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. ثطضؾي ثطزاقز زا٘كجٛيبٖ ٔطاوع آٔٛظـ ػبِي ثٓ ديطأٖٛ اظزٚاج. فهّٙبٔٝ انَٛ ثٟساقز ضٚا٘ي. عباس زاده عباسثطٞب٘ي فطيجب، اثبشضي فطخ،  -33

 . 195-114، نفحبر 1389، ظٔؿشبٖ 12ٚ  11ؾبَ ؾْٛ، قٕبضٜ 

سٛؾظ دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثركٟبي زاذّي ٚ جطاحي ثيٕبضؾشبٟ٘بي  . ثطضؾي وبضثطز ضٚقٟبي سؿىيٗ زضزعباس زاده عباسحؿيٗ ضضبئي حىيٕٝ،   -34

دبئيع   ْ،ٚاثؿشٝ ثٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي قٟط وطٔبٖ. ٔجّٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي ٚ ذسٔبر ثٟساقشي زضٔب٘ي قٟيس نسٚلي يعز. ؾبَ زٞٓ ضٕيٕٝ قٕبضٜ ؾٛ

   16-29، نفحبر 81

ضقيسي ٘ػاز ٔؼهٛٔٝ، ثطضؾي ٔٙبثغ اؾشطؼ ظا زض زا٘كىسٜ ٞبي دطؾشبضي ضقز، ٔكٟس، ظاٞساٖ ٚ عباس زاده عباس، اثبشضي فطخ، ػطة ٔٙهٛض،  -35

  91 -97، نفحبر 81دبئيع   يعز. ؾبَ زٞٓ ضٕيٕٝ قٕبضٜ ؾْٛ،قيطاظ. ٔجّٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي ٚ ذسٔبر ثٟساقشي زضٔب٘ي قٟيس نسٚلي 

اضسجبط حبٍّٔي ٘بذٛاؾشٝ ٚ ضفشبض ثبضٚضي زض ٔطاجؼيٗ ثرف ظايٕبٖ ثيٕبضؾشبٟ٘بي قٟط وطٔبٖ. فهّٙبٔٝ عباس زاده عباس. اثبشضي فطخ، ػطة ٔٙهٛض،  -36

   41-48، 81دعقىي ثبضٚضي ٚ ٘بثبضٚضي، ؾبَ چٟبضْ، قٕبضٜ اَٚ، ظٔؿشبٖ 

جالِي ٔٙهٛض. ثطضؾي حبّٔيٗ ثسٖٚ ػالٔز ؾبِٕٛ٘ال سيفي ثٛؾيّٝ سؿز ؾطِٚٛغي ٚيساَ عباس زاده عباس، احٕس ضججي ضٚيب، ضقيسي ٘ػاز ٔؼهٛٔٝ،  -37

، 19ٕبضٜ قٟطؾشبٖ ثٓ. ٔجّٝ ثيٕبضيٟبي ػفٛ٘ي ٚ ٌطٔؿيطي. ؾبَ ٞفشٓ ق 89ِغبيز  75ٚ وكز ٔسفٛع زض ثيٗ ثيٕبضاٖ زضٔبٖ قسٜ سيفٛئيسي زض عي ؾبِٟبي 

  .47-51، نفحبر 1381

، 47ػبثسي حيسضػّي، غفطا٘ي فضُ اهلل، قطيف فطذٙسٜ. عطاحي ٚ اضظيبثي ٔسَ ػّٕىطز اذاللي دطؾشبضاٖ. عت ٚ سعويٝ. قٕبضٜ عباس زاده عباس،  -38

 .59-67. نفحبر 81ظٔؿشبٖ 

ض ٔؼّٕيٗ ٔطز قٟط وطٔبٖ. ٔجّٝ زا٘كىسٜ دعقىي زا٘كٍبٜ ػّْٛ ثطضؾي سبثيط آٔٛظـ ثط ٍ٘طـ ثٝ ٚاظوشٛٔي زعباس زاده عباس، ضيب٘ي ٔؿؼٛز،  -39

 .21-26. نفحبر 81، سبثؿشبٖ 42دعقىي ٌيالٖ. ؾبَ يبظزٞٓ قٕبضٜ 

سبثيط ثط٘بٔٝ آٔٛظـ سبالؾٕي ثط آٌبٞي زا٘ف آٔٛظاٖ. ٔجّٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي ٚ ذسٔبر ثٟساقشي زضٔب٘ي عباس زاده عباس، ػطة ٔٙهٛض،  -49

 . 43-47. نفحبر 1381، سبثؿشبٖ 22لعٚيٗ. قٕبضٜ 

. ٔجّٝ 81-82قيٛع آِٛزٌي ٞبي اٍّ٘ي زض وٛزوبٖ ٟٔسٞبي وٛزن قٟطؾشبٖ ثٓ عباس زاده عباس، احٕسضججي ضٚيب، ٚضظ٘سٜ فطظا٘ٝ، ػطة ٔٙهٛض،  -41

 . 192-119. نفحبر 82ػّٕي زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي ضفؿٙجبٖ. ؾبَ زْٚ، قٕبضٜ زْٚ، ثٟبض 

ػطة ٔٙهٛض. ثطضؾي حبٍّٔي ٞبي دطذغط زض ظايكٍبٜ ٟٔسيٝ قٟط ثٓ. ٔجّٝ ػّٕي عباس زاده عباس، ِٝ، زا٘ف آشض، ٘هطي ٘بٞيس، ؾّيٕب٘ي ظازٜ ال -42

 . 67-73. نفحبر 83دػٚٞكي زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي قٟطوطز. زٚضٜ قكٓ، قٕبضٜ زْٚ، سبثؿشبٖ 

ٞبي ثبضٚضي زض ٔبزضاٖ زاضاي وٛزن ٔجشال ثٝ سبالؾٕي. ٔجّٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ ضقيسي ٘ػاز ٔؼهٛٔٝ، ثطٞب٘ي فطيجب. ثطضؾي ضفشبضعباس زاده عباس،  -43

 . 29-26. نفحبر 82دعقىي ٚ ذسٔبر ثٟساقشي زضٔب٘ي قٟيس نسٚلي يعز. ؾبَ يبظزٞٓ ديٛؾز قٕبضٜ ؾْٛ، دبئيع 

ٙسٜ ثٝ زضٔبٍ٘بٜ آيز اهلل وبقب٘ي وطٔبٖ. فهّٙبٔٝ اضسجبط ثيٗ افؿطزٌي ٚ ٚاثؿشٍي ثٝ ٘يىٛسيٗ زض افطاز ٔطاجؼٝ وٙ عباس زاده عباس.ِمٕب٘ي الِٝ،  -44

 . 18-25. نفحبر 1384ػّٕي دػٚٞكي ثٟجٛز زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي ٚ ذسٔبر ثٟساقشي زضٔب٘ي وطٔب٘كبٜ. ؾبَ ٟ٘ٓ قٕبضٜ اَٚ ثٟبض 

