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  بسمه تعالی
  

»ی کَانَ لَقَدف هِمصرَةٌ قَصبی علابِ لِّأُواألَلْب«  
  )111آیه -(سوره یوسف

  ».است اندیشه صاحبان براي عبرتی درس آنها هايسرگذشت در«
  

  پیشگفتار
  

شه  که ما فرهنگی ایران  را مقدی جهان يهپهن از نیمی يهاندازهب جغرافیایی و کهن تاریخی در ری
ــان و بی  ــت و آثار درخش ــمار تمدن و فرهنگ ایرانی به گونهداراس اي باورنکردنی در یک منطقه ش

وسیعی   هاياي که از خاور (شرق) فالت پامیر، افغانستان بخشوسیع جغرافیایی نمایان است؛ منطقه
ستان و حتی   شمال    نوردد و در باختر (غرب) کرانهتا میانه چین را در میاز هندو سیاه و  هاي دریاي 

ــوي آمودریا و بحر خوارزم و در          ــمال) تا ماوراي قفقاز و آن سـ قاره آفریقا را در برگرفته و از آپا (شـ
سرزمین  سرخ و اقیانوس هند را    نیمروز (جنوب)  سوي خلیج فارس و دریاي عمان و دریاي  هاي فرا

ــا جاي می    زیر سـ بال خود  مدن ایرانی حتی در       یه و پر و  نگ و ت تاثیر فره هد. عالوه بر این  د
ه آنچه کنظیر روم و یونان مشهود است. نباید از نظر دور داشت    کهن، هاي جهان پیشروترین تمدن 

که  دارد شماري هاي بیه در تاریخ کهن و خرده فرهنگشناسیم ریش   امروز به نام ایران فرهنگی می
براي شـناخت کامل   مایدن؛ از این رو الزم میگسـترده اسـت  شـه و کنار این جغرافیاي پهناور  در گو

  بررسی و شناخته شود.نیز هاي مختلف این تمدن دیرپا ایران بخش

ساس،  این بر با شخصیت حقوقی مستقل در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوري       شناسی  ایران بنیاد ا
 تتقوی هدف با سو،  این به پیش يهده دو از ایرانی، هايپژوهش و مطالعاتدولتی  مرکز عنوانبه 

  ان،جهانی به آن ابعاد تمامی يهشایست   معرفی و ایران شناخت  يهحوز در پژوهشی  و علمی مطالعات
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 به را انیایر فاخر تمدن و فرهنگ هايجلوه از هاییگوشه  بتواند گرانسنگ  آثاري خلق با تا کوشیده 
  .دارد عرضه همگان

از  غفولمهاي شناسی با تاسیس شعب مختلف در کشور تالش کرده بخش      عالوه بر این بنیاد ایران
شود را نیز بازشناسد. از این رو تاکنون    ص میخایران را که تنها با همگرایی همه ایرانیان مش  تمدن

ــتانی بنیاد راه  13 ــعبه اس ــده و با توجه به غناي فرهنگی زاگرس میانی، دفتر ش اي طقهمناندازي ش
ستان     شهر شش  سله، مالیر و نهاوند به عنوان     زاگرس جهت پو سل سرکان، دلفان،  هاي بروجرد، توی

 مرکز استان در شهرستان نهاوند افتتاح شد.از شناسی در غیر اولین نمایندگی بنیاد ایران

ست،  نهاد این پویایی باعث آنچه ست  وظایفی و اهداف به توجه ا سنام    در که ا سا  و آمده آن يها
 در جز هک است،  دقیقی هايبرنامه و هاسیاست   کارگیريه ب و اندیشی ژرف نیازمند اهداف این تحقق

 .بود نخواهد پذیرامکان منطقی هدایت يهسای

  اي،خامنه مدسیدمح  اهللا آیت ریاست  به شناسی،  ایران بنیاد نوین مدیریت يهدور به ورود با بنابراین،
ست  شده  آن بر سعی  سی    هايدگرگونی و تغییرات تا ا سا ص  در ا   هايپژوهش و مطالعات يهعر
  نو هايرحط سار  سایه  در و ایجاد بنیاد این اجرایی مدیریت روش نیز و المللیبین نگاه شناسی،  ایران

