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ــد  ــه بای ــه ک ــر آنچ ه
دانشــگاه  دربــاره 

بدانیــد. تهــران 
هدیه تقی زاده

دانشــگاه▪تهــران▪اولیــن▪دانشــگاه▪ایران▪اســت▪و▪در▪ســال▪
۱3۱3▪بــه▪دســتور▪رضا▪شــاه▪پهلــوی▪ســاخته▪شــده▪▪اســت.▪
ــات▪طــرح▪تأســیس▪ ــد▪کــه▪کلی ــا▪کرده▪ان ــع▪ادع برخــی▪مناب
ــر▪ ــه▪وزی دانشــگاه▪تهــران▪توســط▪دکتــر▪محمــود▪حســابی▪ب

فرهنــگ▪وقــت▪پیشــنهاد▪داده▪شــده▪اســت.
آمــوزش▪عالــی▪ از▪مؤسســات▪ تهــران▪ الگــوی▪دانشــگاه▪
ــاختمان▪های▪ ــان▪س ــی▪طراح ــد▪و▪حت ــته▪ش ــه▪برداش فرانس
ــد▪و▪دروس▪و▪ ــوی▪بودن ــین▪فرانس ــران▪مهندس ــگاه▪ته دانش
ــی(▪ ــای▪فعل برنامه▪هــای▪هنرکــده▪)دانشــکده▪هنرهــای▪زیب
ملــی▪ عالــی▪ دانش▪ســرای▪ الگــوی▪ اســاس▪ بــر▪ دقیقــًا▪
هنرهــای▪زیبــای▪پاریــس▪طراحــی▪شــد.▪بنابرایــن▪می▪تــوان▪

ــد. ــی▪نامی ــه▪تاریخ ــک▪خان ــن▪دانشــگاه▪را▪ی ای
ــران▪ ــدرن▪در▪ای ــی▪م ــوزش▪عال ــوی▪آم ــران▪الگ دانشــگاه▪ته
ــذاری▪آن▪در▪ ــت▪و▪تأثیرگ ــت.▪اهمی ــادر«▪اس ــگاه▪م و▪»دانش
ایــران▪آن▪▪قــدر▪زیــاد▪اســت▪کــه▪در▪دهــه▪هفتــاد▪تصویــر▪ســر▪
ــی▪ ــوزش▪عال ــاد▪آم ــوان▪»نم ــه▪عن ــران▪را▪ب ــگاه▪ته در▪دانش

ــد. ــاپ▪کردن ــکناس▪چ کشــور«▪روی▪اس
ــوان▪ ــه▪عن ــدن▪از▪آن▪ب ــا▪آرزوی▪رد▪ش ــه▪خیلی▪ه ــردری▪ک س

دانشــجوی▪دانشــگاه▪تهــران▪را▪در▪دل▪می▪پروراننــد.▪
برخــی▪بــر▪ایــن▪عقیــده▪هســتند▪که▪طــرح▪ســردر▪دانشــگاه،▪

از▪تصویــر▪خیالــی▪دو▪پرنــده▪▪اســت▪کــه▪ الهام▪گرفتــه▪
بال▪هایشــان▪را▪بــرای▪اوج▪گرفتــن▪و▪برخاســتن▪از▪زمیــن▪
ــه▪ ــه▪ب ــی▪ک ــال▪کتاب ــد.▪عــده▪ای▪دیگــر▪آن▪را▪تمث ــاز▪کرده▪ان ب
ــد▪ ــدگان▪گذاشــته▪شــده▪می▪دانن ــل▪دی ــاز▪در▪مقاب صــورت▪ب
از▪ امــا▪ اســت.▪ تحقیــق▪ و▪ مطالعــه▪ ارزش▪ بیان▪گــر▪ کــه▪
تاریخچــه▪و▪نحــوه▪ســاخت▪ایــن▪ســردر▪اطالعــات▪و▪اســناد▪

ــده▪اســت. ــه▪دســت▪نیام ــی▪ب کامل
ــا▪ ــم▪و▪وارد▪محوطــه▪دانشــگاه▪شــویم▪ب از▪ســر▪در▪کــه▪بگذری

