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 (CV)سوابقخلاصه 

 احمد شاكري

 

 سوابق آموزشی

عنوان دروس مورد  ردیف

 تدریس

نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه 

 علمیه

مدت 

 تدریس

 توضیحات رتبه علمی

   يک ترم انجمن قلم اموزش عناصر داستان 2

   يک ترم حوزه هنري کرج اصول اقتباس سينمايي 3

   دو ترم دانشگاه امام صادق اموزش عناصر داستان 4

    بنياد ادبيات داستاني)کرمانشاه و تبريز( اموزش عناصر داستان 5

    بنياد جانبازان و ايثارگران اموزش عناصر داستان 6

بنياد حفظ اثار و نشر ارزشهااي داها   اموزش عناصر داستان 7

 مقدس) گرگان(

   

   يک ترم صدا و سيماي جماوري اسلامي ايران اموزش عناصر داستان 8

    دوره نقد ادبي پژوهشگاه موزش عناصر داستانا 9

    دوره نقد ادبي پژوهشگاه گارگاه نقد ادبي 01

   دو سال سيما ايلم کارگاه ايلمنامه نويسي 00

دو سهههههههال  سيما ايلم کارگاه تحليل ايلمااي ديني 02

 جلسه96

  

   دو دوره ستاد اقامه نماز  نماز انشايمدرس دوره  03

   يک دوره حوزه علميه امام رضا صر داستانتدريس عنا 04

   يک دوره ارهنگسراي ارسباران تدريس عناصر داستان 05

   يک دوره تيزهوشان دبستان تدريس عناصر داستان 06

   يک دوره کانون انديشه جوان دوره نقد ادبي 07

   يک دوره کانون انديشه جوان کارگاه داستان نويسي 08

    دانشگاه صدا و سيما قم صر داستاناشنايي با عنا 09

    دوره اموزش هنر حوزه هنري اشنايي با عناصر داستان 21
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 )هنري(( جوایز علمیو

 عنوان تحقيق/ مقاله و . . . . رتبه نام جشنواره رديف

 انجمن مخفي کتاب سال قلم زرين 0

رتبهههههههه  هنر اسماني 2

 نخست

 انجمن مخفي

 انجمن مخفي رتبه دوم ال()تکنيکي ترين رمان ساردا 3

 انجمن مخفي کتاب سال غني پورحبيب شايد  4

 بيش از ده داستان کوتاه به صورت مجزا  تقدير وجشنواره شاداي دانشج 5

تقههههدير و  کتاب سال داا  مقدس 6

 تشويق

 عريان در برابر باد-سرزمين پدري

 يوسهفجشنواره داستان کوتهاه  7

 دوره اول

 مردار خوار رتبه دوم

 عريان در برابر باد  ايثار و شاادت جشنواره ادبيات 8

 نفس نخست جشنواره شعر و قصه طلاب 9

کتاب سهال جماهوري اسهلامي  01

 ايران

 انجمن مخفي نامزد

 -تقهههههدير جشنواره ادبيات داستاني ايثار 00

 -تشهههويق

 دوم و سوم

  -پي تي اس دي-راز-داستانااي کوتاه متعدد: سرزمين پدري

ن دوره جشهنواره شهاداي چندي 02

 دانشجو

  

 جشنواره داستان کوتاه يوسف 03

 دوره ششم

  رتبه سوم

 جستاري در اصطلاح شناسي و مباني ادبيات داستاني داا  مقدس تقدير قلم زرين 

 داا  مقدس يداستان اتيادب يو مبان يدر اصطلاح شناس يجستار تقدير  نشان دهخدا 

 داا  مقدس يداستان اتيادب يو مبان يدر اصطلاح شناس يجستار تقدير کتاب سال حوزه 

 داا  مقدس يداستان اتيادب يو مبان يدر اصطلاح شناس يجستار تقدير کتاب سال داا  مقدس 

    

 

 ز( همکاري علمی ـ اجرایی با مراكز و مؤسسات
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مؤسسه یا مركز  نوع همکاري ردیف

