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 چكيده
هاي جدید گردشگري است كه در دو دهه اخير موردتوجه محققان و گردشگران ژئوتوریسم یكي از شاخه

با توجه به رشد  قرارگرفته است. این افزایش توجه باعث رشد و گسترش ادبيات ژئوتوریسم شده است.

كه بررسي ادبيات آن الزم است. هدف این پژوهش  رسدها، به نظر ميادبيات ژئوتوریسم در طي این سال

بررسي ادبيات ژئوتوریسم در ایران با استفاده از روش تحليل محتواي كمي و ارائه نماي كلي از وضعيت 

ساله كتاب در بازه زماني ده 16ترویجي و -پژوهشي و علمي-مقاله علمي 99آن است. بدین منظور تعداد 

دهنده افزایش توجه محققان و رشد هاي تحقيق نشاناست. یافته رفته( موردبررسي قرارگ1396-1387)

باشد. تعاریف ژئوتوریسم مي ترین مؤلفههاي ژئوتوریسم است. توسعه مهمزیاد چاپ مقاالت و كتاب

درصد مطالعات  71اند و درصد مطالعات از روش تحقيق تركيبي )كمي و كيفي( استفاده كرده 33حدود 

كه مجالت علوم زمين و  اندشدهچاپمجله  42ف كاربردي هستند. مقاالت ژئوتوریسم در نيز داراي اهدا

دانشگاه  53است. پژوهشگراني از  كردهمقاله بيشترین مقاالت را منتشر  7فصلنامه جغرافياي طبيعي با 

تبریز  هاي تهران واند كه دانشگاهها ژئوتوریسم مشاركت داشتهو موسسه در انتشار مقاالت و كتاب

 اند.بيشترین تعداد مقاالت را به خود اختصاص داده
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 مقدمه

، 1)وارونااست  جانیباست که دارای یک رابطه آگاهانه با طبیعت  گرفتهشکلی اخیر شاخه جدیدی از گردشگری هادههدر 
شناسی و های زمینگرا است که به معرفی پدیدههای وابسته به گردشگری طبیعترشتهیکی از  2ژئوتوریسم .(47: 2016

یکی  عنوانبهژئوتوریسم (. 65، 1390پردازد )غازی و قدیری، ها میبه گردشگران با حفظ هویت مکانی آن 3ژئومورفولوژی
ی المللنیب، مفاهیم و شبکه هاشاخهست و ی گردشگری پایدار است که در طول دو دهه گذشته رشد زیادی داشته اهاگونهاز 

، 2013.؛ پریتو، 20، 2012، 4)نیوسام و دولینگرشد و گسترش زیادی داشته است  هاسالمرتبط با ژئوتوریسم نیز در این 
 1378پس از پیشنهاد محمدحسن نبوی در هجدهمین گردهمایی علوم زمین در سال  در ایران مطالعات ژئوتوریسم . (24

در  .اندداشته بر عهده آن و رشدنه معرفی، آموزش یدرزم مهمیهای خود نقش آغاز شد و محققان با مطالعات و پژوهش
زمینه پژوهشی محبوب در  ، ژئوتوریسم به یکهادهیپدحال حاضر با توجه به جدید بودن، گستردگی و تنوع موضوعات و 

مطالعات و تحقیقات زیادی نیز  .است شدهلیتبدی مختلف مخصوصا ژئومورفولوژی و زمین شناسی هارشتهمیان محققان 
که  ژئوتوریسم انجام شده است و همین امر باعث رشد و توسعه ادبیات این مفهوم شده است نهیدرزمدر طی این دو دهه 

یکی از نیازهای اساسی هر و مقاله از نقش و اهمیت بیشتری برخوردار هستند.  ی همانند کتابدر این زمینه منابع نوشتار
است که نقش بازخورد را در  جانبههمهو  طرفیبمستمر،  طوربهی علمی آن جامعه هاتیفعالجامعه علمی، ارزیابی عملکرد 
(. برای حرکت صحیح به سمت توسعه و پیشرفت حقیقی، 394، 1392و روستا،  )ستاوند کندیمرفع موانع پیشرفت علمی ایفا 

