ﺳﻮﻟﮩﻮاں ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ اﻧﭩﺮﻧﯿﺸﻨﻞ رﯾﺴﺮچ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل

دﻋﻮت ﻣﻘﺎﻟہ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺑہ ﻋﻨﻮان:
دﻧﯿﺎﺋﮯ اﺳﻼم ﮐﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ؛ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺧﻄﺮات اور ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ

اور

ﺣﺼہ آﺛﺎر و ﮐﺘﺐ
ﺳﺎل  ١٣٩١ﮐﮯ ﻣﻄﺒﻮﻋہ آﺛﺎر
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ

ﺗﺮﺟﻤہ ﺷﺪه ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ

ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪه ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ

ﺷﺮح و ﺗﻘﺮﯾﺮ

اﻧﺴﺎﺋﯿﮑﻠﻮﭘﯿﮉﯾﺎ

ﻣﺠﻼت ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﻊ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻻت
ﺳﻦ  ١٣٩١ﻣﯿﮟ دﻓﺎع ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺑﯿﭽﻠﺮز اور اﯾﻢ
ﻓﻞ ﮐﮯ رﺳﺎﻟﮯ

ﻓﯿﺴﭩﯿﻮﻟﺰ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻔﺮﻧﺴﺰ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ
ﻣﻘﺎﻻت
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ﺑﺎﺳﻤہ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺳﻮﻟﮩﻮاں ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ اﻧﭩﺮﻧﯿﺸﻨﻞ رﯾﺴﺮچ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل
ﻣﻘﺎﻟہ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻋﻨﻮان:
دﻧﯿﺎﺋﮯ اﺳﻼم ﮐﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ؛ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺧﻄﺮات اور ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ

ﻣﻘﺪﻣہ
ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﻌﺮب ﮨﮯ۔ ﮐہ ﺟﻮ "ﺟﯿﻮ" ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ اور
ﺟﻐﺮاﻓﯿہ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻠﻤہ"ﺟﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ" ﮐﺎ
ّ
ﻣﻌﻨﯽ "زﻣﯿﻦ
"ﮔﺮاﻓﻦ" ﯾﻌﻨﯽ ﻟﮑﮫﻨﺎ ﺳﮯ ﻣﺮﮐﺐ ﮨﻮا ﮨﮯ ،ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ٰ
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮫﻨﺎ" ﮨﻮﮔﺎ۔ اس ﮐﻠﻤہ ﮐﯽ ﮐﭽﮫ اس طﺮح ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ
ﮐہ" :ﺟﺲ ﺳﯿﺎرے ﭘﺮ اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﮐﺮرﮨﺎ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻮ
دﻗﯿﻖ اور ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ"۔
زﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ اور روﺋﮯ ارض ﭘﺮ واﻗﻊ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻤﺎم وﻗﺎﺋﻊ و ﺣﻮادث ﮐﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻘﻄہ ﮨﺎﺋﮯ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ:
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ؛ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ زرﻋﯽ،

ﺻﻨﻌﺘﯽ اور ﺗﺠﺎرﺗﯽ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻦ ﺳﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اﻣﮑﺎن ﮐﻮ
زﯾﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
طﺒﯿﻌﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ؛ اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﺣﺎﻻت و ﮐﯿﻔﯿﺎت ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ

ﮨﮯ؛ ﯾﻌﻨﯽ اس ﮐﮯ ﻧﻤﺎﯾﺎں اور طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺒﺎب ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺚ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮ روﺋﮯ
زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ؛ اس ﺣﺼﮯ ﻣﯿﮟ ان زﻣﯿﻨﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ اﮨﻤﯿﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ رﮨﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ؛ ﻗﻮم و ﻣﺬﮨﺐ اور زﺑﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﯿﺴﮯ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اس ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺪود ارﺑﻌہ ﮐﮯ ﺗﻨﻮع
اور رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ذات و ﺣﻘﯿﻘﺖ اور
اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ اس ﻋﻠﻢ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ و ﺻﺎﺣﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺗﻮﺟہ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ
ﮨﮯ۔ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع وه اﻧﺴﺎن ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ اس ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اور
ﭘﮩﭽﺎن ﮨﮯ۔ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮨﻢ ﮨﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اﯾﮏ ﺑﮍا ﺳﺎ ﺟﮩﺎں ﻓﺮض ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ روح
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و ﺟﺎں اور ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﮨﻮﯾﺖ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اور اس ﮐﮯ ادراک و
ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺟﻨﺲ اﻧﺴﺎن ﮐﺎ اﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ
ﺟﺲ ﮐﮯ ﭼﮫﻮﭨﮯ ﺑﮍے ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺪود ﮨﯿﮟ ،اور اس ﮐﮯ ﮨﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺪود ﻣﯿﮟ ﺑﻨﯽ ﻧﻮع
آدم ﮐﮯ ﮐﭽﮫ اﻓﺮاد ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻈﺮ آﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ اس ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ
دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ اور ﭼﻮﻧﮑہ ﮨﺮ ﻋﻠﻤﯽ داﺋﺮے ﻣﯿﮟ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺻﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﭽﮫ
اﻣﺘﯿﺎزات و اﻓﺘﺮاﻗﺎت ﺑﮫﯽ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﻮ اﺳﮯ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻠﻘﻮں ﺳﮯ ﺟﺪا ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﯿﮟ اور ﻋﺎﻟﻢ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺪود ﮐﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ اس ﻟﯿﮯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺪود اور ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻠﻘﻮں ﮐﺎ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﭘﮩﻠﻮ ﻣﯿﮟ ﻗﺮار ﭘﺎﻧﺎ
اور ان ﮐﮯ ﺣﺪود ﮐﺎ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ ﮐﮩﻼﺗﺎ ﮨﮯ۔

ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت:
١۔ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ ﻋﻮام او ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ،دﯾﻦ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم
٢۔ دﻧﯿﺎﺋﮯ اﺳﻼم )ﮐﮯ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻗﻮں( ﮐﯽ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﮨﺒﯽ آﻣﺎدﮔﯽ
٣۔ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﮯ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺣﺎﻻت ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰه
۔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﮐﺎ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع اور ان ﮐﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
۵۔ دﻧﯿﺎﺋﮯ اﺳﻼم ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮده اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﮑﺮی ﺻﻮرﺗﺤﺎل
٦۔ ﺟﮩﺎن اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﻣﻐﺮب زده ﻓﮑﺮی و اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت
۔ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم اور اﻧﺘﮩﺎ ﭘﺴﻨﺪاﻧہ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯ ﺧﻄﺮات
 ٨ﺟﮩﺎن اﺳﻼم ﻣﯿﮟ اﻧﺘﮩﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﮯ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎت ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰه
۔
٩۔ دﻧﯿﺎﺋﮯ اﺳﻼم اور اﺳﻼم ﻧﺎب ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
 ١٠اﯾﺮان ﮐﺎ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼب اور ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﻮﻧہ
۔
١١۔ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﮑﺮی و اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﻻت اور اﯾﺮان ﮐﮯ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ان ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ
١٢۔ اﺳﻼم ﮐﮯ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﺎ ﻧﻤﻮﻧہ اور ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﺣﺪود
١٣۔ دﻧﯿﺎﺋﮯ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﺎں؛ ﺳﺎﺑﻘﮯ ،زﻣﯿﻨﮯ اور ﻧﺘﺎﺋﺞ
١۔ اﺳﻼم ﭘﺴﻨﺪی اور ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﮐﮯ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ ﮐﯽ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ
اﺛﺮاﻧﺪازی
١۵۔ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻮ اﺣﯿﺎ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ
١٦۔ اﺳﻼم ﮐﮯ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ ﮐﻮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ
ﻋﻤﻠﯽ
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١۔ ﺟﮩﺎن اﺳﻼم ﮐﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺳﯿﻊ و ﺗﺤ ّﻮل ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻣﻌۃ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ)ص( ﮐﺎ ﮐﺮدار
ﻣﻘﺎﻟہ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﮯ اﺻﻮل:
ﺳﺮورق
.١
ﺳﺮورق ﭘﺮ درج ذﯾﻞ اﻣﻮر ذﮐﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﭼﺎﮨﺌﯿﮟ:
ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﺎ ﻋﻨﻮان؛
o
ﻣﺼﻨﻒ /ﻣﺼﻨﻔﯿﻦ /ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﮐﺎ ﻧﺎم؛
o
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ اور ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎ ﻧﺎم؛
o
ﺷﮩﺮﯾﺖ؛
o
ﺧﻼﺻہ
.٢
ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺮورق ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ ﻟﮑﮫﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ ،ﮐﺴﯽ ﺑﮫﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ ﮐﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ۔ ﺧﻼﺻہ ﮐﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﮔﺮﭼہ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺎری ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﮯ ﺧﻼﺻﮯ ﮨﯽ ﮐﮯ
ذرﯾﻌﮯ ﯾہ اﻧﺪازه ﻟﮕﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﺑﺎﺗﯿﮟ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﮯ ﮐﮯ اﻧﺪر ﺑﯿﺎن ﮨﻮﺋﯽ
ﮨﯿﮟ۔
ﺧﻼﺻہ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﮯ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮐﻮ اس ﮐﮯ اﮨﻢ
اور ﻧﺌﮯ ﭘﮩﻠ ٔﻮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾﮟ۔ اﮐﺜﺮ ﻗﺎرﺋﯿﻦ آپ ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ دﯾﮑﮫﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﯽ
ﭘﻮرا ﻣﻘﺎﻟہ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﺣﻮاﻟہ دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺎت:
ﺳﺮورق ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﮨﻤﯿﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ دوﺳﺮا ﻣﺮﺗﺒہ ﺧﻼﺻہ ﮐﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اس
o
ﻟﯿﮯ اس ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯿﮟ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﺟہ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﺧﻼﺻہ ﻣﻘﺎﻟﮯ ﺳﮯ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ﮨﻮ۔
o
اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﮯ اور ﺧﻼﺻہ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺗﻀﺎد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
o
ﺧﻼﺻہ ﻧﮕﺎری ﻣﯿﮟ ﻋﺎم طﻮر ﭘﺮ ﻣﺠﮩﻮل اور ﻣﺎﺿﯽ ﮐﮯ اﻓﻌﺎل ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﯿﺎ
o
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺧﻼﺻہ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻣﺘﻦ ﮨﻮ۔ اور ﮐﺴﯽ ﺑﮫﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺟﺪول ،اﺷﮑﺎل اور ﺣﻮاﻟہ
o
ﺟﺎت ﺳﮯ ﻋﺎری ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
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ﮐﻠﯿﺪی اﻟﻔﺎظ
.٣
ﺧﻼﺻہ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻘﺎﻟﮯ ﮐﮯ ﮐﻠﯿﺪی اﻟﻔﺎظ ﺑﯿﺎن ﮨﻮﻧﮯ ﭼﺎﮨﺌﯿﮟ۔ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﮯ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ
ﺳﮯ ﮐﻠﯿﺪی اﻟﻔﺎظ ﮐﻮ اس ﻟﯿﮯ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐہ ﺳﺮچ اﻧﺠﻨﺰ آﺳﺎﻧﯽ اور
ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﺳﮯ ﺗﻼش ﮐﺮﮐﮯ ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺳﮑﯿﮟ۔
اس وﺟہ ﺳﮯ ﮐﻠﯿﺪی اﻟﻔﺎظ ﮐﮯ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﺌﮯ ﺟﺎرﮨﮯ ﮨﯿﮟ:
ﯾہ اﻟﻔﺎظ اﺗﻨﮯ واﺿﺢ اور رﺳﺎ ﮨﻮں ﮐہ ان ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻘﺎﻟہ
o
ﮐﯽ اﻧﮉﯾﮑﺴﻨﮓ ﮨﻮﺳﮑﮯ اور ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﺳﮯ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﮯ؛
اﯾﺴﮯ اﻟﻔﺎظ اور ﮐﻠﻤﺎت ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻮ ﺻﺮف آپ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﻟﮯ ﮐﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
o
ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﻌﺎون ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮں ،ﻣﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﮯ ان ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧہ ﮨﻮ ؛
ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﮐﻮ ﮐﻠﯿﺪی اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ؛
o
زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺘﻦ ﮐﮯ١٠ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻮ ذﮐﺮ ﮐﺮﯾﮟ۔
o
ﻣﻘﺪﻣہ
.
ﻣﻘﺪﻣہ ﮐﺎ ﻣﺘﻦ ﺳﻠﯿﺲ ،رواں اور ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺧﻼﺻہ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﻮ۔ اور زﯾﺎده
ﺳﮯ زﯾﺎده  ٢ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮ۔
ﮐﺴﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎﻟﮯ ﮐﺎ ﻣﻘﺪﻣہ ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻗﺎری "ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮯ ﻣﺴﺌﻠہ" ﺳﮯ
آﺷﻨﺎ ﮨﻮﺗﺎ اور "ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ" ﮐﻮ درک ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
"ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠہ" ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺤ ّﻘﻖ اﭘﻨﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮯ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮ اﯾﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ
و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮے ،ﺗﺎ ﮐہ اس طﺮح دوﺳﺮوں اور ﺧﻮد اﺳﮯ ﺑﮫﯽ ﯾہ
ﻋﻠﻢ ﮨﻮ ﮐہ وه ﮐﺲ ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﮯ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ؛ اس ﻟﯿﮯ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺎت ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺟہ
ﺿﺮوری ﮨﮯ:
ﻣﺴﺌﻠہ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻮ اﯾﮏ ﺳﻮال ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮫﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ
o
ٔ
ﻋﻤﻞ ﻣﺤ ّﻘﻖ ﮐﻮ ﻣﺠﮩﻮل ﮐﯽ طﺮف ﻣﺘﻮﺟہ ﮐﺮاﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐہ وه ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮے؛
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﻮ ﺣﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
o
ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ اﺳﮯ ﯾہ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﻣﺴﺌﻠہ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؟
ﮐﻮﺋﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺤﯿﺢ راﺳﺘﮯ ﭘﺮ اﺳﯽ وﻗﺖ ﻗﺮار ﭘﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ
o
ﮐہ ﻣﺤ ّﻘﻖ ﮐﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﺟﻮاب دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﯾہ طﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ
ﮐﺲ ﻣﺴﺌﻠہ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎ ﺟﻮاب ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﻮاب ﻧﮩﯿﮟ
دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐہ اس ﭘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔
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ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯽ ﻧﻮﻋﯿﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﺌﮯ
ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ:
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺳﻮاﻻت :اس طﺮح ﮐﮯ ﺳﻮاﻻت ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً "ﮐﯿﺴﺎ ﮨﻮﮔﺎ؟"" ،ﮐﯿﺎ

