
 (7139اصدّن ادبیات ٍ ػلَم اًساًی)چاپ دٍ                                                                                       کالس 3کتاب تاسیخ   3فؼالیت ّای دسس 

 قضٍیي 2دبیش دبیشستاى ّای ًاحیِ  –تْیِ کٌٌذُ : سیذ کوال یؼقَبی کاسضٌاس اسضذ تاسیخ 

 ( :23)ظ  1فؼالیت 

 تالش بشای دست یافتي بِ رخایش ، هٌابغ ٍ هَاد اٍلیِ ایشاى اص عشیق سیاست تَسؼِ علبی اَسضی -1

 تالش دس جْت تسلظ بش باصاس ایشاى اص عشیق صذٍس ّوِ ًَع کاال ٍ هحصَالت -2

 تالش بشای ًفَر ٍ سلغِ بش ایشاى اص عشیق اَخز اهتیاصات هتؼذد سیاسی ٍ اقتصادی -3

 گاُ حاکوِ قاجاس بِ هٌظَس سلغِ ّوِ جاًبِ بش ایشاى بِ ػٌَاى دسٍاصُ ٌّذتالش بشای ًفَر دس دست -4

 (:35) بشسسی ضَاّذ ٍ هذاسک( )2فؼالیت 

قشاس دادُ تؼشیف ٍ توجیذ  هَسد اص ّش جْتبَیژُ اقتذاس صذس اػظن سا ًَیسٌذُ دس ٍصف کواالت قائن هقام فشاّاًی بِ حق کن ًگزاضتِ ٍ  :  (1جَاب 

با  ، ادػای سلغٌت ضَسیذُ بَد ، باکِ پس اص هشگ پذس فشصًذ فتحؼلیطاُ ٍ حاکن فاسس ) پذس ًَیسٌذُ ( « ٌؼلی هیشصا فشهاًفشها حسی» است. اگشچِ 

ًَیسٌذُ کیٌِ ای ضخصی اص قائن هقام بِ  اها بِ ًظش هی سسذ، بشادس کَچک هحوذ ضاُ قاجاس ضکست خَسد « تَسظ فیشٍصهیشصا »  دسایت صذس اَػظن ٍ

 ٍ اًصاف سا دس باسُ اٍ سػایت ًوَدُ است. با ایي ٍجَد اگش ًَیسٌذُ بِ هَضَع پذسش ّن اضاسُ هی کشد قابل دسک هی بَد.ِ دل ًگشفت

ٍی ، جلَگیشی اص دخالت ّای ٍ ًفَر ًاپزیشی  دس سشٍ ساهاى دادى بِ اهَس کطَس قائن هقام فشاّاًی هوتاص ( : بشابش هتي ، با تَجِ بِ ضخصیت2جَاب 

خَد دس بشقشاسی ًظن ٍ ساهاى دّی بِ اٍضاع ، ٍ حتی ضاُ دس اهَس هختلف ، کاهالً با سٍیِ ٍ سٍحیات ٍی ساصگاس بَدُ است. ایي اقذاهات دسباسیاى 

بی تشدیذ ًقص داضتِ است ٍ بخطی اص قضاٍت هثبت تاسیخ دس باسُ اٍ بِ لحاػ ّویي هَاضغ ضجاػاًِ ٍی بَدُ است. اگشچِ ایي اقذاهات کطَس جاسیِّ 

 س ًْایت بِ قیوت بشکٌاسی ٍی اص صذاست اًجاهیذ. د

  هٌابغ : (:37کاٍش خاسج اص کالس )ظ

هَجَد دس ، 1377بِ فشًگستاى، تْشاى، ساصهاى اسٌاد هلی پژٍّطکذُ اسٌاد،  اٍل سفش قاضیْا ، فاعوِ ، سٍصًاهِ خاعشات ًاصشالذیي ضاُ دس  -

، بخص: اّذایی  ، هحل ًگْذاسی: ػالهِ سفیؼی قضٍیيBF0000445 0801 ، باسکذ: 491 /40 ى961س:سدُکتابخاًِ ػالهِ سفیؼی ،  

 غالهشضا سفیؼی

، هَجَد دس  1379بِ فشًگستاى، تْشاى، ساصهاى اسٌاد هلی پژٍّطکذُ اسٌاد،  سفش دٍمقاضیْا ، فاعوِ ، سٍصًاهِ خاعشات ًاصشالذیي ضاُ دس  -