های مختلف ادبیات علمی ژئوتوریسم در بررسی جنبه(. 94، 1381بررسی و ارزیابی تحقیقات امری ضروری است )خلجی، 
کند. ن حوزه را ترسیم میهای پژوهشی در ایهای اخیر تصویری از فعالیتایران با توجه به رشد زیاد این مطالعات در سال

 گامی در جهت بهبود روند علمی این دانش برداشت. توانیمهای ژئوتوریسم مقاالت و کتاب 5به عبارتی با تحلیل محتوای
هایی است که پژوهشگران برای تحلیل اطالعات تحقیقات مختلف ازجمله مقاالت از آن استفاده تحلیل محتوا یکی از روش

های دیگر به بررسی مقاالت و ارزیابی مقاالت و متعددی با استفاده از روش تحلیل محتوا و روش هایکنند. پژوهشمی
( در 2018) 6توان به موارد زیر اشاره نمود. اوالفسدوتیر و تریجونیتاند که ازجمله این تحقیقات میمجالت علمی پرداخته

دهنده ها نشاناند و نتایج مطالعه آندو دهه اخیر پرداختهای به بررسی سیستماتیک ادبیات علمی ژئوتوریسم در طی مقاله
مند به شناسایی، توصیف و ارزیابی جغرافیایی مناطق هستند. کشور در مطالعات است که بیشتر عالقه 53این است مشارکت 

 شناسی باید بروشهای مطالعه ژئودایورسیتی را موردبررسی قرار داده است و معتقد است که رویکرد ر( روش2018) 7کولتا
( به بررسی الگوی جغرافیایی ادبیات ژئوتوریسم پرداخته است که نتایج آن 2015) 8اساس هدف تحقیق انتخاب شود. روبان

شود اما تمرکز آن بیشتر در اروپا، شرق آسیا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی ها انجام میدهد مطالعات در تمام قارهنشان می
اند و  ای به بررسی کاربرد روش تحلیل محتوا در مطالعات گردشگری پرداخته( در مقاله2016) 9ومینااست. کامپروبی و کر
اند که مطالعات گردشگری با استفاده از روش تحلیل محتوا شفاف، مؤثر و قابل تکرار است. موحد و به این نتیجه رسیده

اند پرداخته 1378-1387های جغرافیایی در بازه زمانی شنامه پژوههای فصل( به تحلیل کمی و کیفی مقاله1389ایزدی )
اند که مقاالت در هشت پارامتر موردبررسی اند و به این نتیجه رسیدهو برای این کار از هشت پارامتر استفاده کرده
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1. Warowna 

2. Geotourism 

3. Geomorphology 

4. Newsome 

5. Content analysis 

6. Olafsdóttir 

7. Kuleta 

8. Ruban 

9. Camprubi 
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های سالشهر طی ( مقاالت مجله معماری و شهرسازی آرمان1392اند. ستاوند و روستا )های کمی و کیفی داشتهپیشرفت

ای به بررسی مقاالت ( در مقاله1394جو ) نژاد و میرحقاند. علیرا با استفاده از هشت متغیر بررسی  کرده 1392-1387
اند و به تحلیل تعداد مقاالت، نویسندگان، و سهم مؤسسات پرداخته 1389-1393های ریزی طی سالمجله جغرافیا و برنامه

های های مورداستفاده در مقاله( به بررسی مدل1391اند. قنواتی و همکاران )ت پرداختههایی نویسندگان مقاالو دانشگاه
و اکولوژیک  1های پرالونگاند که استفاده از مدلاند و به این نتیجه رسیدهها پرداختهژئوتوریسم و روند استفاده از این مدل

های مختلف درزمینه بیشترین با استفاده از مدل 1391 تا 1389های  تر است و بین سالها متداولنسبت به سایر مدل
ای به بررسی نقد دانش ژئوتوریسم در ایران، ماهیت ژئوتوریسم و ( در مقاله1393ژئوتوریسم انجام شده است. مختاری )

طالعات های مورداستفاده در مطالعات ژئوتوریسم پرداخته است و معتقد است که در مرابطه آن با ژئومورفولوژی و روش
هایی همانند ژئومورفوتوریسم و ژئومورفوسایت بهتر است به شخصیت جغرافیایی آن توجه جای استفاده از واژهژئوتوریسم به

ها در ایران را بررسی های مورداستفاده برای ارزیابی ژئوسایت و ژئومورفوسایت( روش1395شود. زنگنه اسدی و همکاران )
هایی همانند ارزیابی نقش خدماتی اند که روش کومانسکو با وجود داشتن ضعفهاند و به این نتیجه رسیدکرده

ها یک روش ژئومورفوتوریسمی برای رفع نواقص تر است، آنها بررسی شده کاملها نسبت به سایر روشژئومورفوسایت
، 1393اص ایران است )مختاری، اند. استفاده از واژه ژئومورفوتوریسم در مطالعات ژئوتوریسمی خها معرفی کردهسایر روش

100.) 