 مربوط

 توضیحات سال

   نيروي مقاومت بسيج داستاني بسيجعضو شوراي مرکزي ادبيات  0

عضو شوراي داستان بنياد حفهظ اثهار و نشهر  2

 ارزشااي داا  مقدس

   بنياد حفظ اثار

عضو شهوراي طهرح و برنامهه گهروه معهار   3

 شبکه اول سيما

   صدا و سيما

   صدا و سيما عضو شوراي ايلم و سريال شبکه قران 4

عضههو اسههبق هيدههت مههديره انجمههن قلههم  5

 )خزانه دار(يرانا

   انجمن قلم ايران

   سيما ايلم دبير شوراي قران و معار  سيما ايلم 6

تلويزيوني مشکاه بها  مجلهمجري کارشناس  7

 موضو  سينماي ديني

حهههههدودا  صدا و سيما

 برنامه31

 

مجري کارشناس برنامهه ادبهي نقهد حهال از  8

 راديو گفتگو

حهههههدودا  راديو گفتگو 

چاههههارده 

 برنامه

 

کارشناس سازمان بازرسي در جشنواره اجهر  9

 در سه دوره

   سازمان بازرسي

   وزارت ارشاد دوره2داور کتاب سال جماوري اسلامي  01

   وزارت ارشاد دوره0داور جشنواره ادبي جلال ال احمد 00

   وزارت ارشاد جشنواره ادبي قلم زرين چند دوره داور 02

   وزارت ارشاد صلجشنواره کتاب اچند دوره داور  03

   وزارت ارشاد جشنواره گام اولدو دوره داور  04

نااد نمايندگي ولي اقيه در  داور جشنواره سوختگان وصل 05

 دانشگاه

  

   بنياد حفظ اثار داور جشنواره کتاب سال داا  مقدس 06

   بنياد حفظ اثار داور جشنواره ربع قرن داا  مقدس 07

امهههه نويسهههي قرانهههي داور جشهههنواره ايلمن 08

 دانشجويان

   سيما ايلم

   بنياد حفظ اثار داور جشنواره ادبي يوسف 09
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  يک دوره جايزه ادبي اصفاان ادبي اصفاان جايزهداور  21

   بسيج دانشجويي داور جشنواره شاداي دانشجو 20

  88 شبکه قران -صدا و سيما مشاور مجموعه تلويزيوني امين و مينا 22

کارشناس برنامهه تلويزيهوني انديشهه مجري  23

 مطار

  89 0شبکه -صدا و سيما

مجري و کارشناس برنامه نقهد ادبهي کتهاب  24

 چاار

   4شبکه -صدا و سيما

   جشنواره شايد غني پور داور چند دوره جشنواره شايد غني پور 25

  89 انجمن قلم ايران دبير جشنواره قلم زرين 26

   انجمن قلم ايران ب قلمسردبير اصلنامه اصحا  27

   وزارت ارشاد داور جشنواره ادبيات عاشورايي 28

عضههو شههوراي سههردبيري ماهنامههه ادبيههات  29

 داستاني

   حوزه هنري

داور جشنواره شاخه نبات)جشنواره اسهتانااي  31

 حوزه هنري(

   حوزه هنري

   وزارت ارشاد کارشناس مرکز مطالعات و کابخواني ارشاد 30

   اداره کتاب وزارت ارشاد ارشناس مميز اداره کتاب وزارت ارشادک 32

کارشههناس سههازمان بازرسههي در دو دوره از  33

 نمايشگاه کتاب تاران

   سازمان بازرسي

  يک دوره وزارت ارشاد داوري جشنواره بانوي ارهنگ 34

کارشناس داسهتان مرکهز اارينشهااي ادبهي  35

 حوزه هنري 

   حوزه هنري

   سازمان اوقا  ديني داستانااير جشنواره داو 36

   سيما ايلم تلويزيوني عضو شوراي اقتباس 37

ي داسههتان کوتههاه دانشههگاهااداور جشههنواره  38

 پزشکي) سه دوره(

وزارت باداشههت د درمههان و 

 اموزش پزشکي

  

عضو حلقه ادبيات انديشه پژوهشگاه ارهنگ  39

 و انديشه

پژوهشگاه ارهنگ و انديشه 

 مياسلا

  

   سازمان ملي جوانان سرداور جشنواره ادبي پيامبر اعظم 41

   شبکه قرانمجهههري کارشهههناس برنامهههه سهههينماي  40
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 نقد(01ايلم01ديني)