دانشــکده▪های▪مختلفــی▪روبــرو▪می▪شــویم.▪
ــوم،▪ ــس▪عل ــی،▪پردی ــای▪فن ــکده▪ه ــزی▪دانش ــس▪مرک پردی
پردیــس▪هنرهــای▪زیبــا،▪دانشــکده▪ادبیــات▪و▪علوم▪انســانی،▪
دانشــکده▪حقــوق▪و▪علــوم▪سیاســی▪و▪دانشــکده▪هــای▪علــوم▪
پزشــکی▪در▪ســایت▪مرکــزی▪دانشــگاه▪تهــران▪در▪قلــب▪تهران▪
هســتند.▪)البتــه▪دانشــگاه▪علــوم▪پزشــکی▪تهران▪و▪دانشــگاه▪
تهــران▪دو▪دانشــگاه▪جــدا▪هســتند▪ولــی▪محوطــه▪آن▪هــا▪

یکســان▪اســت▪و▪کامــال▪بــه▪یکدیگــر▪راه▪دارنــد.(
بقیــه▪دانشــکده▪ها▪خــارج▪از▪ســایت▪مرکــزی▪هســتند▪و▪
فقــط▪ امیر▪آبــاد▪جمــع▪شــده▪اند.▪خیلی▪هــا▪ در▪خیابــان▪
امــا▪ می▪شناســند▪ را▪ تهــران▪ دانشــگاه▪ مرکــزی▪ پردیــس▪
ــه▪اســت▪و▪ ــیار▪گســترش▪یافت ــون▪بس ــران▪اکن دانشــگاه▪ته
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پردیــس▪هــای▪مختلــف▪آن▪در▪شــهرهای▪مختلــف▪ایــران▪از▪
ــل:▪دانشــکده▪هــای▪ ــد.▪مث ــوب▪وجــود▪دارن ــا▪جن شــمال▪ت
فنــی▪فومــن▪و▪کاســپین،▪پردیــس▪بین▪المللــی▪کیــش،▪
پردیــس▪کشــاورزی▪و▪منابــع▪طبیعــی▪کــرج،▪پردیــس▪فارابی▪

ــت. ــان▪پاکدش ــس▪ابوریح ــم▪و▪پردی ق
وســعت▪دانشــگاه▪تهــران▪بیشــتر▪از▪یــک▪میلیــون▪متــر▪مربــع▪
بــراورد▪شــده▪اســت▪و▪بــا▪44▪دانشــکده،▪بیشــتر▪از▪5۰ 
ــر▪ ــی،▪2۰۰۰▪نف ــی،▪پژوهشــی▪و▪مطالعات موسســه▪تحقیقات
ــتاد▪ ــر▪اس ــش▪از▪46۰▪نف ــت،▪بی ــت▪علمی▪ثاب ــای▪هیئ اعض
ــی▪ ــی▪خیل ــگاه▪خیل ــک▪دانش ــجو▪ی ــزار▪دانش ــام▪و▪52ه تم

بــزرگ▪محســوب▪می▪شــود.
و▪امــا▪از▪فضــای▪فوق▪العــاده▪زیبــای▪دانشــگاه▪هــر▪چــه▪
بگویــم▪کــم▪گفتــه▪ام.▪محیطــی▪سر▪ســبز▪و▪خــرم▪کــه▪همچون▪
باغــی▪در▪دل▪دود▪و▪دم▪خیابــان▪انقــالب▪اســت.▪صــدای▪
پرنــدگان▪حتــی▪در▪شــب▪هــم▪قطــع▪نمی▪شــود.▪گاهــی▪هــم▪

ــه▪چشــمتان▪میخــورد. ــدگان▪ب ــرواز▪دســته▪ای▪پرن پ
وقتــی▪در▪محوطــه▪قــدم▪می▪زنــی،▪دانشــجوها▪را▪گــروه▪
ــد.▪ ــم▪داده▪ان ــا▪ل ــه▪دور▪هــم▪روی▪چمن▪ه ــی▪ک ــروه▪می▪بین گ
صــاف▪ هــم▪ بعضی▪هــا▪ میخورنــد،▪ املــت▪ بعضی▪هــا▪
ــا▪ ــد▪مافی نشســته▪اند▪و▪چشمانشــان▪را▪بســته▪اند▪چــون▪دارن
ــغ▪و▪ ــده▪و▪جی ــک▪طــرف▪صــدای▪خن ــد.▪از▪ی ــازی▪می▪کنن ب
داد▪می▪شــنوی▪و▪نــگاه▪کــه▪می▪کنــی▪می▪بینــی▪یــک▪نفــر▪بــا▪
صورتــی▪پــر▪از▪کیــک▪و▪لباس▪هایــی▪ســفید▪از▪بــرف▪شــادی▪و▪
همــه▪می▪خواهنــد▪بــا▪او▪عکــس▪بگیرنــد.▪اگــر▪شیطنتشــان▪
گل▪کنــد▪ممکــن▪اســت▪او▪را▪روی▪دست▪هایشــان▪بلنــد▪