 از سپ و شود سامانه ب سازنده، و مثبت جهت در بنیاد، امور علمی، هايشیوه آخرین از گیريبهره و
 قرار کار دسـتور  در جهانیان به شـناختی ایران مندنظام و دقیق هايپژوهش و مطالعات معرفی آن

  امعان یزن و گوناگون هايحوزه در بنیاد وظایف و هاسیاست   بازاندیشی  و بازخوانی با رو،این از. گیرد
شتر  نظر سبت  بی  تخاذا نویی راهکارهاي جدید، مدیریت دوران در مانده، مغفول تاکنون آنچه به ن
  .شد

اي زاگرس یکی از ابتکارات دوره مدیریت جدید اســـت که با نگاهی خارج از جغرافیاي           دفتر منطقه 
ستان     سی ا شابهات فرهنگی و تاریخی تاکید دارد. از این رو دفتر منطقه  سیا شتر بر ت اي زاگرس ها بی

ــد دارد، بخش  ــتن تاریخ نهفته در محدوده فعالیت قص ه یخ و فرهنگ ناگفتهایی از تاربا در نظر داش
ــئولین،           ــد، مگر با تالش و همکاري همه مسـ ایران را بازگو کند؛ که این مهم محقق نخواهد شـ
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شبختانه از اولین روزهاي افتتاح دفتر منطقه    شگران و اهالی این منطقه. خو ضور   پژوه شاهد ح و   اي 
ــگران و مردم بوده  ــئولین، پژوهش ــل ایم که این گزهمکاري بخش قابل توجهی از مس ارش ماحص

  باشد.تالش تمامی این افراد می

سنل بنیاد ایران       ست، معاونین و پر شکر خود را از ریا ست کمال ت سی بر   در این مجال الزم ا اي شنا
شاه به            صدور مجوز فعالیت دفتر منطقه  ستان کرمان شعبه ا سگذار  سپا شته و  اي زاگرس اعالم دا

نی شاهی که با حمایت و پشتیبا  دین خرمخصوص سرپرست محترم آن جناب آقاي دکتر سید ضیاءال     
  اند، باشیم.سزایی داشتهاي زاگرس سهم بهاندازي و ادامه فعالیت دفتر منطقهخود در راه

 نجاما در بیشــتر هرچه بتوانیم گزارش این عزیز خوانندگان تمام راهنمایی با اســت، امید پایان در
  .یابیم توفیق فرهنگی ایران معرفی و شناخت به نسبت خود وظایف

  

  محمدرضا عطایی
  اي زاگرسشناسی دفتر منطقهمسئول بنیاد ایران
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  اهداف
  

ــب محیط ایجاد -الف ــجویان و پژوهانفرهیختگان، دانش گیريبهره و مطالعه براي مناس  دانش
  منطقه. تمدنی و فرهنگی امور به مندعالقه

  .منطقه به مربوط هايپژوهش نمودن هماهنگ و ساختن مندسامان -ب
شینه  از منطقه مردم فرهنگی و اجتماعی هايگروه آگاهی سطح  باالبردن -ج  و دنتم تاریخی يپی

ستاوردهاي  همچنین و ایران فرهنگ ستی نمیه حس تقویت و فرهنگی د   و آنها خواهیآرمان و دو
ــکار و پنهان گوناگون هايجلوه برابر در مقاومت و ملی هویت ارکان حکیمت   فرهنگی تهاجم آش
    .یگانهی
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  وظایف

  
  باشد:شناسی به شرح ذیل میوظایف بنیاد ایران

 سال  هرچند آنها، يدرباره تجدیدنظر و شناسی  ایران تحقیقات و مطالعات قلمرو و مفهوم تعیین -1
  .فنی و علمی جدید دستاوردهاي به توجه با یکبار،

ستی  تهیه و بنیاد در تحقیق هاياولویت تعیین -2 شی  مهم عناوین از فهر  ست ا ممکن که پژوه
  .گیرد قرار دکتري و ارشدکارشناسی هايرساله موضوع