ژئوتوریسم برخوردار است  علت خصوصیات طبیعی، انسانی و تنوع جغرافیایی آن از قابلیت باالیی در زمینه کشور ایران به
های متعددی در این زمینه اند و مقاالت و کتابهای اخیر مطالعات فراوانی در این زمینه داشتهو پژوهشگران در طی سال

اند. هدف این پژوهش بررسی ها وضعیت و پیشرفت تحقیقات ژئوتوریسم را موردبررسی قرار ندادهاند، اما آنچاپ رسانده به
شده در این زمینه با استفاده از روش تحلیل های چاپها و کتابفضای گفتمانی ژئوتوریسم در ایران از طریق ارزیابی مقاله

 محتوای کمی است.
 

 روش تحقيق

پژوهش  پردازد. جامعه آماریاین پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی به بررسی و تحلیل ادبیات ژئوتوریسم می
ترویجی است که در -پژوهشی و علمی-شده در مجالت علمیهای ژئوتوریسم و کلیه مقاالت ژئوتوریسم چاپشامل کتاب

همانند بانک اطالعات نشریات کشور، پایگاه مجالت تخصصی نور، های علمی دانلود مقاله سایت مجالت یا در پایگاه
باشند. در راستای اهداف دسترسی میپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و پرتال جامع علوم انسانی نمایه شده و قابل

اله بود دانلود شده و مق 99های ذکرشده که شامل ژئوتوریسم و مقاالت ژئوتوریسم موجود در پایگاه کتاب 16تحقیق تعداد 
های مورداستفاده ( است. شاخص1387-1396سپس اطالعات موردنیاز استخراج گردیده است. بازه زمانی پژوهش ده ساله )

های کلیدی تعاریف ژئوتوریسم، روش تحقیق، پراکندگی در این تحقیق شامل روند چاپ مقاالت ژئوتوریسم، مؤلفه
ها و ها است. برای توصیف کمی شاخصن مشارکت مجالت و میزان مشارکت دانشگاهجغرافیایی مناطق موردمطالعه، میزا

 3افزار سیستم اطالعات جغرافیاییمنظور بررسی پراکندگی جغرافیایی مطالعات از نرمو به 2افزار اکسلترسیم نمودارها از نرم
 استفاده شده است.
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10. Perelong 
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12. Geographic Information System 
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 هابحث و یافته

 تحليل روند مقاالت ژئوتوریسم

ها و مقاالت ژئوتوریسم منتشر شده در طی شده در مجالت علمی، تعداد کتابها و مقاالت چاپبرای تحلیل روند کتاب
(. در طی بازه 1( استخراج شده و نمودار توزیع فراوانی آن ترسیم گردیده است )شکل 1387-1396بازه زمانی ده سال )
یابیم که روند چاپ به چاپ رسیده است. با نگاهی به نمودار پایین درمی کتاب ژئوتوریسم 16مقاله و  99زمانی مورد مطالعه 

ها اساس داده رسیده است. بر 1396مقاله در سال  15به  1387( مقاله در سال 3مقاالت ژئوتوریسم صعودی است و از سه )
نی را دارند. در پنج سال اول مقاله باالترین فراوا 15با انتشار  1396و  1395مقاله و پس از آن سال  16با  1393سال 
گیری تازه این مفهوم گردشگری و ناشناخته بودن آن نزد پژوهشگران و مجالت تعداد مقاالت به علت شکل 1391تا  1387

دهنده افزایش توجه و اهتمام پژوهشگران طورکلی نمودار روند انتشار مقاالت نشانباشد. بهکم و دارای نوسان زیادی می
صعودی است ولی این رشد کم بوده بطوریکه دارای رشدی های ژئوتوریسم توریسم است. روند چاپ کتاببه موضوع ژئو