ــدش. ــروی▪مســجد▪بیندازن ــد▪و▪در▪دریاچــه▪روب کنن
امــا▪چیــزی▪کــه▪گفتنــش▪خالــی▪از▪لطــف▪نیســت▪ایــن▪
حقیقــت▪اســت▪کــه▪دانشــگاه▪تهــران▪فضایــی▪سیاســی▪دارد▪
و▪هــر▪از▪چندگاهــی▪عــده▪ای▪دانشــجو▪را▪می▪بینــی▪کــه▪دور▪
هــم▪جمــع▪شــده▪اند▪و▪شــعار▪می▪دهنــد.▪خودتــان▪هــم▪
بهتــر▪می▪دانیــد▪کــه▪دانشــجویان▪از▪قدیم▪االیــام▪مطالبه▪گــر▪

و▪نگــران▪بوده▪انــد.
دانشــجوبان▪ ارتبــاط▪ باعــث▪ متنــوع▪ هــای▪ دانشــکده▪
ــو▪یــک▪ ــا▪همدیگــر▪می▪شــود.▪مثــال▪ت رشــته▪های▪مختلــف▪ب
بچــه▪فنــی▪هســتی▪امــا▪ســر▪ســوزن▪ذوقــی▪هــم▪در▪ادبیــات▪
اســتاد▪ کالس▪ ســر▪ بــروی▪ می▪توانــی▪ بنابرایــن▪ داری.▪
شــفیعی▪کدکنــی▪بنشــینی.▪البتــه▪یکــی▪دو▪ســاعتی▪زودتــر▪
ــر▪ ــد.▪اگ ــد▪آم ــرت▪نخواه ــی▪گی ــون▪صندل ــروی▪چ ــد▪ب بای
هــم▪اهــل▪تئاتــر▪و▪موســیقی▪یــا▪شــاید▪فلســفه▪هســتی،▪در▪

ــت. ــاز▪اس ــت▪ب ــه▪روی ــکده▪ها▪ب دانش
کنــار▪هــم▪قــرار▪گرفتــن▪بیشــتر▪از▪هــزار▪رشــته▪به▪دانشــجوها▪
ــف▪کار▪ ــروژه▪هــای▪مختل ــا▪هــم▪روی▪پ ــا▪ب ــد▪ت کمــک▪می▪کن

کننــد▪و▪ایــن▪مهــم▪تریــن▪ویژگــی▪دانشــگاه▪تهــران▪اســت.
ــی،▪ ــر،▪مهندس ــانی،▪هن ــوم▪انس ــوزه▪عل ــته▪هایی▪در▪ح رش
علــوم▪پایــه▪و▪کشــاورزی.▪اصــال▪بــه▪همیــن▪دلیــل▪اســت▪کــه▪

ــد. ــع▪می▪نامن ــک▪دانشــگاه▪جام ــران▪را▪ی دانشــگاه▪ته
و▪ دانشــگاه▪ها▪ بــا▪ خوبــی▪ ارتبــاط▪ تهــران▪ دانشــگاه▪
مراکــز▪تحقیقاتــی▪جهــان▪دارد▪و▪هــر▪ســاله▪بــا▪حمایــت▪
دانشــگاه،▪تعــداد▪قابــل▪توجهــی▪دانشــجو▪بــرای▪اســتفاده▪
اعــزام▪ از▪کشــور▪ بــه▪خــارج▪ از▪فرصت▪هــای▪مطالعاتــی▪
ــا▪شناخته▪شــده▪▪ ــن▪دانشــگاه▪در▪سراســر▪دنی می▪شــوند.▪ای
ــا▪هســتید،▪ ــن▪ماجراه ــالی▪و▪ای ــال▪اپ ــه▪دنب ــر▪ب اســت▪و▪اگ
ــاال▪ ــتان▪را▪ب ــانس▪پذیرش ــودن▪شــما▪ش ــی▪ب دانشــگاه▪تهران

