ثِ ًبم خذا
طشح دسع :سٍاًـٌبػی ػیبػی – دٍسُ کبسؿٌبػی – دٍ ٍاحذ
حجیت الِ فبضلی
هَاسد صیش ػشفصل ٍ ثِ ػجبستی چکیذُ هطبلجی اػت کِ دس ایي دسع اسایِ خَاّذ ؿذ.
 تؼشیف چیؼتی ٍ هشٍس کلی آثبس ٍ هفبّین هْن سٍاًـٌبػی ػیبػی (2جلؼِ) فشٍیذ (ثب تبکیذ ثش کتبة تَتن ٍ تبثَ) (2جلؼِ) یًَگ (ثب تَجِ ثِ کتبة یًَگ ٍ ػیبػت) ( 1جلؼِ) اسیک فشٍم ٍ کتبة گشیض اص آصادی(1جلؼِ) سٍاًـٌبػی خـًَت ٍ قذست دس اًذیـِ ّبی الیبع کبًتی ٍ اٍستگب یگبػت (2جلؼِ) آًذسُ صیگفشیذ ٍ کتبة سٍح هلتْب ( 2جلؼِ) سٍاًـٌبػی ؿکبفْبی اجتوبػی(1جلؼِ) سٍاًـٌبػی ػیبػی قَم گشایی ٍ ًبػیًَبلیؼن(1جلؼِ) سٍاًـٌبػی ػیبػی ػیٌوب ٍ سػبًِ (2جلؼِ)-

ًظشیِ ّبی هختلف دسثبسُ سٍاًـٌبػی ػیبػی ایشاًیبى(اجلؼِ)

 -سٍاًـٌبػی ػیبػی اًتخبثبت (1جلؼِ).

جذٍل اهتیبصات دسع سٍاًـٌبػی ػیبػی (کبسؿٌبػی) – ًیوؼبل دٍم 1396-1397
کتبة:

آصهَى هیبى دٍسُ

1398/--/--

ً 6وشُ

تحلیل سٍاىؿٌبختی پذیذُ داػؾ ثب تبکیذ ثش سٍاًـٌبػی
ػیبػی

آصهَى پبیبى ًیوؼبل

هطبلت کالع

1398/-/--

ً 14وشُ

تَضیحبت :
*هـبسکت ػلوی دس کالع دس اسصیبثی ًْبیی هَثش اػت.
*اسایِ "گضاسؽ کالػی" کتاب اختیبسی اػت ٍ اهتیبص آى جذاگبًِ هحؼَة خَاّذ ؿذّ .یچ هتي یب گضاسؽ کتجی ٍ ًَؿتبسی پزیشفتِ ًویـَد