ػطٚلي زض سٕطيٙبر حطوشي ٚ ضغيٓ -لّجي٘يىيبٖ يساهلل. ثطضؾي ٔيعاٖ احؿبؼ ذٛزوفبئي ثيٕبضاٖ عباس زاده عباس، جٕٙس عيجٝ، أيٙي ٔحٕسضضب،  -45
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 . 61-68. ل 1388ٟ٘ٓ، قٕبضٜ اَٚ، ظٔؿشبٖ زض ثٟجٛز ويفيز ظ٘سٌي ٔجشاليبٖ ثٝ ؾطعبٖ دؿشبٖ ٔؤثط اؾز؟ فهّٙبٔٝ دبيف. زٚضٜ 

، ٘هطي ٘بٞيس. ضاثغٝ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثسٖ ٔبزض ثب ٘شبيج ثبضزاضي زض ظايكٍبٜ ٟٔسيٝ قٟط ثٓ. عباس زاده عباسظازٜ الِٝ، ؾّيٕب٘ي ظازٜ فطظا٘ٝ،  ؾّيٕب٘ي  -53

 . 243-248، ل 1385فهّٙبٔٝ دبيف زٚضٜ دٙجٓ، قٕبضٜ چٟبضْ، دبييع 

. دػٚٞف سأثيط آٔٛظـ اظ عطيك فيّٓ ثط ضاحشى ٚ سحُٕ ثيٕبضاٖ سحز آ٘ػيٌٛطافى وطٚ٘ط، ٘جفي وّيب٘ي ٔجيس. عباس زاده عباسس، جٕكيسي ٘بٞي -54

 . 38 -44، ل 1389، ثٟبض 16قٕبضٜ  5دطؾشبضي، زٚضٜ 

ٞبي ذٛاة زض وٛزوبٖ سحز ، وٟٗ ٟٔطي. ثطضؾي اضسجبط ٍ٘طا٘يٟبي لجُ اظ ػُٕ ٚ آقفشٍيعباس زاده عباسثطٞب٘ي فطيجب، غالٔطضب ثيٍي ضٚيب،  -55

 . 43-53، ل 87، دبييع ٚ ظٔؿشبٖ 11ٚ  19ٞبي قٕبضٜ 3ٞبي زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ. دػٚٞف دطؾشبضي زٚضٜ ػُٕ جطاحي ثؿشطي زض ثيٕبضؾشبٖ

وٟٗ ؾيٕيٗ، ٌّكٗ ٔطضيٝ، زضسبج ضاثطي اؾحك. ثطضؾى ضاثغٝ ؾجه ظ٘سٌى ٚ قبذم سٛزٜ ثس٘ى زض جٛا٘بٖ قٟط  عباس زاده عباس،ثطٞب٘ي فطيجب،  -56

  . 65 -72، ل 1386، دبييع ٚ ظٔؿشبٖ 6-7ٞبي قٕبضٜ 2وطٔبٖ. دػٚٞف دطؾشبضي، زٚضٜ 

آٔٛظاٖ يىي اظ ٔساضؼ ضإٞٙبيي قٟط ، ثطٞب٘ي فطيجب، فضبئُ ٔحٕسػّي، وٟٗ ٟٔطي. ٔمبيؿٝ لس ٚ ٚظٖ ٚ قبذم سٛزٜ ثس٘ي زا٘فعباس زاده عباس -57

(. ٔجّٝ زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبئي ضاظي وطٔبٖ.  CDCٞب )ٔطجغ ٔطوع وٙشطَ ثيٕبضيٞب ( ٚ ٔٙحٙي NCHSسٟطاٖ ثب ٔمبزيط ٔطجغ ٔطوع آٔبضٞبي ثٟساقشي )
 . 31-38. ل 85ؾبَ قكٓ، ثٟبض ظٔؿشبٖ 

ؾبِٝ ٔطاجؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ٔطاوع ثٟساقشي زضٔب٘ي قٟط ثٓ  45سب  15اثبشضي فطخ، ٘يىيبٖ يساهلل. ٔيعاٖ قيٛع وٓ ذٛ٘ي  عباس زاده عباس،ػطة ٔٙهٛض،  -58

 . 193-198. ل 83ٔجّٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي ضفؿٙجبٖ. جّس ؾْٛ قٕبضٜ ؾْٛ، سبثؿشبٖ  .1381زض ؾبَ 

اظ زيسٌبٜ اػضبء   . ثطضؾي ٘يبظٞبي ضٚا٘ي اجشٕبػي ذب٘ٛازٜ ثيٕبضاٖ ثؿشطي زض ثركٟبي ؾي ؾي يٛ ٚ آي ؾي يٛعباس زاده عباساثبشضي فطخ،  -59

 . 58-63، ل 1389دبييع  19ر ثٟساقشي زضٔب٘ي لعٚيٗ. قٕبضٜ ذب٘ٛازٜ ٚ دطؾشبضاٖ. ٔجّٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي ٚ ذسٔب

، ض٘ججط ٞبزي، لضبٚي ٟٔسيٝ. ثطضؾي ٘ظطار اػضبء ٞيبر ػّٕي ٚ زا٘كجٛيبٖ زا٘كٍبٜ عباس زاده عباسضٔضب٘ي حٕيسٜ، جٛازي ٔهغفي، ػّي -69

ٞبي سٛؾؼٝ زض آٔٛظـ دعقىي. زٚضٜ دٙجٓ قٕبضٜ زْٚ، ٔجّٝ ٌبْ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ زض ٔٛضز ويفيز ذسٔبر وشبثرب٘ٝ ٔطوعي زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ.
 . 112-118، ل 1387

ٞبي ، سيطٌطي ثشَٛ. ثطضؾي ٔيعاٖ ٚ ػُّ ٔكبضوز يب ػسْ ٔكبضوز ظ٘بٖ ٔطاجؼٝ وٙٙسٜ ثٝ زضٔبٍ٘بٜعباس زاده عباسؾّغبٖ احٕسي، غيال،  -61

. ل 1389(، ٔطزاز ٚ قٟطيٛض 29)ديبدي  3شبٖ. ٔجّٝ ظ٘بٖ ٚ ٔبٔبيي، ؾبَ ؾيعزٞٓ، قٕبضٜ ٞبي زٞب٘ٝ ضحٓ ٚ دؿٞبي غطثبٍِطي ؾطعبٖقٟطوطٔبٖ زض ثط٘بٔٝ
46-37  

سب  79ٞبي ضقيسي ٘ػاز ٔؼهٛٔٝ، دٛضاثِٛي ثشَٛ. ثطضؾي ٔيعاٖ سهبزفبر ٔٙجط ثٝ فٛر زض قٟطؾشبٖ ثٓ عي ؾبَ عباس زاده عباس،ػطة ٔٙهٛض،  -62

 . 48-54. ل 86ظٔؿشبٖ -ٖ. ؾبَ ٞفشٓ، ثٟبض. ٔجّٝ زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي وطٔب81

. ثطضؾي فطاٚا٘ي ؾعاضيٗ ٚ ػٛأُ ٔطسجظ ثب آٖ زض ظ٘بٖ ٔطاجؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ثيٕبضؾشبٖ افضّي عباس زاده عباسوٟٗ ٟٔطي، ثطٞب٘ي فطيجب، وٟٗ ٘ٛقيٗ،  -63