   شبکه اول /سيما نويسنده متن برنامه مستند موزه هاي جنگ 42

منتقد کارشناس بر نامهه تلويزيهوني سهريال  43

 ديني

  قسمت 00 شبکه قران

  دوره 2  جشنواره نقد ادبي خانه کتابداور  44

  جلسه 4 شبکه قران)زنگ بعد( اموزش تلويزيوني داستان نويسي 45

عضو هيدت انتخاب اولين جشنواره تلويزيوني  46

 جام جم

   صدا و سيما

   صدا و سيما 2عضو شوراي طرح و برنامه شبکه  47

 

 هاي علمی ـ  جنبی( سوابق تحقیقاتی و فعالیتح

 يااته/ منتشر شدهتحقيقات اتمام .0

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 
/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی

 و . . . تصحیح انتقادي

تاریخ 
 اتمام

محل انتشار یا ارائه )نام 
 ناشر(

 بنياد جانبازان  مجموعه داستان سرزمين پدري 2

 ارهنگ گستر  رمان داا  مقدس عريان در برابر باد 3

 بنياد جانبازان  رمان ايراني 5مجموعه نقد  بازتاب 4

 ارهنگ گستر  مجموعه داستان نفس 5

 باران نيمروز 6
مجموعه داستان با موضو  

 ااغانستان
 ارهنگ گستر 

 مرکز اسناد انقلاب اسلامي  رمان تاريخي انجمن مخفي 7

 تکا  مجموعه داستان مردار خوار 8

 اسم نشر  داستان بلند بي اسمي 

9 
کارشناسي داستان کوتاه داا  مقدس 

 جات ارائه به شوراي تدوين متون درسي
   تدوين

01 
تدوين و تايه برنامه اموزشي داستان 

 براي شوراي ادبيات داستاني بسيج
   تاليف-تحقيق

 انک جنگ اينک داستان 00
نشست هاي ادبيات داستاني داا  

 مقدس
 نشر صرير 

 خانه کتاب  مجموعه گفتار ندگام ناادن بر شيب ت 02
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 يو مبان يدر اصطلاح شناس يجستار

 داا  مقدس يداستان اتيادب
  پژوهش

 شهيپژوهشگاه ارهنگ و اند

 ياسلام

  مجموعه نقد درباره مانايي و ميرايي 
پژوهشگاه ارهنگ و انديشه 

 اسلامي

 

 تحقیقات در دست اجرا .2

 عنوان تحقیق ردیف
/ نوع تحقیق: تألیف/ تدوین

 تحقیق/ ترجمه و . . .

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

 
جستاري در اصطلاح شناسي و مباني 

 ادبيات داستاني داا  مقدس
 0387 تاليف

پژوهشگاه ارهنگ وانديشه 

 اسلامي

 خانه کتاب  مجموعه گفتار گام ناادن بر شيب تند 

  مجموعه نقد درباره مانايي و ميرايي 
 شهيپژوهشگاه ارهنگ واند

 ياسلام

   السفه داستان داستان 
 شهيپژوهشگاه ارهنگ واند

 ياسلام

 
دشمن شناسي در ادبيات داستاني داا  

 مقدس
  

 شهيپژوهشگاه ارهنگ واند

 ياسلام

 

 

 

 

 ( ISCد ISIهاد هاد مجموعههاد همايشدانشنامه دمقالات تأليفي )براي مجلات .3

 مقالهعنوان  ردیف
: تألیف/ تحقیق/ مقالهنوع 

 و...ترجمه 
تاریخ 
 اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
یا مجموعة مجله )نام 

 (مربوط
 در ده شماره از روزنامه کياان  تاليف اقتباس سينمايي از اثار ادبي 0

 ماهنامه ادبيات داستاني  تاليف منطق داستانيد داستان منطقي 2

 کتاب عيار نقد  تاليف نقد بينامتني 3

 کتاب همشاري  تاليف جنگجنگ ادبيات بر سر ادبيات  4

 کتاب ماه تاريخ  تاليف داستان تاريخي 5

 مقاله 04کتاب   تاليف هويت شناسي جنگ از منظر داا  6



 7 

7 
نقش اصول موضوعه در پژوهشااي 

 داستاني داا  مقدس
  تاليف

 اصلنامه اصحاب قلم

 01شماره 

 

 مینقد و مناظره علنوآوري، پردازي، هاي نظریهحضور در كرسی .4

چاارده جلسه مناظره در موضوعات مرتبط با ادبيات داستاني با اهالي نظر از جملهد حسهن محمهوديد مهديا کاشهيگرد مجموعا 

 محمد عزيزيد بلقيس سليمانيد شجاعي صائين و ... برگزار شد.