سی  و نقد -3 شر  آثار و تحقیقات برر سی   ایران زمینه در شده  منت سالم  نیز وشنا سی،  ا  ویژه هب شنا
  و افتهی پایان تحقیقات نتایج ارزیابی و عملکرد سنجش  بزرگ، ایران حوزه و ایران به مربوط بخش

  .آنها از گیريبهره چگونگی و شناسیایران المللیبین و ملی مهم هايهمایش دستاورد
 ســطوح در پژوهشــی الزم هايبرنامه تدوین و امکانات و وســایل تدارکات و مقدمات تمهید -4

  .بنیاد اهداف اجراي منظور به مختلف
 در علمی تحقیقات  اجراي براي الزم اطالعات  دربرگیرنده  و فراگیر مایه   کار  آوردن فراهم -5

ــی ایران هايزمینه ــناس  درباره تاکنون دیرباز از که معتبري منابع و مراجع گردآوري طریق از ،ش
 هب مقاله و رساله  کتاب، صورت  به جهان سراسر   در بزرگ، ایران تمدن و فرهنگ گوناگون نمودهاي

شته  مختلف هايزبان ست  شده  نگا شی،  از اعم هنري آثار گردآوري و تهیه. ا ستی،  صنایع  نقا  د
سناد  دیگر و تاریخی مهرهاي و مرقعات و خطی هايکتاب سناد : جمله از. اینها نظایر و ا سا  ا   و لیو

:  مانند .شوندمی مربوط دیرباز از ایرانی رسوم و آداب و ایرانیان زندگی با انحاء از نحوي به که ابزاري
  .غیره و هاخانه ماکت ها،نقشه مسکن، عنوانبه چادرها زندگی، لیوسا دیگر و هالباس

سی  ایران پژوهشی  هايطرح تدوین -6   دیگر و هاطرح این اجراي به کمک نیز و آنها اجراي و شنا
  و ایران تمدن به مربوط مســایل درباره تحقیق هايطرح تهیه نیز و شــناســیایران هايپژوهش

سالمی  -ایرانی شر  و تحقیقات قبیل این اجراي به کمک همچنین آنها، اجراي و ا   نجاما تحقیقات ن
ستفاده  براي بند این در مذکور هايزمینه يکلیه در یافته شگران  ا سات   و پژوه س  و اخلد علمی مو
  .خارج
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ضه  و پردازش و گردآوري -7 سناد  يعر سان   ایران به ایرانیان و ایران به مربوط مدارك و ا  و شنا
سالم  سان   ا شگران  و شنا سی  تقویت و احیاء ایجاد، همچنین مردم، و پژوه  قلمرو به مربوط هايکر
  و هاکرســی این به کمک و ادبیات و زبان جمله از آن يوابســته هايکرســی و شــناســیایران

ــگاهی هايآموزش هايبرنامه اجراي و تدوین فوق، موارد به مربوط هايپژوهش  به مربوط دانش
 مختلف مقاطع در ادبیات و زبان جمله از آن به وابســته دروس اطالعات و شــناســیایران قلمرو

صیلی  شور  خارج و داخل در تح ضه  خارج، مقیم ایرانیان و خارجیان به ک شی  خدمات عر   و پژوه
  .بنیاد اطالعاتی هايبانک اطالعات و فنی تحقیقات نتایج ارائه و فرهنگی

  و ســناد ا تاریخی، و موزهاي و هنري هايمجموعه و اشــیاء ها،کتابخانه نگهداري و پذیرش -8
ستی،  صنایع  مدارك شیاء  د شگاهی،  یا موزهاي غیر نفیس ا سخه  نمای  قدیم چاپ و خطی هاين

صیت   یادگارهاي و آثار نیز و) سربی  و سنگی ( سی،   علمی، هايشخ  ورتص  به ملی و مذهبی سیا
شور  عمومی مقررات با که شروطی  با یا و شرط  بدون امانت یا قطعی شته  تعارض ک شد،  ندا  هب با
ضا  بنیاد و گذارامانت یا واگذارکننده میان که اينامهموافقت موجب  ذکر نامهافقت مو در. شود می ام