__ هٌجغ هجبحث کالع کتت صیش خَاٌّذ ثَد کِ ثشای هطبلؼِ ثیـتش هؼشفی هیـًَذ.
__ ّش جلؼِ هٌجغ هجبحث رکش هیـَد تب داًـجَ ثشای کؼت اطالػبت ثیـتش ثِ هٌجغ اصلی هشاجؼِ ًوبیذ.
 .1جبًبتبى گالٍس ،اًؼبًیت ،تشجوِ افـیي خبکجبصً ،ـش آگبُ
 .2دیَیذ پبتشیک ّبٍتي ،سٍاًـٌبػی ػیبػی(هَقؼیت،افشاد ٍ هصبدیق) ،تشجوِ ػلیاؿشف ًظشی ٍ هفتَح،قَهغ.
 .3هجتجی توذًی ،سٍاًـٌبػی ػیبػی :هؼبیل ٍ هَضَع ّبی هؼبصشً ،ـش آتی.
 .4اثشاّین ثشصگش ،سٍاًـٌبػی ػیبػی ،اًتـبسات ػوت
 .5ػلی فتحی آؿتیبًی ،هقذهِ ای ثش سٍاًـٌبػی ػیبػیً ،ـش ثؼثت.
 .6ػلی اکجش ػیبػیً ،ظشیِ ّبی ؿخصیت یب هکبتت سٍاًـٌبػی ،داًـگبُ تْشاى
 .7پبلیيکیل،ػیٌوب اهپشاتَسیپٌْبى:کوذی،تشاطدی ،فشٌّگی،اقتصبدی ،ػیبػی،سٍاًـٌبػی ،ثضسگوْش سفیؼب ،قطشُ.
 .8هبستب کبتن ٍ دیگشاى ،هقذهِ ای ثش سٍاًـٌبػی ػیبػی ،تشجوِ ػالقجٌذساد ٍ خشاصیً ،ـشداًـگبّی
 .9آًذسُ صیگفشیذ ،سٍح هلتّب ،تشجوِ احوذ آسام ،ؿشکت ػْبهی اًتـبس
 .10داسیَؽ ؿبیگبى ،پٌج اقلین حضَسً ،ـش ًگبُ هؼبصش
 .11هبسٍیي صًٍیغ ،ؿکؼت ؿبّبًِ ،تشجوِ ػجبع هخجشً،ـشطشح ًَ
 .12ػجبع هیالًی ،هؼوبی َّیذاً ،ـش اختشاى
 .13تذ ساثشت گش،چشا اًؼبًْب ؿَسؽ هیکٌٌذ ،ػلی هشؿذی صادً ،ـش پظٍّـکذُ هطبلؼبت ساّجشدی
 .14خَصُ اٍستگب یی گبػت ،طغیبى تَدُّب ،داٍد هٌـی صادُ ،اختشاى
 .15اسیک فشٍم ،گشیض اص آصادی ،ػضت الِ فَالدًٍذ ،هشٍاسیذ
ّ .16بًب آسًت ،سیـِ ّبی تَتبلیتبسیؼن ،تشجوِ هحؼي ثالثیً.ـش ثبلث
 .17آلفشد آدلش ،سٍاًـٌبػی فشدی ،تشجوِ حؼي صهبًی ؿشفـبّیً ،ـش تصَیش.
 .18لئَاؿتشاٍع ،سٍاًـٌبػی اػتجذاد ،تشجوِ هحوذحؼیي ػشٍسیً ،ـش ًگبُ
ٍ .19لَدیویش ٍالتش اٍدایٌیک ،یًَگ ٍ ػیبػت ،ػلیشضب طیتً ،ـش ًی
 .20اػتبًلی سًـَى ،سٍاًـٌبػی ػیبػی جٌگ خلیج فبسع،جلیل سٍؿٌذلً،ـش دفتش هطبلؼبت ػیبػی
 .21اتَ کالیي ثشگ ،سٍاًـٌبػی اجتوبػی ،تشجوِ کبسداىً ،ـش اًذیـِ
 .22الکغ ایٌکلغ ،هٌؾ هلی ،تشجوِ ػلی پبپلی یضدیً ،ـش پظٍّـگبُ فشٌّگٌّ،ش ٍ استجبطبت.

ثِ ًبم خذا
طزح درس  :حمَق اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى /دٍرُ کبرضٌبسیٍ2 /احذ
حجیت الِ فبضلی
هجبحث اصلی ٍ خالصِ جلسبت ایي درس کِ ارایِ خَاّذ ضذ عجبرتٌذ است:

 حمَق اسبسی هطزٍطِ ( 2جلسِ) سهیٌِ ّب ٍ گفتوبًْبی خبلك لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی  +تحلیل گفتوبًی هجلس خجزگبى لبًَىاسبسی (2جلسِ)
 دال ّب ٍ دغذغِ ّب در هجلس خجزگبى/هجلس ثزرسی  /هجلس هَسسبى ؛ لبًَى اسبسی جوَْریاسالهی (1جلسِ)
 ًظزیِ حبکویت در لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى ( 1جلسِ) ًظزیِ دیي/هذّت رسوی ٍ اللیت ّبی هذّجی در لبًَى اسبسی (1جلسِ) ًظزیِ سثبى رسوی در لَاًیي اسبسی جْبى ٍ لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ثب تَجِ ثِ تحلیل اصل 15(2جلسِ)
 جبیگبُ احشاة در ًظبم حمَق اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى (1جلسِ) هسبلِ حمَق هلت ثب تبکیذ ثز اصل  1( 11جلسِ)-

مزاجع قانون گذاری در حقوق اساسی؛ مجلس ،شورای امنیت ،شورای عالی انقالب فزهنگی ،مجمع ( 1جلسه)