می▪بــرد.
ــی▪ ــه▪خوب ــی▪رتب ــران▪در▪رتبه▪بندی▪هــای▪جهان دانشــگاه▪ته
دارد▪و▪در▪خیلــی▪از▪ایــن▪رتبه¬بندی▪هــا▪عنــوان▪برتریــن▪
دانشــگاه▪کشــور▪را▪کســب▪کــرده▪اســت.▪مثــال▪در▪رتبه▪بنــدی▪
Shanghai 2۰2۰▪رتبــه▪4۰۰-3۰۱▪جهــان▪و▪اول▪ایــران،▪
در▪رتبه▪بنــدی▪Webometrics 2۰2۰▪رتبــه▪4۱8▪جهــان▪
و▪اول▪ایــران▪و▪در▪رتبــه▪بنــدی▪URAP 2۰2۰▪رتبــه▪245 
جهــان▪را▪بــه▪دســت▪آورده▪اســت.▪امــا▪در▪برخــی▪رشــته▪های▪
ــای▪دو▪ ــن▪دارد▪و▪رتبه▪ه ــرای▪گفت ــژه▪ای▪ب ــرف▪وی ــاص▪ح خ

ــت ــرده▪اس ــب▪ک رقمی▪کس
دریافــت▪جایــزه▪صلــح▪نوبــل▪توســط▪شــیرین▪عبــادی▪)تنهــا▪
ایرانــی▪دارنــده▪جایــزه▪صلــح▪نوبــل(،▪جایــزه▪اســکار▪توســط▪
اصغــر▪فرهــادی▪)اولیــن▪کارگــردان▪ایرانــی▪دارنــده▪اســکار(،▪
ســاخت▪ بیــرکار،▪ کوَچــر▪ توســط▪ ▪2۰۱8 فیلــدز▪ مــدال▪
ــات▪جــراح▪ ــات▪ســورنا،▪رب ــزال،▪رب ــل▪خورشــیدی▪غ اتومبی
ــا▪دســتاورد▪علمــی▪و▪فرهنگــی▪ ــا▪بخشــی▪از▪صده و▪...▪تنه

ــران▪هســتند. دانشــگاه▪ته
از▪حــق▪نگذریــم▪نمی▪تــوان▪لــذت▪داشــتن▪مــدرک▪دانشــگاه▪
ــگار▪آدم▪هــا▪جــور▪ ــا▪آن▪را▪انــکار▪کــرد.▪ان تهــران▪و▪پــز▪دادن▪ب
ــر▪ ــا▪ایــن▪مــدرک▪راحت▪ت ــگاه▪می▪کننــد▪و▪ب ــو▪ن ــه▪ت دیگــری▪ب

ــی. ــدا▪کن ــی▪کار▪پی می▪توان
دانشــگاه▪تهــران▪ارتبــاط▪نزدیــک▪بــا▪صنایــع▪و▪ســازمان▪های▪
ایــن▪ بــا▪ ایــران▪دارد▪و▪دانشــجویان▪می▪تواننــد▪ اجرایــی▪
پشــتوانه▪پروژه▪هــای▪علمی▪خودشــان▪را▪در▪ســطح▪ملــی▪
انجــام▪دهنــد▪کــه▪همیــن▪می▪توانــد▪زمینــه▪ای▪بــرای▪شــغل▪
آینده▪شــان▪باشــد.▪همچنیــن▪می▪تواننــد▪بــا▪حمایــت▪پــارک▪
علــم▪و▪فنــاوری▪ایده▪هــای▪خالقانه▪شــان▪را▪بــه▪کســب▪و▪کار▪
ــد▪و▪خودشــان▪شــغل▪آینده▪شــان▪را▪بســازند. ــل▪کنن تبدی

کتابخانــه▪مرکــزی:▪ایــن▪کتابخانــه▪کــه▪بلندترین▪ســاختمان▪
پردیــس▪مرکــزی▪اســت،▪بزرگ▪تریــن▪کتابخانــه▪دانشــگاهی▪
ایــران▪می▪باشــد▪و▪شــامل▪انبوهــی▪از▪گنجینه▪هــای▪خطــی▪
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و▪کتاب▪هــای▪نفیــس▪اســت.▪دانشــجویان▪می▪تواننــد▪عــالوه▪
بــر▪اســتفاده▪از▪کتا▪بخانــه▪اختصاصــی▪دانشــکده▪خــود،▪بــه▪
ــزی▪ ــه▪مرک ــای▪کتابخان ــن▪و▪حضــوری▪از▪مزای صــورت▪آنالی

