فیلمشناسی عید قربان
)1(
Emission Islamique [Videocassette]. Le sacrifice / writer Marianne Bailleux ; producer
Brigitte Molet ; reporter Abd-er chafour Farhadi.- France : TF1, 1984.
1 videocassette (13'/00") : sd., col., SECAM ; 3/4 in.
English. 
With : Aid el-Adha(8').- la piete(8'). 

.3بخدش-.قربدان عید.2بخش-.معظمهمکهوحجمسائلبهراجعصحبت،فرانسهزیرنویسباقرآنقرآئت.1بخش:خالصه
 .اسالمدرتقویوخ ابهایمان

 .)(اسالم ایمان.3 . حج.2 .قرائت- قرآن.1
I. TF1 (France). II. Title : Le sacrifice. III. Title : Aid el-Adha. IV. Title : la piete.
FV6 8704 84C
736:رکوردشماره

)2(
Sir kapisi [Videocassette] / senaryo Mehmet Uyar ; Director Taner Tunc ; Cast Ali Saribas,
Baki Tamer, Sevgi Onat ; Emin Yasar.- Turkey : [s.n.], 2003.
1 videocassette (50'/58") : sd., col., PAL ; 1/2 in.
.اسرار کلی:عنوانبافارسیبهدوبلهش ه
 
 .استدوبلهکاستاین


 .تراکتور.

1:فرعیعنوانهای
 

 خواهدمدیحاکیکدهدرو برروشدراهدازمین خواهمیآنهاازیکیاما دهمیپسرانشبهرازمینهایشپیرمردی.1:خالصه
 شدونمدیمجبدورآنها. ن ارنپوکیقربان عیبرایخانوادهای.

2-.)22'/33"(میردمیو کنمیتصادف برروشنیزراتراکتور
خدوبیاوبدهمادربزرگشدانکهکسانیازیک رونمیخودبزرگمادرقبرسربهدخترهاوقتیاما کننقربانیراخودگاوتنها
 21'/53"( میدهقرارآنهااختیاردر
.)

قربانییککرده

.سریاکها-ترکیه- تلویزیون.1
I. Uyar, Mehmet, Author. II. Tunc, Taner, Director. III. Saribas, Ali, Cast. IV.
Tamer, Baki, Cast. V. Onat, Sevgi, Cast.
.تراکتور


:عنوان
. ز.اسرار کلی:عنوان

.و
FV4 57835 2003C Ch.3
 63666:رکوردشماره
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فیلمشناسی عید قربان
)3(
آلیاسین[وی ئوکاست]/تهیه کنن هبیژنقنبری؛کارگرداناحم قربانی،جمشی کالنتری؛تصدویربرداراحمد پورصدبران،
خشکو،خیریپور؛ص ابردارمحسنخوشصرا،قیومه.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1گروهفرهنگومعدارفاسدالمی،
 .1335
اینچ .
1کاست:)32'/56"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

خالصه:اینبرنامهبهمناسبتعی سعی قربانمیباش کهشدامل:تویدیحاممجریدانوحجدجا سدالمهاشدمیان،
استاددانشگاه;جوادبهشتی;غرویدرموردویژگیهایعی قربان،داستانحضرمابراهیموذبحفرزن شاسماعیل;ویژگیهای
تواشیح .

حج;کلیپداستانابراهیموذبحاسماعیل;اجرایموسیقیتوسطگلریز;
 .1عیدد قربددان .2 .ابددراهیم،)،(پیددامبر-داسددتان .3 .حددج-قربددانی .4 .سددرودها-ایددران .5 .همسددرایی
مذهبی .الف .قنبری،بیژن،تهیهکنن ه .ب .قربانی،احمد ،کدارگردان .ج .کالنتدری،جمشدی ،کدارگردان .د .پورصدبران،
احم ،تصویربردار .ﻫ .خشکو،تصویربردار .و .خیریپور،تصویربردار .ز .خوشصرا،محسن،ص ابردار .ح .قیومده،صد ابردار.
ط .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعارفاسالمی .
FV4 67009 80C Ch.1
شمارهرکورد20156:

)4(
آیینهایق سی[وی ئوکاست].عی قربدان/نویسدن هپویدکعظدیمپدور؛تهیدهکنند هحمی ریداارد ن؛کدارگردانایدر 
اسماعیلپور؛تصویربردارانحمی ایمانی،مه یداوودی،محم رحیمی؛صد ابردارمحم ریداایرانردر؛مجدریزهدرا
نارویی.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1گروهورزشوترریحام .1333،
اینچ .
1کاست:)1°/52'/35"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
هاواعیادمذهبیسرزمینما .


عنوانبرآورد:جشن


 خالصه:ویژهبرنامهعی قرباندرشیرازشامل:آوازاستادرحیمپور؛مقاممخصدو قربدانیتوسدطاسدتادپدورعالیی؛
آیینزورخانه؛توییحاتیدرخصو حضرمابراهیم)،(وروزقربان؛آوازاستادقلیچانوریازتدرکمندرهمدینراب؛ده؛آواز
عاشیقق رم؛گزارشازحرمحضرمشاهچراغ .)،(
 .1عی قربان .2 .آوازایراندی .3 .موسدیقیمحلدیترکمندی .4 .ابدراهیم،پیدامبر .5 .آسدتانهحضدرمشداهچراغ
( .)،الف .عظیمپور،پویک،نویسن ه .ب .ارد ن،حمی ریا،تهیهکنند ه .ج .اسدماعیلپدور،ایدر ،کدارگردان .د .ایمدانی،
حمی ،تصویربردار .ﻫ .داوودی،مه ی،تصدویربردار .و .رحیمدی،محمد ،تصدویربردار .ز .ایرانردر،محم ریدا،صد ابردار .ح.
نارویی،زهرا،مجری.ط .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهورزشوترریحام .ی .عنوان:عید قربدان .ک.
عنوان:جشنهاواعیادمذهبیسرزمینما .

FV4 83295 83C Ch.1
شمارهرکورد 37351:
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فیلمشناسی عید قربان
)5(
ابراهیموآتش[وی ئوکاست][/بازیگران]سیامکادیب،مهرانییغمی،نقیسیفجمداکی،حسدینسدلیمانی،کدریممحمد 
امینی؛نویسن گانعلیدکگشایی،احسانفکا؛ص ابردارسعی بجنوردی؛طراحصحنهوکباسحسینموسوی؛طراح
گریمهاشمفغانی؛موسیقیمتنپیمانخدازنی؛تد وینسدیی هعبد اکوها؛؛مد یرتصدویربرداریمرتضدیهد ایی؛
تهیهکنن گانرامینعباسی زاده،هانیهامی ی؛کارگردانپوریاآذربایجانی.دتهران:ص اوسدیمایجمهدوریاسدالمی
ایران.شبکه.1گروهفیلموسریال .1332،
اینچ .
1کاست:)1°/25'/50"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

خالصه:اسماعیلوپ رشابراهیمدرروستایچشمهعلیزن گیمیکنن اسماعیل16ساکهاستوچن ساکیاسدت
کهق رمتکلمشراازدستدادهومادرشنیزموقعب نیاآم ناوازدنیارفتهروزیاسماعیلبهتدهچداهمدیافتد اهداکیده
میگوین کهاوب ق ماستوازموقعبهدنیاآم نویروستادچارخشکسداکیشد ه.اهداکیدهندذریکنند ازگوسدرن ان
شوددرراهبامشکالمزیادیروبرومیشوددرنهایتوزعی قربانگوسرن هابهامدامزادههدامدیرسدن .ندذرمدردمقبدول

می
شودوبارانمیآی  .


می
 .1فیلمهایتلویزیونی-ایران .الف .ادیب،سیامک،بازیگر .ب .یدیغمی،مهدران،بدازیگر .ج .سدیفجمداکی،نقدی،
بازیگر .د .سلیمانی،حسین،بازیگر .ﻫ .محم امینی،کریم،بازیگر .و .دکگشایی،علی،نویسن ه .ز .فکا،احسان،نویسن ه .ح.
بجنوردی،سعی ،ص ابردار .ط .موسوی،حسین،طراحصحنهوطدراحکبداس .ی .فغدانی،هاشدم،طدراحگدریم .ک .خدازنی،
عباسددیزاده،رامددین،

پیمددان،آهنگسدداز .ل .عبدد اکوها؛،سددیی ه،تدد وینکنندد ه .م .هدد ایی،مرتضددی،تصددویربردار .ن.
تهیهکنن ه .س .امی ی،هانیه،تهیهکنن ه .ع .آذربایجانی،پوریا،کارگردان.ف .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1
گروهفیلموسریال .
*!!* FV4 110035 89C Ch.1
شمارهرکورد33275:

)6(
جایپایفرشته[وی ئوکاست]/تهیهکنن هامیرحسینخرمشاهی؛کارگردانحمی ریاجباری.د[بیجا]:ص اوسیما،شدبکه
،1گروهاجتماعی .1333،
اینچ .
1کاست:)1°/02'/33"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهآرشیوموقت .553230-37:

 خالصه:ویژهبرنامهعی قربانباحضورخوانن گانوبازیگران،شامل:اجدرایتصدنیفوشدعرتوسدطبهدروزریدوی،
گوین هپیشکسومرادیو؛اجرایتصنیف"محم رسولاهلل"توسطپیامعزیزی،خوانن ه؛گرتگوباجوادهاشمی،بازیگرسینماو
تلویزیون؛مصاحبهباخان وادهشهی انمحمودوداودعب اکهی؛اجدرایتصدنیف"کبیدک"توسدطشدها؛،خوانند ه؛گرتگدوبدا
حجت ا سالممحم ریارنجبردربارهاهمیتعی قربان؛همراهباتصاویریازمکهوم ینه .

 .1عی قربان .2 .مکه-تصدویرها .3 .م ینده-تصدویرها .4 .سدرودها-ایدران.

الفف .خرمشداهی،امیرحسدین،

تهیهکنن ه .ب .جباری،حمی ریا،کارگردان.ج .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گدروهاجتمداعی .د .عندوان:
محم رسولاهلل(سرود) .ﻫ .عنوان:کبیک(سرود) .
FV4 107245 85C Ch.1
شمارهرکورد06277:
3

فیلمشناسی عید قربان
)7(
جشنخانوادهانقال؛[وی ئوکاست]/تهیهکنن هریاداستانی؛کارگردانمقیمی؛تصویربردارانهمایونی،نعمتدی،شدیروانی؛
ص ابردارکیوانرر.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1گروهخانواده .1332،
اینچ .
0کاست:)3°/33'/20"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهکاستهایبع ی .60233-3:
) .
شامل2برنامه(هرک امبین 31'/03"-3'/22"
محلبرگزاری:فرهنگستانخاوران .



 خالصه:ویژهبرنامهایاممبارکدههفجر،عی قربانوعی غ یرخرمباحضورخوانن گانومهماندانمختلدف؛اجدرای
سرود؛قرائتشعر؛بیانخاطراتیازدورانانقال؛وگزارشهایمتنو .،

 .1دهددهفجددر .2 .سددرودها-ایددران .الففف .داسددتانی،ریددا،تهیددهکنند ه .ب .مقیمددی،کددارگردان .ج .همددایونی،
تصویربردار .د .نعمتی،تصویربردار .ﻫ .شیروانی،تصویربردار .و .کیوانرر،ص ابردار.ز .ص اوسدیمایجمهدوریاسدالمیایدران.
شبکه.1گروهخانواده .
FV4 74932 82C Ch.1
شمارهرکورد33532:

)8(
ینداز
خمغ یر[وی ئوکاست]/تهیه کنن هبیژنقنبری؛کدارگردانعلدیسدبحانی؛تصدویربردارمحمد اقتصداد؛مجدریپدر 
سل؛انآبادی.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1362-35،

اینچ .
ل؛ 1/2
1کاست:)06'/56"(باص ا،رنگی،پا 
عنوانبرآورد:خیمهخورشی  .