   24-39. ل 85ظٔؿشبٖ  –. ٔجّٝ زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي وطٔبٖ. ؾبَ قكٓ، ثٟبض 1383دٛض قٟط وطٔبٖ زض ؾبَ 

جٛازي ٔهغفي، ثطضؾي ٚضؼيز ؾالٔز ضٚاٖ  عباس زاده عباس ، ؾّيٕب٘ي ظازٜ الِٝ، ؾّيٕب٘ي ظازٜ فطظا٘ٝ، ثبلطي يعزي ؾيس ػجبؼ، ثطٞب٘ي فطيجب، -64

  26-31، ل 1385، ثٟبض ٚ سبثؿشبٖ 61-69فهّٙبٔٝ عت ٚ سعويٝ، ؾبَ چٟبضزٞٓ، قٕبضٜ  1382زا٘كجٛيبٖ ٔطاوع زا٘كٍبٞي قٟط ثٓ 

ٞبي لّت زض ظٔيٙٝ ٔطالجز اظ ديؽ ٔيىط ٔٛلز ٚ زائٕي . ػّٕىطز دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرفعباس زاده عباسحؿيٗ ضضبيي حىيٕٝ، ض٘ججط ٞبزي،  -65
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 . 119-124، نفحبر 1389، دبييع 3قٕبضٜ  3لّجي. ٔجّٝ دطؾشبضي ٔطالجز ٚيػٜ. زٚضٜ 

وٟٗ ٟٔطي، فضبيُ ٔحٕس ػّي. ٔمبيؿٝ سٛا٘بيي اؾشسالَ اذاللي دطؾشبضاٖ ٚ زا٘كجٛيبٖ دطؾشبضي زا٘كٍبٜ ػّْٛ عباس زاده عباس، ثطٞب٘ي فطيجب،  -66

  71-81، نفحبر 1389دبييع  4ي  زٚضٜ ي ؾْٛ، قٕبضٜ دعقىي وطٔبٖ زض ثطذٛضز ثب ٔؼضالر اذاللي. ٔجّٝ اذالق ٚ سبضيد دعقىي،

، لٛجبظازٜ ٔطسضي، قيد ػّي دٛض ظٞطا. سبثيط ٔاللبر آظاز ثط ثبٚض دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف آي ؾي يٛ ٘ؿجز عباس زاده عباسغيبثٛ٘سيبٖ قٟطظاز،  -67

، ٔطزاز ٚ 3قٕبضٜ  32ٝ دعقىي زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي سجطيع، زٚضٜ ؾيٙب ثطاؾبؼ سئٛضي ػُٕ ٔجشٙي ثط زِيُ آجعٖ ٚ فيف ثيٗ. ٔجّ ثٝ آٖ زض ثيٕبضؾشبٖ

   59-56، نفحبر 1389قٟطيٛض 

جٛا٘جرشيبٖ ضاّٞٝ، نبِحي قٟطيبض، ٔشٛؾّيبٖ ٔٙيطٜ. ثطضؾي ٔمبيؿٝ اي ويفيز ظ٘سٌي زض ثيٕبضاٖ ٕٞٛزيبِيعي ٚ زضيبفز وٙٙسٌبٖ  عباس زاده عباس، -68

  461-468نفحبر  1389، 5قٕبضٜ  18ديٛ٘س وّيٝ. ٔجّٝ ػّٕي دػٚٞكي زاا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي قٟيس نسٚلي يعز. زٚضٜ 

٘جفي وّيب٘ي ٔجيس. سبثيط آٔٛظـ اظ عطيك فيّٓ ثط ذؿشٍي ٚ وٕط زضز ثيٕبضاٖ سحز آ٘ػيٌٛطافي وطٚ٘ط . عباس زاده عباس، جٕكيسي ٘بٞيس،  -69

 . 1389، ثٟبض 1قٕبضٜ  5. زٚضٜ اقشي زضٔب٘ي قبٞطٚزفهّٙبٔٝ زا٘ف ٚ سٙسضؾشي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي ٚ ذسٔبر ثٟس

. دبيف، 2، سبئجي ٔػٌبٖ، وٟٗ ؾيٕيٗ. اضسجبط وبضآٔسي فطزي ٚ ثبٚضٞبي ثٟساقشي زض ٔجشاليبٖ ثٝ زيبثز ٘ٛع عباس زاده عباسثطٞب٘ي فطيجب،  -79

  371-383، نفحبر1389فهّٙبٔٝ دػٚٞكىسٜ ثٟساقشي جٟبز زا٘كٍبٞي. زٚضٜ ٟ٘ٓ، قٕبضٜ چٟبضْ، 

ض٘ججط اعٟطٜ. ػٛأُ ٔٛثط ثط ٔيعاٖ ٚ چٍٍٛ٘ي ا٘جبْ ٔطالجز ٞبي زٞب٘ي زض ثرف ٞبي ٔطالجز ٞبي عباس زاده عباس، ض٘ججط ٞبزي، ػطة ٔٙهٛض  -71

 . 45-52، نفحبر 1399، ثٟبض 1ٜ ٔجّٝ دطؾشبضي ٔطالجز ٚيػٜ. زٚضٜ چٟبضْ قٕبض  ٚيػٜ.

. زضن زا٘كجٛيبٖ دطؾشبضي اظ ٔٛا٘غ وؿت اذالق حطفٝ اي: يه سحميك ويفي. عباس زاده عباسثطٞب٘ي فطيجب، اِحب٘ي فبعٕٝ، ٔحٕسي ػيؿي،  -72

  . 67-89، نفحبر 1399ٔجّٝ ٌبٟٔبي سٛؾؼٝ زض آٔٛظـ دعقىي، زٚضٜ ٞكشٓ قٕبضٜ اَٚ، 

سبئجي ٔػٌبٖ، وٟٗ ؾيٕيٗ، حمسٚؾز ػّي اوجط. اضسجبط ثبٚض ثٟساقشي ظ٘بٖ قٟط وطٔبٖ ثب قطوز آ٘بٖ زض ٔبٌٔٛطافي. ٔجّٝ  عباس زاده عباس، -73

  9-17نفحبر  1399، 29زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٚ ٔبٔبيي ضاظي وطٔبٖ، ؾبَ زٞٓ قٕبضٜ 

ىط ثٝ ضٚـ حجبة ؾبظي ثطقسر زضز ٘بقي اظ ضٚيٝ ٞبي سعضيمي زض ض٘ججط ٞبزي. سبثيط ا٘حطاف ف عباس زاده عباس،ثبلطيبٖ ؾٕب٘ٝ، ثطٞب٘ي فطيجب،  -74

، 29بضٜ وٛزوبٖ ؾٗ ٔسضؾٝ ٔجشال ثٝ سبالؾٕي ٔطاجؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ٔطوع سبالؾٕي قٟط وطٔبٖ. ٔجّٝ زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٚ ٔبٔبيي ضاظي وطٔبٖ، ؾبَ زٞٓ قٕ
 . 18-25نفحبر  1399

