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انجمن ی تالش های گزارش
∗ مل حسن

بود. ایران ریاض انجمن برای پرکار فصل دو ٩٨ زمستان و پاییز
در شهریورماه در کشور ریاض کنفرانس پنجاهمین برگزاری از پس
بود مهم مالقات های برگزاری و نامه نگاری ها ِ نوبت شیراز، اه دانش
کشور ریاضیات روی پیش و اساس چالش های و مسائل آن ها در که
به م اندازیم نگاه خالصه طور به گزارش این در شود. یری پی
است. داده انجام زمینه ها این در ایران ریاض انجمن که تالش هایی
و سیاست گزاران مساعدت و مشارکت با حرکت ها این که است امید

شود. همراه کشور علم جامعه مسئولین

علوم فرهنگستان و ریاض انجمن نمایندگان جلسه :٩٨ مهر ۶
اه دانش محوریت با مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون رئیس با

فرهنگیان

رئیس و مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون با جلسه :٩٨ مهر ٩
فرهنگیان اه دانش

آقایان: حضور با مجلس، تحقیقات و آموزش کمیسیون جلسه
شاخه (رئیس تومانیان دکتر ،( ریاض انجمن (رئیس واعظ پور دکتر
سلطانخواه دکتر خانم و ایرانمنش دکتر علوم)، فرهنگستان ریاضیات
در زاهدی، دکتر آقای با قبال جلسه، این یل تش برای شد. برگزار
اعضای بر عالوه جلسه، این در بود. شده هماهنگ ، قبل جلسه
و پرورش و آموزش وزیر معاون فرهنگیان، اه دانش رئیس کمیسیون،
مدیر و علوم وزیر آموزش معاون و اه دانش آن اداری امور کل مدیر

داشتند. حضور نیز جمهوری ریاست استخدام کل
نیروهای تأمین نحوه کمیسیون، در بحث مورد موضوع چه اگر
توانستند انجمن نمایندگان اما بود، پرورش و آموزش نیاز مورد

مطرح نیز را فرهنگیان اه دانش به مربوط چالش های و موضوعات
کرد درخواست فرهنگیان اه دانش رئیس از کمیسیون رئیس کنند.
و ریاض انجمن نمایندگان حضور با را ری دی جلسه حتماً که
آن ها پیشنهادات و انتقادات و صحبت ها و برگزار علوم فرهنگستان
با مشترک جلسه که گردید مقرر این بر عالوه نمایند. بررس را
و گردد برگزار فرهنگیان اه دانش رئیس و علوم وزیر آموزش معاون
شود. گفتگو مشترک اری هم راه های ر دی و ٢٨ ماده اجرای درباره
که شد این بر قرار علوم، وزیر آموزش معاون هماهنگ با همچنین
وزارت ارزیابی و نظارت دفتر کل مدیر ذکایی، دکتر حضور با جلسه ای

شود. بررس نیز جلسه آن در موضوع، این و گردد یل تش علوم

پژوهش موضوع در ایران ریاض انجمن بیانیه اولین :٩٨ مهر ١٧
است: آمده انجمن وب گاه در بیانیه، این اعالم به مربوط خبر در
پیشبرد برای خود وظایف و اهداف راستای در ایران ریاض انجمن
جامعه نمایندگ به که م داند الزم خود بر کشور ریاضیات ارتقای و
آموزش و پژوهش وضعیت خصوص در خود مواض کشور ریاضیات
که امیدواریم دارد. اعالم بیانیه هایی ط را کشور در ریاضیات
فردای و امروز نسل های هدایت برای راهنمایی سند بیانیه ها، این
توجه مورد و باشد پایه ای و مهم رشته این تقویت و توسعه و ریاضیات
اولین گیرد. قرار کشور پژوهش و آموزش دست اندرکاران و مسئولین
م گردد. تقدیم زیر شرح به پژوهش موضوع در ریاض انجمن بیانیه
به بیانیه این انتشار به نسبت م شود تقاضا اران هم و دوستان از

نمایند. اقدام مختلف روش های
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فرهنگستان ریاض شاخه و ایران ریاض انجمن نامه :٩٨ مهر ٢٠
ورودی کنکور خصوص در فرهنگ انقالب عال شورای دبیر به علوم