 خالصه:توییحاتیتوسطراویانسعی بحراکعلومیوکیالمحسنیدربارهحضدرمابدراهیم)،(وسداختهشد نکعبده
توسطایشانهمراهبانمایش;صحبتهایغرویدراینبارهوعی سعی قربان .
 .1ابراهیم،)،(پیامبر .2 .نمایشهایتلویزیونی-ایدران .3 .عید قربدان .الفف .قنبدری،بیدژن،تهیدهکنند ه .ب.
سبحانی،علی،کارگردان .ج .اقتصاد،محم ،تصویربردار .د .سل؛انآبادی،پریناز،مجری.ﻫ .ص اوسیمایجمهدوریاسدالمی
ایران.شبکه.1گروهفرهنگومعارفاسالمی .و .عنوان:خیمهخورشی  .
FV4 52639 80C Ch.1
شمارهرکورد16313:

)9(
درسهاییازقرآن[وی ئوکاست]/تهیهکنن همحمودمتوسل.دتهران:ص اوسدیما،شدبکه،1گدروهمعدارفومناسدبتهدای
اسالمی .1363،
اینچ .
3کاست:)1°/03'/06"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهکاستهایبع ی .44214 - 215:
تاریخپخشکاستاول .63/51/53:
4

فیلمشناسی عید قربان
تاریخپخشکاستدوم .63/51/12:
تاریخپخشکاستسوم .63/51/12:

خالصه:کاست:1صحبتهایحجت ا سالممحسنقرائتیدرموردخصوصیاموزن گیامامباقر،)،(مراسمحج،روز
عرفه،عی قر بانوارتباطروزعرفهوعی قربان،خوان ندعادرروزعرفهوقربانیکردندرعی قربانبههمراهخوان ندعدای
توسل.کاست:2صحبتهایحجت ا سالمقرائتیدرموردروزجمهوریاسالمی،توییحاتشدرمدوردروزجمهدوریاسدالمی
%23موافق،عی غ یرو روزمحیطزیسدتوطبیعدت،کدالستوحید ،دارایحسدا؛وکتدا؛،حدقبدودن،
وآراء /2

سال33
سودمن یطبیعتوع متب یلشبهیرروباطل،توجهبهطبیعتبهعنوانامانتاکهیوخرا؛نکردنزیباییآن.کاسدت:3
ردنآن،انگیزههایفسداد

صحبتهایحجت ا سالمقرائتیدرموردمحیطزیست،نقشمحیطساکم،ق استطبیعتوآکودهنک
وتخریب،بیانآیاتیازقرآندرموردحقبودنطبیعت .

 .1قرائتی،محسن،

-پیامهاوسخنرانیها .2 .محم بنعلی،)،(امامپدنجم110-36،ق-.سرگذشدتنامه.3 .

عی قربان .4 .روزعرفه .5 .عی غ یرخم .6 .روزطبیعت .7 .روزجمهوریاسالمیایدران .8 .حدج .الفف .متوسدل،
محمود،تهیهکنن ه.ب .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهمعارفومناسبتهایاسالمی .

*!!* FV4 44213 78C Ch.1
شمارهرکورد76161:

 ) 11 ( 
[33وی ئوکاست]/تهیهکنن هعلیسوادکوهی؛کارگردانمحسنعیوقیپور.دتهران:ص اوسدیما،شدبکه
 /52
 /13
دعاین به :
،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1333،
اینچ .
2کاست:)1°/33'/32"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
) .
 1/53
شمارهکاستبع ی '/36"(157653:
محلبرگزاری:مه یهتهران .

خالصه.1:صحبتهایاحم عاب یدربارهدههامامت،فاصلهبیندوعید قربدانوغد یر؛امامدت؛جنایتهدایمتوکدل،
خلیرهعباسی،درحقساداموازبینبردنقبرسی اکشه ا؛زیارمخانهخ اوزیارمحرمامامحسین.2-.)،(قرائدتدعدای
ن بهوم احیتوسطمه یمیرداماد .
 .1عی غ یرخم .2 .عی قربان .3 .امامت(اسالم) .4 .حسدینبدنعلدی،)،(امدامسدوم71-0،ق .5 .متوکدل،
خلیرهعباسی206-257،ق .6 .میرداماد،مه ی .7 .عاب ی،احم  .الف .سوادکوهی،علی،تهیهکنن ه .ب .عیوقیپدور،
محسن،کارگردان.ج .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعارفاسالمی .
FV4 106704 88C Ch.1
شمارهرکورد03501:

 ) 11 ( 
راهزن گی[وی ئوکاست]/تهیهکنن هواجراغالمریااحم ی.دتهران:ص اوسیما،شبکه،3گدروهفرهندگومعدارفاسدالمی،
 .1330
اینچ .
6کاست:)7°/13'/51"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهکاستبع ی .33663-3:
5

فیلمشناسی عید قربان
) .
شامل6برنامه(هرک امبین 1/53'/03"-33'/36"

خالصه:صحبتهایکارشناسبرنامهحجتا سالممه یطباطبداییدرمدورد.1نقدشامدامصدادق()،درپیشدبردو
احیایدینوتاثیربرجوانانامروز؛نقشعلمادیندرپیشبرداسالم. 2-.رندجناسدوددردنیدا،شدانومرتبدهحضدرمحمدزه
سی اکشه اءثوا؛زیارمایشان. 3-.آدمهایسستوتنبلوراهکارهداییبدرایمقابلدهبداآن،شدتابزدگیوکدمحوصدلگیدر
زن گیونتایجآن. 0-.و دمامامریا،)،(روایتیازامامریا)،(درموردارزشعلمبرایانسانها.3-.عید قربدانواعمداکی
کهدرمکهانجاممیشود.7-.امامحسین)،(وشهادمایشان،تغییرقبلهمسلمانانود یدلآن،تدوکیوتبدری،زیدارمامدام
حسین)،(درکربال.6-.روزمباهله،نقشنذردرزن گی .
الف .احم ی،غالمریا،تهیهکنن هومجری.ب .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.3گروهفرهنگومعدارف
اسالمی .
FV4 88772 84C Ch.3
شمارهرکورد03223:

 ) 12 ( 
راهزن گی[وی ئوکاست]/تهیهکنن هواجراغالمریااحم ی.دتهران:ص اوسیما،شبکه،3گدروهفرهندگومعدارفاسدالمی،
 .1330
اینچ .
7کاست:)0°/37'/03"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهکاستبع ی .33635-30:
) .
شامل7برنامه(هرک امبین 33'/33"-33'/27"

خالصه:صحبتهایکارشناسبرنامهحجتا سالممه یطباطباییدرمورد.1عی غ یرواعمدالآن،راههدایخدو؛
زن گیکردن.2-.غرورهایعلمی،آدا؛روزهاییکشنبهماهذیقع ه.3-.قیامامامحسین)،(وپیدامآنبدرایمدردم،زیدارم
امامحسین.0-.)،(واقعهکربالود یلآن.3-.شهادمامامجواد،)،(عی قربان،روزعرفده،شدهادمامداممحمد بداقر،)،(
د یلناموفقیتهایانسان.7-.و دمحضرمعیسی،)،(ساکروزتشکیلنهضتسوادآموزی،شببیستوپنجمذیقع ه .
الف .احم ی،غالمریا،تهیهکنن هومجری.ب .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.3گروهفرهنگومعدارف
اسالمی .
FV4 88779 84C Ch.3
شمارهرکورد03353:

 ) 13 ( 
روزخ ا[وی ئوکاست]/تهیهکنن هیوسفقاسمی،داودنجری؛اجرافرزادجمشی ی.دتهران:صد اوسدیما،شدبکه،1گدروه
فرهنگومعارفاسالمی .1337،
اینچ .
2کاست:)2°/53'/02"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهکاستبع ی .(1,4',52'') 101745:
تاریخپخشبرنامه .37/15/26.0.37/2/12.3.37/15/0.2.37/2/35.1

خالصه.1:ویژهبرنامهعی قربانشاملصحبتهایاسالمیفردربارهاهمیتاینعی .2.ویژهبرنامهو دمامدامهدادی
()،شاملصحبتهایفرزادجمشی یدربارهدورانحکومتایشان؛موکدودیخدوانی،قرائدتزیارتنامدهایشدان.3.ویدژهبرنامده
6

فیلمشناسی عید قربان
شهادمامامجواد)،(شاملنوحهخوانی،قرائتزیارتنامهایشان.0.ویژهبرنامهشبتاسوعاشاملذکرفضایلاخالقدیحضدرم
عباس؛تصاویرعزاداریهیأمباغگن مومراسمعزادارییکهیأمآذریزبان .
 .1عی قربان .2 .علیبنمحم اکنقی،)،(امامدهم230-210،ق-.میالد .3 .محم بنعلیاکتقی،)،(امامنهدم،
225-123ق-.سددوگواریها .4 .سددوگواریها .5 .رویددهخددوانی .6 .محددرم .7 .عبدداسبددنعلددی27،)،(؟71-ق-.
سوگواریها .الف .قاسمی،یوسف،تهیهکنن ه .ب .نجری،داود،تهیهکنند ه .ج .جمشدی ی،فدرزاد،مجدری.د .ص اوسدیمای
جمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعارفاسالمی .
FV4 101744 86C Ch.1
شمارهرکورد33673:

 ) 14 ( 
روزخ ا[وی ئوکاست]/تهیهکنن همرکزپژوهشهایاسالمیص اوسدیما،داوودمحمد ابراهیمدی؛کدارگردانجمشدی بیدام
ترک.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1336،
اینچ .
3کاست:)6°/32'/52"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهکاستهایبع ی .153023-23:


) .
شامل05برنامه(هرک امبین 10'/37"-3'/57"
عنوانبرآورد:ع؛رافشانی .1

خالصه:مجموعهایشاملآیتمهایمختلف،مستن تاریخیبرگرفتهازمنابعآرشیویبدهصدورمتصدویریوصدوتی،
درسگرتار،حکایتونماهنگبهمناسبتهایمختلفمذهبی.1:و دمامامحسن،)،(معرا پیامبر،) (شهادمامامعلدی
(،)،شبق ر.2-.عی ف؛ر،شهادمامامصادق،)،(و دمامدامریدا.3-.)،(شدهادمامدامجدواد)،(وامدامبداقر،)،(روز
.روزمباهله،عاشورا،شهادمامامسجاد .)،(

عرفه.0-.عی قربان،و دمامامهادی،)،(عی غ یر3-.
علیبنابیطاکب،)،(اماماول23،قبلازهجدرم

 .1حسنبنعلی،)،(امامدوم35-3،ق-.میالد .2 .معرا .3 .
05ق-.سوگواریها .4 .شبق ر .5 .عی ف؛ر .6 .جعرربنمحم ،)،(امامششم103-35،ق-.سدوگواریها .7 .علدیبنموسیاکریا،)،(امامهشتم253-133،ق-.میالد .8 .محم بنعلیاکتقی،)،(امامنهم225-123،ق-.سوگواریها .
 .9محم بنعلی،)،(امامپنجم110-36،ق-.سوگواریها .11 .روزعرفه .11 .عی قربان .12 .علدیبدنمحمد اکنقی،)،(
امامدهم230-210،ق-.میالد .13 .عی غ یر .14 .روزمباهله .15 .عاشورا .16 .علیبناکحسین،)،(امامچهدارم33،
20-ق-.سوگواریها.

الف .مرکزپژوهشهایاسالمیص اوسیما،تهیهکنن ه .ب .محمد ابراهیمدی،داوود،تهیدهکنند ه .ج.

بیامترک،جمشی ،کارگردان.د .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعدارفاسدالمی .ﻫ .عندوان:
ع؛رافشانی .1
FV4 105424 87C Ch.1
شمارهرکورد33320:

 ) 15 ( 
سیی همهر[وی ئوکاست]/تهیهکنن همه یحسینزاده؛کارگردانندادرکریمیدان؛تصدویربردارانزیدناکد ینعالمده[...و
دیگران]؛مجریانریارشی پور،امیرجوشقانی.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1گروهاجتماعی .1331،
اینچ .
2کاست:)2°/57'/33"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهکاستبع ی .73313:
7
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عنوانبرآورد:سیی همهر .7
محلبرگزاری:پارکساحلیبن رعباس .

خالصه:ویژهبرنامهاییبهمناسبتعی قربانوبزرگ اشت22بهمنشامل:معرفیمحرممعقول،فرمان همن؛قهیکدم
نیرویدریاییارتشجمهوریاسالمی; اجرایترانهتوسطخشایاراعتمادی،فری ونسدالمتوریداشدیرازی;اجدرایسدرود
توسطفرزن اننیرویدریایی;خوانن گانبومیبن رعباسباکهجهبومی;مراسمآتشبازی;نمایشساختخانهکعبدهتوسدط
حضرمابراهیموذبحفرزن ش .
 .1عی قربان .2 .ایران-تاریخ-انقال؛اسالمی-1336،ساکگردها .3 .سرودها-ایران .4 .نمایشهایتلویزیونی-
ایددران .5 .دهددهفجددرانقددال؛اسددالمی .6 .1331،موسددیقیمحلددیایرانددی-بن د رعباس.