ثط  1388سب  1385. ضٚ٘س ا٘شربة ضقشٝ زا٘كجٛيبٖ دطؾشبضي زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ اظ ؾبَ ػجبؼ ظازٜ ػجبؼ، ثطٞب٘ي ػجبؼ، ٔحؿٗ دٛض ٔحسثٝ -75
   .34-41نفحبر  1399، 29اؾبؼ ٘ظطيٝ قغُ ٚ قرهيز ٞبِٙس.ٔجّٝ زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٚ ٔبٔبيي ضاظي وطٔبٖ، ؾبَ زٞٓ قٕبضٜ 

، ثٟبض 29قٕبضٜ  6طاي سٛؾؼٝ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي زض دطؾشبضي. دػٚٞف دطؾشبضي،زٚضٜ ٔهجبحي ٔطيٓ، سٛفيمي قٟطاْ، ػجبؼ ظازٜ ػجبؼ، سؼييٗ ضٚيىطزي ث -76
   17-29، نفحبر 1399

ٔٛؾٛي ؾيسٜ ؾِٕٛبظ، ؾجعٚاضي ؾىيٙٝ، ػجبؼ ظازٜ ػجبؼ، حؿيٗ ٘رؼي فبعٕٝ. سبثيط آٔٛظـ چٟطٜ ثٝ چٟطٜ لجُ اظ ػُٕ زض وبٞف افؿطزٌي ٚ  -77
 . 29-38، نفحبر 1399، سبثؿشبٖ 21قٕبضٜ  6ثبظ. دػٚٞف دطؾشبضي، زٚضٜ  اضغطاة ثيٕبضاٖ ثعضٌؿبَ سحز ػُٕ جطاحي لّت

ػجبؼ ظازٜ ػجبؼ، جٕكيسي ٘بٞيس، ٘جفي وّيب٘ي ٔجيس. ٔمبيؿٝ ؾجه ٞبي يبزٌيطي زا٘كجٛيبٖ دطؾشبضي زا٘كىسٜ دطؾشبضي ضاظي وطٔبٖ زض ؾبَ  -78
   195-199نفحبر . 1399، ٌبْ ٞبي سٛؾؼٝ زض آٔٛظـ دعقىي، زٚضٜ ٞكشٓ قٕبضٜ زْٚ، 1387

حؿٗ دٛض ٔجيس، حؿيٙي ٔحٕسػّي، فالحي ذكىٙبة ٔؿؼٛز، ػجبؼ ظازٜ ػجبؼ. ثطضؾي سبثيط آٔٛظـ انَٛ اذالق دطؾشبضي ثط حؿبؾيز اذاللي زض  -79
   .58-64. نفحبر 1399، 5، اذالق ٚ سبضيد دعقىي، ؾبَ چٟبضْ، قٕبضٜ 1389سهٕيٓ ٌيطي دطؾشبضاٖ ثيٕبضؾشبٖ ٞبي سبٔيٗ اجشٕبػي اؾشبٖ وطٔبٖ ؾبَ 

ظاي آٔٛظقي ٚ ؾالٔز ضٚاٖ زا٘كجٛيبٖ ضقشٝ  ؾّيٕب٘ي ظازٜ الِٝ، ؾّيٕب٘ي ظازٜ فطظا٘ٝ، جٛازي ٔهغفي، ػجبؼ ظازٜ ػجبؼ. ضاثغٝ ثيٗ ػٛأُ اؾشطؼ -89
-299، نفحبر 1399بضٜ ؾْٛ، . ٔجّٝ ايطا٘ي آٔٛظـ زض ػّْٛ دعقىي، ؾبَ يبظزٞٓ، ق1387ٕدطؾشبضي زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٚ ٔبٔبيي ضاظي وطٔبٖ زض ؾبَ 

299   
ح احٕسي ٘ػاز ٟٔسي، حؿيٗ ضضبيي حىيٕٝ، ػجبؼ ظازٜ ػجبؼ، اؾٕبػيّي آثسض ٔحٕس. ٔمبيؿٝ سبثيطزٚضٚـ آضأجركي ٔؼَٕٛ ثطٔجشٙي ثطدطٚسىُ ثطؾغ-81

   4-9، نفحبر 1399، 73ٕبضٜ آضأف ثيٕبضاٖ ثؿشطي زض ثرف ٞبي ٔطالجز ٚيػٜ. فهّٙبٔٝ آ٘ؿشعيِٛٛغي ٚ ٔطالجشٟبي ٚيػٜ اثطاٖ، ؾبَ ، ق

بٖ ثطضؾي سأثيط قسر ٚ سؼساز ٔحُ زضز اؾىّشي ػضال٘ي ثط ويفيز ظ٘سٌي ؾبِٕٙساٖ قٟط وطٔ عباس زاده عباس،٘ٛحي ػهٕز، ٟٔسي دٛض ضليٝ،  -82

  311-317نفحبر  1399ٔجّٝ دعقىي ٞطٔعٌبٖ، ؾبَ دب٘عزٞٓ، قٕبضٜ چٟبضْ، ظٔؿشبٖ   .1388-1389زض ؾبَ 

ثطٞب٘ي فطيجب، ٔحؿٗ دٛض ٔحسثٝ. ػٛأُ ٔٛثط ثط ا٘شربة ضقشٝ زض زا٘كجٛيبٖ دطؾشبضي سبظٜ ٚاضز زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ. عباس زاده عباس،  -83
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شٛاي ويفي. عت ٚ سعويٝ، ؾبَ ثيؿز سٛإ٘ٙسؾبظي حّمٝ ٞبي ويفيز زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ: سحّيُ ٔحعباس زاده عباس، ٔهجبحي ٔطيٓ،  -196

  .49-56. نفحبر 1391ٚ يىٓ، قٕبضٜ اَٚ، 

ثطٞب٘ي فطيجب، اؾسي ٘سا، ٔمبيؿٝ زٚ ضٚـ آٔٛظـ ٚيسيٛيي ٚ چٟطٜ ثٝ چٟطٜ ثط آٌبٞي ٚ ٍ٘طـ ثيٕبضاٖ ٔجشال ثٝ ؾىشٝ لّجي. عباس زاده عباس،  -197

  .997-912. نفحبر 1391فهّٙبٔٝ دبيف، ؾبَ يبظزٞٓ قٕبضٜ قكٓ، 

ويفيز ظ٘سٌي ثيٕبضاٖ سحز زضٔبٖ ثب ٕٞٛزيبِيع ٍٟ٘ساض٘سٜ ٚ اضسجبط آٖ ثب ٔشغيطٞبي زٌٔٛطافيه. ٔجّٝ عباس زاده عباس. جٛا٘جرشيبٖ ضاّٞٝ،  -198

  .1-7. نفحبر 1391زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي جٟطْ، ؾبَ زٞٓ، قٕبضٜ ؾْٛ، 