صرف  و دخل بدون و جداگانه باید بند این در مذکور هايکتاب و شیاء  ا نگهداري که شود می  ت
 موافقت در همچنین. گردند ادغام بنیاد هايدارایی و هامجموعه و کتابخانه در یا و شوند  نگهداري

  آنها گیهمیش  استفاده  که د پذیرمی شرط  این با را هامجموعه و کتابخانه بنیاد، که شود می قید نامه
  .باشد آزاد الزم، امکانات آوردن فراهم و کافی مراقبت عین در عموم، براي

  یغیرانتفاع خصوصی بخش و دولتی هايانجمن و موسسات از دسته آن به مختلف خدمات ارائه -9
 حد در دارند، ارتباط بنیاد وظایف و اهداف با آنها هايبرنامه و وظایف و اهداف که المنفعه عام و

  نداشت  شرط  به تمدید قابل و موقت صورت  به موسسات،   این به محل دادن قرار اختیار در و مقدور
  .رسدمی بنیاد امناي هیئت تصویب به که اينامهآئین اساس بر و کافی فضاي

سانی اطالع شبکه  ایجاد -10 صویري  و صوتی  نوارهاي تهیه و ر شرده  هايصفحه  و ت   هزمین در ف
  .شناسیایران

 برگزاري و شــناســی ایران تحقیقات و مطالعات کمی و کیفی ارتقاء جهت در ریزيبرنامه -11
 طتوس  فصلی  یا ماهانه سخنرانی  هايجلسه  نیز و پاسخ  و سش  پر هايجلسه  با همراه هايهمایش

  .ایرانی غیر و ایرانی پژوهشگران و دانشمندان
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ست،  يتهیه -12 صات    فهر شخ شگاه  کارنامه و م  هايکتابخانه و فرهنگی و علمی مراکز و هادان
 اريهمک و ارتباط برقراري و دارند فعالیت شناسی  ایران زمینه در انحاء از نحوي به که خارج و داخل

  اطالعات از ايگنجینه تهیه نیز و ایران اسالمی  جمهوري هايفرهنگستان  با ویژه به آنها با گسترده 
  حقیقات،ت فهرست  نشان،  و نام( غیرایرانی و ایرانی شناس اسالم  و شناس ایران دانشمندان  به مربوط
ستفاده  منظور به...)  و هامقاله و هاکتاب س  ایران زمینه در آنها علمی هايتجربه از متقابل ا   و یشنا

  .اطالعات مبادله و هافعالیت کردن هماهنگ
ــاراتی امور انجام -13 ــیکتاب و مجله کتاب، چاپ و ترجمه تالیف، تحقیق قبیل از انتش ــناس  ش

ضوعی  ستگان  و مو سی  ایران زمینه در اینها نظایر و فهر ستاوردهاي  و شنا  و رگبز ایران فرهنگی د
 و هنرمندانه و صــنعتگرانه هايجهت و هاجنبه درباره مســتند هايفیلم تهیه براي ریزيبرنامه

  .ایران معماري و هنري تاریخی، آثار تمدنی و فرهنگی
شار  -14 صلنامه  انت صی    ف ص سی   ایران تخ   و یمل ساالنه  دو یا ساالنه  گزارش تدوین نیز و شنا
  .شناسیایران هايپژوهش المللیبین

  :است زیر شرح به زاگرس ايمنطقه دفتر وظایف
 ،هنر رســوم، و آداب فرهنگ، تمدن، تاریخ، يزمینه در تحقیق و مطالعه هاياولویت تعیین -الف

  وضوع م است  ممکن که پژوهشی  مهم عناوین از فهرستی  تهیه نیز و منطقه مردم پوشش  و گویش
  .گیرد قرار کشور تحقیقاتی موسسات و هادانشگاه در باالتر و کارشناسی هايدوره هايرساله

 فمختل سطوح در پژوهشی الزم هايبرنامه تدوین و امکانات و وسایل تدارك و مقدمات تمهید -ب
  .نامهآئین در مذکور اهداف اجراي منظور به
  .منطقه به مربوط مختلف هايزمینه در یافته انجام تحقیقات و مطالعات از فهرستی تهیه -ج
ــات،  گردآوري -د ــخص   امهنزندگی تدوین و فرهیختگان و نخبگان آثار و تالیفات تحقیقات، مش