اه ها دانش
پایان تا مدارس از قبل از کنکور متأسفانه است: شده بیان نامه این در
توسعه به مهل ضربه این و دارد وجود تکمیل تحصیالت دوره
اضطراب، ایجاد بر عالوه و است نموده وارد کشور علوم و آموزش
باعث مختلف، مقاط دانش آموزان و خانواده ها در وحشت و استرس
شده کشور این استعدادهای ممتازترین مهاجرت و افسردگ دلسردی،

آموزش الت مش از خیل شاید شود حل کنکور مسئله اگر و است
جامعه نماینده عنوان به ایران ریاض انجمن برود. بین از کشور
و بوده مسئله این یر پی همواره علوم فرهنگستان و ایران ریاض
روش ها بررس زمینه در متعددی همایش های و سمینارها تاکنون
نیز راه کارهایی و نموده برگزار اه ها دانش ورودی آزمون های مسائل و
فرهنگستان و ایران ریاض انجمن لذا داده اند. ارائه آن ها حل برای
دارند درخواست دارید را معضل این دغدغه خود که حضرتعال از علوم
فرهنگستان و ایران ریاض انجمن نمایندگان به مالقات وقت که

جنابعال عرض به را خود پیشنهادات و نظرات تا دهید اختصاص علوم
برسانند.

فرهنگستان ریاض شاخه و ایران ریاض انجمن نامه :٩٨ مهر ٢٠
علوم چالش های طرح جهت فناوری و تحقیقات علوم، وزیر به علوم

آن راه کارهای و ریاض
فرهنگستان ریاض علوم شاخه از نمایندگان است: آمده نامه این در
ای پاره توضیح جهت که دارند درخواست ایران ریاض انجمن و علوم
داشته جنابعال با مالقات آن راه کارهای و ریاض علوم چالش های از

باشند.

با ریاض انجمن در مدرسه ای ریاضیات کمیته جلسه :٩٨ مهر ٣٠
کنکور درباره بیانیه ای تدوین موضوع

ریاضیات شاخه و ریاض انجمن نمایندگان جلسه :٩٨ آبان ١۴
فناوری و تحقیقات علوم، وزارت آموزش معاون با علوم فرهنگستان

ریاضیات شاخه و ایران ریاض انجمن دغدغه های جلسه این در
گردید بیان کشور ریاضیات پیشبرد نحوه درباره علوم، فرهنگستان
راستای در کشور اه های دانش بالقوه انات ام از استفاده مورد در و
برای فرهنگیان اه دانش با اری هم ونگ چ همچنین و دبیر، تربیت
برای گردید مقرر همچنین شد. نظر تبادل و بحث مقصود، این به نیل
خنیفر، دکتر آقای حضور با مشترک جلسه موضوع این بیشتر بررس

شود. برگزار فرهنگیان اه دانش رئیس
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ستاد اجرای راهبری و مش گذاری خط معاون با جلسه :٩٨ آبان ٢۶
فرهنگ انقالب عال شورای فناوری و علم

دکتر آقایان: و سلطانخواه دکتر خانم حضور با جلسه این
انجمن از ایرانمنش دکتر تومانیان، دکتر واعظ پور، دکتر قاسم هنری،
شد. برگزار کاشان سوزنچ ابراهیم دکتر آقای و ایران ریاض

بود. سراسری کنکور جلسه، این در بحث مورد موضوع

خنیفر دکتر آقای فرهنگیان، اه دانش رئیس با جلسه :٩٨ آذر ٢
دغدغه های طرح منظور به و آبان ماه ١۴ جلسه ادامه در جلسه این
بردن باال و ریاض دبیران تربیت راستای در ایران ریاض جامعه
انات ام از استفاده با فرهنگیان، اه دانش در ریاض آموزش کیفیت

شد. برگزار ر، دی اه های دانش بالقوه

ارائه و علوم پایه افت علل بررس کارگروه یل تش :٩٨ آذر ۶
ایران ریاض انجمن رئیس توسط راه کارها و چالش ها

آموزش معاونت حوزه در علوم پایه وضعیت بررس کارگروه جلسه
برنامه ریزی کمیته رئیس آهنچیان، دکتر آقای دفتر در و علوم وزارت
، مغان دکتر آهنچیان، دکتر آقایان: که جلسه این در گردید. برگزار
(رئیس واعظ پور دکتر و سمنانیان دکتر مشفق، دکتر ، ثبوت دکتر
کشور در علوم پایه وضعیت داشتند، حضور ایران) ریاض انجمن
اشاره با ایران ریاض انجمن رئیس این، بر عالوه گردید. بررس