 سیبست خبرجی در لبًَى اسبسی؛ تحلیل فصل دّن ( 1جلسِ)-

جبیگبُ رّجزی ٍ رییس جوَْر در لبًَى اسبسی ( 1جلسِ)

 ثبسًگز در لبًَى اسبسی :هطزٍطِ ٍ جوَْری اسالهی (1جلسِ)ً -ظبم التصبدی لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ( 1جلسِ)

هٌبثع درس :حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایزان /نیمسال دوم 1991-99
منابع امتحان

توضیحات

نمزه

هختصز حمَق اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى،حسیي هْزپَر ً ،طز دادگستز

تبریخ اهتحبى هیبى تزم 1991/-/-- :

ً8وزُ

هٌجع اهتحبى پبیبى تزم ()1318/--/--

ً 12وزُ

اًتخبة کتبة ثب ّوبٌّگی استبد

حذاکثز ً 2وزُ

هطبلت کالس
کارکالسی (فمط سخٌزاًی هعزفی کتبة)

نکته  :حضَر ٍ آهبدگی علوی در کالس در ارسیبثی ًْبیی هَرد تَجِ لزار خَاّذ گزفت .
منابع مطالعاتی (بزاساس الفبا)؛
-

ال هذکس ،راثزت  ،لَاًیي اسبسی کطَرّبی جْبى  ،تزجوِ سیذ همذاد تزاثی ً ،طز ضْزداًص.

-

اخَاى ،هحوذ ،حمَق اسبسی در لزآىً ،طز هزسل.

-

اهبم خویٌی(رُ)ٍ ،الیت فمیِ (حکَهت اسالهی) .اًتطبرات هختلف.

-

جعفزی ًذٍضي  ،علی اکجز  ،تجذیذ ًظزّبی چٌذ گبًِ در لبًَى اسبسی هطزٍطِ ً ،طز هزکشاسٌبد اًمالة اسالهی.

-

رحیوی ،هصطفی ،لبًَى اسبسی ایزاى ٍ اصَل دهَکزاسی ً ،طز اهیز کجیز.

-

رستویٍ ،لی ،هبلیِ عوَهی :ثب ًگزش حمَلی ً ،طز هیشاى.

-

رضبیی ،هحوذ ،ضکبفّبی جبهعِ ایزاًیً ،طز آگِ 1314،

-

سارعی ،هحوذحسیي ،هطبلعِ تطجیمی هجبلس لبًًَگذاری ،هزکش پژٍّص ّبی هجلس ضَرای اسالهی

-

سبعذ ،اهیز ٍ پَریب عسگزی ،لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى در ًظن حمَق کًٌَیً ،طز هجذ

-

صَرت هطزٍح هذاکزات "ضَرای ثبسًگزی" لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى  ،هجلس ضَرای اسالهی1361 ،

-

صَرت هطزٍح هذاکزات ثزرسی ًْبیی لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى  ،هجلس ضَرای اسالهی ،اسفٌذ1364

-

طجبطجبیی ،سیذ جَادً ،ظزیِ حکَهت لبًَى در ایزاى ً ،طز ستَدُ

-

عبهزی ،حبهذ،تجذد ٍ لبًَى گزاییً ،طز ًگبُ هعبصز1314 ،

-

عویذ سًجبًی ،عجبسعلی  ،هجبًی حمَق اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى ،تْزاى ً ،طز هجذ.

-

عویذ سًجبًی ،عجبسعلی ،حمَق اسبسی ایزاىً ،طز داًطگبُ تْزاى .

-

فزٍغی،هحوذعلی ،حمَق اسبسی یعٌی آداة هطزٍطیت دٍلً ،طز کَیز

-

لبضی  ،اثَالفضل  ،حمَق اسبسی ٍ ًْبدّبی سیبسی  ،اًتطبرات داًطگبُ تْزاى.

-

لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى( ٍ )1368 ٍ1358لبًَى اسبسی هطزٍطیت (.)1285

-

هذًی ،جالل الذیي  ،حمَق اسبسی ٍ ًْبدّبی سیبسی جوَْری اسالهی ایزاى ً ،طز پبیذار.