 هب مردم به آنها شناساندن جهت امر مسئوالن با همکاران و منطقه اخالق و ادب علم، دین آوراننام
  .جوانان خصوص

  .رسدمی شناسیایران بنیاد پژوهشی شوراي تصویب به که تحقیقاتی هايبرنامه انجام -ه
 ايطقهمن دفتر به بنیاد اساسنامه   چهارچوب در شناسی  ایران بنیاد سوي  از که اموري سایر  انجام -و

  .گرددمی محول
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  اندازي و افتتاحراه
  
سه  و تجهیزات ساختمان تحویل  - ضور  اي مورد نیازدر جل شاه،          با ح ستان کرمان شعبه ا ست  سرپر

ــئول پیگیري راه         ــداري مرکزي نهاوند و مسـ  اياندازي دفتر منطقه  فرماندار، معاون فرماندار، بخشـ
  زاگرس

  استان  در شناسی  رانای بنیاد اینکه به توجه با: گفت کرمانشاه  شعبه  شناسی  ایران بنیاد رئیس ،شاهی خرم ضیاءالدین  سید 
 توجه با و است  همجوار استان  با شعبه،  فاقد استان  مسئولیت  شرایطی  چنین در اساسنامه   طبق بر ندارد، ايشعبه  همدان

ستان    مردم بین فرهنگی هايقرابت به ستان  و نهاوند شهر شاه  ا سی   ایران بنیاد کرمان   شعبه  ظرن زیر نهاوند دفتر شنا
 .شد اندازيراه کرمانشاه

  بخشی هویت: گفت شد،  برگزار نهاوند مرکزي بخشداري  محل در که جلسه  این در نهاوند فرماندار ،عبدالملکی امامعلی
شور  و ملت یک تمدن و فرهنگ هویت، به ارتقا و ستحکام  در ک ست  موثر جامعه آن دوام و ا  نتوانمی را ملتی هیچ و ا

 .باشد صالبت و اقتدار داراي اشتاریخی فرهنگ و هویت تضعیف با که یافت

 با ردفت این اندازيراه راســتاي در: گفت نهاوند در شــناســیایران بنیاد اندازيراه پیگیري مســئول ،عطایی محمدرضــا
ساتی  حوزه این صاحبنظران  از مختلفی هايگروه ستی  و شده  برگزار جل   آوريجمع حال در دفتر آینده هايبرنامه از لی
 .دید خواهیم شهرستان در را آن سازنده اثرات نزدیک ايآینده در که است

  اي و آمادگی براي افتتاحپیگیري جهت تجهیز کامل ساختمان دفتر منطقه -
  مختلفاي زاگرس در دو سایز و طرح طراحی و تهیه تابلو دفتر منطقه -
  کت در مراسم افتتاحیهمسئوالن استانی و شهرستانی جهت شر ينامه براارسال دعوت -
سته  هاوندن سوب  مهم شهرهاي  جزء مختلف هايتمدن در و بوده توجه مورد گوناگون ادوار در پیو   قرار شده؛ می مح

 براي ار گذشته  ادوار استراتژیک  و اقتصادي  ویژه اهمیت ختلف،م هايتمدن شاهراه  و ابریشم  جاده مسیر  در آن گرفتن
 .است آورده ارمغان به منطقه این

 8 یا گیان ساله  هزار 6 مکشوفه  اشیا  از آن تاریخی و هنري دستاوردهاي  و نهاوند ساله  هزار چند تمدن به که هنگامی
  اقتصادي  ی،صنعت  هايپیشرفت  و شهر  این باستانی  عظمت به افکنیممی نظر آن امروزي تاثیرات تا باباقاسم  ساله  هزار
سالمی  دوره در. بریممی پی مختلف هايدوره در آن صر  افتخارات نهاوند نیز ا  و علما پرورش دارد، را خود فرد به منح