، بخص:  ، هحل ًگْذاسی: ػالهِ سفیؼی قضٍیيBF0000446 0801کذ: ، باس 491 /40 ى961س : سدُکتابخاًِ ػالهِ سفیؼی قضٍیي ، 

 اّذایی غالهشضا سفیؼی

، بخص:  هحل ًگْذاسی: ػاسف قضٍیٌی قضٍیي، BF17351 0101، باسکذ:  559 /2404507 ى261س:سدُکتابخاًِ ػاسف قضٍیٌی ،  -// 

 پایگاُ اصلی



بِ فشًگستاى، تْشاى، ساصهاى اسٌاد هلی دفتش پژٍّص ٍ  َمسسفش سٍصًاهِ خاعشات ًاصشالذیي ضاُ دس سضَاًی ، هحوذ سضا ٍ قاضیْا ، فاعوِ ،  -

، هحل ًگْذاسی: ػاسف قضٍیٌی BF3702 0101، باسکذ:  491 /40 ى261:سدُ ، هَجَد دس کتابخاًِ ػاسف قضٍیٌی ، 1369تحقیقات، 

 1، ضواسُ جلذ ًسخِ:  ، بخص: پایگاُ اصلی قضٍیي

 : (93)ظ بشسسی ضَاّذ ٍ هذاسک ( )3فؼالیت 

 اضکاالت ًظام هالیاتی بشابش تَضیحات هَسگاى ضَستش :

 هَسٍثی بَدى ضغل هستَفی گشی -

 بش ًحَُ هحاسبِ هالیات هٌاعق هختلف ٍ اسٌاد ٍ دفاتش هشبَعِهستَفیاى احاعِ کاهل  -

 دٍلتی دس ایي خصَظبِ هقاهات هستَفیاى داًستي دفاتش هالیاتی ٍ احیاًاً ػذم پاسخگَیی  اًحصاسی -

 ػذم ضفافیت دفاتش هالیاتی ٍ هقاٍهت هستَفیاى دس خصَظ ّشگًَِ حسابشسی احتوالی -

 (:41) بحث ٍ گفتگَ()ظ 4فؼالیت 

 ًاتَاًی دٍلت هشکضی دس بشقشاسی ًظن ٍ اهٌیت داخلی ٍ سشکَب ضَسش ّای داخلی ٍ ساّضًی ٍ ... -

 کِ بِ دفؼات باػث ضشس ٍ صیاى ضذُ ٍ باػث جذایی هٌاعق صیادی اص ایشاى ضذ. ًاکاسآهذی دٍلت ایشاى دس هقابلِ با تْذیذّای خاسجی -

  (:43) فکش کٌین ٍ پاسخ دّین()ظ 5فؼالیت 

 ًظاهی : فقذاى استص دائوی ٍ ساصهاى دّی ضذُ ، قذیوی بَدى ساص ٍ بشگ جٌگی ایشاًیاى ، ػذم آضٌایی بِ فٌَى ًظاهی سٍص دًیا -

 ی اص هٌاسبات بیي الوللی ٍ ًاتَاًی دس هزاکشات ٍ بشٍص بشخی خیاًت ّاسیاسی : بی اعالػی هأهَسیي سیاس -

 اقتصادی : ػذم تأهیي هخاسج سٌگیي ًظاهی با تَجِ بِ ضؼف بٌیِ اقتصادی ایشاى ٍ فساد گستشدُ دسباس قاجاس -

یسی ّا ٍ ضکست دس جٌگ با سٍسیِ تکیِ ی بیص اص حذ بِ قَل ٍ قشاسّای دٍ کطَس اًگلیس ٍ فشاًسِ کِ حاصلی جض ًفَر آًْا بِ ٍیژُ اًگل -

 ًذاضت.

 (:43) تحلیل ٍ قضاٍت()ظ 6فؼالیت 

ط دٍلتوشداى قاجاس دس هَاجِْ با هطکالت بیي الوللی ٍ ػذم بشًاهِ سیضی صحیح دس هزاکشات سیاسی با دٍل استؼواسگش بِ ًظش هی سسذ ایي فشَضؼف هُ

ًکِ اص هتي بشهی آیذ ، ًاصشالذیي ضاُ بِ ٍضَح بِ ضؼف ًظاهی ایشاى دس هَاجِ با دٍلت دٍلت سا دس هَضؼی اًفؼالی قشاس دادُ بَد . اص سَی دیگش چٌا

 هتجاٍص سٍسیِ اضاسُ هی ًوایذ ٍ اص بذقَلی ّای دٍلت اًگلیس دس کوک ّای ًظاهی گلِ هٌذ است.

 