الففف .حسددینزاده،مه د ی،

تهیهکنن ه .ب .کریمیان،نادر،کارگردان .ج .عالمه،زیناک ین،تصویربردار .د .رشی پور،ریدا،مجدری .ﻫ .جوشدقانی،امیدر،
مجری.و .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهاجتماعی .
FV4 68814 81C Ch.1
شمارهرکورد22010:

 ) 16 ( 
[32وی ئوکاست]/تهیهکنن ه
 /53
 /27
سخنانآیتاهللخامنه ای،مقاممعظمرهبریدرروزعی قرباندرجمعمردماصرهان :
عیسیبلوکام.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1دفترطرحوبرنامه .1332،
اینچ .
1کاست:)03'/53"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
) .
شمارهکاستاصلی 33'/01"(33215:
) .
شمارهکاستپرسلکتور 37'/05"(33211:

 خالصه:تالومقرآن،ورودمقاممعظمرهبری؛صحبتیکروحانیدرخصو گدزارشازعملکدردمدردماصدرهان؛
سخنانمقا ممعظمرهبری:تبریکعی قربانوتوییحاتیدرموردآن،ایثارحضرمابدراهیم23،آبدانروزبرجسدتهونمداد،
حضورمردماصرهانقبلوزمانانقال؛وزمانجنگتحمیلی،هوشیاریاصرهانیها،عملکرددرخشداناصدرهانیهدادر2دی

ها .
،ظرفیتهایاصرهانی 

33
 .1خامنهای،علی،رهبرمعظمانقال؛اسالمیایران--1313،پیامهاوسخنرانیها .2 .خامندهای،علدی،رهبدرمعظدم
انقال؛اسالمیایران--1313،سررها-اصرهان .3 .عی قربان .الف .رجببلوکام،عیسی،تهیهکنن ه.ب .ص اوسدیمای
جمهوریاسالمیایران.شبکه.1دفترطرحوبرنامه .
FV4 58209 89C Ch.1
شمارهرکورد37137:

 ) 17 ( 
[63وید ئوکاست].ددتهدران:
 /52
 /23
سخنانآیتاهللخامنهای،مقاممعظمرهبریدرسداکروزشدهادمامداممحمد باقر :)،(
ص اوسیما،شبکه .1363،1
اینچ .
1کاست:)22'/17"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهنسخهبع ی .12520:
اینچ)بهشمارههای .15307-6:

تب یلش هازوی ئوتیپ1(
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فیلمشناسی عید قربان

ایدرموردروزهایبرجستهایکهپیشرواستازجملهعی 


اهللخامنه
خالصه:خوشآم گوییبهحضار،سخنانآیت


قربان،روزعرفه،مغتنمشمردناینفرصتهابرایتوجهبهخ اواینکهکسیخیالنکن کهدرزن گییکملتدیکدهدرحدال
سازن گیاست،دعاوتضر،نقشزیادین ارد،فوای دعا،توصیهبهجواناندرموردبیمن اشتنازبیگانههدا،هد فازتبلیغدام
جهانی،رفتارمسوو نحجازباحجا ایرانی .
 .1خامنهای،علی،رهبرمعظمانقال؛اسالمیایران--1313،نظریهدربدارهدعدا .2 .خامندهای،علدی،رهبدرمعظدم
انقال؛اسالمیایران--1313،نظریهدربارهتبلیغام .الف .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه .1
FV4 19031 73C Ch.1
شمارهرکورد21352:

 ) 18 ( 
[73وید ئوکاست].دد
 /57
 /13
سخنانامامخمینیدرجمعاعضایهیامدوکتوشخصیتهایمملکتیبهمناسبتعی قربدان :
تهران:ص اوسیما،شبکه .1373،1
اینچ .
1کاست:)23'/01"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

خالصه:سخنانآیتاهللخامنهای،رئیسجمهوردربارهعی قربانوتبریکاینروز;سخنانامامخمیندی:آنچیدزی
ابراهیم)،(خودینمیبین تاایثاریکردهباش ;مسلمانهاباید 

کهاعمالمارابااعمالانبیاءمتراوممیکن ،مغزعملاست;
ازعبادام،همسیرمعنویکنن وهمبرداشتهایسیاسیوهمعمل;آنچیزیکهاساساستسدیراکیاهللاسدتوشکسدتن
دیگر .

بتنرسوبتهای
 .1خمیندی،روحاهلل،رهبدرانقدال؛وبنیانگدذارجمهددوریاسدالمیایدران-1373-1235،پیامهداوسددخنرانیها.2 .
پیامبران .3 .ابراهیم،)،(پیامبر .4 .عبادام .5 .عی قربدان .6 .خامندهای،علدی،رئدیسجمهدور- -1313،پیامهداو
سخنرانیها .الف .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه .1
FV4 212519 63C Ch.1
شمارهرکورد23352:

 ) 19 ( 
سخنانامامخمینیدرجمعاعضایهیئتدوکتوشخصیتهایمملکتیبهمناسبتعی قربان[73/57/13:وی ئوکاست].دد
تهران:ص اوسیما،شبکه .1373،1
اینچ .
رنگی،پال؛ 1/2

1کاست:)23'/10"(باص ا،
است .

شمارهنسخهدومکاست212312
محلبرگزاری:حسینیهجماران .



خالصه:سخنانآقایخامنه ای(رئیسجمهور)درموردتبریکعی قربانوبزرگ اشدتحضدرمابدراهیم،)،(وجدود
رهبر؛سخنانامامخمینی(ره)درموردحضرمابراهیموعی قربان،وحی،معنایعی ازنظرپیامبران،جهاداکبر،توجدهبده
خ اه فاساسیابنیا؛خرو امامخمینیازحسینیه .

9

فیلمشناسی عید قربان
 .1خامنهای،علی،رئیسجمهدور- -1313،پیامهداوسدخنرانیها .2 .خمیندی،روحاهلل،رهبدرانقدال؛وبنیانگدذار
جمهوریاسدالمیایدران-1373-1262،پیامهداوسدخنرانیها .3 .عید قربدان .4 .ابدراهیم،پیدامبر .5 .تقدوا .الفف.
ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه .1
FV4 32908 63C Ch.1
شمارهرکورد73322:

 ) 21 ( 
[72وی ئوکاست].دتهران:ص اوسیما،شبکه
 /57
 /26
سخنانامامخمینیدرجمعاقشارمختلفمردمبهمناسبتعی قربان :
 .1372،1
اینچ .
1کاست:)05'/32"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

اهللخامنهای،رئیسجمهوردربارهعی قربانواهمیتآندراسالم;سخنانامدامخمیندی:عید 

خالصه:سخنانآیت
شریفف؛رکهییافتاهللاستمق مهایاستبرایعی شریفقربانکه"کقااهلل"است;جوانهاییهسدتن کدهواقعدافد اکاری
اینهاییکهپیشمیبرن بدرایایدناسدت

میکنن ودرمقابلاین؛ورف اکاریبرایاسالمآن؛ورجنایامدردنیاواقعمیشود;
ایتکارهاازسرمظلومینجهانق؛عشود .

کهدنبالحضرمابراهیمسالماهللعلیههستن ;مبارکآنروزیاستکهدستجن

 .1خمینی،روحاهلل،رهبرانقال؛وبنیانگذارجمهوریاسالمیایدران-1373-1235،پیامهداوسدخنرانیها .2 .عید 
قربان .3 .جوانانواسالم .4 .ابراهیم،)،(پیامبر .5 .خامنهای،علی،رئدیسجمهدور- -1313،پیامهداوسدخنرانیها .
الف .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه .1
FV4 31115 62C Ch.1
شمارهرکورد13303:

 ) 21 ( 
سخنانامامخمینیدرجمعرئیسمجلسشدورایاسدالمی،اعضدایجامعدهم رسدینواسداتی حدوزهعلمیدهقدم،اسداتی 
دانشگاههایسراسرکشور،مسئوو نوزارمفرهنگوآموزشعاکی،اعضایشورایعداکیانقدال؛فرهنگدی،عد هایاز
[70وی ئوکاست].دتهران:ص اوسیما،شدبکه،1
 /57
 /53
روحانیونوسررایکشورهایاسالمیبهمناسبتعی قربان :
 .1370
اینچ .
1کاست:)01'/22"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
(یوماتیک) .

شمارهنسخههایبع ی)01'/22"(12771:؛12323


محلبرگزاری:حسینیهجماران .



خالصه:سخنانحجتا سالمعلیاکبرهاشمیرفسنجانیدرموردتبریکعی سعی قربانوفعاکیتحجا ایراندیدر
سخنانامامخمینی:درسابقتبلیغامبودکهسوءظندرهمهایجادکردهبود،اگدرمقایسدهکنید بداایدن

عربستانسعودی;
دورههایسابقوحا معلوممی شودچهتحوکیدرایرانواقعش هاست،ازمعجزاماسالمایناستکهعرفانشآمیختهاسدت
باعبارتش،دانشگاهبای متحولباش واکبتهش هاست،ککنبیشترمواظبتمیخواه  .
 .1خمینی،روحاهلل،رهبرانقال؛وبنیانگذارجمهوریاسالمیایدران-1373-1235،پیامهداوسدخنرانیها .2 .عید 
قربان .3 .معجزه(اسالم) .4 .تبلیغدامید اسدالمی .الفف .هاشدمیرفسدنجانی،علدیاکبدر.-1313،ب .ص اوسدیمای
جمهوریاسالمیایران.شبکه .1
FV4 31373 64C Ch.1
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شمارهرکورد12522:

 ) 22 ( 
[33وی ئوکاست].دتهران:ص اوسیما،شبکه .1333،1
 /53
 /15
سخنانامامخمینیدرجمعسررایکشورهایاسالمی :

اینچ .
1کاست:)23'/32"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهنسخههایبع ی .255520،31533،12321-2:


ویژه .
 

خالصه: صحبتهایعب اکعزیزهراوی،سریرکشورتونسوتبریکعی قربانبهاماموملت؛سخنانامام:عی مسلمین
وقتیاستکهمسلمیناستقالکشانرابهدستبیاورن ;اسالممیخواه کهدوکتهاخ متگزارملتهاباشدن ;مداباید بداسدالح
رمجلس .

حضورق؛بزادهد

ایمانباق رتهامقابلهکنیم;
 .1خمیندی،روحاهلل،رهبدرانقدال؛وبنیانگدذارجمهددوریاسدالمیایدران-1373-1235،پیامهداوسددخنرانیها.2 .
خودمختاری-ایران .3 .اسالمودوکت .4 .ایمان .5 .ابرق رتها .الف .ق؛بزاده،صادق.1371-1313،ب .ص اوسیمای
جمهوریاسالمیایران.شبکه .1
FV4 31093 58C pt.1 Ch.1
شمارهرکورد23533:

 ) 23 ( 
[73وی ئوکاست].دتهران:ص اوسیما،شبکه .1373،1
 /57
 /16
اهللفلسری :


سخنرانیآیت
اینچ .
1کاست:)03'/15"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

اهللفلسری،سخنانآیتاهللفلسریدربارهتبریکعید قربدان،

خالصه:شعارمردم،همراهباتصاویریازمنتظریوآیت
،داستانحضرمابراهیم)،(وامامتبرترازنبوتش .

واقعههر هشهریور36
 .1فلسدری،محمد تقی-1366-1233،پیامهدداوسدخنرانیها .2 .منتظددری،حسددینعلی .3 .1333-1351،عید 
قربان .4 .واقعه16شهریور .5 .1336،ابراهیم،پیامبر .الف .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه .1
*!!* FV4 32047 63C Ch.1
شمارهرکورد72523:

 ) 24 ( 
[63وی ئوکاست]/تهیهکنن همحمد کاظمطاهری.ددتهدران:
 /51
 /51
ای،مقاممعظمرهبریبهخراسان :

سررآیتاهللخامنه
ص اوسیما،شبکه،1دفترطرحوبرنامه .1363،
اینچ .
1کاست:)03'/56"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
محلبرگزاری:حرمامامریا.)،(صحنحضرمامامخمینی(ره) .



خالصه:تبریکسال،1363اشارهبهعی قربانوغ یر،عی نوروزدرنظراسالم،وح مکلمهومهربدانیآحدادملدت
ایران،تحریماقتصادی،توطئهدشمنانعلیهنظامانقالبیواسالمیایران،ایجادمشکالماقتصادیوتشنجدرفضدایسیاسدی
کشورتوسطدشمناناسالموانقال؛،فریببعضدیازنویسدن گانداخلدی،آزادی،یدروریبدودنهمد کیمدردمبدادوکدتو
11
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مسووک ین،تبلیغامسوءدشمنانانقال؛واسالمدرجهتب بینکردنمردمبهدوکت،کمکردنوابستگیاقتصدادیکشدوربده
نرت،قرائتدعا .

 .1خامنهای،علی،رهبرمعظمانقال؛اسالمیایران--1313،نظریهدربارهنوروز .2 .خامندهای،علدی،رهبدرمعظدم
انقال؛اسالمیایران--1313،نظریهدربارهتحریماقتصادیعلیهایران .3 .خامنهای،علدی،رهبدرمعظدمانقدال؛اسدالمی
ایران--1313،نظریهدربارهآزادی .4 .خامنهای،علی،رهبرمعظمانقال؛اسالمیایران--1313،نظریهدربدارهتبلیغدام
ی ایران .5 .خامنهای،علی،رهبرمعظمانقال؛اسالمیایران--1313،سررها .6 .ندوروز.