ــوند. ــد▪ش بهره▪من
مرکــز▪مشــاوره▪دانشــگاه▪تهران،▪چتــر▪حمایتی▪روانشناســان▪
و▪مشــاوران▪خبــره▪بــرای▪دانشــجویان▪بــه▪صــورت▪حضــوری▪
و▪تلفنــی▪در▪تمــام▪طــول▪تحصیــل▪در▪خوابــگاه▪و▪دانشــگاه▪
اســت.▪اگــر▪روزی▪روزگاری▪دچــار▪چالش▪هــای▪مختلــف▪
ــد▪ ــدا▪کردی ــی▪پی ــی▪شــدید،▪بحــران▪هویت روحــی▪و▪تحصیل
یــا▪هــر▪گونــه▪دغدغــه▪دیگــر،▪اعضــای▪مرکــز▪مشــاوره▪
می▪تواننــد▪بــه▪شــما▪کمــک▪کننــد.▪بــه▪هــر▪حــال▪دانشــگاه▪
ــی▪دارد▪ ــا▪دبیرســتان▪تفاوت▪های ــد▪اســت▪و▪ب محیطــی▪جدی
و▪»ممکــن«▪اســت▪شــخصیت▪جدیــدی▪کــه▪در▪میــان▪انبــوه▪
ــا▪گذشــته▪تان▪فــرق▪کنــد.▪ ــد▪کمی▪ب پســرها▪و▪دخترهــا▪داری
اگــر▪خوابگاهــی▪باشــید▪هــم▪مشــکالت▪خوابــگاه▪و▪دلتنگی▪
ــد.▪شــاید▪هــم▪عاشــق▪شــدید.▪ ــا▪پیــش▪می▪آی و▪ســایر▪قضای
ــد.▪در▪هــر▪صــورت▪فکــر▪می▪کنــم▪مرکــز▪ کســی▪چــه▪می▪دان

ــان▪می▪خــورد. ــه▪دردت مشــاوره▪ب
بیمــه▪درمانــی▪دانشــگاه▪تهــران:▪بــا▪اســتفاده▪از▪ایــن▪
ــز▪ ــه▪مرک ــد▪ب ــه▪مشــکل▪می▪توانی ــر▪گون ــه▪در▪صــورت▪ه بیم
ــک▪۱6  ــی▪کلینی ــران▪)پل ــان▪دانشــگاه▪ته بهداشــت▪و▪درم
آذر(▪مراجعــه▪کنیــد▪و▪از▪خدمــات▪کلینیک▪هــای▪تخصصــی▪
ــد.▪ ــره▪ببری ــرون▪اســت،▪به ــر▪از▪بی ــه▪بســیار▪ارزان▪قیمت▪ت ک
بنیــاد▪حامیــان▪دانشــگاه:▪نهــادی▪غیــر▪دولتــی▪کــه▪بــا▪
ــه▪ ــن▪شــکل▪گرفت ــگان▪و▪خیری ــی▪دانش▪آموخت ــت▪مال حمای
و▪هــر▪ســاله▪صدهــا▪نفــر▪از▪دانشــجویان▪مســتعد▪و▪برتــر▪
ــر▪از▪ ــرم▪متوالــی▪گذشــته▪باالت کارشناســی▪کــه▪معــدل▪دو▪ت

۱7▪داشــته▪باشــند▪را▪بورســیه▪می▪کنــد.
علمــی،▪ انجمن▪هــای▪ هنــری،▪ فرهنگــی▪ کانون▪هــای▪
گردش▪هــای▪ درســی،▪ غیــر▪ آموزشــی▪ کالس▪هــای▪
علمــی،▪مســابقه▪های▪فرهنگــی▪و▪هنــری،▪نمایشــگاه▪ها▪
برگــزار▪ ســال▪ طــول▪ در▪ کــه▪ مختلــف▪ جشــنواره▪های▪ و▪
ــا▪ ــگاه▪تهرانی▪ه ــه▪دانش ــا▪هم ــت▪ت ــی▪▪اس ــوند،▪فرصت می▪ش

کننــد. رشــد▪ مختلــف▪ جنبه▪هــای▪ از▪ بتواننــد▪
ــرای▪ ــی▪را▪ب ــات▪خوب از▪لحــاظ▪ورزشــی▪نیــز▪دانشــگاه▪امکان
فضاهــای▪ جملــه▪ از▪ اســت.▪ کــرده▪ فراهــم▪ دانشــجوها▪
ورزشــی▪ اســتادیوم▪ پســرها،▪ و▪ بــرای▪دخترهــا▪ ورزشــی▪
اختصاصــی،▪اســتخر▪ســر▪پوشــیده▪و▪ســالن▪های▪ورزشــی▪