-

هًَتسکیَ،رٍح المَاًیي ،تزجوِ علی اکجز هْتذیً ،طز اهیزکجیز.

-

هْزپَر ،حسیي ،رئیس جوَْر ٍ هسئَلیت اجزای لبًَى اسبسی ،اًتطبرات اطالعبت .1380،

-

ٍرعی ،جَاد  ،هجبًی ٍ هستٌذات لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى  ،لن  ،دثیزخبًِ هجلس خجزگبى رّجزی.

-

ّبضوی ،سیذ هحوذ  ،حمَق اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى  ،جلذ دٍمً ،طزهیشاى.

-

ّبضوی ،سیذ هحوذ ،حمَق اسبسی ٍ سبختبرّبی سیبسی ً ،طز هیشاى .1312 ،

-

یشدی ،هحوذ  ،لبًَى اسبسی ثزای ّوِ ً ،طز اهیز کجیز.

ثِ ًبم خذا
طزح درط جبهؼِ ؽٌبعی عیبعی(ارؽذ-گزایؼ ایزاى)ً/یوغبل دٍم 1398-99
حجیت الِ فبضلی
خالصِ طزح درط:
در ایي درط هحَریز جبهؼِ ؽٌبعی عیبعی ایزاى دٍرُ هؼبصز خَاّذ ثَد .در جلغبر ًخغز گشارؽی اس جبهؼِ
ؽٌبعی عیبعی چخ ٍ لیجزال ٍ در ًْبیز ثِ سحلیل کشبة ثیٌؼ جبهؼِ ؽٌبخشی عی رایز هیلش ٍ ثْزُ ّبی آى
ثزای ایي درط خَاّین دزداخز .در اداهِ ؛ هغبلِ ؽکل گیزی عزهبیِ داری جذیذ در ایزاى ثب اعشفبدُ اس آثبر
احوذ اؽزف ٍ دیگزاى سحلیل خَاّذ ؽذ .در اداهِ؛ ثب اعشفبدُ اس رٍیکزد جبهؼِ ؽٌبخشی سبریخی ثی اػشجبری
ًظزیِ جبهؼِ کلٌگی ٍ ؽکبفْبی سبریخی جبهؼِ ایزاًی را ثزرعی خَاّین کزد .در دٍ جلغِ رخذاد قحطی ٍ
جٌجؼ ًبى ثزرعی خَاّذ ؽذ  .در اداهِ؛ سحَالر جٌجؼ کبرگزی ٍ ًغجز آى ثب عزهبیِ داری در دٍرُ دْلَی ٍ
جوَْری اعالهی را ثزرعی خَاّین کزد .ثب سَجِ ثِ کبرّبی دیَیذ ّلذ،آًشًَی هک گزٍ ٍ هبیکل هبى ًغجز
قذرر ًظبهی ٍ ارسؼ ثب حبکویز در ایزاى هؼبصز را سحلیل خَاّین کزد .در دٍ جلغِ دبیبًی ًیش ثِ سحلیل
عیبعز ّبی خیبثبًی آثزاّبهیبى ٍ آصف ثیبر ٍ عذظ هَضَع َّیز یبثی عیبعی در ایزاى دظ اس اًقالة
هیذزداسم.
گشارػ کالعی ٍ هشي خَاًی دٍ سکلیف اصلی ایي کالط هحغَة هیؾًَذ کِ اهشیبسار هؾخصی دارًذ.
جدول اهیتازات درس جاهعه شناسی سیاسی(ارشد-گرایش ایراى)/نیوسال دوم9318-9311
آزمًن پایان ویمسال
مته خًاوی

مطالة کالس
 -تغییرات اجتماعی در ایران از وگاٌ مًرخان

 8ومرٌ
1318 /-/--

 6ومرٌ

پارسیوًیس(از تلعمیتاجًیىی).مریم کمالی
 -کتاب سیاستَای خیاتاوی.آصف تیات

گسارش کالسی

گسارش شفاَی در  11دقیقٍ
گسارشوًشتاریدر 10-8صفحٍ (اختیاری)

تًضیحات :مشارکت علمی در کالس در ارزیاتی وُایی مًثر است.
رایاوامٍhabibfazely60@gmail.com :

1318/-/-زمان تحًیل مته وًشتاری:
حداکثر ريز امتحان

 6ومرٌ

هٌبثغ جْز هطبلؼِ ثیؾشز(کلیبر):
 .9هرین کوالی.تغییرات اجتواعی در ایراى از نگاه هورخاى پارسینویس(از بلعوی تا جوینی) .نشر روشنگراى.