الف .طداهری،محمد کاظم،

تهیهکنن ه.ب .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1دفترطرحوبرنامه .

FV4 14757 78C Ch.1
شمارهرکورد16330:

 ) 25 ( 
[63وی ئوکاست]/تهیهکنن همحم کاظمطاهری.ددتهدران:
 /51
 /52
ای،مقاممعظمرهبریبهخوزستان :

سررآیتاهللخامنه
ص اوسیما،شبکه،1دفترطرحوبرنامه .1363،
اینچ .
1کاست:)1°/03'/02"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

 خالصه:سخنانمقاممعظمرهبریدرجمعمردمشلمچهدرخصو علتسررخودبهشلمچه،همدتوعدزمواراده
تعلقشلمچهبهافرادیکهدکشانبرایاسالموقرآنمیتی ،تبریکگرتنایشانبهمناسبتعی قربان .

قویملتایران;
 .1خامنهای،علی،رهبرمعظمانقال؛اسالمیایران--1313،سررها .2 .خامنهای،علی،رهبرمعظمانقال؛اسدالمی
ایران--1313،نظریهدربارهشلمچه .الف .طاهری،محم کاظم،تهیهکنند ه.ب .ص اوسدیمایجمهدوریاسدالمیایدران.
شبکه.1دفترطرحوبرنامه .
FV4 14864 78C Ch.1
شمارهرکورد16333:

 ) 26 ( 
سلسلهعشق[وی ئوکاست]/محققوکارگردان هوشنگمیرزایدی؛تهیدهکنند هسدی هفتاندهسدجادی؛تصدویربردارمجید 
قربانیفر.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1گروهاجتماعی .1332،

اینچ .
1کاست:)1°/56'/12"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

خالصه:مسابقهویژهعی قربان،موسیقیتصویریبهمناسبتعی قربانباعنوانعی عاشدقانبدهخوانند گیمحمد 
عب اکحسینیوسا رعقیلی،تبریکعی قربانتوسطمردم،ارتباطتلرنیبامکه،تصاویریازاماکنمق سه،عکسهاییازکعبه
وطوافزائرانبهدورآن،موسیقیتصویریدرموردحضورکبوتراندراطرافمسج پیدامبر،) (رازونیداززائدراندرایدن
مکان،گرتگوبایککودکدرموردشغلآین هاو،تصاویریازمه کودک،گزارشدیازپشدتصدحنهبرنامدهرادیدوییجمعده
ایرانیویژهعی غ یر،گرتگوباامیرحسینم رسدرموردمرهومهنر،تبریکعی توسطمهرانامامیه،علیریاجاوی نیا .
 .1عی قربان-موسیقیتصویری .2 .مد رس،امیرحسدین .3 .حاجیدان .4 .تلویزیدون-ایدران-مسدابقههدا.5 .
کعبه .الف .میرزایی،هوشنگ،محققوکارگردان .ب .سجادی،فتانده،تهیدهکنند ه .ج .قربدانیفدر،مجید ،تصدویربردار.د.
ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهاجتماعی .
FV4 59548 89C Ch.1
12
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شمارهرکورد71722:

 ) 27 ( 
سیمایخانواده[وی ئوکاست].دتهران:ص اوسیما،شبکه،1گروهخانواده .1336-1333،
اینچ .
16کاست:)10°/33'/36"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهکاستهایبع ی .100437 - 52:

 خالصه:گزارشمردمیوگزارشازمکانهایمختلفراجعبهمسائلمختلفواخبارج ی ازجمله:ای ز،اعمالحدج،
گلفروشیدرعی قربان،صحبتهایکارشناساندرموردتجربیاتشاندرمویوعهایمختلفمثلحوزهعلمیه،ازدوا ؛فرهنگ
کتابخوانیوغیره .

الف .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهخانواده .
FV4 100436 87C Ch.1
شمارهرکورد37233:

 ) 28 ( 
سیمایروستا[وی ئوکاست].اگردک/محقق،نویسن ه،تهیهکنن هوکارگرداناحم ذاماصدغر؛تصدویربردارمحسدنتربیدت
دوست؛ص ابردارحسنشهرابی؛گوین همتنشهینمهینفر.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1گروهجهاد .1362-32،
اینچ .
پال؛ 1/2
1کاست:)30'/56"(باص ا،رنگی ،
) .
شامل0برنامه(هرک امبین 13'/12"-11'/55"

 خالصه:توییحامدربارهتهیهنوعیشیرینیبهناماگردکتوسدطزندانماسدوکهجهدتاسدترادهدراعیداد،جشدنها،
نوروزخوانیومراسمسنتیازدوا درعی قربان؛همراهباتصاویرمربوطبهآن .
 .1ماسوکه-آدا؛ورسوموزن گیاجتماعی .الف .ذاماصغر،احم ،محقق،نویسن ه،تهیدهکنند هوکدارگردان .ب.
تربیتدوست،محسن،تصویربردار .ج .شهرابی،حسن،صد ابردار .د .مهدینفدر،شدهین،گویند ه.ﻫ .ص اوسدیمایجمهدوری
اسالمیایران.شبکه.1گروهجهاد .و .عنوان:اگردک .
FV4 77152 82C Ch.1
شمارهرکورد02062:

 ) 29 ( 
شبکه[3/3وی ئوکاست]/تهیه کنند همحمد صد ری؛کدارگردانداریدوشکداردان،کدارگردانتلویزیدونیافشدیناربدابی؛

تصویربردارانمنوچهرمظرری،مایکدانیلورده؛ص ابردارمسعوددادگری؛بازیگرانکامرانملدکم؛یعدی،داریدوش
کاردان،سانازسماواتی،حمی شریفنیا،مجی یاسر؛موسیقیحام پناهپور.دتهدران:صد اوسدیما،شدبکه،3گدروه
اجتماعی .1330،
اینچ .
27کاست:)22°/13'/31"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهکاستهایبع ی .37263-232:
شبکه .

عنوانبرآورد:شبکهx
دارایعنوانهایفرعیمتراوم .
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پخشازشبکه .3

 خالصه:برنامهطنزوانتقادیدربارهمسائلسیاسی،اقتصادیواجتماعی؛همچنینبرنامههایپخدششد ه(خصوصدا
مجریانوخوانن گان)بصورمطنزموردنق قرارمیگیرن .بهبرخیمناسبتهانظیرعی سعی غ یرخم،عی قربدان،مدیالد
شود .
پردازدوازکارشناسانبصورمطنزدربرنامهاسترادهمی 

حضرممسیح،شبیل ا...نیزمی
 .1طنز .2 .تلویزیون-ایران-سدریاکها .الفف .صد ری،محمد ،تهیدهکنند ه .ب .کداردان،داریدوش،کدارگردانو
بازیگر .ج .اربابی،افشین،کارگردان .د .مظرری،منوچهر،تصویربردار .ﻫ .دانیلورده،مایک،تصویربردار .و .دادگری،مسعود،
ص ابردار .ز .ملکم؛یعی،کامران،بازیگر .ح .سدماواتی،سداناز،بدازیگر .ط .شدریفنیدا،حمید ،بدازیگر .ی .یاسدر،مجید ،
بازیگر .ک .پناهپور،حام ،آهنگساز.ل .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.3گدروهاجتمداعی .م .عندوان:شدبکهx
شبکه .
FV4 96957 84C Ch.3
شمارهرکورد 33133:


 ) 31 ( 
ع؛رمیعاد[وی ئوکاست]/نویسن هفرهادفر نظام؛تهیهکنن هوکارگردانعلدیبهدادر،بهدروزشدکوری؛تصدویربردارعلدی
امی،رفعتهاشمپور.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1گروهحماسهودفا .1331،،

قاسمی؛گوین گانجاللمق
اینچ .
0کاست:)2°/30'/26"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهکاستهایبع ی .65067-3:


) .
شامل6برنامه(هرک امبین 26'/00"-22'/33"

خالصه:برنامههاییدرخصو اعمالومناسکحج،شاملنریشنومصاحبهبازائراندرمورد.1اویا،شدبهجزیدره
عربستان،جایگاهحج،معرفیمسج قبا. 2-.اماکنمتبرکهشهرم ینهازجملهخانهپیغمبراکرم) (وحضرمفاطمه(س)،
کوهاح ،مساج هرتگانهم ینه،مسج ذوقبلتین.3-.آغازاعمالحج(میقام)وسرربهمکده.0-.غدارحدراء،مسدج اکحرام،
طوافخانهخ ا.3-.حجرا سود،صراومروه،تقصیر،ابعادبیناکمللیحج.7-.مراسمعرفه،آغازحدجتمتدع،مشدعراکحرام.6-.
برگزاریعی قربان،حلقوتقصیر(رمیحجرام)،حرکتحجا بهسویمکهوودا،باکعبهدرپایانمناسکحج .
 .1حج .2 .حج-تصویرها .3 .م ینه .4 .مکه .5 .عربسدتان-اویدا،اقلیمدی .6 .حاجیدان-مصداحبههدا.7 .
مسج قبا،م ینه .8 .کوهاح  .9 .مسج ها-م ینه .11 .مسدج ذوقبلتدین،م ینده .11 .غدارحدرا .12 .مسدج اکحرام،
مکه .13 .کعبه .14 .حجرا سود .15 .عی قربدان .الف .فدر نظدام،فرهداد،نویسدن ه .ب .بهدادر،علدی،تهیدهکنند هو
کارگردان .ج .شکوری،بهروز،کارگردان .د .قاسمی،علی،تصویربردار .ﻫ .مقامی،جالل، -1325،گوین ه .و .هاشدمپدور،
رفعت،گوین ه.ز .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهحماسهودفا .،
FV4 70475 81C Ch.1
شمارهرکورد 32032:
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 ) 31 ( 
عی تاعی [وی ئوکاست]/تهیهکنن هریاداستانی؛کارگردانناصرازقن ی.دتهران:ص اوسدیما،شدبکه،1گدروهاجتمداعی،
 .1335
1کاست:)1°/50'/03"(باص ا،رنگی،پال؛1/2اینچ .
) .
شامل2برنامه(هرک امبین 3'/33"-3'/17"
عنوانبرآورد:قربانتاغ یر .

خالصه:برنامه ایویژهعی قربانوعی ف؛رشامل:گزارشازنمایشگاهعی غد یر،جشدنجانبدازانق؛دعنخداعیدر
مختلفمیباش  .

هتلاوین;جشنازدوا دانشجویی;مصاحبهمردمی،تبریکعی بهکهجههای
 .1عی ف؛ر .2 .عی قربدان .3 .نمایشدگاهعید غد یر .4 .جندگایدرانوعدراق-1376-1332،جانبدازان.5 .
جانبازان-ایران-جشنها.

الف .داستانی،ریا،تهیهکنن ه .ب .ازقن ی،ناصر،کارگردان.ج .ص اوسیمایجمهوریاسدالمی

ایران.شبکه.1گروهاجتماعی .د .عنوان:قربانتاغ یر .
FV4 63599 80C Ch.1
شمارهرکورد20563:

 ) 32 ( 
عی عارفان[وی ئوکاست]/تهیهکنن همحم هاشمیاصل؛مجدریصادقی.ددتهدران:ص اوسدیما،شدبکه،3گدروهفرهندگ
ومعارفاسالمی .1337،
اینچ .
1کاست:)1°/37'/05"(باص ا،رنگی؛ 1/2
عنوانبرآورد:عی قربان .

خالصه:ویژهبرنامهعی قربانشاملآوازخوانیقاسمافشار;گرتگوبامیهمانانبرنامدهداودرشدی یببهندازجعردری
اجرایتواشیح .

(بازیگر)بشقایقنوروزیونریسهروشن;
 .1تلویزیون-ایران-سرگرمیها .الف .هاشمیاصل،محم ،تهیهکنن ه .ب .صادقی،مجری.ج .ص اوسیما،شبکه،3
گروهفرهنگومعارفاسالمی .
FV4 99535 86C CH3
شمارهرکورد03130:

 ) 33 ( 
عی عارفان[وی ئوکاست]/تهیهکنن همحم هاشمیاصل؛کارگردانمحسناحم ی؛تصویربردارشداملتافتده،زیدناکد ین
عالمه؛ص ابردارحمی دژاکام.دتهران:ص اوسیما،شبکه،3گروهاجتماعی .1333،
اینچ .
2کاست:)2°/33'/13"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
) .
شمارهکاستبع ی 1/27'/25"(22336:
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خالصه:جشنعی سعی قربانباحضورعواملتوکی سریال"ابراهیمخلیدلاهلل"وگرتگدوبداآندانشداملمحم ریدا
ورزی،نویسن هوکارگردان؛حسامنوا؛صروی،نگینص قگویاوفخراک ینص یقشریفبازیگراناینسریال؛اجدرایسدرود
وگرتگوباخوانن گاناینسرودهامانن مهردادصلحمیرزاییوحمی خن ان .
 .1عی قربان .2 .جشنها-ایران .الف .هاشمیاصل،محم ،تهیهکنن ه .ب .احم ی،محسن،کارگردان .ج .تافته،
شامل،تصویربردار .د .عالمه،زیناک ین،تصویربردار .ﻫ .دژاکام،حمید ،صد ابردار.و .ص اوسدیمایجمهدوریاسدالمیایدران.
شبکه.3گروهاجتماعی .
FV4 92356 85C Ch.3
شمارهرکورد02731:

 ) 34 ( 
عی قرباندرترکمنصحرا[وی ئوکاست]/محققفروزاناسکن ری؛نویسن هحمی اکرمی؛تهیهکنند هوکدارگردانمحمد 
دستگردی؛تصویربرداربهروزداوری؛گزارشگرعلیریااحم ی؛گوین هغالمریاافروغی.دتهدران:ص اوسدیما،شدبکه
،3دفترتامینبرنامه .1337،
اینچ .
1کاست:)23'/53"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
محلبرگزاری:ترکمنصحرا .