 کتاب چاپ شده است. 5که در این سال  1392ها یک یا دو کتاب به چاپ رسده است، بجز سال سال بیشتردر 

 
 (1387-1396) ژئوتوریسم هايو كتاب. توزیع فراواني مقاالت 1شكل 

 مفهوم و تعریف ژئوتوریسم

گذرد که در طی این مدت محققان تالش زیادی برای بررسی و تعریف ژئوتوریسم و گیری ژئوتوریسم میدو دهه از شکل
ای است و محققان براساس پیش زمینه ای و میان رشتهاند. ژئوتوریسم دانشی چندشالودهانجام دادهمفاهیم اساسی آن 

(. محققانی داخلی همانند نکوئی صدری، امری کاظمی، 41، 1394اند )مختاری، وتی را ارائه کردههای متفاذهنی خود تعریف
های خود تبیین نمایند و در های مختلف ژئوتوریسم را در مقاالت و کتاباند تا جنبهمختاری، مقصودی و ... تالش کرده

ئوتوریسم نوشته دکتر داود مختاری که تاریخچه تعاریف و اند؛ همانند کتاب ژاین راستا تعاریفی از این مفهوم ارائه داده
اند و های ارائه شده غالبا از چند مولفه تشکیل شدهمفاهیم ژئوتوریسم را در این کتاب بررسی و تحلیل کرده است. تعریف

خراج و سپس در های تعاریف استشده در مقاالت موردمطالعه، مؤلفهدر این تحقیق برای بررسی تعاریف ژئوتوریسم ارائه
ها از اشباع نظری برای بررسی تعاریف ارائه شده در مقاالت و استخراج مولفهاند. در این بخش بندی شدههفت گروه طبقه

 شده بیانگر موارد ذیل است:های استخراجاستفاده شده است. گزاره
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 . ارائه تعریف ژئوتوریسم از نویسندگان خارجی و داخلی در بیشتر مقاالت1
دهنده نگاه به بیرون پژوهشگران شده از نویسندگان داخلی به تعاریف نویسندگان خارجی نشاننزدیکی تعاریف ارائه. 2

 المللی است.منظور نزدیکی به ادبیات علمی بینژئوتوریسم به
 ستند.ها در تعاریف ژئوتوریسم هها پرکاربردترین مؤلفهها و حفاظت از پدیده. توسعه پایدار، معرفی پدیده3

 
 (1387-1396) هاي ژئوتوریسمو كتابدر مقاالت  هاي تعریف ژئوتوریسم. فراواني مؤلفه2شكل 

 بررسي روش تحقيق

اساس ماهیت  های مختلف برعنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت به شکلهای تحقیق بهروش
(. در این پژوهش به 50، 1382نیا، .؛ حافظ155، 1378ند )خاکی، شوبندی میتحقیق، اهداف تحقیق، ابزار تحلیل دسته

های شناسی مقاالت و کتابپردازیم. رویکرد روشاساس هدف می اساس رویکرد و روش تحقیق بر بررسی روش تحقیق بر
درصد  39درصد مقاالت دارای رویکرد کمی،  28بندی شده است که موردمطالعه در سه دسته کمی، کیفی و ترکیبی گروه

 درصد از مقاالت دارای رویکرد ترکیبی هستند. 33مقاالت کیفی و 

 
 شناسي اساس رویكرد روش برها و كتابها . توزیع كمي مقاله4شكل 

بندی نمود. ای طبقهتوان در سه گروه تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعهشناسی را میاساس هدف روش تحقیق بر
صورت ها ممکن است هدف پژوهش بهگیرند؛ اما در برخی پژوهشمعموالً در یکی از این سه گروه قرار می هاپژوهش
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های ژئوتوریسم (. بررسی مقاالت و کتاب119؛ 1395، دالیی میالنای باشد )خیرالدین و توسعه-ترکیبی همانند بنیادی

درصد ترکیبی هستند. در  14ای و درصد توسعه 8دی، درصد بنیا 7درصد مقاالت کاربردی،  71دهنده آن است که نشان
گردند، سهم کمی را به خود اختصاص ای که باعث توسعه دانش ژئوتوریسم میمقاالت ژئوتوریسم تحقیقات بنیادی و توسعه