 .شودمی محسوب منطقه این براي دیگري افتخار برگ اسالمی سرشناس دانشمندان
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 و تاریخی هايقرابت داراي شود، می برده نام آن از نهاوند مرکزیت به عجم عراق نام با اسالمی  دوران در که ايمنطقه
سیاري  فرهنگی ست  ب سی  ایران بنیاد ايمنطقه دفتر رو این از ا شش  جهت زاگرس نام با شنا ستان   پو   نهاوند، هايشهر
 .گردید تاسیس نهاوند شهرستان در نورآباد و تویسرکان الشتر، مالیر، بروجرد،

  
اي زاگرس در هفته پژوهش و همزمان با  دفتر منطقه شــناســیایرانبرگزاري مراســم افتتاح بنیاد  -

سم  شت  مرا شگران  بزرگدا ستان    پژوه ضور   شهر ضور نهاوند؛ با ح   معاون علیزاده، الهقدرت دکتر ح
سانی اطالع سی   ایران بنیاد المللبین امور و ر  بنیاد رئیس شاهی، خرم ضیاءالدین  سید  دکتر ؛شنا
سی   ایران ستان  شعبه  شنا شاه؛  ا صور  دکتر کرمان شگاه  رئیس غالمی، من  ضا ر مهندس بوعلی؛ دان

سی،  سانی  نیروي منابع معاون قیا ستاندار  ان   و آموزش مدیرکل مجاهد، ظاهرپور مهندس همدان؛ ا
ستانداري  پژوهش سئولین  از جمعی و نهاوند فرماندار عبدالملکی، امامعلی همدان؛ ا ستان    م  شهر

  نهاوند
 حمدم سید اهللا آیت حضرت محضر را خود دریغبی تشکر دفتر این اندازيراه براي دانممی الزم: گفت نهاوند رماندارف

 .کنم تقدیم شناسیایران بنیاد در همکارانشان دیگر و علیزاده دکتر و ايخامنه

 براي که هم عطایی آقاي گرامی برادر و شاهیخرم دکتر آقاي جناب از است الزم همچنین: افزود عبدالملکی امامعلی
 .نمایم تشکر صمیمانه دادند، انجام را الزم هاپیگیري دفتر این اندازيراه

 نمسئولی و مردم به را ايخامنه اهللا آیت حضرت سالم است الزم چیز هر از پیش:  گفت شناسیایران بنیاد معاون
 به وجهت با اما باشند، داشته زاگرس از منطقه این به سفري داشتند تمایل ایشان خود کنم، اعالم نهاوند شهرستان

 .برسم شما خدمت ایشان از نمایندگی به که کردند مامور را بنده دارند، ایام این که کسالتی

 ینا تاسیس پیگیر که همکارانی عطایی، آقاي و شاهیخرم آقاي از است الزم همچنین: افزود علیزاده الهقدرت دکتر
 هستیم، اوندنه مرکزیت به زاگرس ايمنطقه دفتر شناسیایران بنیاد افتتاح شاهد امروز که کنم تشکر هم بودند، دفتر
 وششپ نیز را الشتر و نورآباد تویسرکان، بروجرد، مالیر، نهاوند، هايشهرستان به مربوط مسائل است قرار دفتر این
 .دهد

 زا فراتر ایران. شناختن یا شناسی بعد و ایران اول هستیم، تماس در واژه دو با شناسیایران بنیاد در: داد ادامه وي
 انجه از وسیعی بخش در که دیگر موارد بسیاري و سنن فرهنگ، رسوم، و آداب تاریخ، یک داراي جغرافیایی مرزهاي

 .کنیممی تعبیر فرهنگی ایران به آن از ما که است بوده حاکم
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 ما شناخت. اسالم از بعد ایران و بوده جهانی بزرگ قدرت که اسالم از قبل ایران یکی دارد، وجه دو ایران: افزود علیزاده
 با ما تاریخی تمدن که دورانی خصوص به هست هم اسالم از پس ایران بلکه نیست، اسالم از قبل ایران صرف