خالصه:آدا؛ورسوموآئینبرگزاریعی قرباندرترکمنصحرا .
 .1عی قربان .2 .ترکمنصحرا-آدا؛ورسوم .الف .اسکن ری،فروزان،محقق .ب .اکرمی،حمید ،نویسدن ه .ج.
دستگردی،محم ،تهیهکنن هوکارگردان .د .داوری،بهروز،تصویربردار .ﻫ .احم ی،علیریا،گزارشگر .و .افروغدی،غالمریدا،
گوین ه.ز .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.3دفترتامینبرنامه .
FV4 97567 86C Ch.3
شمارهرکورد00510:

 ) 35 ( 
عی  کهها[وی ئوکاست]/تهیهکنن همحم هاشمی اصل؛کدارگردانتلویزیدونیحسدنص خسدروی؛تصدویربردارانحمید 
مج آبادی[...ودیگران]؛ص ابردارانمحمودقادری،احم تررشی،علیریارجدایی؛مجدریامید زن گانی.ددتهدران:
ص اوسیما،شبکه،3گروهاجتماعی .1331،
اینچ .
2کاست:)3°/51'/03"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
) .
 1/10
شمارهکاستبع ی '/12"(73357:
محلبرگزاری:مجتمعزیباکنار .



خالصه:ویژهبرنامهبهمناسبتساکروز22بهمنوعی قربانکهشاملاجرایموسیقی،گرتگوباهنرمند ان،عملیدام
بازیوق؛عامنمایشیمیباش  .

شعب ه
 .1تلویزیون-ایران-سرگرمیها .الف .هاشمیاصل،محمد ،تهیدهکنند ه .ب .ص خسدروی،حسدن،کدارگردان .ج.
مج آبادی،حمی ،تصویربردار .د .قادری،محمود،ص ابردار .ﻫ .تررشی،احم ،صد ابردار .و .رجدایی،علیریدا،صد ابردار .ز.
زن گانی،امی ،مجری.ح .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.3گروهاجتماعی .
FV4 68305 81C Ch.1
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شمارهرکورد31363:

 ) 36 ( 
کالمامام[وی ئوکاست]/تهیهکنن هاحم مومنی.دتهران:ص اوسیما،شبکه،3گروهفرهنگومعارفاسالمی .1331-32،
اینچ .
1کاست:)33'/17"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
) .
شامل0برنامه(هرک امبین 17'/02"-11'/53"

 خالصه:قسمتهاییازسخنانامامخمینی(ره)درجمعاقشارمختلفبهمناسبتهایگونداگونمدیباشد درمدورد.1:
اهمیتعی ف؛روعی قربان،برکامادعیهائمهاطهار)،(وآیامقرآن،دعایعرفه.2-.حضرمعلدی،)،(کدزومقیامدتبدرای
ع اکت،بتشکنیحضرمابراهیم،حکومتع ل.3-.تبلیغاماستکبارعلیهانقال؛اسالمی،تحققحقورفتنباطل،جمهوری
.اهمیتآموزشوپرورشوتوسعهنهضتسوادآموزی .

اسالمیایرانوپای اریحق0-.
 .1خمینی،روحاهلل،رهبرانقال؛وبنیانگذارجمهوریاسالمیایدران-1373-1235،پیامهداوسدخنرانیها .2 .عید 
علیبنابیطاکب،)،(اماماول23،قبلازهجدرم

هاوآیهها.6 .

ف؛ر .3 .عی قربان .4 .دعایروزعرفه .5 .قرآن-سوره
05ق .7 .ع اکت(اسالم) .8 .ابراهیم،)،(پیامبر .9 .ی انقال؛وی انقالبیان-تبلیغام .11 .حقوباطل .11 .ایدرانتاریخ-جمهوریاسالمی .12 .-1333،خمینی،روحاهلل،رهبرانقال؛وبنیانگذارجمهوریاسالمیایدران1373-1235،نظریددهدربددارهآمددوزشوپددرورش .13 .آمددوزشوپددرورش-ایددران .14 .سددوادآموزی-ایددران .15 .دعاهددا .16 .ائمددهاثنیعشر .الف .مومنی،احم ،تهیهکنند ه.ب .ص اوسدیمایجمهدوریاسدالمیایدران.شدبکه.3گدروهفرهندگومعدارف
اسالمی .
FV4 73384 82C Ch.3
شمارهرکورد22631:

 ) 37 ( 
گزارشیازبازدی حجتا سالمهاشمیرفسنجانی،عضوشورایعاکیدفا،ازسیستانوبلوچستانوهرمزگان[وی ئوکاست].د
تهران:ص اوسیما،شبکه .1372،1
اینچ .
1کاست:)36'/13"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

 خالصه:بازدی آقایرفسنجانیازسیستانوبلوچستانوپایگاهدهمشکاریکندارکوسداندید نازارتدش،نجدام
مردمشهرستانازدستدشمنانبابرنامه ریزیفرهنگیشهرچابهار،مصاحبهباآقایرفسنجانیدرموردسررشانبدهچابهدار،
سیاستایراندرتنگههرمزگانوبازدی شانازتنگههرمز،امنیتاینمن؛قهواعماکیکدهباید درآنجداانجدامشدود،تصدویر
هواپیمایعراقیکهسقوطکردهومصاحبهباخلبانآن،بازدی ازتنگههرمز،مانورناو،زالوفرامرز،صحبتهایآقدایهاشدمی
درمراسمعی قرباندرموردصی وصیادی،سواحلشماکیو ...
 .1هاشمیرفسنجانی،علیاکبر- -1313،سررها .2 .هاشمیرفسنجانی،علیاکبر- -1313،مصاحبهها.3 .
علیاکبر- -1313،پیامهاوسخنرانیها .4 .تنگههرمز .5 .ماهیگیری .الف .ص اوسیمایجمهدوری
هاشمیرفسنجانی ،
اسالمیایران.شبکه .1
FV4 32262 62C Ch.1
شمارهرکورد72703:
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 ) 38 ( 
گلباران[وی ئوکاست]/تهیهکنن همجی یراقبافان.دتهران:ص اوسیما،شبکه،3گروهمعارف .1331،
اینچ .
1کاست:)1°/13'/23"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
عنوانبرآورد:گلباران .3
شمارهکاستهایآرشیوموقت .002872-79:
شمارهبرآورد .311313503:

 خالصه:ویژهبرنامهعی قربانشاملمسابقهتلرنی،پالتوهایمجریان،نمایشیبداعندوان:ابدراهیم،آتدشوقربدانیو
معرفیکارگردانایننمایشوصحبتهایایشاندربارهفعاکیتهاهنریشان،اشارهبهفریضهحدجبداحضدورحشدمتاهللاکبدری

هم انیدربرنامه .
 .1تلویزیون-برنامههایمذهبی .2 .عی قربان .3 .حج .الف .یراقبافدان،مجید ،تهیدهکنند ه.ب .ص اوسدیمای
جمهوریاسالمیایران.شبکه.3گروهمعارف .ج .عنوان:گلباران .3
FV4 101840 81C Ch.3
شمارهرکورد33332:

 ) 39 ( 
مثلباران[وی ئوکاست]/تهیه کنن هسعی عباسی؛کارگردانغالمریداحید ری؛تصدویربردارامیدرقربدانی؛گویند هارسدیا
صنعتی.دتهران:ص اوسیما،شبکه،3گروهفرهنگومعارفاسالمی .1333،
اینچ .
3کاست:)3°/16'/20"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهکاستهایبع ی .156722-3:


) .
شامل7برنامه(هرک امبین 33'/16"-23'/30"
عنوانهایفرعی.1:مهرپنجم؛شکوهبن گی.2-.آینه؛ص ایاکع؛شعشق.3-.زیرسایهخورشی ؛همسررباگلهدای
بهاری .


خالصه.1:ویژهشهادماماممحم باقر:)،(ماجرایپیشنهادیر؛سکهاسالمیازسویآنبزرگوار،اشارهبهزند گی
واکقا؛وکنیهامامباقر،)،(معرفیپژوهشک هباقراکعلومبهعنوانیکیازمهمتدرینمراکدزعلمدیجهداندرآسدتانحضدرم
معصومه(س)،جلسامدانشجویانبسیجیدربارهشخصیتامامباقر،)،(صحبتهایحجتا سدالممحمد یدربدارهایدنامدام

بزرگوار،مرثیه سراییدررثایامامباقر)،(؛معرفیجزیدرهماداگاسدکاردرجندو؛شدرقیآفریقدابدادیدناکثریدتمسدیحیو
صحبتهاییاسر،ازاهاکیاینجزیرهدربارهمسلمانش ناووخانوادهاشپسازتحقیقدربارهدیناسدالم،تصداویریازاقامده
نمازمسلماناندرماداگاسکاروآدا؛ورسومعی قرباندربرخیکشورها.2-.ویژهامربهمعروفونهدیازمنکدر:صدحبتهای
مایکلککنویسن هکتا؛"امربهمعروفونهیازمنکردران یشهاسالمی"،هاشمیان،معاونتفرهنگیسدتاداحیداءامدربده
معروفونهیازمنکر،خانمکسائیانازاعضایاینستاددربارهاینفرییهاکهی؛ویژهشدهادمامدامحسدین:)،(صدحبتهای
پاسخباحضورحجتا سدالمغضدنرری

بانیانهیئتهایعزاداریدربارهمجاکسعزاداریبرایامامحسین،)،(جلسهپرسشو
دربارهتاثیرمجاکسعزاداری.3-.ویژهو دمامامهادی:)،(صحتبهایمحسنخاکی،طلبهدربینداندشآمدوزاندربدارهآن
امامبزرگوار؛ویژهازدوا حضرمعلی)،(وفاطمهزهرا(س):صدحبتهاییدکخدانوادهروحدانیدربدارهزند گیسدادهآندو
گوار .
بزر 
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 .1محم بنعلی،)،(امامپدنجم110-36،ق-.سدوگواریها .2 .محمد بدنعلدی،)،(امدامپدنجم110-36،ق-.
شخصیت .3 .محم بنعلی،)،(امامپنجم110-36،ق-.فضایل .4 .پژوهشدک هبداقراکعلوم .5 .معصدومه،فاطمدهبندت
موسیاککاظم133،؟251-ق-.آرامگاه-تصویرها .6 .ماداگاسکار .7 .مسلمانان-کشورهایغیراسالمی .8 .تدازهکیشدان
مسلمانش همسیحی-ماداگاسکار .9 .مسلمانان-آفریقا .11 .عی قربان .11 .امربهمعروفونهیازمنکر .12 .علیبدن
محم اکنقی،)،(امامدهدم230-210،ق-.مدیالد .13 .حسدینبدنعلدی،)،(امدامسدوم71-0،ق-.سدوگواریها.14 .
محرم .15 .علیبنابیطاکب،)،(اماماول23،قبلازهجرم05-ق-.فضایل .16 .فاطمهزهرا(س)13،؟قبدلازهجدرم
11ق-.فضایل .الف .عباسی،سعی ،تهیهکنند ه .ب .حید ری،غالمریدا،کدارگردان .ج .قربدانی،امیدر،تصدویربردار .د.صنعتی،ارسیا،گوین ه.ﻫ .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شدبکه.3گدروهفرهندگومعدارفاسدالمی .و .عندوان:مهدر
پنجم .ز .عنوان:شکوهبن گی .ح .عنوان:آینه .ط .عنوان:ص ایاکع؛شعشق .ی .عنوان:زیرسایهخورشی  .ک .عنوان
:همسررباگلهایبهاری .
FV4 107621 88C Ch.3
شمارهرکورد03703:

 ) 41 ( 
نمازجمعه:تهران[32/53/23:وی ئوکاست]/بهامامتحجتا سالمکاظمص یقی؛تهیهکنند هحسدنکماکی.ددتهدران:
ص اوسیما،شبکه،1گروهفرهنگومعارف .1332،
اینچ .
1کاست:)33'/03"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
) .
شمارهکاستاصلی 35'/37"(33570:

 خالصه:خ؛بهاولدرراب؛هبافلسرهحجوعی قربان،مراهیمنهرتهدرعی غ یر،واقعهعظیمغد یر؛خ؛بدهدومدر
هبسیجونقشایننهاد .