 نوع كرسی موضوع ردیف
نوع 

 فعالیت

امتیاز 

 شدهكسب
 توضیحات سال

      ادبيات داستاني و سانسور/ راديو گفتگو 0

      جشنواره ادبي اردا/راديو گفتگو 2

      جشنواره هاي ادبي دولتي/راديو گفتگو 3

      جشنواره حبيب غني پور/راديو گفتگو 4

      ادبيات زنانه/راديو گفتگو 5

     مخاطب محوري در ادبيات/ راديو گفتگو 6
 
 

7 
زي بانک اطلاعات طرح راه اندا

 نويسندگان
    

شوراي ادبيات 
 داستاني بسيح

     ادبيات داستاني دهه شصتميزگرد  8
حوزه هنري استان 

 تاران

 بنياد شايد      زندگينامه داستانيهمايش   9

 خبرگزاري اارس     ادبيات داا  مقدسميزگرد  01

 نشريه خيمه     ادبيات عاشوراييميزگرد  00

 مشاد     ن دينيداستا 02

 

 

 

 هاي علمی/ جلسات نقد كتاب و . . .هاي تخصصی/ كارگاهاندیشیجلسات و همها/ همایشحضور در  .6

بهال  بهر دهاها در طي قريب به سيزده سهالد تعداد جلسات نقد کتاب که به عنوان دبير يا منتقد ميامان در ان شرکت کرده ام 

اين جلسات اغلب در حلقه نقد سازمان بسيج دانشجويي و بنيهاد جانبهازان   ان را ندارد.جلسه است که حااظه ام ياراي بازگويي 

 صر  نظر کرده و تناا کتابااي مورد نقد را بيان مي کنم. در ضمن از بيان جلسات نقد تک داستاناا شکل گرات. 

 در ذيل به برخي از اين جلسات اشاره مي کنم:
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اندیشی/ همهمایش/ نام  ردیف

 ه/جلسهكارگا

دانشگاه یا مؤسسه  نوع همکاري

 مربوط

 توضیحات سال

دبيههر جلسههه و  سينماي ديني/ نقد همشاري کين 0

 منتقد

ــیلم ــیما ف ــز س  -مرك

كارگاه تحلیل فیلمنامه 

 هاي دینی 

78 

ـــا  ت

78 

سلســله جلســات 

ـــه  ـــد فیلمنام نق

ســینماي دینــی 

جهـــان دـــی دو 

 89ســــال و در 

جلسه دنبال شده 

 است.
دبيههر جلسههه و  قد اوارهسينماي ديني/ ن 2

 منتقد

   

دبيههر جلسههه و  گرم20سينماي ديني/ نقد  3

 منتقد

   

دبيههر جلسههه و  سينماي ديني/ نقد رواني)هيچکاک( 4

 منتقد

   

دبيههر جلسههه و  سينماي ديني/ نقد مرد باراني 5

 منتقد

   

سينماي دينهي/ نقهد مهردي بهراي  6

 تمامي اصول

دبيههر جلسههه و 

 منتقد

   

دبيههر جلسههه و  ديني/ نقد کنستانتينسينماي  7

 منتقد

   

دبيههر جلسههه و  سينماي ديني/ نقد سان ست بولوار 8

 منتقد

   

دبيههر جلسههه و  سينماي ديني/ نقد روز واقعه 9

 منتقد

   

دبيههر جلسههه و  سينماي ديني/ نقد اثر پروانه اي 01

 منتقد

   

دبيههر جلسههه و  سينماي ديني/ نقد ده ارمان 00

 منتقد

   

دبيههر جلسههه و  سينماي ديني/ نقد پيانيست 02

 منتقد
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دبيههر جلسههه و  سينماي ديني/ نقد حس ششم 03

 منتقد

   

دبيههر جلسههه و  سينماي ديني/ نقد ديگران 04

 منتقد

   

دبيههر جلسههه و  سينماي ديني/ نقد راشومون 05

 منتقد

   