ﮨﮯ؟"" ،ﮐﯿﺴﺎ ﮨﮯ؟" اور "ﮐﺘﻨﺎ ﮨﮯ؟" ﺟﯿﺴﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔
راﺑﻄﯽ ﺳﻮاﻻت :اس طﺮح ﮐﮯ ﺳﻮاﻻت ﻣﯿﮟ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮات )(Variables

ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻮال ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
اﻣﺘﯿﺎزی ﺳﻮاﻻت :اﯾﺴﮯ ﺳﻮاﻻت ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﮐﮯ ﻓﺮق اور اﻣﺘﯿﺎز ﺳﮯ

ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ دوﺳﺮے ﻟﻔﻈﻮں ﻣﯿﮟ ،ﻣﺤ ّﻘﻖ ان ﺳﻮاﻻت ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮات ﭘﺮ دو ﯾﺎ ﮐﺌﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﮐﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﮯ ﻓﺮق ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻮ زﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﻗﺮار دﯾﺘﺎ
ﮨﮯ۔
ﺳﺎﺑﻘہ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ
.۵
ﮐﺴﯽ ﺑﮫﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﮟ زﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮩﻠ ٔﻮوں ﭘﺮ اﺣﺎطہ ﮐﺮﻧﮯ اور
زﯾﺎده ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﺤ ّﻘﻖ ﭘﺮ ﻻزم ﮨﮯ ﮐہ وه ﺳﺎﺑﻘہ ﺗﺤﻘﯿﻘﻮں ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ
ﺿﺮور ﮐﺮے اور دوﺳﺮوں ﮐﯽ درﯾﺎﻓﺘﻮں ﺳﮯ ﺑﮫﺮﭘﻮر ﻓﺎﺋﺪه اﭨﮫﺎﺋﮯ۔
ﮔﺬﺷﺘہ زﻣﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﻠﮑہ اﺑﮫﯽ ﺑﮫﯽ ﯾہ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺤ ّﻘﻖ اﺑﺘﺪا ﻣﯿﮟ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ رﺟﻮع ﮐﺮﺗﺎ اور ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﮐﮯ ﺿﺮوری ﻣﻮاد ﮐﻮ
ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﺮﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐہ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯽ زﺑﺎن ﭘﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ اور اس ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﮯ ﺳﺎﺑﻘﮯ ﮐﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﮫﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔
ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﻌﮯ ﻣﯿﮟ درج ذﯾﻞ ﻧﮑﺎت ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ:
ﻣﺼﺎدر و ﻣﺎٓﺧﺬ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺳﮯ ﺷﺮوع ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﭘﮫﺮ
o
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮔﺬﺷﺘہ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺼﺎدر ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﯾﺎد دﮨﺎﻧﯽ :
اس طﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪه ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻮ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت اور ﮐﺎوﺷﻮں
ﺳﮯ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﺑﻌﻼوه ،ﭼﻮﻧﮑہ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺎدر ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺎدر ﭘﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﻮﺗﮯ
ﮨﯿﮟ اس ﻟﯿﮯ ﻣﺤ ّﻘﻖ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮯ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎدر ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮫﯽ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﺑﮩﺘﺮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﯾﺴﮯ ﻣﺼﺎدر ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮ ﻣﻮﺿﻮع
o
ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺟﺎﻣﻊ اور ﻣﺮﺑﻮط ﮨﻮں۔
6