موردپیاممقاممعظمرهبریبهحجا بیتاکحرام،همتمضاعفبرایقانونمن ییارانهها،هرت
 .1ص یقی،کاظم،

-پیامهاوسخنرانیها .2 .عی قربان .3 .عی غ یرخدم .4 .خامندهای،علدی،رهبدرمعظدم

یارانه-ایران .6 .هرتهبسیج .الف .کمداکی،حسدن،تهیدهکنند ه.
انقال؛اسالمیایران--1313،پیامهاوسخنرانیها .5 .
ب .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعارف .
FV4 58063 89C Ch.1
شمارهرکورد37136:

 ) 41 ( 
[75وی ئوکاست]/بهامامتحجتا سالممحم یزدی.دتهران:ص اوسیما،شبکه .1375،1
 /56
 /16
نمازجمعه:تهران :

اینچ .
2کاست:)2°/05'/15"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهکاستبع ی .23263:
33'ابت اینواردوم،تکرارنواراولاست .

 خالصه:سخنانیپیرامونعی قربانوقربانیکدردندرحدج؛دفدا،ازمملکدتوازخدوددرمقابدلتجداوز؛ریاسدت
جمهوریحجتا سالمخامنهایوشرکتفعالمردمدرانتخابام؛نظرقرآندرموردکزوممبارزهبامنافقین؛بمبارانچاههان
نرتکویتبوسیلهآمریکاونسبتدادنآنبهایران؛اع امانقالبیساداموبیانخیانتهایاو .
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 .1یزدی،محم  .2 .-1315،عی قربان .3 .قربانی(اسالم) .4 .مسلمانان-آدا؛ورسدوم .5 .روسدایجمهدور-
ایران-انتخابام .6 .خامنهای،علی،رئیسجمهور .7 .-1313،ایران-تاریخ-انقال؛اسالمی-1336،ید انقدال؛.8 .
انورسادام،محم 1231-1213،م .9 .چاههاینرت .11 .بمباران-کویت .الف .ص اوسیمایجمهدوریاسدالمیایدران.
شبکه .1
FV4 38276 60C Ch.1
شمارهرکورد73010:

 ) 42 ( 
[63وی ئوکاست]/بهامامتحجتا سالمعلیاکبدرهاشدمیرفسنجانی.ددتهدران:ص اوسدیما،
 /52
 /35
نمازجمعه:تهران :

شبکه .1363،1
1کاست:)30'/55"(باص ا،رنگی،پال؛1/2اینچ .

 خالصه:اسالموع اکتاجتماعی؛سوبسی ها؛توزیعناعاد نهثرومبیتاکمال؛شهادماماممحم باقر)،(؛عی سدعی 
قربان؛ساکگردتاسیسدانشگاهآزاداسالمی .

 .1ع اکتاجتماعی(اسالم) .2 .بیتاکمال .3 .یارانه-ایدران .4 .محمد بدنعلدی،)،(امدامپدنجم110-36،ق-.
سوگواریها .5 .عی قربدان .6 .دانشدگاهآزاداسدالمی .الفف .هاشدمیرفسدنجانی،علدیاکبدر.-1313،ب .ص اوسدیمای
جمهوریاسالمیایران.شبکه .1
FV4 24290 73C Ch.1
شمارهرکورد31736:

 ) 43 ( 
بهامامتآیتاهللیزدی.دتهران:ص اوسیما،شبکه .1360،1

[60وی ئوکاست]/
 /52
 /22
نمازجمعه:تهران :

اینچ .
1کاست:)1°/13'/11"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

خالصه:اشارهبهمویو،طالق،اشارهبهبیانامحضرمآیتاهللخامنهایمقاممعظمرهبدریدربرائدتازمشدرکینو


برخوردحکومتسعودیبامراسم،اقامهنماز(مناسبتعی قربان) .
 .1طالق-ایران .2 .خامنهای،علی،رهبرمعظمانقال؛اسالمیایران--1313،نظریهدربارهبرائتازمشرکین.3 .
عی قربان.

الف .یزدی،محم .-1315،ب .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه .1
FV4 23849 74C Ch.1

شمارهرکورد31233:

 ) 44 ( 
[66وی ئوکاست]/بهامامتاحم جنتی؛تهیهکنن هحسنکماکی.دتهدران:ص اوسدیما،شدبکه
 /12
 /23
نمازجمعه:تهران :

،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1366،
اینچ .
1کاست:)00'/02"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
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خالصه:آخریننمازجمعهسال66درجوارمرق امامبهامامتآیتاهللاحم جنتیبرگزارش کهمسائلیازجملده:
نقشم یریتاقتصادیبرایحلمشکالماقتصادیکشور،سررمحم خاتمیرئیسجمهوربدهایتاکیدا،مویدعگیدریمحمد 
خاتمیدرخصو آمریکاوسلمانرش ی،مسایلافغانستانازجملهطاکبان،فعاکیتهایفرهنگیازجملدهتئداتر،تقدارنعید 
اکحجه .

نوروزباعی قربانوغ یرخموویژگیهایماهذی
 .1اقتصاد-م یریت .2 .خاتمی،محم ،رئیسجمهور- -1322،سررها .3 .عی قربان .4 .غ یرخدم .الفف.
جنتی،احم  .ب .کماکی،حسن،تهیهکنند ه.ج .ص اوسدیمایجمهدوریاسدالمیایدران.شدبکه.1گدروهفرهندگومعدارف
اسالمی .
FV4 13860 77C Ch.1
شمارهرکورد23331:

 ) 45 ( 
[63وی ئوکاست]/بهامامتعلیاکبرهاشمیرفسنجانی؛تهیدهکنند هحسدنکماکی.ددتهدران:
 /51
 /25
نمازجمعه:تهران :

ص اوسیما،شبکه،1گروهمعارف .1363،
اینچ .
1کاست:)1°/55'/05"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

خالصه:اعجازقرآن;اصلزوجیتدرآفرینش;اثباممسئلهزوجیتدرگیاهانیکبحثعلمیدردانشگاهها;سداکروز
استقرارنظامجمهوریاسالمی;رفران ومنظامتوسطتودهایها،ملیگراها،نهضدتآزادی;سیاسدیبدودنمدردمایدران;تدالش
نیروهایمتعه دردوراندفا،مق سوسازن گی;بحرانکوزوو;رفتاروحشیانهصربهابدامسدلمانان;عملکدردنادرسدتنداتو;
وح ممسلمانان;انتقادازحقوتو;اشارهبهسررمقاممعظمرهبریبهاستانهایخراسانوخوزستان;افدزایشنسدبیقیمدت
نرتدربازارهایجهانی;و دمامامهادی;)،(عی قربانوعی غ یر .
 .1قرآن-اعجاز .2 .آفرینش-جنبههایقرآنی .3 .اسالموعلوم .4 .ایران-تاریخ-جمهوریاسالمی .-1333،
 .5ملیگرایی .6 .نهضتآزادیایران .7 .ناتو،پیمان .8 .وح ماسالمی .9 .خامنهای،علی،رهبرمعظمانقدال؛اسدالمی
ایران--1313،سررها .11 .نرت-صنعتوتجارم-قیمتها .11 .علیبدنمحمد اکنقی،)،(امدامدهدم230-210،ق-.
میالد .12 .عی قربان .13 .عی غ یرخم .الف .هاشمیرفسنجانی،علیاکبر .-1313،ب .کماکی،حسن،تهیهکنن ه.ج.
ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهمعارف .
FV4 14132 78C Ch.1
شمارهرکورد23263:

 ) 46 ( 
[63وی ئوکاست]/بهامامتمحم امامیکاشانی؛تهیهکنن هحسنکماکی.دتهران:ص اوسدیما،
 /12
 /25
نمازجمعه:تهران :

شبکه،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1363،
اینچ .
1کاست:)33'/22"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

 خالصه:امامزمان(عج)بهعنوانمظهرصرامجاللوجمالخ اون ،جایگاهحضرممسیح()،ورجالدرآخدرزمدان،
معنایواقعیانتظارفر ،داشتنتقوی،توصی هبههم کیونیکوکاری،اهمیتنمدازعید قربدان،اهد افپنهدانحکدمدادگداه
بلژیک،کزومتالشکشورهایمسلمانبرایایجادصلحپای اردرافغانستان،ماهیتشومرژیماشغاکگرق س،سالو یدتسدال
محبت .
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 .1محم بنحسن(عج)،امامدوازدهم237،ق .2 .-.عیسیمسیح .3 .Jesvs christ،مه ویت-انتظار .4 .نماز
عی قربان .5 .دادگاهبلژیک .6 .افغانستان .7 .اسرائیل .8 .و یتفقیه .9 .تقوا .الف .امامیکاشانی،محمد -1315،
کماکی،حسن،تهیهکنن ه.ج .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعارفاسالمی .

 .ب.
FV4 46146 78C Ch.1
شمارهرکورد13300:

 ) 47 ( 
[31وی ئوکاست]/بهامامتمحم امامیکاشانی.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1گدروهفرهندگو
 /11
 /23
نمازجمعه:تهران :

معارفاسالمی .1331،
نچ .
1کاست:)33'/36"(باص ا،رنگی،پال؛1/2ای 

 خالصه:معنایغیرمخ اون ،تاثیرگناهدرزن گیانسان،و یت،غیرمملتایدرانوتبلیغدامدشدمن،اهمیدتعید 
قربان،توصیهبهجواناندرهوشیاریوتالشدرراهانقال؛؛گزارشیدرموردپیام هایدکبستگیبدهدنیداوراهرهداییازآن،
چگونگیاسترادهازذکرویادخ اون درتماممراحلزن گی .
 .1گناه .2 .و یدت .3 .عید قربدان .4 .ماتریاکیسدم .الفف .امدامیکاشدانی،محمد .-1315،ب .ص اوسدیمای
جمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعارفاسالمی .
FV4 68303 81C Ch.1
شمارهرکورد31332:

 ) 48 ( 
اکبرهاشمیرفسنجانی؛تهیهکنن هحسنکماکی.دتهران:صد ا

[36وی ئوکاست]/بهامامتعلی
 /52
 /12
ران :
نمازجمعه:ته 
وسیما،شبکه،1گروهفرهنگومعارف .1336،
اینچ .
1کاست:)1°/23'/10"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

خالصه:نمازعی قربان،بیانیهد رموردعی قربان،تواشیحگروهق ر،اهمیتاعیاداسالمیدربعد سیاسدیوعبدادی،
ج انکردندینوسیاستازیک یگر .
 .1عی قربان .2 .اسالم-جشنها .3 .دینوسیاست-ایران .الف .هاشدمیرفسدنجانی،علدیاکبدر .-1313،ب.
کماکی،حسن،تهیهکنن ه.ج .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعارف .

FV4 103107 87C Ch.1
شمارهرکورد37563:

 ) 49 ( 
[36وی ئوکاست]/سخنانقبلازخ؛بههاآیتاهللخزعلی؛تهیهکنن هحسدنکماکی.ددتهدران:
 /52
 /22
نمازجمعه:تهران :

ص اوسیما،شبکه،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1336،
اینچ .
1کاست:)31'/17"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
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خالصه:حجتا سالمبهرامی:احکامخمس،ارثو...سخنانآیتاهللخزعلی:عی قربان،حا مانسانهادرحج،عید 
جمعهوتوییحامآن،عی غ یروو یتامامعلی،)،(تالشهایوهابیت،اشارهبهعلمایاسدالمیامیندیواردوبدادی،تدالس
براینشرفرهنگغ یردرسراسرجهدانواعتقدادسدایرادیدانبدهغد یرخم،نترسدی نازمرگ،تبریدکعی غد یر،پرهیدزاز
دنیاطلبی .

 .1خزعلی،ابواکقاسم-1353،

-پیامهاوسخنرانیها .2 .خمس-احکاموقوانین .3 .ارث-احکاموقوانین.4 .