 .2آصف بیات ،سیاستهای خیابانی(جنبش تهیدستاى در ایراى) ،ترجوه اسداله نبوی.نشر شیرازه
 .3اعویز ،دًیظ .ثزآهذى جبهؼِ ؽٌبعی سبریخی .سزجوِ ّبؽن آغبجزی .سْزاى :هزٍاریذ.
 .4ثزک ،دیشز .اًقالة سبریخٌگبری فزاًغِ :هکشت آًبل  1929-89سزجوِ کبهزاى ػبرٍاىً .ؾز سبریخ ایزاى.
 .5اًذرعَى ،دزی .گذر اس ػْذ ثبعشبى ثِ فئَدالیغن .سزجوِ حغي هزسضَی .سْزاى .ثبلث.
 .6سیلی ،چبرلش .جٌجؼ ّبی اجشوبػی ( .)1768-2004سزجوِ ػلی هزؽذی ساد .سْزاى :داًؾگبُ اهبم صبدق.
 .7هَر ،ثزیٌگشي.ریؾِّبی اجشوبػی دیکشبسَری ٍ دهَکزاعی .سزجوِ حغیي ثؾیزیِ .هزکش ًؾز داًؾگبّی.
 .8اًصبف دَر ،غالهزضب .دائزُ الوؼبرف جبهؼِ ؽٌبعی سبریخی ایزاى :سبریخ سًذگی اقشصبدی رٍعشبییبى ٍ طجقبر اجشوبػی ایزاى اس
دٍراى هبقجل سبریخی سب دبیبى عبعبًیبى .سْزاى :ؽزکز عْبهی اًشؾبر.
 .9ػجذاللْیبى،حویذ .هفَْمدزداسی ٍاقؼیز در جبهؼِؽٌبعی سبریخیً :ظبم ارثبة غبیت در ایزاى .سزجوِ غالهزضب جوؾیذیْب ٍ
ػلیزضب صبدقی.جبهؼِ ؽٌبعبى.
 .10کبسَسیبى ،هحوذػلی ًِ .هقبلِ در جبهؼِ ؽٌبعی سبریخی ایزاىً :فز ٍ سَعؼِ اقشصبدی .سزجوِ ػلیزضب طیت.هزکش.
 .11حویذ احوذی ،قَهیز ٍ قَمگزایی در ایزاىً ،ؾز ًی.
 .12اعشَیبًَیچ ،سزایبى (. )1386رٍػ سبریخی یب دبرادین آًبل .سزجوِ ًغزیي جْبًگزد .سْزاى :فضب.
 .13سکَیي دٍلز هذرى ،جبى فزاًکَ دَجی ،سزجوِ ثْشاد ثبؽیً ،ؾزآگبُ
ً .14بعیًَبلیغن(ًظزیِ،ایذئَلَصی،سبریخ)،آًشًَی اعویز ،سزجوِ هٌصَراًصبریً،ؾزسوذى ایزاًی
 .15اًذرعَى ،ثٌذیکز ،جوبػز ّبی سصَیزی ،سزجوِ هحوذ هحوذیً ،ؾز رخذادًَ1392
 .16هلزّب هْناًذ ،گزیک کلَْى ،هحوذرضب فذایی ،ؽیزاسُ
ّ .17بًشیٌگشَى ،چبلؾْبی َّیز در آهزیکب ،سزجوِ گلؾي دضٍُ،کالّی ٍ کبرداى
 .18ؽْزًٍذی ٍ چٌذفزٌّگیٍ ،یل کیولیکب ،اثزاّین اعکبفی ،ؽیزاسُ
 .19ایزاًیبى ،سزجوِ :دکشز حغیي ؽْیذی (ًؾز هزکش)1391 ،
 .20ایزاى ،جبهؼِ کَسبُ هذر ٍ  3هقبلِ دیگز ،سزجوِ ػجذا ...کَثزی (ًؾز ًی)1390 ،
 .21هب ایزاًیبى :سهیٌِ کبٍی سبریخی ٍ اجشوبػی خلقیبر ایزاًی ،هقصَد فزاعشخَاًُ ،بؽزً :ی.1394 ،
 .22اثيخلذٍى ٍ ػلَم اجشوبػی ،سْزاى ،اًشؾبرار طزح ًَ ،چبح ًخغز  ،1374چبح عَم .1386
 .23دیجبچِای ثز جبهؼِؽٌبعی عیبعی ایزاى :دٍرُ جوَْری اعالهیً ،گبُ هؼبصز1381 ،
 .24حغیي ثؾیزیِ،اس ثحزاى سب فزٍدبؽی :کٌذٍکبٍی در هبًذگبری یب آعیتدذیزی ًظبمّبی عیبعی ارٍدب.1394.
 .25سغییزار اجشوبػی–اقشصبدی در ایزاى ػصز صفَی (قزى ؽبًشدّن ٍ ّفذّن هیالدی) ،داریَػ ًَیذی ،سْزاىً :ؾز ًی.1386 ،
 .26ػلی هیزعذبعی ،سأهلی در هذرًیشِ ایزاًی،سزجوِ سَکلیبىً ،ؾز هزکش.
 .27سقی آساد ،سقی آساد ارهکی ً-بؽز :اًشؾبرار آٍای ًَر .
 .28هحوذ سَکلی طزقی ،سجذد ثَهی ٍ ثبساًذیؾی سبریخً ،ؾز سبریخ ایزاى.