ﭼﻮﻧﮑہ ﮐﺴﯽ ﺑﮫﯽ ﻣﺎٔﺧﺬ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻮ ﺗﻼش ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮯ
o
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ رﮐﮫﺘﮯ ﮨﻮں اس ﻟﯿﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺎٔ ﺧﺬ ﮐﮯ ﻣﻀﻤﻮن ﺳﮯ
اﺟﻤﺎﻟﯽ آﮔﺎﮨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔ اور ﯾہ آﮔﺎﮨﯽ ﻣﻘﺪﻣہ ،ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻓﮩﺮﺳﺖ
ﮐﺘﺐ اور دﯾﮕﺮ ﻓﻨﯽ ﻓﮩﺮﺳﺘﻮں ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻧﻮﭨﺲ آﻣﺎده ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﮯ ﮨﯽ ﯾہ
o
ﮐﻮﺷﺶ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذراﺋﻊ و وﺳﺎﺋﻞ اور طﺮﯾﻘہ ﮐﺎر ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ آﺛﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ اور طﺮاز اول ﮐﮯ ﮨﻮں ،اور ان آﺛﺎر ﮐﺎ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ اﮐﺜﺮ
o
ﺣﺼہ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮ۔
ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﺎ ﻣﺘﻦ
.٦
ﻣﻘﺎﻟﮯ ﮐﺎ ﻣﺘﻦ ،ﻣﻘﺎﻟﮯ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﻨﯿﺎدی ﺣﺼہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﻨﻒ ﮐﯽ ﺗﺨﻠﯿﻖ
درج ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺘﻦ ﻣﯿﮟ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺤ ّﻘﻖ اﭼﮫﯽ طﺮح ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اور اس ﮐﺎ
ﺗﺠﺰﯾہ ﮐﺮے اور ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮ واﺿﺢ اور ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل دﻻﺋﻞ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮے۔
ﻣﺼﺎدر اور ﺣﻮاﻟہ ﺟﺎت
.
ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻘﺎﻟﮯ ﮐﮯ آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﺣﻮاﻟہ ﺟﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔ اس ﻟﯿﮯ ﺑﮫﯿﺠﮯ
ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﯿﮟ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﮐﺘﺐ]ﮐﺘﺎﺑﯿﺎت[ اور ﺣﻮاﻟہ ﺟﺎت اﯾﮏ ﮨﯽ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ،
ﮐﻮﺋﯽ اﻟﮓ ﺳﮯ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ۔ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻮاﻟہ ﺟﺎت ﻣﯿﮟ درج
ذﯾﻞ طﺮﯾﻘہ اﭘﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ:
١۔ ﮐﺘﺎب:
ﺤﺢ؛ اﯾﮉﯾﺸﻦ ﻧﻤﺒﺮ؛
ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺎم ،ﻧﺎم؛ ﮐﺘﺎب ﮐﺎ ﻧﺎم؛ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﮐﮯ ﻧﺎم ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﺎ ﻣﺼ ّ
ﻣﺤﻞ اﺷﺎﻋﺖ :ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ ،ﺳﺎل اﺷﺎﻋﺖ۔
٢۔ ﻣﺠﻠﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﻻت:
ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺎم ،ﻧﺎم؛ ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﺎ ﻋﻨﻮان؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺎ ﻧﺎم؛ ﻣﺠﻠہ ﮐﺎ ﻧﺎم؛ ﺳﺎل اﺷﺎﻋﺖ؛
ﺷﻤﺎره ﻧﻤﺒﺮ۔
٣۔ ﮐﺎﻧﻔﺮﻧﺴﺰ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﻊ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﻘﺎﻻت:
ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺎم ،ﻧﺎم؛ ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﺎ ﻋﻨﻮان؛ ﮐﺎﻧﻔﺮﻧﺲ ﮐﺎ ﻧﺎم؛ ﮐﺎﻧﻔﺮﻧﺲ ﮐﯽ ﺟﮕہ؛ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد۔
۔ اﻧﭩﺮﻧﯿﭧ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﺟﺎت:
ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺎم ،ﻧﺎم؛ ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﺎ ﻋﻨﻮان؛ وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭧ ﮐﺎ ﻧﺎم )ﯾﺎ ای ﻣﯿﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎ ﻋﻨﻮان،
ﺷﻤﺎره اور ﺳﺎل(؛ وﯾﺐ اﯾﮉرﯾﺲ۔
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ﻣﻘﺎﻟہ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ:
ﺳﻮﻟﮩﻮﯾﮟ رﯾﺴﺮچ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﻣﯿﮟ ﺑﮫﯿﺠﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺿﺮوری
(١
ﮨﮯ ﮐہ وه ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع "دﻧﯿﺎﺋﮯ اﺳﻼم ﮐﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿہ؛ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺧﻄﺮات اور ﺣﮑﻤﺖ
ﻋﻤﻠﯽ" ﯾﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده ذﯾﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔
ﺟﺎﻣﻌۃ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ)ص( ﮐﮯ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺎﺗﺬه ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻓﻀﻼء؛ اور
(٢
اﻧﺪرون و ﺑﯿﺮون ﻣﻠﮏ ﺣﻮزه ﮨﺎﺋﮯ ﻋﻠﻤﯿہ ﮐﮯ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘہ ﻣﺤﻘّﻘﯿﻦ؛ ﻧﯿﺰ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﮐﮯ
طﻠﺒﺎء اور ﻣﺤ ّﻘﻘﯿﻦ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﻘﺎﻟہ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺤ ّﻘﻖ ﮐﻢ از ﮐﻢ
(٣
اﻧﭩﺮﻣﯿﮉﯾﭧ ﯾﺎ ﺣﻮزه ﮨﺎﺋﮯ ﻋﻠﻤﯿہ ﮐﯽ ﺳﻄﺢ ١ﻣﯿﮟ زﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮨﻮ۔
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎ رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ ﻓﺎرم ﭘﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮﮐﺎء ﮐﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرڈ ﯾﺎ
(
ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ ﮐﯽ ﻓﻮﭨﻮ ﮐﺎﭘﯽ اور اﯾﮏ ﻋﺪد ﻓﻮﭨﻮ ﺑﮫﯿﺠﻨﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔
ارﺳﺎل ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﻣﻘﺎﻟﮯ ﮐﻮ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﺳﯿﮑﺮﯾﭩﺮﯾﭧ ﮐﮯ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
(۵
اﺳﮯ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﮐﺎﻧﻔﺮﻧﺲ ﯾﺎ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ۔
ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ  ١۵ﺻﻔﺤہ اور زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده  ٢۵ﺻﻔﺤہ  A4ﮨﻮ
(٦
ﮐہ ﺟﺴﮯ  Word 2003ﯾﺎ Word 2007ﻣﯿﮟ ﭨﺎﺋﭗ ﮐﺮﮐﮯ ﺑﮫﯿﺠﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﯿﮟ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده٢٠٠ﮐﻠﻤﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺧﻼﺻہ ﮐﺎ ﻟﮑﮫﻨﺎ
(
ﺿﺮوری ﮨﮯ۔
اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﯽ ﺳﺎﻓﭧ ﻓﺎﺋﻞ ﮐﺎ ﺿﻤﯿﻤہ ﮐﺮﻧﺎ ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ۔
٨
(
 ١٣٩٢٨ﺑﻤﻄﺎﺑﻖ ٢٠١٣/١١/٢١ﮨﮯ۔
/ ٣٠
ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ آﺧﺮی ﺗﺎرﯾﺦ/ :
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رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ ﻓﺎرم
)ﻣﻘﺎﻟہ ﻧﻮﯾﺴﯽ(

ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ اﻧﭩﺮﻧﯿﺸﻨﻞ رﯾﺴﺮچ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل

١۔ ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت:
ﻣﺤ ّﻘﻖ ﮐﺎ ﻧﺎم :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وﻟﺪﯾﺖ:۔۔۔۔۔۔۔۔

ﺷﮩﺮﯾﺖ:۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺳﻦ وﻻدت:۔۔۔۔۔۔۔

ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻣﺮد□ ﻋﻮرت□
٢۔ ﺗﻌﻠﯿﻢ:
اﻟﻒ۔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ:

ﺳﻄﺢ /٢ﺑﯿﭽﻠﺮز□
ﺳﻄﺢ /١اﻧﭩﺮﻣﯿﮉﯾﭧ □
ﺳﻄﺢ اور درس ﺧﺎرج /ڈاﮐﭩﺮﯾﭧ□

ﺳﻄﺢ /٣ﻣﺎﺳﭩﺮز□

ب۔ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ:

ﺟﺎﻣﻌۃ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ□ اﻧﺪرون ﻣﻠﮏ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿہ□
ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ□

ﺑﯿﺮون ﻣﻠﮏ ﺣﻮزه

ﻋﻠﻤﯿہ□

ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿہ /ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﮐﺎ ﻧﺎم :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻮڈ /اﺳﭩﻮڈﻧﭧ ﻧﻤﺒﺮ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد)اﮔﺮ آپ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ دوره ﺳﮯ ﻓﺎرغ ﮨﻮں اور ﮐﺴﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﮟ زﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧہ ﮨﻮں(:
۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ﺻﺮف ﺟﺎﻣﻌۃ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ﺳﮯ واﺑﺴﺘہ ﻣﺤ ّﻘﻘﯿﻦ اس ﺣﺼہ ﮐﻮ ﭘﺮ ﮐﺮﯾﮟ:

اﯾﺮاﻧﯽ طﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ □ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ طﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ □ طﻼب اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ﮐﮯ اﮨﻞ ﺧﺎﻧہ□
اﺳﭩﺎف □ ﻓﯿﮑﻠﭩﯽ ﻣﻤﺒﺮ □ ﻣﻌﺎون اﺳﺎﺗﺬه □ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ □
اﺳﭩﺎف ﮐﻮڈ :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٣۔ ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻼت:
ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﺎ ﻋﻨﻮان :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﯽ زﺑﺎن:

ﻓﺎرﺳﯽ□ﻋﺮﺑﯽ□اﻧﮕﺮﯾﺰی□ﻓﺮﯾﻨﭻ□اردو□

دﯾﮕﺮ زﺑﺎﻧﯿﮟ)درج ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ( :۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ﭘﺘہ اور راﺑﻄہ ﻧﻤﺒﺮ:
ﻣﮑﻤﻞ ﭘﺘہ :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ﺷﮩﺮ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ﭘﺘہ :ﺻﻮﺑہ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ ﻧﻤﺒﺮ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮔﮫﺮ ﮐﺎ ﻓﻮن ﻧﻤﺒﺮ :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ای ﻣﯿﻞ اﯾﮉرﯾﺲ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔E-Mail
ﺑﯿﻨﮏ اﮐﺎ ٔوﻧﭧ ﻧﻤﺒﺮ )ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﺻﺎدرات ﮐﺎ ﮨﻮ(:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺑﯿﻨﮏ ﮐﺎ ﻧﺎم:۔۔۔۔۔۔۔۔