کماکی،حسن،تهیهکنن ه.ب .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گدروه

عی قربان .5 .غزه .6 .غ یرخم .الف.
فرهنگومعارفاسالمی .
FV4 102828 87C Ch.1
شمارهرکورد33271:

 ) 51 ( 
[33وی ئوکاست]/سخنانقبلازخ؛بههامحم ریانق ی،حبیباهللسیاری؛تهیهکنن هحسن
 /52
 /57
نمازجمعه:تهران :

کماکی.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1333،
اینچ .
1کاست:)1°/57'/53"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

خالصه:تالومقرآنتوسطناوباندومبهنودسلیمانی؛اجرایسرودملیتوسطگدروهموزیدکنیدرویدریداییارتدش
جمهوریاسالمیایران؛ذکرمسائلشرعیتوسطحسینیدربارهاحکاماعمالمستحبوواجبدرروزعی قربدانوروعرفده؛
صحبتهایمحمذیانق ی،فرمان هسازمانبسیجمستضعریندربارهعی قربدانوسدرافرازیحضدرمابدراهیم)،(درامتحدان
اکهی،رشادتهایبسیجیانوکوتاهش ندستدشمنان؛حضوربسیجدرتمامصدحنههدا؛صدحبتهایامیدردریدادارحبیدباهلل
سیاری،فرمان هنیرویدریاییارتش،دربارهروزنیرویدریاییوق ردانیاززحمامپرسنلایننیرو،وظایفایننیرودرحرد 
یوصیانتازکشور .

مرزهایدریای
 .1عی قربان .2 .روزعرفه .3 .بسیج-ه فهاونقشها .4 .بسیجیان-ایدران .5 .روزنیدرویدریدایی .6 .ایدران.
سیاری،حبیباهلل .ج .کمداکی،حسدن،تهیدهکنند ه .د.

نیرویدریاییارتشجمهوریاسالمی .الف .نق ی،محم ریا .ب.
سلیمانی،بهنود.ﻫ .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعارفاسالمی .
FV4 106367 88C Ch.1
شمارهرکورد00123:

 ) 51 ( 
[71وی ئوکاست]/بهامامتعلیمشکینیاردبیلی.دتهران:ص اوسیما،شبکه .1371،1
 /56
 /52
نمازجمعه:قم :

اینچ .
1کاست:)33'/55"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

 خالصه:سخنانیازحضرمعلی()،درراب؛هباگناهوکرارهگناه;روابطویوابطاجتمداعیشدهادمامدامبداقر;روز
آموزان .


راجعبهآموزگارانودانش
عرفهوعی قربان;کنررانسسرانعر؛;جنگایرانوعراق;
 .1علیبنابیطاکب،)،(اماماول23،قبلازهجدرم05-ق-.کلمدامقصدار .2 .گنداه .3 .اسدالمواجتمدا.4 .،
محم بنعلی،)،(امامپنجم110-36،ق .5 .روزعرفه .6 .کنررانسسرانکشورهایعربی:1232(فداس) .7 .جندگ
ایرانوعراق-1376-1332،رزمن گان-مصاحبهها .8 .معلمان-ایران .9 .شاگردان-ایران .الف .مشکینیاردبیلدی،
علی.-1355،ب .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه .1
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FV4 202048 61C Ch.1
شمارهرکورد11212:

 ) 52 ( 
نمازعی قربان[33/11/12:وی ئوکاست]/بهامامتامامیکاشانی؛تهیدهکنند هحسدنکمداکی؛کدارگردانمحم مهد ی
خ؛یبی.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1دفترطرحوبرنامه .1333،
اینچ .
1کاست:)1°/15'/13"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
محلبرگزاری:دانشگاهتهران .



خالصه:اقامهنمازعی قربانبهامامتآیتاهللامامیکاشانی؛صحبتهایایشاندربارهدعایامدامسدجاد)،(درعید 
قربان،بی اری،وح مواجتما،مسلمانان؛و یت،اساسوحقیقتحج؛رسواییتوطئههایجهاناستکبار؛گدزارشمردمدی
دربارهجشنعی قربانومراسمقربانیدرحج .
 .1عی قربان .2 .وح ماسالمی .3 .و یت .4 .امامیکاشانی،محم - -1315،پیامهاوسدخنرانیها .الفف.
کماکی،حسن،تهیهکنن ه .ب .خ؛یبی،محم مه ی،کارگردان.ج .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1دفترطدرح
وبرنامه .
FV4 79744 83C Ch.1
شمارهرکورد73331:

 ) 53 ( 
نمازعی قربان[1325/53/17:وی ئوکاست]/بهامامتحجتا سالماحم خاتمی؛تهیهکنن هحسنکماکی.دتهران:ص ا
وسیما،شبکه،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1325،
اینچ .
1کاست:)1°/07'/35"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
) .
شمارهکاستاصلی 1°/32'/25"(112727:

خالصه:اقامهنمازعی قربانبهامامتحجت ا سالماحم خاتمی؛شعاراهللاکبر؛سخناناحم خاتمیدرخ؛بهاول
درمورداهلتقوا،امتحانحضرمابراهیم)،(وذکرداستانقربانیکردناسماعیل،اکگوش نملتایرانبرایدیگرکشورهای
اسالمیواشارهبهبی اریاسالمی؛خ؛بهدومدرموردخنثیش نتوطئهدشمنانعلیهایران،سیاهترینسالتاریخآمریکداو
هایآمریکادرخاورمیانه .

ساقطش ندستنشان ه
 .1خاتمی،احم - -1332،پیامهاوسخنرانیها .2 .ابراهیم،پیامبر .3 .خاورمیانه .4 .توطئه .5 .اسالم-قرن
25م .6 .اسالم-تج ی حیامفکری .الف .کماکی،حسن،تهیهکنن ه.ب .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شدبکه.1
گروهفرهنگومعارفاسالمی .
*!!* FV4 112695 90C Ch.1
شمارهرکورد 62002:
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 ) 54 ( 
[70وی ئوکاست]/بهامامتآیتاهللخامنهای،رئیسجمهور.ددتهدران:ص اوسدیما،شدبکه،1گدروه
 /57
 /53
نمازعی قربان :
معارفاسالمی .1370،
اینچ .
1کاست:)1°/51'/13"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
تب یلش هازوی ئوتیپ1(اینچ)بهشماره .2532:
شمارهنسخهبع ی.253335:تب یلش هازیوماتیک .

خالصه:اقامهنماز;خ؛بههاینماز; فلسرهعی قربان،کزوممبارزهبدانردسانسدانیودرنهایدتبدابتهدا،قد ردانیاز
شرکتگستردهمردمدرانتخابامریاستجمهوری،تالشدشمنانبرایبیتراومکردنمردمبهانقال؛،علتقبولمسدووکیت

ریاستجمهوری،پیون میانمسوو ننظامجمهوریاسالمیایرانوملت،اشارهبهحرکتحجدا ایراندیدرمکدهدرتد اوم
مبارزهبابتهایشی؛انیوق رتهایاستعماریبافریادهایاهللاکبرو اکها اهلل .
 .1خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهعی قربان .2 .خامنهای،علدی،رئدیسجمهدور-1313،
نظریهدربارهانتخابام .3 .خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهروسایجمهور .4 .خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهحاجیانایراندی .5 .خامندهای،علدی،رئدیسجمهدور- -1313،نظریدهدربداره
نرس .الف .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهمعارفاسالمی .
FV4 24384 64C Ch.1
شمارهرکورد23101:

 ) 55 ( 
[62وی ئوکاست]/بهامامتحجتا سالمعلیاکبرهاشمیرفسنجانی؛تهیهکنند هحسدنکمداکی؛
 /12
 /17
نمازعی قربان :
کارگردانکالنتری؛تصویربردارانپورصبری،آسیابی،صرافنژاد؛ص ابردارشهریارپیمانی.دتهران:ص اوسیما،شدبکه
،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1362،
اینچ .
2کاست:)1°/35'/32"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
) .
شمارهکاستبع ی 22'/36"(32326:
محلبرگزاری:دانشگاهتهران .



خالصه:سخنانحجتا سالمرفس نجانیدرموردبرخوردصدحیحاسدالمبداعید ،کارهدایمهدمپیدامبراکدرم;) (
بازسازییریحامامریا;)،(فلس؛ین;بررسیعللفقروراههایمبارزهباآنتوسطحضرمعلدی)،(درنهدجاکبالغده،ارزش
ثرومتوکی ش ه;اقامهنمازعی قربان;قرائتقرآن;تواشیحگروهفجر،مناجام;گرتگوباسهرابی،مسوولبرگزارینمدازعید 
قرباندرمورداینمراسم .

 .1نمازعی قربان .2 .علیبنابیطاکب،)،(اماماول23،قبلازهجرم05-ق.نهجاکبالغه .3 .همسراییمذهبی .
 .4محم ،) (پیامبراسالم33،قبلازهجرم11-ق .5 .فلس؛ین .6 .فقر .الف .هاشمیرفسنجانی،علدیاکبدر1313،
 .ب .کماکی،حسن،تهیهکنن ه .ج .کالنتری،کارگردان .د .پورصبری،امیرعلدی،تصدویربردار .ﻫ .آسدیابی،تصدویربردار .و.صرافنژاد،تصویربردار .ز .پیمانی،شهریار،ص ابردار.ح .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعدارف
اسالمی .
FV4 52896 79C Ch.1
شمارهرکورد 16333:
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 ) 56 ( 
[32وی ئوکاست]/تهیهکنن هحسنکماکی.دتهدران:ص اوسدیما،شدبکه،1گدروهمعدارفاسدالمی،
 /11
 /23
نمازعی قربان :
 .1331
نچ .
1کاست:)1°/03'/31"(باص ا،رنگی،پال؛1/2ای 
محلبرگزاری:دانشگاهتهران .



 خالصه:اینبرنامهشاملقرائتقرآنتوسطحسنربیعیان؛تواشیحوهمخوانیتوسطگروهق ر؛م احیوقرائتدعاو
مناجامتوسطموسویقهار؛ذکرهایواردهبرایعی قربان؛اقامهنمازعی بهامامتحجتا سالمهاشمیرفسدنجانی،رئدیس
تشخیصمصلحتنظاموایرادخ؛به هایپسازنمازتوسطایشاندرمورداهمیتعی قرباندردنیا،محوریتکعبهوحجدر
حرکتتوحی یاسالم،ساختارکعبهتوسطحضدرمابدراهیمواسدماعیل،تج ید بنداخاندهخد ادردورانمختلدف،وظیرده
مانان .

مسلماناندرقبالخانهخ ا،نقشحجدرمیانمسل
 .1عی قربان .2 .نمازعی قربان .3 .هاشمیرفسنجانی،علیاکبر- -1313،پیامهاوسخنرانیها .4 .کعبه.5 .
کماکی،حسن،تهیهکنن ه.ب .ص اوسدیمایجمهدوریاسدالمیایدران.

حج-جنبههایسیاسی .6 .اسالم-تبلیغام .الف.
شبکه.1گروهمعارفاسالمی .
FV4 70184 81C Ch.1
شمارهرکورد32321:

 ) 57 ( 
[33وی ئوکاست]/بهامامتعلیاکبررفسنجانی؛تهیدهکنند هحسدنکماکی.ددتهدران:ص اوسدیما،
 /15
 /15
نمازعی قربان :
شبکه،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1333،
اینچ .
1کاست:)1°/53'/03"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

 خالصه:قرائتقرآنتوسطمهاجر؛اقامهنماز؛صحبتهایرفسنجانی،رئیسمجتمعتشدخیصمصدلحتنظدامدربداره
عی قربان .
کماکی،حسن،تهیهکنن ه .

هاشمیرفسنجانی،علیاکبر .-1313،ب.

 .1عی قربان .2 .قرآن-قرائت .الف.
FV4 93220 85C Ch.1
شمارهرکورد03236:

 ) 58 ( 
نمازعی قربان:تهران[33/53/15:وی ئوکاست]/بهامامتآیتاهللمنتظری.دتهران:ص اوسیما،شبکه .1333،1
اینچ .
2کاست:)1°/31'/32"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهکاستبع ی .(30',53'') 38686:
شود .
شرو،می 

کاستشماره33736ازدقیقه 25',11''
محلبرگزاری:ترمینالخزانه .
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خالصه:اقامهنمازعی قربان؛قرائتدعایوح م؛صحبتهایآیتاهللمنتظریدرموردعید قربدانوفلسدرهقربدانی
کردناسماعیل،اشارهبهروز13آبان،تذکردرموردسازن گیکشور،ترافیکوع ممزاحمتبرایاقلیتهایمذهبی .
 .1منتظری،حسینعلی-1333-1351،پیامهداوسدخنرانیها .2 .عید قربدان .3 .روز13آبدان .4 .ترافیدک.5 .
اقلیتها-ایران .الف .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه .1
M FV4 38687 58C pt.2 Ch.1
شمارهرکورد76231:

 ) 59 ( 
نمازعی قربان:تهران[33/15/15:وی ئوکاست]/بهامامتهاشمیرفسنجانی؛تهیهکنن هحسنکماکی.دتهدران:صد او
سیما،شبکه،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1333،
اینچ .
1کاست:)1°/53'/03"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

خ الصه:قرائتقرآنتوسطمهاجر؛اقامهنماز؛صحبتهایرفسنجانی،رئیسمجمعتشخیصمصلحتنظامدربدارهعید 
قربان .