 .29داریَػ آؽَری ،هب ٍهذرًیزً،ؾز هزکش
 .30درآهذی ثز جبهؼِ ؽٌبعی سٌَع قَهی ،ػلی کزیویً ،ؾز عوز
 .31ثزسزاى ثذیغ ،دٍ دٍلز ،سزجوِ احوذ ًقیت سادًُ .ؾز ثبس.
 .32عیذجَاد طجبطجبیی ،سبریخ اًذیؾِ عیبعی در ایزاى ،هیٌَی خزد
 .33عیذجَاد طجبطجبیی ،سبهلی درثبرُ ایزاى(دٍ جلذ) ًؾز هیٌَی خزد
 .34عکٌذر اهبىاللْی ثْبرًٍذ،کَچ ًؾیٌی در ایزاى(دضٍّؾی درثبرُ ػؾبیز ٍ ایالر)ً ،ؾزآگبُ.
 .35عْزاة ثْذاد ٍ فزّبد ًؼوبًی ،طجقِ ٍ کبر در ایزاى ،سزجوِ هحوَد هشحذً.ؾزآگبُ.
 .36هحوذحغیي ثحزاًی ،طجقِ هشَعط ٍ سحَالر عیبعی در ایزاى هؼبصزً،ؾزآگبُ.
 .37هحوذرضبیی ،ؽکبفّبی جبهؼِ ایزاًیً،ؾزآگبُ.
 .38ثیهيٍ،یلیبم .سثبى،قذرر ٍ هٌشلز در ایزاى ،سزجوِ رضب هقذم کیبً.ؾز ًی.
 .39آجَداًی،هبؽبالِ ،هؾزٍطِ ایزاًیً ،ؾز اخشزاى.
 .40ثالثی هحغي ،جْبى ایزاًی ٍ ایزاى جْبًیً ،ؾز هزکش
 .41ػجبط کبظوی ،اهز رٍسهزُ در جبهؼِ دغباًقالثیً ،ؾز فزٌّگ جبٍیذ.
 .42ثؾیزیِ ،سهیٌِ ّبی اجشوبػی اًقالة ایزاىً ،ؾز ًگبُ هؼبصز
 .43سَرج اسبثکی ،سجذد آهزاًًِ ،ؾز ققٌَط
ً .44گیي ًجَی ،رٍؽٌفکزاى ٍ دٍلز در ایزاىً ،ؾز ؽیزاسُ
 .45دیَیذ هَرگبى،ایزاى در قزٍى ٍعطی ،سزجوِ ػجبط هخجز،طزح ًَ