جؼفطي ٔجشجي، سبثيط آٔٛظـ ٔجشٙي ثط اجطاي زؾشٛضار ثط ويفيز ظ٘سٌي ثيٕبضاٖ  عباس زاده عباس،ػطة ٔٙهٛض، ٘بنحي اؾطا، ثطٞب٘ي فطيجب،  -199

  .32-39، نفحبر 1391، 2ٔجشال ثٝ آؾٓ. ٔجّٝ ػّٕي زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٚ ٔبٔبيي ٕٞساٖ، زٚضٜ ثيؿشٓ، قٕبضٜ 

مف زفبع اظ ثيٕبضاٖ زض ثيٕبضؾشبٖ ٞبي آٔٛظقي ثطٞب٘ي فطيجب، ٔؼشٕس جٟطٔي ٔحسثٝ، ظبٞط ٕٞب. ٍ٘طـ دطؾشبضاٖ ٘ؿجز ثٝ ٘عباس زاده عباس،  -119

  .49-58. نفحبر 1391، 7زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ. ٔجّٝ ايطا٘ي اذالق ٚ سبضيد دعقىي، زٚضٜ ي دٙجٓ، قٕبضٜ ي 

بيي ايطاٖ ثط اؾبؼ سجطثٝ ثطٞب٘ي فطيجب. سؼييٗ وٙٙسٜ ٞبي اجشٕبػي فطآيٙس ٔطالجز اظ ؾالٔز زض جبٔؼٝ ضٚؾشعباس زاده عباس، اؾىٙسضي ٔٙيػٜ،  -111

 . 159-169، نفحبر 1391، 3ٔطالجيٗ ؾالٔز. ٔجّٝ سحميمبر ويفي زض ػّْٛ ؾالٔز، ؾبَ اَٚ قٕبضٜ 

سبثيط ضٚـ ٞبي غيط زاضٚيي وٙشطَ زضز ثط وبٞف زضز ٘بقي اظ ضي ٌيطي زض وٛزوبٖ ؾٗ ٔسضؾٝ عباس زاده عباس، ثبلطيبٖ ؾٕب٘ٝ، ثطٞب٘ي فطيجب،  -112

  .741-748، نفحبر 1391سبالؾٕي قٟط وطٔبٖ. زٚ ٔبٞٙبٔٝ زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي اضٚٔيٝ، زٚضٜ زٞٓ قٕبضٜ قكٓ،  ثؿشطي زض ٔطوع

ٔؼغطي ٔطضيٝ، ثحطيٙي ٔؿؼٛز. سبثيط ثبظا٘سيكي ثط نالحيز ٞبي ثبِيٙي زا٘كجٛيبٖ دطؾشبضي، فهّٙبٔٝ دبيف، عباس زاده عباس، زٞمب٘ي ظٞطا،  -113

  63-79، نفحبر 1391ؾبَ زاٚاظزٞٓ، قٕبضٜ اَٚ، 

ثيٕبضؾشبٖ. ٔجّٝ حؿيٗ ٘رؼي فبعٕٝ. ثطضؾي ٔٛا٘غ ذٛاة ٔٛثط زض ثيٕبضاٖ ثؿشطي زض ، عباس زاده عباس، غالٔحؿجٗ ٘ػاز ٘جٕٝ، ؾجعٚاضي ؾىيٙٝ -114

  44-54. نفحبر 1391، 2ٚ 1ؾالٔز ٚ ٔطالجز، ؾبَ چٟبضزٞٓ قٕبضٜ 

ؾجعٚاضي ؾىيٙٝ، زٞؿشب٘ي ٟٔٙبظ. سبثيط آٔٛظـ وبضٌبٞي ٚ ديٍيطي ثط حؿبؾيز اذاللي دطؾشبضاٖ. فهّٙبٔٝ عباس زاده عباس، ثطٞب٘ي فطيجب،  -115 

  11-24 ، نفحبر1391اذالق دعقىي. ؾبَ قكٓ، قٕبضٜ ثيؿز ٚ يىٓ، 

٘رؼي ٘ٛشض، ثطٞب٘ي فطيجب، ضٚـ ظازٜ ٔهغفي. زيؿشطؼ اذاللي زض ػّٕىطز ثبِيٙي دطؾشبضاٖ: يه ٔغبِؼٝ سٛنيفي ٔمغؼي. عباس زاده عباس،  -116

  113-139، نفحبر 1391فهّٙبٔٝ اذالق دعقىي، ؾبَ قكٓ، قٕبضٜ ثيؿز ٚ يىٓ، 

سجييٗ ٔؼٙي حؿبؾيز اذاللي زض زا٘كجٛيبٖ دطؾشبضي: يه سحميك ويفي. فهّٙبٔٝ اذالق ٔحؿٗ دٛض ٔحسثٝ. عباس زاده عباس، ثطٞب٘ي فطيجب،  -117 

  93-115. نفحبر 1391دعقىي. ؾبَ قكٓ قٕبضٜ ثيؿز ٚ زْٚ 

رف ثطٞب٘ي فطيجب، قطيف فطذٙسٜ، عغطايي فرطاِؿبزار. اضسجبط زيؿشطؼ اذاللي دطؾشبضاٖ ثب سهٕيٓ ٌيطيٟبي دبيبٖ ػٕط زض ثعباس زاده عباس،  -118

  .117-133، نفحبر 1391ٞبي ٚيػٜ. فهّٙبٔٝ اذالق دعقىي، ؾبَ قكٓ، قٕبضٜ ثيؿز ٚ زْٚ، 

زٞمب٘ي ؾيسٜ ِيال، قطيف دٛض لٟؿب٘ي اِٟبْ. اضسجبط ثيٗ زضن ٚ ٍ٘طـ دطؾشبضاٖ ٘ؿجز عباس زاده عباس، ٔؼشٕس جٟطٔي ٔحسثٝ، عبعبض ذسيجٝ، -119

، نفحبر 1392ا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي ٌّؿشبٖ. فهّٙبٔٝ اذالق دعقىي، ؾبَ ٞفشٓ، قٕبضٜ ثيؿز ٚ ؾْٛ، ثٝ ٘مف حبٔي ثيٕبضاٖ زض ثيٕبضؾشبٟ٘بي آٔٛظقي ز
149-119.  