 .شد قرین اسالمی فرهنگ

 مراکز در دیگر شعبه 13 شناسیایران بنیاد: گفت دفتر این اندازيراه در نهاوند فرماندار همکاري از تشکر ضمن وي
 هیچ ما نونک تا شود؛می تاسیس استان مرکز از غیر در که است شناسیایران بنیاد واحد اولین دفتر این و دارد هااستان

 یعطای آقاي و شاهیخرم دکتر لطف و فرماندار جناب همت به هم این و نداشتیم هااستان مراکز از غیر در نمایندگی
 .شود تاسیس نهاوند شهرستان در دفتر این که کردند پیگیري که بود

  
  اي زاگرس و رونمایی از آنطراحی و چاپ تمبر یادبود افتتاحیه دفتر منطقه -



 

 اي زاگرسشناسی دفتر منطقهگزارش عملکرد بنیاد ایران                                       18

 

  پژوهش
  
  آوري بخشی از منابع پژوهشی و میدانی در خصوص مفاخر و دانشمندان منطقهجمع -
  شهرستان نهاوندتدوین بخش اول مفاخر و دانشمندان  -
ــگران جهت همکاري در برگزاري همایش         - ــاتید و پژوهشـ ــئولین، اسـ گویش «هماهنگی با مسـ

  به عنوان پنل اختصاصی همایش زبان ایرانی در کرمانشاه» نهاوندي
مه،           جمع - ــی از فرهنگ عا به عنوان بخشـ هاي محلی  یدانی در خصـــوص غذا آوري اطالعات م

  و استفاده از این غذاها یابی دالیل پختبندي و ریشهدسته
  هاتدوین بخش اول غذاهاي محلی زیر گروه آش -
ــی، عکس  - ــایی، بررس ــناس ــی و مطالعه میدانی و کتابخانهبرداري، فیشش ــوص نویس اي در خص

  شناسی عالئم و نمادهاي استفاده شده در سنگ قبورهاي منطقه و همچنین نمادگورستان
ستفاده       - صاویر ا سازي ت شهرستان نهاوند که در موزه      بررسی و باز شده روي خمره بدست آمده از 

 شود، به منظور بازیابی داستان استفاده شده    داري میگمش نگهآبگینه تهران تحت عنوان خمره گیل
گمش مربوط باشـــد بلکه محتمل اســـت از افســـانه یا رســـد به گیلدر این خمره که به نظر نمی

  ناشناخته مانده است اي بومی حکایت کند که تا کنوناسطوره
  هاي باستانی مورد استفاده در منطقهاي و میدانی پیرامون آئینآوري اطالعات کتابخانهجمع -
آوري اطالعات در خصوص بازیابی تقویم محلی که تا صد سال پیش در منطقه مرسوم بوده     جمع -

  شده استهاي محلی تدوین میو بر مبناي باورها و آئین
صوص منطقه آوري اطالجمع - شت نهاوند عات در خ ستین    مالیر که به نظر می-اي در د سد نخ ر

  گاه بشر در محدوده زاگرس میانی باشدسکونت
س نویآوري اطالعات در خصوص زبان لري و هماهنگی با فعالین این حوزه تا حد تهیه پیش جمع -

  ها مختلف زبان لريالخط جامع گویشرسم
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  کتابخانه و مرکز اسناد
  
  اي زاگرسشناسی منطقه تحت پوشش فعالیت دفتر منطقهنجام کتابا -
ــناد که از ســوي    - رایزنی جهت تخصــیص مکان مناســب جهت کتابخانه تخصــصــی و مرکز اس

  فرمانداري تخصیص شده است
  اهدا کتاب از سوي فرمانداري و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نهاوند -
  توسط آقایان حسین زرینی، محمد رضا عطایی و پیمان امرایی اهدا کتاب به کتابخانه تخصصی -
صیص مبلغ   - شتمین       10تخ ست و ه سوي فرماندار نهاوند جهت خرید کتاب از بی میلیون ریال از 

  المللی کتاب تهراننمایشگاه بین
 ســند 300آوري تصــویر بیش از اي زاگرس با جمعاندازي مرکز اســناد دفتر منطقهآغاز فرایند راه -

سالمی و از بین اهالی          شوراي ا سناد مجلس  ستان نهاوند از کتابخانه، موزه و مرکز ا شهر مربوط به 
  فرهنگی شهرستان