مختلــف.
از▪ یکــی▪ دانشــگاه▪ فرهنگــی▪ مکان▪هــای▪ و▪ موزه▪هــا▪
جذاب▪تریــن▪امکانــات▪دانشــگاه▪اند.▪مــوزه▪جانورشناســی،▪
مــوزه▪زمین▪شناســی،▪هربالیــوم▪گیاه▪شناســی)مجموعه▪ای▪

عظیــم▪از▪گیاهــان▪طبقه▪بندی▪شــده▪ی▪ایــران▪و▪جهــان(▪
مــوزه▪مقــدم،▪مــوزه▪باستان▪شناســی،▪باغ▪مــوزه▪نگارســتان▪
ــدان ــاهکارهای▪هنرمن ــر▪و▪ش ــی▪بی▪نظی ــا▪فضــای▪تاریخ ب
ــر▪ ــاالر▪دانشــگاهی▪کشــور▪:▪اگ ــا▪ت ــوی▪تنه ــر▪مول ــز▪تئات مرک
گاهــی▪از▪روزمرگی▪هــا▪خســته▪و▪دل▪زده▪شــدید،▪می▪توانیــد▪
بچه▪هــای▪ کار▪ و▪ بزنیــد▪ مولــوی▪ تئاتــر▪ بــه▪مرکــز▪ ســری▪

ــد. ــا▪کنی ــک▪تماش ــا▪را▪از▪نزدی ــای▪زیب ــکده▪هنره دانش
یکــی▪از▪ویژگی▪هــای▪دانشــگاه▪تهــران▪کــه▪آن▪را▪از▪بقیــه▪
متمایــز▪می▪کنــد،▪افــرادی▪اســت▪کــه▪از▪ایــن▪دانشــگاه▪
فارغ▪التحصیــل▪شــده▪اند.▪)چیــزی▪حــدود▪26۰هــزار▪نفــر▪
ــوش▪ ــه▪خ ــانی▪بودندک ــا▪کس ــی▪از▪آن▪ه ــروز(▪برخ ــه▪ام ــا▪ب ت
درخشــیدند▪و▪چیــزی▪بــه▪ایــن▪جهــان▪اضافــه▪کردنــد.▪
ــد،▪نامشــان▪ ــر▪رفته▪ان ــد▪و▪اگ ــن▪در▪حیطــه▪خــود▪بودن بهتری

ــون: ــی▪همچ ــت.▪بزرگان ــده▪اس ــوز▪زن هن
محمــد▪ فروزان▪فــر،▪ بدیع▪الزمــان▪ دهخــدا،▪ علی▪اکبــر▪
باســتانی▪ محمدابراهیــم▪ قریــب،▪ بدرالزمــان▪ معیــن،▪
دانشــور،▪ ســیمین▪ زرین▪کــوب،▪ عبدالحســین▪ پاریــزی،▪
ــازرگان،▪ ــدی▪ب ــران،▪مه ــی▪چم ــابی،▪مصطف ــود▪حس محم
ــب،▪ ــی▪قری ــکرزاده،▪مرتض ــی▪عس ــا،▪لطفعل ــه▪رض فضل▪الل
محمدرضــا▪شــفیعی▪کدکنــی،▪ایــرج▪افشــار،▪محمدحســن▪
گنجــی،▪قیصــر▪امین▪پــور،▪ناصــر▪کاتوزیــان،▪محمــد▪مفتــح،▪
ــر،▪محمــد▪بهشــتی،▪ مرتضــی▪مطهــری،▪محمدجــواد▪باهن
ــپهری،▪ ــهراب▪س ــتمی،▪س ــاس▪کیارس ــز،▪عب مرتضــی▪ممی
اصغــر▪فرهــادی،▪حســین▪علیــزاده،▪ابوالحســن▪بنی▪صــدر،▪
ســید▪محمــد▪خاتمــی،▪حســن▪روحانــی،▪ســید▪موســی▪

ــدر،▪و... ص

ــه واردش  ــی ک ــر کس ــه ه ــه ب ــن خان ــی ای گوی
می شــود دو بــال می دهــد تــا بــه ســمت یــک 

زندگــی تــازه پــرواز کنــد.