ثطٞب٘ي فطيجب، ؾيس غيجي فبعٕٝ اِؿبزار قىٛٞي ٔهغفي. سؼٟس ؾبظٔب٘ي ٚ اثؼبز آٖ زض دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثيٕبضؾشبٖ ٞبي عباس زاده عباس،  -129

   33-46. نفحبر 1392بٔٝ اذالق دعقىي، ؾبَ ٞفشٓ قٕبضٜ ثيؿز ٚ ؾْٛ، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي قيطاظ. فهّٙ

وكشٝ ٌط ٔحٕس، ٘ٛحي ػهٕز. ذٛزقٙبؾي اذاللي دطؾشبضاٖ ثيٕبضؾشبٖ ٞبي آٔٛظقي قٟط ظاٞساٖ. فهّٙبٔٝ عباس زاده عباس، ثطٞب٘ي فطيجب،  -121

  193-117. نفحبر 1392اذالق دعقىي، ؾبَ ٞفشٓ قٕبضٜ ثيؿز ٚ ؾْٛ، 

 ، ػطة ٔٙهٛض، ثٕطٜ فىطي ٔيشطا. ثطضؾي سبثيط زٚ ٔسَ آٔٛظقي ٔجشٙي ثط عباس زاده عباس٘بنحي اؾطا، ثطٞب٘ي فطيجب،  -122

    1-7، نفحبر 1392 ثيٕبضاٖ ٔجشال ثٝ آؾٓ. آٔٛظـ دطؾشبضي زٚضٜ زْٚ قٕبضٜ ؾْٛ ٚ سٛإ٘ٙسؾبظي ثط ويفيز ظ٘سٌي ضػبيز 
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اثبشضي فطخ، ض٘ججط اعٟطٜ. ثطضؾي سبثيط دطؾشبضي اظ ضاٜ زٚض )ثط٘بٔٝ ٘طْ افعاض سّفٗ ٕٞطاٜ( ثط لٙس  عباس زاده عباس،ثطٞب٘ي فطيجب، ض٘ججط ٞبزي،  -123

ٔجّٝ ػّٕي دػٚٞكي زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي اضسف جٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ. ؾبَ يبظزٞٓ قٕبضٜ زْٚ، ذٖٛ ٌّيىٛظيّٝ ثيٕبضاٖ ثيٕبضاٖ ٔجشال ثٝ زيبثز ٘ٛع زٚ. 
  139-137، نفحبر 1392

ثطٞب٘ي فطيجب، ؾجعٚاضي ؾىيٙٝ، افشربضي ظٞطٜ. ثطضؾي قيٜٛ ٞبي ٔشساَٚ اضظقيبثي ٚ اضسجبط آٖ ثب ضٚيىطزٞبي يبزٌيطي زض عباس زاده عباس،  -124

زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ. ٌبْ ٞبي سٛؾؼٝ زض آٔٛظـ دعقىي، ٔجّٝ ٔطوع ٔغبِؼبر ٚ سٛؾؼٝ آٔٛظـ دعقىي. زٚضٜ زٞٓ قٕبضٜ زْٚ، زا٘كجٛيبٖ دطؾشبضي 
  .142-152، نفحبر 1392

: يه ٔغبِؼٝ ثطٞب٘ي فطيجب، فطٚؽ ػبٔطي ٌّٙبظ، ٘جٕي زِٚز آثبزي ؾبضٜ. اضسجبط ثيٗ زيؿشطؼ اذاللي ٚ سؼّك وبضي دطؾشبضاٖ عباس عباس زاده،-125

 زضيبفز فبيُ 33 -53، نفحبر 1392سٛنيفي اضسجبعي، فهّٙبٔٝ اذالق دعقىي، ؾبَ ٞفشٓ، قٕبضٜ ثيؿز ٚ چٟبضْ، 
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  نظري( دروس و

 ؾٕيٙبض ٔؿبئُ دطؾشبضي )وبضقٙبؾي اضقس دطؾشبضي( 
 ٔفبٞيٓ ٚ ٘ظطيٝ ٞبي دطؾشبضي )وبضقٙبؾي اضقس دطؾشبضي(

 )زوشطاي دطؾشبضي( فّؿفٝ، ٘غطيٝ دطزاظي ٚ ٘ظطيٝ ٞبي دطؾشبضي 
 ؾٙجف ٚ ا٘ساظٜ ٌيطي زض آٔٛظـ )وبضقٙبؾي اضقس دطؾشبضي(

 )وبضقٙبؾي اضقس دطؾشبضي(  سٕطيٗ سسضيؽ
 انَٛ ٚ ضٚقٟبي آٔٛظـ ثيٕبض )وبضقٙبؾي دطؾشبضي(

 ٔسيطيز دطؾشبضي )وبضقٙبؾي دطؾشبضي(
 زضٚؼ دطؾشبضي زاذّي ٚ جطاحي )وبضقٙبؾي دطؾشبضي(

 ٞبي سحميك ويفي )وبضقٙبؾي اضقس آٔٛظـ دعقىي(ضٚـ
 ٞبي سحميك )زوشطاي دطؾشبضي(ضٚـ
 دطؾشبضي(ٞبي دطؾشبضي )زوشطاي چبِف

 اذالق دعقىي )زوشطاي ػٕٛٔي دعقىي(
 سسضيؽ زض وبضٌبٜ ضٚـ سسضيؽ
 سسضيؽ زض وبضٌبٜ ضٚـ سحميك

 سسضيؽ زض وبضٌبٜ اضظقيبثي
 سسضيؽ زض وبضٌبٜ سٛإ٘ٙس ؾبظي ٔطثيبٖ جٙٛة قطق وكٛض

 سسضيؽ زض وبضٌبٜ ٔسيطيز ثحطاٖ 
 سسضيؽ زض وبضٌبٜ ا٘شمبَ سجطثٝ ظِعِٝ ثٓ ٚ ظض٘س

 ٌبٜ اذالق دعقىيسسضيؽ زض وبض
 سسضيؽ زض وبضٌبٜ اذالق دػٚٞف

 سسضيؽ زض وبضٌبٜ اذالق دطؾشبضي

 ( کارآموزي ز 

 زاذّي ٚ جطاحي، اٚضغا٘ؽ، ٌٛـ ٚ حّك ٚ ثيٙي، اضسٛدسي، زيبِيع وبضآٔٛظي زض ثرف ٞبي 

 ( راهنمايي و مشاوره پايان نامه )خاتمه يافته(ح

. دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘كجٛ:  بٖ  طٔ و  بٖ  ش اؾ   ي  ش ؿ عيٟ   عث طؤ  ٝ  ث  سٜٙ ٙ  و ٝ  ؼ  اج طٔ ٝ  بِ  ؾ1-14 بٖ  ٛزو زضو  ي ٙ ٞ  ش  ي  سٌ ب٘ ٔ   ت م ػ  ُ ّ  ػ   ي  طضؾ ث -1

ي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: زا٘كىسٜ دطؾشبض عباس عباس زادهقٟٙبظ ظٞطٜ وطٔب٘ي. اؾشبز ضإٞٙب: فبعٕٝ فطٚز٘يب. اؾشبز ٔكبٚض: 

1379 
ي. دبيبٖ  بض  ش طؾ د  ي  ٟٛٔ   فٔ   ي ب ٟ   سِٔ  ٝ  ث  ز ج ؿ٘   ي اظ ض  ي  بي  بٔ ٔ   ي بض  ش طؾ د  سٜ ى ك ا٘ ،ز  ي بض  ش طؾ د ي  بؾ ٙ  بضق  و  طزٚضٜ آذ   بَ  ؾ  بٖ  ٛي ج ك ا٘ ز  طـٍ  ط٘ ث  ٛظـ آٔ ط ي بث  س  ي  طضؾ ث -2

اؾشبز ٔكبٚض: ٔحٕسضضب أيٙي زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي  عباس عباس زاده جٛ: ٔحؿٗ ؾؼيس. اؾشبز ضإٞٙب: ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘ك

 1372ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: 
بٖ. دبيبٖ ثطضؾي ٔيعاٖ وبضثطز ضٚقٟبي دطؾشبضي سؿىيٗ زضز سٛؾظ دطؾشبضاٖ قبغُ زض ثرف ٞبي زاذّي جطاحي زض ثيٕبضؾشبٖ ٞبي ػّْٛ دعقىي وطٔ -3

اؾشبز ٔكبٚض: فبعٕٝ فطٚز٘يب زا٘كىسٜ دکتر عباس عباس زاده. ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘كجٛ: حىيٕٝ حؿيٗ ضضبيي. اؾشبز ضإٞٙب: 

 1372دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: 
بٖ. دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘كجٛ: ؾىيٙٝ   طٔ و  ي  ى عق د  ّْٛ  ػ   بٜ ٍ  ك ا٘ ز ي ب ٟ   ب٘  ش بضؾ ٕ  ي بضث  ى ج ق  اٖ بض  ش طؾ زضد  اةٛ  اظذ   ز ي طٚٔ ح بض ٔ  آث   ي  طضؾ ث -4

 1373 زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: عباس عباس زاده. ؾجعٚاضي. اؾشبز ضإٞٙب: 

بٖ دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي   طٔ و ي  ى عق د  ّْٛ  ػ   بٜ ٍ  ك ا٘ ز ٝ  ث ٝ  ش ؿ اثٚ   ي ب ٟ   ب٘  ش بضؾ ٕ  ي زضث  ي ط ش ؿ ث  اٖ بض ٕ  ي بضززضث  ٛو ئ  ٛؼ ش بو  ف ا٘ اظ  س  ؼ  ث ٓ  ؿ اظج   ي ٙ ٞ  طش ٛي ه س  الالر ش اذ  ٗ  ي ي ؼ  س -5

. اؾشبز ٔكبٚض: ظٞطا جّيّي، يساهلل ٘يىيبٖ. زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، عباس عباس زادهب: اضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘كجٛ: ؾيٕيٗ وٟٗ. اؾشبز ضإٞٙ

  .1373 زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: 
بٖ دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي   طٔ و  ي  ى عق د  ّْٛ  ػ   بٜ ٍ  ك ا٘ ز  ي ب ٟ   ب٘  ش بضؾ ٕ  يٛ ث ي  ي  ؾ  ي اٛ ، ي  ي  ؾ  ي  ؾ ي ب ٟ   ك ر زضث  ي ط ش ؿ ث  اٖ بض ٕ  ي ث  ازٜٛ  ب٘  ذ  ي  ػ ب ٕ  ش اج   ي  ا٘ ضٚ  ي ب ٞ  بظ  ي٘   ي  طضؾ ث -6

. يساهلل ٘يىيبٖ زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، عباس عباس زادهاضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘كجٛ: فطخ اثبشضي. اؾشبز ضإٞٙب: ٔحٕسضضب أيٙي. اؾشبز ٔكبٚض: 

 . 1373 ىي وطٔبٖ ؾبَ: زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعق
دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس   اٖ طٟ   س  ي  ى عق د  ّْٛ  ػ   بٜ ٍ  ك ا٘ ز ٝ  ث ٝ  ش ؿ اثٚ   بٖ طع ٛ ؾ ش ي ؿ ا٘ زض  ي ط ش ؿ ث  بٖ طع ؾٝ  الث ش جٔ   اٖ بض ٕ  ي ث ٝ ّ  بث  مٔ   ٛزٖ ط ث ٛث س ٚٔ ي أ بط   ج اضس   ي  طضؾ ث -7

. زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: عباس عباس زادهجٛ: فطحٙبظ ٔحٕسي قبٞجساغي. اؾشبز ضإٞٙب: ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘ك

 1373. 
ب(. دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘كجٛ: قٟطيبض ؾربيي.   ف ق)2 بضٜ ٕ  ق  بٖ  ش بضؾ ٕ  ي زضث ي ط ش ؿ ث  ي ع غ ٔ  ٝ  ش ى ؾ  اٖ بض ٕ  ي ث  ي  ش ج ال ط ٛزٔ ذ  ي  بي  ا٘ٛ  س  ي  طضؾ ث -8

 .1373 . زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: عباس عباس زادهاؾشبز ضإٞٙب: ػهٕز ٘ٛحي. اؾشبز ٔكبٚض 

بٖ. دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ   طٔ و  ي  ى عق د  ّْٛ  ػ   بٜ ٍ  ك ا٘ ز ٝ  ث ٝ  ش ؿ اثٚ   ي  بي  بٔ  ٚٔ  ي بض  ش طؾ د ي ب ٞ    سٜ ى ك ا٘ ز  ي بض  ش طؾ د  بٖ  ي طث زضٔ  ي ا ٝ  طف ح  ي  بؾ ٙ  ٛزق ذ  ي  طضؾ ث -9

ٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔب عباس عباس زادهٚض ظازٜ. اؾشبز ضإٞٙب: ٔحٕسضضب أيٙي. اؾشبز ٔكبٚض: دطؾشبضي. زا٘كجٛ: ٔغٟطٜ ديّٝ

 .1373 دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: 



. دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ دطؾشبضي.  بٖ  طٔ و  ي  ى عق د  ّْٛ  ػ   بٜ ٍ  ك ا٘ ز ٝ  ث ٝ  ش ؿ اثٚ   ي ب ٟ   ب٘  ش بضؾ ٕ  ي ث ي بض  ش طؾ بزضد  و  ي ّ  غ  ق  ز بي  ٚضض  ي  سٌ يٙ  بط س  ج اضس ثطضؾي -19

اؾشبز ٔكبٚض أيط ضؾشٕي . زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: عباس عباس زاده ٟٔطزاز ضاٜ زاٖ اؾشبز ضإٞٙب:  زا٘كجٛ:

1373 
ثيٕبض. دبيبٖ ٘بٔٝ ٔمبيؿٝ ٘ظطار دطؾشبضاٖ ٚ ٔسيطاٖ دطؾشبضي ثيٕبضؾشبٖ ٞبي ٚاثؿشٝ ثٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي قٟط وطٔبٖ زض ٔٛضز إٞيز ٔٛا٘غ آٔٛظـ  -11

ٔكبٚض: ؾيٕيٗ وٟٗ. زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي عباس عباس زاده وبضقٙبؾي اضقس دطؾشبضي. زا٘كجٛ فطيجب ثطٞب٘ي ضإٞٙب: 

 1374وطٔبٖ ؾبَ: 
يٕبضؾشبٖ ٞبي زِٚشي قٟط انفٟبٖ دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي ثطضؾي سبثيط آٔٛظـ ذٛز ٔطالجشي ثط ٔيعاٖ زا٘ف ٔجشاليبٖ ثٝ ٘بضؾبيي احشمب٘ي لّت ثؿشطي زض ث -12

زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ  عباس عباس زادهاضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘كجٛ: ضضب زضيبثيٍي. اؾشبز ضإٞٙب ظٞطا جّيّي. اؾشبز ٔكبٚض 