به الزم داد. ارائه ارتباط این در را راه کارهایی موجود چالش های به
انجمن سایت در پیشنهادی راه کارهای و چالش ها این که است ذکر
تقاضا انجمن محترم اعضای از و بوده عموم دسترس در ایران ریاض
ایران ریاض انجمن به را خود نظرات و نموده مطالعه را آن ها م شود

نمایند. اعالم

شاخه رئیس و ایران ریاض انجمن رئیس جلسه :٩٨ آذر ١٢
علوم وزیر مقام قائم با علوم فرهنگستان ریاضیات

علوم وزیر مقام قائم باقری دکتر آقای دفتر در که جلسه این در
تومانیان، دکتر آقایان: اتفاق به واعظ پور دکتر آقای شد، یل تش
در حاضرین داشتند. حضور معماریان دکتر و قاسم هنری دکتر
توسعه موضوع به ویژه و علوم پایه افت علل مهم مسئله درباره جلسه،
آن ها بررس به و کرده نظر تبادل و بحث فرهنگیان اه دانش کیفیت و

پرداختند.

شاخه رئیس و ایران ریاض انجمن رئیس جلسه :٩٨ آذر ١٢
آموزش معاون صدیق خاک دکتر با علوم فرهنگستان ریاضیات

علوم وزارت ارزیابی و نظارت مرکز رئیس ، ذکائ دکتر و علوم وزارت

آقای حضور با و علوم وزارت آموزش معاون دفتر در که جلسه این در
و هنری قاسم دکتر تومانیان، دکتر آقایان اتفاق به واعظ  پور دکتر
و ایران ریاض انجمن دغدغه های گردید، یل تش معماریان دکتر
فرهنگیان اه دانش آموزش کیفیت و توسعه درباره علوم فرهنگستان

حال در فرهنگیان ، اه دانش که شد ذکر جلسه این در شد. مطرح
و آموزش معلم کادر تأمین برای دیپلم داوطلبان گزینش به اقدام
مرتبط رشته های دانش آموختگان از زیادی تعداد که م کند پرورش
که است حال در این هستند. ار بی پرورش و آموزش دروس با
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اه های دانش از و بوده خوبی بسیار آموزش سابقه دارای آن ها، اغلب
برگزاری با م توان لذا نموده اند. اخذ را خود مدرک کشور شده شناخته
برای و کرده گزینش را تعدادی آن ها میان از مختلف، آزمون های
آموزش های مشخص ، دوره هایی ط در ، معلم مقام به آن ها ارتقاء
ی  یا ماهه شش م توانند دوره ها این داد. ارائه ایشان به را الزم

دولت معتبر اه های دانش حاضر، حال در ر دی طرف از باشند. ساله
وجود کشور در عال پژوهش و آموزش انات ام و مجرب اساتید با

خال صندل دارای پرورش و آموزش نیاز مورد رشته های در که دارند
پرورش و آموزش جهت دانشجو آموزش توان اه ها دانش این هستند.
و داشته قرار اقتصادی تنگنای در کشور که حال در لذا دارند. را
کارهای و ساز در ، مقاومت اقتصاد ِ سازی پیاده در سع دولتمردان،
تجهیز، برای سنگین بودجه ای کردن هزینه دارند، را کشور مال کالن

منطق ، موازی صورت به فرهنگیان اه دانش در استخدام و راه اندازی
اه دانش که است این ایران ریاض انجمن پیشنهاد نم رسد. نظر به
علوم و علوم پایه رشته های در به ویژه موجود انات ام از فرهنگیان
اجرا به را ١+٣ طرح مانند هایی طرح و ببرد را بهره بیشترین انسان
اه های دانش در تخصص دروس سال ٣ گذراندن بر مبتن که ذارد ب
فرهنگیان اه دانش در معلم آموزش دروس ١سال و موجود معتبر

ی به فرهنگیان اه دانش بیشتر ، توان داشتن صورت در و م باشد
بپردازد، است) نیاز مورد جدی طور به ( که خود اصل رسالت های از
پیشنهادات این جلسه این در معلمان. افزایی دانش ِ رسالت یعن