دبيههر جلسههه و  سينماي ديني/ نقد ژاندارک 06

 منتقد

   

دبيههر جلسههه و  ديني/ نقد کد داوينچي سينماي 07

 منتقد

   

دبيههر جلسههه و  سينماي ديني/ نقد گلادياتور 08

 منتقد

   

سينماي ديني/ دره من چه سرسهبز  09

 بود

دبيههر جلسههه و 

 منتقد

   

   مشاد منتقد نقد کتاب انک ان يتيم سفر کرده 21

   دانشگاه اصفاان منتقد نقد کتاب صدرا 20

   دانشگاه امام صادق منتقد اونقد کتب من  22

جلسههات سههه شههنبه خههانم  منتقد نقد کتاب شطرنج با ماشين قيامت 23

 تجار

  

نقههد شخصههيت پههردازي در ادبيههات  24

 داا  مقدس

   دانشگاه اهواز سخنران

   4شبکه   نقد رمان تنگسير 25

   4شبکه   نقد رمان مخلوق 26

   خبرگزاري اارس  نقد رمان باغ تلو 27

   بنياد جانبازان  نقد رمان اتش بدون دود 28

   بنياد جانبازان  نقد رمان باغ باشت 29

     نقد رمان پابرهنه ها 31

     نقد رمان هلال پناان 30

   دوره نقد پژوهشگاه  درجه271نقد رمان سفر به گراي  32

   دوره نقد پژوهشگاه  نقد رمان پل معلق 33
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   دوره نقد پژوهشگاه  نقد رمان ارميا 34

   نمايشگاه کتاب تاران  نقد کتاب دا 35

دوره -بسهههيج دانشهههجويي  نقد رمان شمايل مانا 36

 پژوهشگاه

  

   بسيج دانشجويي  نقد سمفوني مردگان 37

   سراي اهل قلم  نقد مجموعه پشت ديوار شب 38

   سراي اهل قلم  نقد حقيقت بو  کور 39

   بسيج دانشجويي  ن هستمنقد من قاتل پسرتا 41

   بسيج دانشجويي  نقد امده ام شايد 40

       نقد داستان داش اکل        42

     نقد وغ وغ صاحاب 43

     نقد رمان شازده احتجاب 44

     نقد بامداد خمار 45

     نقد رمان پري رو 46

     نقد کوچه اقاقيا 47

     نقد رمان اسماعيل 48

     ااتاب در حجاب نقد 49

     نقد رمان شيدا 51

     نقد رمان در جستجوي من 50

     نقد رمان امده ام شايد 52

     نقد جاي خالي سلوچ 53

     نقد رمان دوشنبه هاي ابي ماه 54

     نقد رمان روي ماه خداوند را ببوس 55

نقههد اسههتخوان خههوک و دسههتااي  56

 جزامي

    

     از به بلند داستان نقد 57

     نقد رمان کلبه عمو تم 58

     نقد جنايت و مکااات 59

     نقد کيمياگر 61

     نقد دنياي سواي 60
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     نقد دنياي تدو 62

     نقد داستان يک انسان واقعي 63

     نقد شاري که زير درختان سدر مرد 64

     نقد سووشون 65

     نقد جزيره سرگرداني 66

     نقد نون و القلم 67

نقههد مههدير مدرسههه و اغلههب اثههار  68

 داستاني جلال ال احمد

    

     نقد رمان طوبي و معناي شب 69

     نقد رمان پرواز بر اراز ويوودينا 71

     نقد رمان اال خون 70

     نقد رمان ديلماج 72

     نقد ااسانه ناال و خورشيد 73

     شايد نقد رمان امده امد 74

     نقد رمان باغ بلور 75

     نقد رمان سه روايت از يک مرد 76

     نقد کتاب ويزاي باشت 77

نقد کتاب چراغاا را من خاموش مي  78

 کنم

    

     نقد کتاب پرنده من 79

     نقد رمان ملاقات در شب ااتابي 81

     نقد رمان برخورد 80

     نقد رمان خاتون عشق 82

     نقد کتاب داش اکل حواشي و تبعات 83

     نقد کتاب وقتي جنگ تمام شود 84

     نقد کتاب سه دختر گل اروش 85

     نقد شصت داستان بوتزاتي 86

     نقد رمان ترکه هاي درخت البالو 87

     نقد سه قطره خون 88

     نقد رمان زماني براي بزرگ شدن 89
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     ه غريبه نيستيدنقد کتاب شما ک 91