  1374دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: 
بٖ. دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘كجٛ: ٔؿؼٛز ضيب٘ي. اؾشبز ضإٞٙب:   طٔ طوٟ   طزقٔ ٗ  يٕ ّ  ؼ  زضٔ  ي  ٛٔ ش اظوٚ  ٝ  ث ُ  بي ٕ  طس ث  ٛظـ آٔ ط ي بث  س  ي  طضؾ ث -13

 .1375 . اؾشبز ٔكبٚض: فبظٕٝ فطٚز٘يب. زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ:  عباس عباس زاده

يٗ زضن سٛا٘بيي ا٘جبْ ذٛز قٙبؾي زض ٔجشاليبٖ ثٝ زيبثز ٔطاجؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ٔطاوع زضٔب٘ي سحميمبسي زيبثز قٟط وطٔبٖ. دبيبٖ ٘بٔٝ ثطضؾي اضسجبط ث -14

زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ  عباس عباس زادهوبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘كجٛ: فبعٕٝ ذيبثب٘چيبٖ. اؾشبز ضإٞٙب: 

 1375بَ: ؾ
بؼ دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ دطؾشبضي.   ج ػ سضٙ  ط ثٟ   ق  ي سٕ  ح س ٔ يٟ   ق  بٖ  ش بضؾ ٕ  ي زضث  ي  اح ط ج ُ ٕ  ػ اظ   ُ  ج ل  اة غط اض ط ث  ي  ب٘  زضٔ  ؽٕ  ط ِ ي بث  س  ي  طضؾ ث -15

. زوشط ٘ٛشض ٘رؼي. زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ عباس عباس زاده: زا٘كجٛ: ٘يّٛفط ظفط٘يب. اؾشبز ضإٞٙب: ؾيٕيٗ وٟٗ. اؾشبز ٔكبٚض

 1382 دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: 
-87سأثيط آٔٛظـ چٟطٜ ثٝ چٟطٜ لجُ اظ ػُٕ زض وبٞف افؿطزٌي ٚ اضغطاة ثيٕبضاٖ ثعضٌؿبَ سحز ػُٕ جطاحي لّت ثبظ ،ثيٕبضؾشبٖ قفب،قٟط وطٔبٖ، -16

زوشط فبعٕٝ -دکتر عباس عباس زادهاضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘كجٛ ؾِٕٛبظ ٔٛؾٛي ضإٞٙب: ؾىيٙٝ ؾجعٚاضي اؾشبز ٔكبٚض . دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي 1386

 1386حؿيٗ ٘رؼي زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: 
ؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ثرف قيٕي زضٔب٘ي ثيٕبضؾشبٖ ٕ٘بظي ٚاثؿشٝ ثٝ ثطضؾي سبثيط سٛا٘جركي ثط ويفيز ظ٘سٌي دؽ اظ جطاحي ثطزاقشٗ دؿشبٖ زض ظ٘بٖ ٔطاج -17

دکتر عباس  زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي قيطاظ. دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘كجٛ ّٔيحٝ دٛضويب٘ي. اؾشبز ضإٞٙب: ٔطيٓ حضطسي اؾشبز ٔكبٚض:

 1386عقىي وطٔبٖ ؾبَ: زوشط جؼفطي زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ د - عباس زاده

ٟط ثطضؾي ذكٛ٘ز ػّيٝ ظ٘بٖ زض ظٔبٖ ثبضزاضي ٚ افؿطزٌي دؽ اظ ظايٕبٖ زض ظ٘بٖ ٔطاجؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ٔطاوع ثٟساقشي زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ق -18

اؾشبز ٔكبٚض زوشط عباس عباس زاده دکتر دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘كجٛ: فطٚؽ دٛض يعزا٘ذٙبٜ وطٔب٘ي. اؾشبز ضإٞٙب:  1386وطٔبٖ

  1386حؿيٗ نبفي ظازٜ زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: 
دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس  1387ثطضؾي ػٛأُ ٔٛثط ثط ؾالٔز ذٛاة ثيٕبضاٖ ثؿشطي زض ثركٟبي ثيٕبضؾشبٖ ػّي اثٗ اثيغبِت )ع(ضفؿٙجبٖ زض ؾبَ -19

ذب٘ٓ زوشط فبعٕٝ حؿيٗ ٘رؼي - دکتر عباس عباس زاده. زا٘كجٛ: ٘جٕٝ غالٔحؿيٙي ٘ػاز. اؾشبز ضإٞٙب: ؾىيٙٝ ؾجعٚاضي. اؾشبز ٔكبٚض: ضقشٝ دطؾشبضي

 1387زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: 
ىي وطٔبٖ ثب ايٗ ضقشٝ ٚ ػٛأُ ٔٛثط زض ا٘شربة اٖ. دبيبٖ ٘بٔٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعق 1387ثطضؾي سٙبؾت قرهيز زا٘كجٛيبٖ دطؾشبضي جسيساِٛضٚز  -29

. اؾشبز ٔكبٚض: فطيجب ثطٞب٘ي زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي دکتر عباس عباس زادهوبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘كجٛ: ٔحسثٝ ٔحؿٗ دٛض. اؾشبز ضإٞٙب: 

 1388ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: 

ضاّٞٝ  ثطضؾي ٔمبيؿٝ اي ويفيز ظ٘سٌي زض ثيٕبضاٖ ٕٞٛزيبِيعي ٚ زضيبفز وٙٙسٌبٖ ديٛ٘س وّيٝ. دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ دطؾشبضي. زا٘كجٛ:  -21

 1389زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ:  دکتر عباس عباس زادهجٛا٘جرشيبٖ. اؾشبز ضإٞٙب: 

ـ اظ عطيك فيّٓ ثط ٔيعاٖ اؾشطؼ، اضغطاة ٚ افؿطزٌي ثيٕبضاٖ سحز آ٘ػيٌٛطافي ػطٚق وطٚ٘ط. دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ دطؾشبضي. سبثيط آٔٛظ -22

زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي   اؾشبز ٔكبٚض: ٔجيس ٘جفي وّيب٘يدکتر عباس عباس زاده زا٘كجٛ ٘بٞيس جٕكيسي اؾشبز ضإٞٙب: 

 1389طٔبٖ ؾبَ: و
ٛظقي ٘حٜٛ اذص ضضبيز آٌبٞب٘ٝ اظ ثيٕبضاٖ ثؿشطي ٚ ٔيعاٖ آوبٞي ٚ ٍ٘طـ دعقىبٖ ٚ وبزض دطؾشبضي زض ظٔيٙٝ ضضبيز آٌبٞب٘ٝ زض ثيٕبضؾشبٖ ٞبي آٔ -23

حمسٚؾز، زوشط ٔحٕٛز ػجبؾي اؾبسيس ٔكبٚض: زوشط ػّي اوجط  دکتر عباس عباس زادهزا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ. زا٘كجٛ ٔيٙب وطيٕي، اؾشبز ضإٞٙب: 

 1389زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٔبٔبيي ضاظي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي وطٔبٖ ؾبَ: 
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