 اند.داده

  
 اساس هدف تحقيق بر هاو كتاب ها. توزیع كمي مقاله5شكل 

 پراكندگي جغرافيایي مناطق موردمطالعه

های جغرافیایی (. در دانش137، 1369ها و کانون علم جغرافیا است )شکوئی، مکان، مرکز عمل آگاهانه و ارادی انسان
مثابه دانشی یگانه و نه متفرق گردیده است مکان موضوع و محور جغرافیا است و این امر موجب حفظ دانش جغرافیا به

عنوان منطقه موردمطالعه مشخص مکان یا محدوده مشخصی را به (. در بیشتر تحقیقات ژئوتوریسم7، 1386)دیباج، 
تا شهرستان و استان را  1کنند. ماهیت و وسعت محدوده موردمطالعه در مطالعات طیف متنوعی از حوضه آبریز و لندفرممی

 شده است. استانبررسیها ها و بعضا کتابشود. در این بخش پراکندگی استانی مناطق موردمطالعه در مقالهشامل می
مقاله و  9لرستان با  اند. در رتبه بعدی استانقرار گرفته بررسی ها موردبیشتر از سایر استان مطالعه 12آذربایجان شرقی با 

( استان قم، اراک، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و 6مقاله قرار دارند. در مورد شش ) 7کرمانشاه با  استان
ها ای انجام نشده است. نقشه پراکندگی جغرافیایی مناطق موردمطالعه در مقاالت و کتابمد و بوشهر نیز هیچ مطالعهبویراح

 غرب کشور انجام شده است.ژئوتوریسم بیانگر این است که بیشتر مطالعات در مناطق کوهستانی غرب و شمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12. Landform 
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 (1387-1396ژئوتوریسم داخلي ) هايكتابو  . پراكنش جغرافيایي مناطق موردمطالعه در مقاالت6شكل 

 ميزان مشاركت مجالت

. این مجالت یکی از فرایندهای مهم تبادل دانش به کنندیمهای علمی محققین ایفا مجالت نقش مهمی در انتشار یافته
(. گسترش 394: 1392و روستا،  و به عبارتی مجرای اصلی و رسمی ارتباط میان پژوهشگران هستند )ستاوند روندیمشمار 

: 1388)موحد و ایزدی،  باشدیمهای مختلف و ارتقاء سطح نظری و علمی از دیگر اهداف این مجالت پژوهش در زمینه
مقاله بیشترین  7که مجالت علوم زمین و فصلنامه جغرافیای طبیعی با  اندشدهمجله چاپ  42(. مقاالت ژئوتوریسم در 84

ی که مقاالت ژئوتوریسم در اگونهبه. نکته مهم در این زمینه تعداد و تنوع زیاد مجالت است؛ اندردهکمقاالت را منتشر 
 اما مجالت جغرافیایی سهم بیشتری در این زمینه دارند. انددهیرسی علمی مختلف به چاپ هاشیگراو  هارشتهمجالتی از 

 
 1387-1396هاي . فراواني مقاالت در مجالت علمي در سال7شكل 
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 هاميزان مشاركت دانشگاه

های ژئوتوریسم، دانشگاه یا موسسه نویسندگان ها در چاپ مقاالت و کتابمنظور بررسی شاخص میزان مشارکت دانشگاهبه
ها مشخص شود. ها در انتشار مقاالت و کتابمقاالت موردبررسی قرار گرفته است تا از این طریق میزان مشارکت دانشگاه

اند. به علت و موسسه در این زمینه مشارکت داشته دانشگاه 53نویسنده از  259دهنده آن است که تعداد نشانها بررسی
ها سهم بیشتری در هایی نوشته شده است که محققان آنها و مؤسسات در این بخش فقط آمار دانشگاهتعداد زیاد دانشگاه

 48های تهران و تبریز با نمودار زیر مشخص است پژوهشگران دانشگاه طور که ازاند. همانها داشتهتولید مقاالت و کتاب
طورکلی این دو دانشگاه مشارکت بیشتری در رشد ادبیات اند. بهنویسنده باالترین تعداد را به خود اختصاص داده 43و 

