سال گذشته بپردازم 21در 

آرزوي  سالمتي و شادي براي 

واده محترمشان، نايشان و خا

اميدوارم لحظات خوبي را در 

دوران بازنشستگي  پيش رو 

                                                                                                                                     . داشته باشند

 
    

 

 

                                                                                                                  ها وظایف و مسئولیت  

خانم هاشم زاده از سال 

فعاليت خود را به عنوان  1391

آغاز  خانه دانشكده كشاورزيكتابدار  با مدرک كارشناسي در كتاب

هاي مختلف كتابخانه كه آن زمان به شكل ايشان در بخش .كردند

كار در . اندا دستي بوده است  فعاليت داشتهحًاصطال غير سيستمي و

 بخش امانت، ثبت كتاب و صدور قبض انبار، سفارشات و مرجع از

 .  كتابخانه دانشكده كشاورزي است جمله تجربيات كاري ايشان  در

                                                           
 رساني و كتابخانه مركزيدهستاني، كارشناس ارشد مركز اطالعقيه . ر1

 

 

 

 

 

 

 

يشان اتبحر كاري و سعه صدر در امور مختلف منجر به  انتخاب 

بعد از . سال  شد 4به عنوان مسئول كتابخانه كشاورزي  به مدت 

خانم هاشم زاده به كتابخانه مركزي ها هطرح تجميع و ادغام كتابخان

كار در ها سال. منتقل شدند

دانشكده  بخش سفارشات

كشاورزي و تجربيات مفيد 

ايشان باعث شد كه به عنوان 

يكي از نيروهاي اصلي بخش 

كتابخانه  سفارشات در

مركزي تعيين شوند. ايشان با 

حسن خلق و صبر بسيار كار 

ثبت مجالت فارسي و التين 

در سيستم سيماد و پيگيري و 

سفارش خريد را بعهده 

 . گرفتند

ن فارسي و التيهاي همچنين پيگيري و سفارش خريد كتاب

معماري، كشاورزي، دامپزشكي و پژوهشكده علوم هاي دانشكده

ر وظايف ايشان در بخش سفارشات بوده است.  ايشان گياهي از ديگ

همچنين با پشتكار بسيار و تالش فراوان و با روحيه خستگي ناپذير 

كردند  مي بين المللي ساالنه كتاب تهران شركتهاي در نمايشگاه

   خداحافظی با کتابدار مهربان و پرتالش بخش سفارشات کتابخانه مرکزی 

 زادهسرکار خانم اکرم هاشم                                      
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 و كار خريد را كه معموال نياز به انرژي و روحيه بااليي دارد به عهده

ري مختلف و برگزاهاي در نمايشگاههمچنين شركت . گرفتندمي

خوب  هاينمايشگاه كتاب در كتابخانه مركزي نيز از ديگر جلوه

چه  .همكاري خانم هاشم زاده به عنوان كتابدار بخش سفارشات بود

، ريداري شدهخهاي بسا بعد از نمايشگاه كار تطبيق فاكتور با كتاب

ها سازي كتابهو ديگر امور الزم براي آمادها مهر زدن به كتاب

كشد اما ايشان با عالقه بسيار و داوطلبانه به كمک مي طولها ساعت

ثبت  تر براي كارهر چه سريعها شتافتند تا كتابمي همكاران خود

  .نويسي آماده شود و در اختيار دانشجويان قرار گيردو فهرست

 

 

 

 اخالقیهای ویژگی

 قلب مهربان و هدزايكي از صفات بارز شخصيتي خانم هاشم

خوبي كه دارند جايگاه بسيار ايشان با اخالق . رئوف ايشان است

اي چه در ميان همكاران و دوستان قديمي و چه در ميان دوستان ويژه

مهرباني ايشان در ميان خانواده   هاي و همكاران جديد دارند .جلوه

اعم از همسر و فرزندان و پدر و مادر و خواهران و برادران نيز بسيار 

سرشار از محبت ايشان جهت هاي مشهود است و اين را از تلفن

 توان دريافت. مي احوالپرسي از پدر و مادر سالخورده شان

دومين صفت بارز شخصيتي ايشان سعه صدر و صبوري است 

ترين شرايط كاري نيز خم به ابرو نمي آوردند و با در سخت كه

ي در را به عهده گرفته و سعها انگيزه و روحيه بسيار بااليي سختي

ه خانم هاشم زاد. انجام امور محوله به بهترين شكل ممكن  داشتند

هيچوقت گله و شكايتي از كار نداشتند و با دقت الزم كارهاي 

ايشان همچنين  مشاور و راهنماي بسيار  دادند.مي بخش را انجام

خوبي براي همكاران و دوستانشان چه در امور كتابخانه و چه در 

موضوعات و موارد ديگر بودند.  ايشان با دادن روحيه به ديگران 

كردند و الگوي بسيار خوبي براي قشر مي آنها را به كار تشويق

                                                                                                                                                                                                                                                                                       . جوان و تازه كار هستند

داشتن روحيه  شاد و شوخ طبعي نيز از ديگر صفات ايشان است 

كه هميشه با تعريف كردن ماجراها و اتفاقات خنده دار شادي را 

ي ، سالمترند. به اميد روزهايي پر از شاديآومي براي همه به ارمغان

و نشاط براي اين همكار عزيز در دوران بازنشستگي اميدوارم 

   .چند اندک از حق مطلب ادا كرده باشم اي هرتوانسته باشم گوشه

                                                                 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                      

                                                               

                                        

                                                               

                                                                                                                   

                                                                                                                                                  

                                                                               

 

 

 