گرفتند. قرار بررس و بحث مورد

دفتر در علوم پایه انجمن های رؤسای هم اندیش جلسه :٩٨ آذر ٢۶
ایران ریاض انجمن

رؤسای از تعدادی حضور با جلسه ای ایران ، ریاض انجمن دعوت به
، شیم ، فیزی آمار، انجمن های شامل کشور، علوم پایه انجمن های
در علوم فرهنگستان ریاض شاخه رئیس حضور با و زیست شناس
که چالش هایی جلسه، این در شد. یل تش ایران ریاض انجمن دفتر

بررس آن ها با مواجهه راه کارهای نیز و است، مواجه آن با علوم پایه
میان از پرورش و آموزش معلمان تأمین مورد در به خصوص شد.
اه دانش بی رویه توسعه درباره همچنین و اه ها دانش دانش آموختگان
شد. بحث م شود) انجام الزم انات ام تأمین بدون (که فرهنگیان
ریاست فناوری و علم معاون از تا شد مقرر جلسه این در همچنین
وضعیت مورد در ایشان با و شود گرفته مالقات وقت جمهوری،
همین در شود. صحبت علوم پایه توسعه گروه تأسیس و علوم پایه
آشنا، دکتر آقای حضور با جلسه ای برگزاری درباره تا گردید مقرر راستا،
هماهنگ های جمهوری، ریاست استراتژی تحقیقات مرکز رئیس
فرهنگیان اه دانش موجود وضعیت مورد در ایشان با و شود انجام الزم
ایشان با نیز زمینه این در موجود انتقادات و پیشنهادات و شود گفتگو
الزم هماهنگ های که شد مقرر همچنین شود. گذاشته میان در
انقالب شورای دبیر عامل ، دکتر آقای با جلسه ای برگزاری برای
با فرهنگیان اه دانش درباره جلسه آن در و پذیرد صورت فرهنگ ،
به و موضوعات یری پی جهت کارگروه نهایتاً و شود صحبت ایشان

گردد. یل تش نامبرده نهادهای با اتبه م منظور

انقالب عال شورای دبیر برای کنکور اصالح طرح ارسال :٩٨ دی ٣
فرهنگ

علوم ، فرهنگستان ریاضیات شاخه همراه به ایران ریاض انجمن
فرهنگ انقالب عال شورای محترم دبیر برای را کنکور اصالح طرح

انجمن وب گاه به طرح، این جزئیات از اطالع برای نمودند. ارسال
فرمایید. مراجعه ریاض
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با علوم پایه انجمن های رؤسای مشترک نشست دومین :٩٨ دی ۵
ایران ریاض انجمن رئیس حضور

رئیس حضور با علوم پایه انجمن های رؤسای مشترک نشست دومین
فیزی ده دانش محل در دی ماه پنجم پنجشنبه ایران ریاض انجمن

در گردید. برگزار ایران فیزی انجمن میزبان به و تهران اه دانش
و بحث مورد و شد مطرح علم خانه تأسیس طرح ابتدا جلسه این
بر مشتمل علم، خانه که است توضیح به (الزم گرفت قرار بررس

شیم خانه ، ریاض خانه آمار، خانه ، شناس زیست خانه ، فیزی خانه
جهت کمیته ای و م باشد) ... و علوم سینمای علوم، موزه و ... و
در آن از پس شد. یل تش طرح پیشنهادات و مقدمات تهیه و یری پی
شد. گفتگو و بحث است، مواجه آن با علوم پایه که چالش هایی مورد

رئیس و علوم پایه انجمن های رؤسای مشترک جلسه :٩٨ دی ٨
انجمن های اتحادیه رئیس نائب و علوم فرهنگستان ریاض شاخه

جمهوری ریاست فناوری و علم معاون با ریاض علوم ایران
رؤسای مشترک جلسه ایران ریاض انجمن یری پی و درخواست به
نائب و علوم فرهنگستان ریاض شاخه رئیس و علوم پایه انجمن های
و علم معاون با ریاض علوم ایران انجمن های اتحادیه رئیس
صندوق رئیس و ستاری دکتر آقای جناب جمهوری ریاست فناوری
١٣٩٨ دی ماه هشتم شنبه ی روز در کشور ران پژوهش از حمایت
گردید. برگزار جمهوری ریاست فناوری و علم معاونت دفتر در
دغدغه هایی همچنین و است مواجه آن با علوم پایه که چالش هایی
جلسه این در که بودند مواردی جمله از دارد، وجود آن به نسبت که