     نقد رمان گاوخوني 90

     نقد رمان ده سال هوم لسي امريکا 92

     نقد رمان رود راوي 93

     نقد رمان اسفار کاتبان 94

     نقد داستان جراحي روح 95

     نقد رمان سالااي بنفش 96

    منتقد نقد ايلم گاهي به اسمان نگاه کن 97

    منتقد داش سکوتنقد ايلم پا 98

    منتقد نقد ايلم پيرمرد و دريا 99

    منتقد نقد ايلم درخت گلابي 011

 

 

 هاي علمیحضور در انجمن .7

دانشگاه یا مؤسسه  نوع همکاري نام انجمن علمی ردیف

 مربوط

 توضیحات سال

     انجمن قلم ايران 0

 

 

 اجراي سخنرانی و مصاحبه علمی  8

 انجام شده اسهت. ديگر مراکزانجمن هاي ادبيد دانشگاهاا و  تاران د شارستاناادمورد در  چند دهي بال  بر سخنرانيااي متعدد

د همچنين مجموعه خبرگزاريااي اارسد مارد شبستاند برناد ايسنا و باشگاه خبرنگاران جوان و همچنهين روزنامهه ههاي جهوان

صاحبه در موضوعات مختلف مرتبط با داستان و نقد انجام داده انهد کهه ت و لثارات ؛ چند ده موطن امروزد شرقد کيااند اطلاعا

 اشاره به عناوين دقيق ان نيازمند به صر  وقت است.

دانشگاه یا مؤسسه  عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

 مربوط

 توضیحات سال

 مصاحبه با امير حسين اردي   همه متعلق به اردوي انقلاب بودند 0

 مصاحبه با احمد غلامي   داورها وجود داردناخوداگاهي در همه  2

 مصاحبه با عباس اکبري   ااخمي يک مقداري نا اميد شده است 3

 مصاحبه با جمشيد خانيان  اصلا مام است چه کسي درست مي گويد؟  4
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 من اکر نمي کنم.

 مصاحبه با علي موذني   ارامش عميقي مرا در بر گراته بود 5

 مصاحبه با جاانگير خسروشاهي   در عالم اسراري هست 6

 مصاحبه با مصطفي مستور   عقل قادر به حل همه مسائل نيست 7

 مصاحبه با پال اسپراکمن   جنگ و بيگ بنگ 8

 مصاحبه با کمره اي   زندگي نامهد خاطرهد داستان 9

نمي دانم مي توانم اين کار را تمام کنم يا  01

 نه

 مصاحبه با رضا سيد حسيني  

 مصاحبه با شفيعي سروستاني   ستان براي گشايش درهاي اسماندا 00

   انجمن ادبي شار کرد ادبيات داستاني و مخاطب محوري 02

   انجمن ادبي سمنان ادبيات داستاني داا  مقدس 03

نمايشههگاه کتههاب اسههتاني  کتابخواني حراه اي 04

 سمنان

  

 4/8/84-2-0  روزنامه شرق هر واقعيتي را که نبايد گفت 05

   سراي اهل قلم تعليم گرايي در ادبيات ديني 06

مصاحبه با سايت کتاب نيوز درباره انجمهن  07

 مخفي

   

مصاحبه با ويژه نامهه جشهنواره غنهي پهور  08

 درباره انجمن مخفي

   

    مصاحبه با وطن امروز درباره انجمن مخفي 09

    مصاحبه با کياان درباره انجمن مخفي 21

چاههههار ارهنگسههههرا در  نرانياايي با موضو  درک داستانسخ 20

 محدوده تاران

  

مصاحبه بها نشهريه خيمهه دربهاره انجمهن  22

 مخفي

 88  

سخنراني در جمع انجمن نويسندگان داا   23

 مقدس مشاد

 86  

سخنراني در جمع نويسهندگان و شهاعران  24

 بوشار

 87  

25     
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ن انجمهن مصاحبه با کتاب نيوز درباره رما 26

 مخفي

   

 ظلم جوايز روشنفکري به مخاطب   مصاحبه با ماهنامه تجربه 27

 

 