ﺑﺮاﺋﮯ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺎرم ﭘﺮ ﮐﺮﻧﮯ اور ﻣﻘﺎﻟہ ﺑﮫﯿﺠﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ درج ذﯾﻞ اﻣﻮر ﮐﯽ
طﺮف ﺗﻮﺟہ ﮐﺮﯾﮟ:
١۔ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﮐﮯ آﺛﺎر اور ﻣﺤ ّﻘﻘﯿﻦ ﮐﺎ ٰڈﯾﭩﺎ ﺑﯿﻨﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮں ﮐﺎ
ﭘﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔ ﻧﺎﻗﺺ ﻓﺎرﻣﻮں ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﯿﮕﺎ۔
٢۔ ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﯽ ﺳﺎﻓﭧ ﻓﺎﺋﻞ  Wordاور  Pdfﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺎﻟہ اور ﺧﻼﺻہ )١٠ﺳﻄﺮ(
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﺳﯿﮑﺮﯾﭩﺮﯾﭧ ﮐﻮ ارﺳﺎل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
٣۔ ﮨﺮ ﻣﻘﺎﻟہ ﺻﺮف اﯾﮏ ﮨﯽ ﻣﺤ ّﻘﻖ ﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﯿﮕﺎ۔
۔ ﺟﻮ ﻣﺤ ّﻘﻘﯿﻦ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ وه اﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮﭨﻮ اور
ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرڈ ﮐﯽ ﻓﻮﭨﻮ ﮐﺎﭘﯽ ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ارﺳﺎل
ﮐﺮﯾﮟ۔
۵۔ ﻣﻘﺎﻟہ ﻧﮕﺎر ﮐﺎ ﻧﺎم ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﮯ اﺑﺘﺪا ﯾﺎ اﻧﺘﮩﺎ ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮫﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
٦۔ اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻟہ ﻧﮕﺎر ﺣﻮزه ﯾﺎ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﮐﺎ طﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺣﻮزه ﯾﺎ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﮐﺎ ﻧﺎم
ﻣﻘﺎﻟہ ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮫﻨﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔
۔ اﻣﺘﯿﺎزی درﺟہ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﻮزه ﯾﺎ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﮐﮯ دﺳﺘﺎوﯾﺰات وﺻﻮل
ﮐﯿﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﺳﯿﮑﺮﯾﭩﺮﯾﭧ ﮐﺎ ﭘﺘہ:
ﻗﻢ۔ﺑﻠﻮاراﻣﯿﻦ ،ﺳہ راه ﺳﺎﻻرﯾہ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻣﯿﻦ ،ﺑﻠﻮک ،٣طﺒﻘہ
طﻮﺳﯽ .
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋوﮨﺸﯽ ﺷﯿﺦ
ؒ

 ،دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧہ ﺟﺸﻨﻮاره

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ﺳﯿﮑﺮﯾﭩﺮﯾﺖ ﮐﺎ ﻓﻮن 025-32133382 :ﭨﯿﻠﯽ ﻓﯿﮑﺲ025-32133375:
ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﺳﯿﮑﺮﯾﭩﺮﯾﭧ اﻧﭽﺎرج09102817002:
ای ﻣﯿﻞTousi@miu.ac.ir:
وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭧhttp://Tousi.miu.ac.ir:
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ﺳﻮﻟﮩﻮاں ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ اﻧﭩﺮﻧﯿﺸﻨﻞ رﯾﺴﺮچ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل
ﻣﻘﺎﺑﻠہ آﺛﺎر و ﮐﺘﺐ
ﺳﻦ  ١٣٩١ﮐﮯ ﻣﻄﺒﻮﻋہ آﺛﺎر
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ

ﺗﺮﺟﻤہ ﺷﺪه ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ

ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪه ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ

ﺷﺮح و ﺗﻘﺮﯾﺮ

اﻧﺴﺎﺋﯿﮑﻠﻮﭘﯿﮉﯾﺎ

ﻣﺠﻼت ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﻊ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻻت

ﻓﯿﺴﭩﯿﻮﻟﺰ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻔﺮﻧﺴﺰ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ
ﻣﻘﺎﻻت

ﺳﻦ  ١٣٩١ﻣﯿﮟ دﻓﺎع ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺑﯿﭽﻠﺮز اور اﯾﻢ
ﻓﻞ ﮐﮯ رﺳﺎﻟﮯ

ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ:
١۔ اس ﺣﺼﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﺎﻟﯿﻒ ،ﺗﺮﺟﻤہ ،ﻣﺘﻮن ﮐﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺷﺮح و ﺗﻘﺮﯾﺮ،
اﻧﺴﺎﺋﯿﮑﻠﻮ ﭘﯿﮉﯾﺎ ،ﻣﻄﺒﻮﻋہ ﻣﻘﺎﻻت ،ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻧﻔﺮﻧﺴﺰ ﯾﺎ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮﻟﺰ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ
ﻣﻘﺎﻻت ،ﺳﻨہ ٢٠١٢) ٩١ﺑﻤﻄﺎﺑﻖ( ﻣﯿﮟ دﻓﺎع ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﯿﭽﻠﺮز اور ﻣﺎﺳﭩﺮز ﮐﮯ
ﺗﮫﯿﺴﺰ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؛
ﻟﮩﺬا ﺟﺎﻣﻌۃ
٢۔ ﯾہ ﺣﺼہ ﺟﺎﻣﻌۃ
اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ)ص( ﮐﮯ ﻣﺤ ّﻘﻘﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺨﺘﺺ ﮨﮯٰ ،
ٰ
اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ)ص( ﮐﮯ
اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ)ص( ﮐﮯ ﻣﻌﺎون اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﻓﯿﮑﻠﭩﯽ ﻣﻤﺒﺮان ،ﺟﺎﻣﻌۃ
ٰ
ٰ
اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻀﻼ و ﻣﺤ ّﻘﻘﯿﻦ ،اﺳﯽ طﺮح ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺣﻮزه ﮨﺎﺋﮯ ﻋﻠﻤﯿہ ﻣﯿﮟ
اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ)ص( ﮐﮯ ﻣﻼزﻣﯿﻦ ﺑﮫﯽ اس
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘہ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤ ّﻘﻘﯿﻦ ،ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻌۃ
ٰ
ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
٣۔ ﺻﺮف ﺳﻦ  ١٣٩١ﺷﻤﺴﯽ )ﺑﻤﻄﺎﺑﻖ  ١ ٣٣ﻗﻤﺮی ﯾﺎ ٢٠١٢ﻋﯿﺴﻮی( ﮐﮯ ﮨﯽ
ﻣﻄﺒﻮﻋہ آﺛﺎر ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ)ص( ﺳﮯ واﺑﺴﺘہ
۔ وه ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ رﺳﺎﻟﮯ اور ﺗﮫﯿﺴﺰﺟﻦ ﮐﺎ دﻓﺎع ﺟﺎﻣﻌۃ
ٰ
ﻣﺪارس اور اس ﮐﮯ ﺷﻌﺒہ ﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﮨﻮا ﮨﻮ ،وه ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﺳﯿﮑﺮﯾﭩﺮﯾﭧ ﮐﮯ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺷﻌﺒﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻢ آﮨﻨﮕﯽ ﺳﮯ ارﺳﺎل ﮨﻮں ﮔﮯ اور اﯾﺴﮯ آﺛﺎر ﮐﻮ دﺳﺘﯽ
طﻮر ﭘﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺋﮯ ﮔﺎ۔ وه ﻋﻠﻤﯽ رﺳﺎﻟﮯ اور ﺗﮫﯿﺴﺰ ﺟﻦ ﮐﺎ دﻓﺎع ﺟﺎﻣﻌۃ
اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ)ص( اﻟﻌﺎﻟﻤﯿہ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ادارے ﻣﯿﮟ ﮨﻮا ﮨﻮ ﺻﺮف
ٰ
اﻧﮩﯿﮟ ﮨﯽ دﺳﺘﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ؛
۵۔ ﺗﺮﺟﻤہ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺻﻞ ﻣﺘﻦ ﮐﻮ ﺑﮫﯽ ﺿﻤﯿﻤہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ؛
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٦۔ ﮔﺮوﮨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﺪوﯾﻦ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ اﺛﺮ ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮاﺗﮯ وﻗﺖ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل
ﺳﯿﮑﺮﯾﭩﺮﯾﭧ ﮐﻮ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ؛
۔ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﻣﯿﮟ ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺮوﮨﯽ آﺛﺎر ﮐﻮ ﻓﻘﻂ اﯾﮏ ﮨﯽ اﻧﻌﺎم دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؛

ﺗﻮﺟہ:
ﺗﮫﯿﺴﺰ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﮐﻮ ارﺳﺎل ﺷﺪه آﺛﺎر واﭘﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
٢٠١٣١٠ﮨﮯ۔
ﻋﻠﻤﯽ آﺛﺎر ﮐﮯ ارﺳﺎل ﮐﯽ آﺧﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ١٣٩٢/ /١۵ :ﺑﻤﻄﺎﺑﻖ/ / :
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رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ ﻓﺎرم
)ﻋﻠﻤﯽ آﺛﺎر(

ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ)رح( اﻧﭩﺮﻧﯿﺸﻨﻞ رﯾﺴﺮچ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل

١۔ ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت:
ﻣﺤ ّﻘﻖ ﮐﺎ ﻧﺎم :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وﻟﺪﯾﺖ:۔۔۔۔۔۔۔۔

ﺳﻦ وﻻدت:۔۔۔۔۔۔۔۔

ﺷﮩﺮﯾﺖ:۔۔۔۔۔۔۔

ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻣﺮد □ ﻋﻮرت □
٢۔ ﺗﻌﻠﯿﻢ:

ﺣﻮزه □

ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ □

ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻮڈ /اﺳﭩﻮڈﻧﭧ ﻧﻤﺒﺮ :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
٣۔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ:

ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ □

زﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ □

ﺳﻄﺢ /٢ﺑﯿﭽﻠﺮز □
ﺳﻄﺢ /١اﻧﭩﺮﻣﯿﮉﯾﭧ □
ﺳﻄﺢ اور درس ﺧﺎرج /ڈاﮐﭩﺮﯾﭧ □

ﺳﻄﺢ /٣ﻣﺎﺳﭩﺮز □

۔ ﻋﻠﻤﯽ اﺛﺮ ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻼت:
اﻟﻒ( اﺛﺮ ﮐﺎ ﻋﻨﻮان :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اﯾﮉﯾﺸﻦ ﻧﻤﺒﺮ :۔۔۔۔۔۔۔۔
ﺟﻠﺪ ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد :۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ب( اﺛﺮ ﮐﯽ ﻧﻮﻋﯿﺖ:

١۔ ﮐﺘﺎب □
ﺗﺄﻟﯿﻒ □

ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ □

ﺷﺮح □
14

ﺗﻘﺮﯾﺮ □

ﺗﺮﺟﻤہ □
اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﺎ ﻧﺎم :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﯽ زﺑﺎن :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

٢۔ ﻣﻄﺒﻮﻋہ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﻣﻘﺎﻟہ □
٣۔ اﻧﺴﺎﺋﯿﮑﻠﻮﭘﯿﮉﯾﺎ □
۔ اﯾﻢ ﻓﻞ ﮐﮯ دﻓﺎع ﺷﺪه ﺗﮫﯿﺴﺰ )دﻓﺎع ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اور ﺟﮕہ( :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۵۔ ﺑﯿﭽﻠﺮز ﮐﮯ دﻓﺎع ﺷﺪه ﺗﮫﯿﺴﺰ )دﻓﺎع ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اور ﺟﮕہ( :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ج( ﻋﻠﻤﯽ اﺛﺮ ﮐﯽ زﺑﺎن :

ﻓﺎرﺳﯽ□

ﻋﺮﺑﯽ□

اﻧﮕﺮﯾﺰی□

ﻓﺮﻧﭻ□اردو□

دﯾﮕﺮزﺑﺎﻧﯿﮟ)ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮﯾﮟ( :۔۔۔۔۔۔

د( ﻣﻮﺿﻮع:

ﻓﻘہ و اﺻﻮل□ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ )دراﯾﺖ و رﺟﺎل( □ ﻓﻠﺴﻔہ و ﮐﻼم□
ﻋﺮﻓﺎن □ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﮨﺐ□ ادﺑﯿﺎت )ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ اور ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﺖ( و ﻣﻨﻄﻖ□
اﺧﻼق،ﺗﺮﺑﯿﺖ اور ﻧﻔﺴﯿﺎت□
ﻗﺎﻧﻮن□
ﻣﻌﺎﺷﯿﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ□
دﯾﮕﺮ :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ﺳﯿﺎﺳﯿﺎت و ﻋﻤﺮاﻧﯿﺎت□
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﯿﺮت□
ه( ﻣﺬﮐﻮره اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎﻟﻮں ﻣﯿﮟ )ﻣﻘﺎﻟہ۔ ﺗﮫﯿﺴﺰ۔ ﮐﺘﺎب( ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل
ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔

ﮔﺮوﮨﯽ □

و( ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﯽ ﻧﻮﻋﯿﺖ :اﻧﻔﺮادی □
ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻼت:
ﺷﻤﺎره

ﻧﺎم

ﻧﯿﺸﻨﻞ ﮐﻮڈ /ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ ﻧﻤﺒﺮ
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ﻓﯿﺼﺪی ﺗﻌﺎون

ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ ﻧﻤﺒﺮ

۵۔ ﭘﺘہ اور راﺑﻄہ ﻧﻤﺒﺮ) :ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اور دﻋﻮﺗﻨﺎﻣہ ارﺳﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ(
ﺻﻮﺑہ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺷﮩﺮ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣﮑﻤﻞ ﭘﺘہ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ ﻧﻤﺒﺮ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮔﮫﺮ ﮐﺎ ﻓﻮن ﻧﻤﺒﺮ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ای ﻣﯿﻞ اﯾﮉرﯾﺲ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔E-Mail:
ﺑﯿﻨﮏ اﮐﺎ ٔوﻧﭧ ﻧﻤﺒﺮ )ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﺻﺎدرات ﮐﺎ ﮨﻮ(:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺑﯿﻨﮏ ﮐﺎ ﻧﺎم:۔۔۔۔۔۔۔۔
ﺗﻮﺟہ:
٦۔ ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﮐﮯ آﺛﺎر اور ﻣﺤ ّﻘﻘﯿﻦ ﮐﺎ ٰڈﯾﭩﺎ ﺑﯿﻨﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮں ﮐﺎ
ﭘﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔ ﻧﺎﻗﺺ ﻓﺎرﻣﻮں ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﯿﮕﺎ۔
ﺪد آﺛﺎر ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﺮ اﯾﮏ اﺛﺮ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﻟﮓ اﻟﮓ ﻓﺎرم ﺑﮫﺮا ﺟﺎﺋﮯ۔
۔ ﻣﺘﻌ ّ
 ٨ﮔﺮوﮨﯽ آﺛﺎر ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮔﺮوه ﮐﮯ ﮨﺮ ﻓﺮد ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﻟﮓ اﻟﮓ ﻓﺎرم ﭘﺮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
۔
٩۔ ﺟﻮ ﻣﺤ ّﻘﻘﯿﻦ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ وه اﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮﭨﻮ اور
ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرڈ ﮐﯽ ﻓﻮﭨﻮ ﮐﺎﭘﯽ ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻨﺴﻠﮏ
ﮐﺮﯾﮟ۔
 ١٠ﺗﺮﺟﻤہ ﺷﺪه ﮐﺘﺐ ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﻧﺴﺨہ ﺗﺮﺟﻤہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﯿﮑﺮﯾﭩﺮﯾﭧ ﮐﻮ ارﺳﺎل ﮐﯿﺎ
۔
ﺟﺎﺋﮯ۔
اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ)ص( ﮐﮯ ﮐﮯ ﺷﻌﺒہ ﺟﺎت ﻣﯿﮟ دﻓﺎع ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﻣﻘﺎﻟہ ﺟﺎت اور
١١۔ ﺟﺎﻣﻌۃ
ٰ
ﺗﮫﯿﺴﺰ ﺻﺮف اﻧﮩﯿﮟ ﺷﻌﺒﻮں ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﺳﯿﮑﺮﭨﯿﺮٹ ﮐﻮ ﺑﮫﯿﺠﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور ﺻﺎﺣﺐ
اﺛﺮ ﮐﻮ ﻓﺎرم ﭘﺮ ﮐﺮﻧﮯ اور دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺎوﯾﺰات دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺑﺬات ﺧﻮد ﺳﯿﮑﺮﯾﭩﺮﯾﭧ ﮐﮯ
دﻓﺘﺮ ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﭘﮍے ﮔﺎ۔
١٢۔ اﻣﺘﯿﺎزی درﺟہ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﻮزه ﯾﺎ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﮐﮯ دﺳﺘﺎوﯾﺰات وﺻﻮل
ﮐﯿﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﺳﯿﮑﺮﯾﭩﯿﺮﯾﭧ ﮐﺎ ﭘﺘہ:
ﻗﻢ۔ﺑﻠﻮاراﻣﯿﻦ ،ﺳہ راه ﺳﺎﻻرﯾہ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻣﯿﻦ ،ﺑﻠﻮک ،٣طﺒﻘہ  ،دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧہ ﺟﺸﻨﻮاره
طﻮﺳﯽ .
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋوﮨﺸﯽ ﺷﯿﺦ
ؒ
ﺳﯿﮑﺮﯾﭩﺮﯾﭧ ﮐﺎ ﻓﻮن 025-32133382 :ﭨﯿﻠﯽ ﻓﯿﮑﺲ025-32133375:
ﻓﯿﺴﭩﯿﻮل ﺳﯿﮑﺮﯾﭩﺮﯾﭧ اﻧﭽﺎرج09102817002:
ای ﻣﯿﻞTousi@miu.ac.ir:
وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭧhttp://Tousi.miu.ac.ir:
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