گرفتند : قرار بررس و بحث مورد زیر موارد همچنین شدند. مطرح
علوم پایه پژوهش های از بیشتر حمایت ‐ ١

رشته انتخاب از دانش آموزان بیشتر استقبال برای راه کارهایی ‐ ٢
دبیرستان در فیزی ریاض

رشته های از برتر دانشجویان بیشتر استقبال برای راه کارهایی ‐ ٣
علوم پایه

علوم پایه رشته های دانش آموختگان اشتغال برای راه کارهایی ‐ ۴
معلم مقدس شغل برای به خصوص

علم معاونت در (علوم پایه) بنیادی علوم ستاد یل تش طرح ‐ ۵
این تضعیف به توجه با علوم پایه از حمایت برای فناوری و
م تواند ستادی، چنین یل تش اخیر. سال های در رشته ها

باشد. علوم پایه رشته های ارتقاء برای خوبی اتفاق

و متعهد دانش آموختگان عظیم خیل میان از گزینش ‐ ۶
تحصیل کشور، خوب اه های دانش در که اخالق مداری

معلم مقدس شغل برای آنان به کارگیری منظور به کرده اند
سرمایه گذاری جای به رویه این زین جای و کشور مدارس در
اه های دانش با قیاس در که فرهنگیان، اه دانش توسعه امر در

تخصص تربیت برای الزم توان وجه هیچ به کشور خوب
ندارد. را معلمان

فناوران و ران پژوهش از حمایت صندوق که شد پیشنهاد ‐ ٧
کم های با و کند مال کم علم انجمن های به کشور،
برتر ران پژوهش تشویق برای را جایزه هایی صندوق، این مال
نظر در م کنند) انتخاب را آن ها کشور علم انجمن های (که

. شود گرفته

کشور علم خانه های و ریاض خانه های به بیشتر توجه ‐ ٨

علم شهر تأسیس یری پی کارگروه جلسه اولین :٩٨ دی ١٧
حضور با علم، شهر تأسیس یری پی درباره کارگروه جلسه اولین
سه شنبه روز در علوم پایه، انجمن های رؤسای منتخب نمایندگان
در شد. یل تش علم انجمن های شورای محل در و دی ماه هفدهم
شهر تأسیس یری پی نحوه مورد در شرکت کنندگان نظرات جلسه این
در کارگروه اعضای از ی هر که گردید مقرر نهایتاً و گردید ارائه علم
ارائه (فایل) شده ذخیره متن ی قالب در را خود نظرات آینده جلسه

کنند.
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و ریزی برنامه دفتر از ایران ریاض انجمن درخواست :٩٨ دی ٢۴
درس کتب تالیف

با تماس هایی ضمن اه ها، دانش اساتید از برخ اینکه به توجه با
ریاض مباحث برخ حذف درباره را خود نگران ، ریاض انجمن

ایران ریاض انجمن بودند، کرده اعالم درس کتب از انتگرال) (مانند
دالیل نمود درخواست درس کتب تألیف برنامه ریزی شورای رئیس از
رسانده ریاض جامعه اطالع به تا فرمایند اعالم را مطالب این حذف
انجمن نامه به درس کتب تآلیف و برنامه ریزی دفتر پاس شود.

است. موجود ایران ریاض انجمن وب گاه در ایران، ریاض

رئیس و علوم پایه انجمن های رؤسای مشترک جلسه :٩٨ بهمن ١۶
ران پژوهش از حمایت صندوق

فناوری و علم محترم معاون با ، قبل جلسه ادامه در جلسه این
در علوم پایه اعتالی راه کارهای آن در و شد برگزار جمهوری ریاست
رئیس واعظ پور دکتر آقای گرفت. قرار بررس و بحث مورد کشور،
معظم رهبر حمایت بر تأکید ضمن جلسه این در ایران، ریاض انجمن
که کردند پیشنهاد کشور، علوم پایه به ویژه توجه بر مبن انقالب،
در حقایق کشف و نظریه پردازی از حمایت ِ”ستاد عنوان تحت ستادی
استقبال پیشنهاد این از جلسه، در حاضرین که شود تأسیس علوم پایه“
آید. به عمل زمینه این در بیشتری مطالعه که گردید مقرر و کردند
آیین نامه همراه به ستاد وظایف شرح که شد این بر قرار همچنین