اي زاگرس با توجه به ورود جهان به عصر دیجیتال، فرآیند ایجاد کتابخانه دیجیتال در دفتر منطقه -
تا کنون بیش از       که  ــت  حال پیگیري اسـ تال     4000در  تاب دیجی حال  عنوان ک گردآوري و در 

  نویسی استفهرست
هاي تاریخی با  هایی از سـفال هایی از سـنگ قبور قدیمی در حال نابودي و نمونه آوري نمونهجمع -

  هماهنگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
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  بانک اطالعات
  
  تهیه فرم اطالعات پژوهشگران -
ــال فرم اطالعات - ــاد اســالمی، آموزش و  ها، ابه دانشــگاه پژوهشــگران ارس دارات فرهنگ و ارش

  به منظور شناسایی پژوهشگران فعال در منطقه و میراث فرهنگی در سطح منطقه پرورش
  فراخوان عمومی فرم اطالعات پژوهشگران از طریق تارنما و پوستر -
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  سایر
  
ستان نهاوند          - شهر سالن اجتماعات فرمانداري  شورتی در  شوراي م سه  ض برگزاري اولین جل ور با ح

  سرپرست شعبه استان کرمانشاه
  اي زاگرسبرگزاري دومین جلسه شوراي مشورتی در محل دفتر منطقه -
  تدوین تقویم جلسات شوراي مشورتی -
  اي زاگرسهاي تحت پوشش دفتر منطقههماهنگی جهت ارتباط بیشتر با سایر شهرستان -
اي زاگرس مطابق دســـتورالعمل بنیاد طقهآغاز مراحل تدوین برنامه بلند مدت پنج ســـاله دفتر من -

  شناسیایران
ــش اخبار مربوط به دفتر منطقه  - ــانه جهت پوش ــحاب رس ــات با اص اي هماهنگی و برگزاري جلس

  زاگرس
ــریه زاگرس - ــار نش ــی جهت انعکاس فعالیتهماهنگی جهت انتش ــناس ــتاوردهاي بنیاد ش ها و دس

  قهاي زاگرس در سطح منطو دفتر منطقه شناسیایران
شاهیر  و فرهنگ تاریخ، نامهدانش پژوهش و ریزيبرنامه مدیریت، شوراي شرکت در   - ستان  م   ا

  همدان
  هماهنگی با کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی جهت تهیه منابع و همکاري -
ــازمانبرگزاري طرح حمایت از بلوط - ــطح منطقه هاي زاگرس با همکاري س هاي مردم نهاد در س

  لرنشین زاگرس
  هاي همکاري مشتركزمینه نگی، صنایع دستی و گردشگري جهتجلسه با مسئول میراث فره -
  هاي پژوهشیهاي منطقه جهت همکاريجلسه روساي دانشگاه -
  اندازي و تجهیز کتابخانهساز جهت جذب کمک در راهجلسه با مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه -
و   ناسی ش ایرانهاي عمومی شهرستان جهت تهیه لیست کتب حوزه    خانهجلسه با رئیس اداره کتاب  -

  تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع موجود در سطح شهرستان
ــتان و هماهنگی جهت برگزاري زنگ   - ــهرس ــی اداره آموزش و پرورش ش ــه با معاون آموزش جلس

سی  ایران سابقه دانش  شنا سی  ایرانآموزي در مدارس و برگزاري م شکیل امهو برن شنا  ریزي جهت ت
سی شن ایراناي زاگرس و اداره آموزش و پرورش جهت تبیین مفاهیم کارگروه مشترك دفتر منطقه    ا

  آموزان و فرهنگیان منطقهبین دانش
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  تارنما
  

اي ه اي زاگرس جهت ارتباط بهتر و انعکاس اخبار و فعالیت      اندازي دفتر منطقه  از اولین روزهاي راه 
شده، تارنمای  صفحه نیمه انجام  سمی دفتر منطقه ی با عنوان  اي زاگرس به آدرس ذیل آغاز به کار ر

  کرد:
http://nahavandology.blog.ir 