های تبریز و تهران دانشگاه متعلق بهنویسنده  91تعداد  هاو کتاب نویسنده مقاالت 284ژئوتوریسم داشته است و از تعداد 
ها ژئوتوریسم از این دو دانشگاه هستند. اهمیت و توجه درصد نویسندگان مقاالت و کتاب 33دیگر حدود عبارتاست؛ به

گیری مراکز پژوهشی همانند مرکز پژوهش ژئوتوریسم ها به موضوع ژئوتوریسم و شکلها و سازمانمحققان، دانشگاه
 باشد.ترین عوامل رشد کمی و کیفی مطالعات ژئوتوریسم در کشور میدانشگاه تبریز از مهم

 در مجالت داخلي 1387-1396هاي در سال ژئوتوریسمهاي و كتابها در چاپ مقاالت . ميزان مشاركت دانشگاه1جدول 

 تعداد دانشگاه/سازمان ردیف تعداد دانشگاه/سازمان ردیف

تحقیقات دانشگاه علوم و  11 48 دانشگاه تهران 1
 تهران

6 

 6 دانشگاه زنجان 12 43 دانشگاه تبریز 2

 5 گرگاندانشگاه  13 12 دانشگاه تربیت مدرس  3

 4 دانشگاه آزاد الرستان 14 12 دانشگاه سبزوار  4

 3 دانشگاه مشهد 15 11 دانشگاه اصفهان 5

 3 دانشگاه کرمان 16 11 دانشگاه خوارزمی 6

 3 دانشگاه هنر اصفهان 17 11 دانشگاه اردبیل 7

 2 دانشگاه کردستان 18 9 شهید بهشتی دانشگاه  8

 2 دانشگاه رازی  19 8 دانشگاه زاهدان  9

دانشگاه علوم گردشگری  20 6 دانشگاه ارومیه 10
 تهران

2 

 
 گيرينتيجه

گردشگری پایدار و ابزاری قدرتمند برای توسعه پایدار جوامع محلی است که در طول دو دهه  هایژئوتوریسم یکی از گونه
گذشته رشد زیادی داشته است و مطالعات زیادی در این زمینه در نقاط مختلف جهان انجام شده است. کشور ایران 

اند. هدف این پژوهش ام دادههای متعددی این زمینه انجهای ژئوتوریسمی باالیی دارد و محققان پژوهشقابلیت
شده است که نتایج زیر حاصل 1387-1396ساله  10های ژئوتوریسم منتشرشده در دوره وتحلیل مقاالت و کتابتجزیه
 است.

چاپ مقاالت رشدی صعودی داشته است که بیانگر افزایش توجه محققان به این شاخه  موردمطالعهدر دوره  *
 جدید از گردشگری است.
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دهنده نشان شدهارائهی تعاریف هامؤلفهاز نویسندگان خارجی و داخلی است که نزدیکی  غالباًتعاریف ژئوتوریسم  *

 المللی است.منظور نزدیکی به ادبیات علمی بیننگاه به بیرون پژوهشگران ژئوتوریسم به

درصد  71هدف شناسی  نهیدرزماند و ها از روش تحقیق کیفی استفاده کردهدرصد مقاالت و کتاب 39حدود  *
ی الزم است توجه اتوسعهمقاالت نیز دارای اهداف کاربردی هستند که با توجه به اهمیت مقاالت بنیادی و 

 بیشتری به این نوع از تحقیقات شود.

در شش استان هیچ  کهیدرحالغرب کشور انجام شده است، بیشتر مطالعات در مناطق کوهستانی غرب و شمال *
 انجام نشده است.پژوهشی 

مقاله  7که مجالت علوم زمین و فصلنامه جغرافیای طبیعی با  اندشدهمجله چاپ  42مقاالت ژئوتوریسم در  *
 است. کردهبیشترین مقاالت را منتشر 

دانشگاه  53دهنده این است که پژوهشگرانی از ها در چاپ مقاالت نشانبررسی شاخص میزان مشارکت دانشگاه *
درصد نویسندگان مقاالت  33اند که حدود ار مقاالت و رشد ادبیات ژئوتوریسم مشارکت داشتهو موسسه در انتش

 از دو دانشگاه تبریز و تهران هستند.
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