شود. بررس بعدی جلسه در و تهیه آن اجرایی

وزیر با علوم پایه انجمن های رؤسای مشترک جلسه :٩٨ بهمن ٢٧
ایشان معاونین و علوم

دکتر آقای فناوری، و تحقیقات علوم، محترم وزیر حضور با جلسه این
پژوهش معاون برومند دکتر آقای و آموزش معاون صدیق خاک

، فیزی ، ریاض انجمن های رؤسای ضمن در گردید. برگزار وزیر
و علوم فرهنگستان ریاضیات شاخه رئیس ، شناس زیست ، شیم
بودند. حاضر جلسه این در نیز ریاض علوم انجمن های اتحادیه رئیس
بحث کشور در علوم پایه روی پیش چالش های درباره نشست، این در

وزیر گردید. ارائه چالش ها این با مواجهه برای راه کارهایی و شد
مطرح مباحث و جلسه این برگزاری از استقبال ضمن علوم، محترم

باشد. داشته تداوم جلسات این که دادند پیشنهاد آن، در شده

علم شهر تأسیس کارگروه جلسه :٩٨ اسفند ١
انجمن های از نمایندگان حضور با علم، شهر تأسیس کارگروه جلسه
ایران ریاض انجمن دبیرخانه در ١٣٩٨ اسفند ١ تاریخ در علوم پایه
تأسیس یری پی جهت مختلف راه کارهای جلسه این در شد. یل تش
ارائه را خود نظرات شرکت کنندگان ، از ی هر و شد بررس علم شهر
کرده آماده را آن قبل از که بود فایل هایی قالب در نظرات این . دادند
رئیس با جلسات پیشنهادی، طرح ارائه جهت تا گردید مقرر بودند.

شود. برگزار ران پژوهش از حمایت صندوق رئیس و شهر شورای

٨١ سال به مربوط موضوع ی یری پی :٩٨ اسفند ١
ریاض انجمن جمله از ، علم انجمن ی و بیست ١٣٨١ سال در

بنیاد از ساختمان خرید جهت ریال میلیارد سه مبل جمعاً ایران،
انجمن کردند. واریز ایران فیزی انجمن حساب به مستضعفان،
نمود. واریز بنیاد حساب به چ فقره دو ط را مبل این هم فیزی
شدن پیدا و حقوق الت مش بروز دلیل به ، مدت از پس متأسفانه

دریافت مبل بنیاد، و شد لغو معامله این شده، واگذار مل برای وراث
هم علوم وزارت یری، پی از پس کرد. واریز علوم وزارت حساب به را
ساختمان و کرده اضافه آن به ریال میلیارد سه یعن ، مبل همان معادل
به آن، سند اما کرد، خریداری آباد یوسف خیابان در واق طبقه ای دو
انجمن های شورای ، حاضر حال در شد. صادر علوم وزارت نام
سال، چند این در متأسفانه و است مستقر ساختمان این در ، علم
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است. نکرده یری پی را موضوع نهادی هیچ حق، این احقاق برای
اری هم با ایران فیزی انجمن و ایران ریاض انجمن اکنون هم
اول پنجشنبه ، روز راستا همین در و شده موضوع این یر پی ر دی ی

ی و بیست این مسئولین آن در که شد برگزار جلسه ای اسفندماه،
هماهنگ های برقراری درباره جلسه این در داشتند. شرکت انجمن

شد. گفتگو موضوع  این یری پی جهت الزم،

مالیر اه دانش ∗

:١٣٩۶ بهمن ماه ١١ مورخ انجمن اجرايی شورای مصوبه طبق

انجمن در متقاض اه دانش حقوق عضویت ایران، ریاض انجمن کنفرانس های و سمینارها برگزاری میزبان پذیرش شرایط از ی
است.

اشتراك حق و ريال ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ مبل ١۴٠٠ مهر ال ٩٩ مهر دوره در عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش حقوق عضويت حق
م باشد. ريال ۶/٠٠٠/٠٠٠ كتابخانه ها