 .1عی قربان .2 .قرآن-قرائت .الف .هاشمیرفسنجانی،علیاکبر .-1313،ب .کمداکی،حسدن،تهیدهکنند ه.ج.
ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعارفاسالمی .
*!!* FV4 93220 85C Ch.1
شمارهرکورد33363:

 ) 61 ( 
نمازعی قربان:تهران[32/53/27:وی ئوکاست]/بهامامتحجتا سالماحم خاتمی؛تهیهکنن هحسنکماکی.دتهران:
ص اوسیما،شبکه،1گروهفرهنگومعارف .1332،
اینچ .
2کاست:)2°/22'/23"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
) .
شمارهکاستبع ی 33'/03"(33572:

 خالصه:تالومقرآنتوسطمه یعادکی؛همخوانیگروههمخوانیه یبهمناسبتعی قربان؛ذکدرمسدائلشدرعی
توسطمق سیدرراب؛هباروزهمکروه؛سخناناحم خاتمیدرراب؛هباقربانیکردنروزعی قربدان،رمدزموفقیدتحضدرم
ابراهیمواسماعیل،سیاستدینی،امتحاناکهیوتسلیمبودندربرابرخ ا؛پیاممقاممعظمرهبریبهکنگرهعظدیمحدج.1:
ها .
شرو،مو بی اریوخیزشاسالمی.2.شکستنابهتابرق رم 
 .1خاتمی،احم - -1332،پیامهاوسخنرانیها .2 .عی قربان .3 .دیدنوسیاسدت .4 .خامندهای،علدی،رهبدر
معظمانقال؛اسالمیایران--1313،پیامهاوسخنرانیها .5 .اسالم-قرن25م .6 .اسالم-تج ی حیامفکری .الفف.
کماکی،حسن،تهیهکنن ه.ب .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعارف .

FV4 58061 89C Ch.1
شمارهرکورد37137:

 ) 61 ( 
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نمازعی قربان:تهران[37/2/35:وی ئوکاست]/بهامامدتعلدیاکبدرهاشدمیرفسدنجانی؛تهیدهکنند هحسدنکمداکی؛
کارگردانهوشنگبهشتیان؛تصویربردارحسینزاده؛ص ابردارپیرب اقی.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1گروهفرهندگ
ومعارفاسالمی .1337،
اینچ .
1کاست:)1°/22'/13"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

 خالصه:تالومقرآنتوسطجعررزاده؛اجرایتواشیحتوسطگروهطه؛اقامهنمازبهامامتآیتاهللعلدیاکبدرهاشدمی
رفسنجانیوسخنانایشانفلسرهبرگ زاریدرمورداهمیتعی قرباندرتاریخاسالم،مراسمحج،عرضتسدلیتبدهمناسدبت
ساکروزشهادماماممحم باقر،)،(آیتاهللعب اکعلیدستغیب،حجتا سالممردتح،محمد سدتاری،اشدارهوحد محدوزهو
دانشگاهدرروزهایانقال؛وپسازآن؛نحوهبرخوردباتورمومشکالماقتصادیدرجامعه،مسداکههسدتهایایدران،دخاکدت
آمریکادرمسائلمربوطبهعراقوافغانستان .

 .1عی قربدان .2 .1337،حدج .3 .حدوزهودانشدگاه .4 .اندرژیاتمدی-ایدران .5 .ایدا ممتحد ه-سیاسدتو
کماکی،حسن،تهیهکنن ه .ج .بهشتیان،هوشنگ،کدارگردان .د.

حکومت .الف .هاشمیرفسنجانی،علیاکبر .-1313،ب.
حسینزاده،تصویربردار .ﻫ .پیرب اقی،علیریا،ص ابردار.و .ص اوسیمایجمهدوریاسدالمیایدران.شدبکه.1گدروهفرهندگو
معارفاسالمی .
FV4 98301 86C Ch.1
شمارهرکورد33652:

 ) 62 ( 
اهللخامنهای،رئیسجمهور.دتهدران:ص اوسدیما،شدبکه،1

[71وی ئوکاست]/بهامامتآیت
 /56
 /57
نمازعی قربان:تهران :
 .1371
اینچ .
1کاست:)1°/23'/23"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
تب یلش هازوی ئوتیپ1(اینچ)بهشماره .13703:

خالصه:اقامهنماز;)23'/17"-3'/57"(خ؛بهها:عی قربانبانگاهیتاریخیومذهبیبهآن،آزمایشبزرگحضرم
ابراهیم)،(ازطرفخ اون ،تزکیهنرس;معنایامامدتوو یدتوراب؛دهامداموامدت;ادامدهجندگایدرانوعدراق;کشدتار
مسلماناندربیرومواشغالبخشیازاینشهرتوسطاسرائیل;کمکهایماکیونظامیآمریکابهعراق،حقانیتملتفلسد؛ین;
توصیهبهمسلمانانبرایتظاهراموحرکتهایاسالمیعلیهدخاکتهایآمریکا .

 .1خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهعی قربان .2 .خامنهای،علدی،رئدیسجمهدور-1313،
خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربدارهو یدت .4 .خامندهای،

نظریهدربارهحضرمابراهیم.3 .)،(علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهامامت .5 .خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربدارهصدلح .
 .6خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهجنگایرانوعراق(کمکایا ممتح هبهعراق) .7 .خامنهای،
خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهایدا م

علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهفلس؛ین.8 .
متح ه .9 .خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهمسلماناندرکبنان .11 .خامنهای،علی،رئیسجمهدور،
- -1313نظریهدربارهاسرائیل .11 .خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهخودسازیاسالمی .الفف.
ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه .1
FV4 38182 61C Ch.1
شمارهرکورد26621:
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 ) 63 ( 
اهللخامنهای،رئیسجمهور.دتهدران:ص اوسدیما،شدبکه،1

[72وی ئوکاست]/بهامامتآیت
 /57
 /26
نمازعی قربان:تهران :
 .1372
اینچ .
1کاست:)1°/31'/55"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
شمارهکاستبع ی.)03'(33203:تکرارخ؛بهدومازکاست ."33202"
اینچ)بهشمارههای .13662،15525:

تب یلش هازوی ئوتیپ2(
شمارههاینسخهبع ی.)33'/37"(251733:تب یلش هازیوماتیک.درایننسخه،فقدطانتهدایخ؛بدهدومیدبط
ش هاست .

 خالصه:عرضتبریکبهمناسبتعی قربان،اظهارامی واریبرایاینکهاینروزمبدارکوسدیلهبرکدتبدرایهمده
مسل ماناندرسراسرجهانگردد،وظیرهمسلماناندرمراسمحج،اشارهایشاندرمورداینکه"مابهبرادرانمسلمانوحجگزار
سرارشنمیکنیمکهدرمراسمپرشکوهحجشعارب هن ،آنهادادنشعارمرگبراسدتکبار،آمریکداوصهیونیسدتراوظیردهو
رداشتندرسحضرمابراهیمکهیکیازنمونههدایارزند هتداریخاسدت،گسترشدهای

تکلیفخودمیدانن "،توصیهبهدرنظ
بسیارانقال؛اسالمیایرانازجملهدرکبنان،چادوافغانستان،اعالماینم؛لبکهاگرابرق رتهاوهمهسل؛هگدراندرمن؛قده
م اخلهکنن ،همهآنهادرمردا؛من؛قهغرقخواهن ش ،تحویلسالحهایتخریبیبهعراقازسدویکشدورهایسدل؛هگدر،
ق؛عص ورنرتازخلیجفارس،درصورتیکهبهعراقسالحیدادهشودکهمانعص ورنردتایدرانشدود،شدناختنمبدارزام
مسلماناندرجهانازجملهمبارزاممردممحرومکبنان،موردتحقیرقرارگرفتنمسلمانانکبنانبهخصو شیعیاندرطدول
ای نساکیاندرازبهش ی ترینوجه،دعومازهمهکشورهایاسالمیدرموردم؛درحکدردنخواسدتههدایمشدرو،وبدهحدق
مسلمانانکبناندرهمهمجامعجهانی،ع محضورشیعیاندرارتشکبنان .
 .1خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهعی قربان .2 .خامنهای،علدی،رئدیسجمهدور-1313،
نظریهدربارهحاجیانایرانی .3 .خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهص ورانقال؛اسالمیایدران . .4خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهکبنان .5 .خامنهای،علدی،رئدیسجمهدور- -1313،نظریده
دربارهنرت-ایران .6 .خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهشعارها .7 .خامنهای،علی،رئیسجمهدور،
- -1313نظریهدربارهحضرمابراهیم .)،(الف .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه .1
FV4 38242 62C Ch.1
شمارهرکورد27032:

 ) 64 ( 
اهللخامنهای،رئیسجمهور.دتهدران:ص اوسدیما،شدبکه،1

[73وی ئوکاست]/بهامامتآیت
 /57
 /13
نمازعی قربان:تهران :
 .1373
اینچ .
2کاست:)1°/01'/05"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
) .
شمارهکاستبع ی 12'(33206:
شمارههای .3770،13032:

تب یلش هازوی ئوتیپ1(اینچ) به
.)1/33تب یلش هازیوماتیدک(درکاسدت253233خ؛بدههدایدبطشد ه
شمارههاینسخهبع ی '(253232-3:
است) .
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دعا،اقامهنماز،خ؛بههداینمداز.2-.ادامدهخ؛بدههدا:

خالصه.1:پخشسخنانامامخمینیدرعی قربانسال;72
ویژگیعی قربان; تحو مارزشمن پسازانقال؛اسالمیایران،درسش نرفتاروحرکامملتایرانپسازپیروزیانقدال؛
برایملتهایدیگربهنحویکهامروزدرمراسمحجملتهایاسالمیبهملتمابهچشم"ملتنمونه"نگاهمیکنن ،توطئههای
استکبارجهانیعلیهاسالمطییکسالگذشته:جنگتحمیلیعراقعلیهایران;یعفکنونیرژیمعدراق،حمایدتقد رتهای
استکباریازعراقواینکهتجربههایمکررنشاندادهاستکهرژیمعراق،یکرژیمجنگافروزاستوصلحبرایشمعنان ارد،
ناامنکردنمن؛قهتوسطاسرائیلازجملهایجاداختالفبینمسلمانان .

 .1خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهعی قربان .2 .خامنهای،علدی،رئدیسجمهدور-1313،
نظریهدربارهانقال؛اسالمیایران .3 .خامنهای،علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهاستکبار .4 .خامندهای،خامنهای،علدی،رئدیسجمهدور- -1313،نظریده

علی،رئیسجمهور- -1313،نظریهدربارهجنگایرانوعراق.5 .
دربارهاسرائیل .الف .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه .1
FV4 38246 63C Ch.1
شمارهرکورد27122:

 ) 65 ( 
اهللخامنهای.دتهران:ص اوسیما،شبکه .1370،1


/بهامامتآیت
[70وی ئوکاست]
 /57
 /53
نمازعی قربان:تهران :
اینچ .
1کاست:)1°/51'/55"(باص ا،رنگی،سکام؛ 3/0

 خالصه:اقامهنماز،فلسرهعی قربانواهمیتآن،آگاهیدادنبهمدردمبدرایمبدارزهبدااسدتکبار،مبدارزهبدانردس،
ستردهمردمدرانتخابامریاستجمهوری،تالشدشمنبرایبیتراومکردنمردمایراننسبتبهحوادث

ق ردانیازشرکتگ
انقال؛،علتقبولمسئوکیتریاستجمهوری،پیون میانمسئو ننظامجمهوریاسالمیوملتایران .
 .1عی قربان .2 .ایران-روسایجمهور-انتخابام .الف .خامنهای،علی،رئیسجمهور.-1313،ب .ص اوسدیمای
جمهوریاسالمیایران.شبکه .1
FV6 5530 64C Ch.1
شمارهرکورد12006:

 ) 66 ( 
[63وی ئوکاست]/بهامامتمحمد امدامیکاشدانی؛تهیدهکنند هحسدنکماکی.ددتهدران:
 /12
 /26
نمازعی قربان:تهران :
ص اوسیما،شبکه،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1363،
اینچ .
1کاست:)36'/36"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

 خالصه:قربانیکردنازدی گاهقرآن،فوای نمازعی قربانازدی گاهحضرمعلی(،)،تالشوتوطئدهدشدمنانبدرای
یربهزدنبهنظاموانقال؛اسالمی .

 .1حج-قربانی .2 .نمازعی قربان .3 .ی انقال؛وی انقالبیان-ایدران .4 .توطئدههدا-ایدران .الفف .امدامی
کاشانی،محم  .-1315،ب .کماکی،حسن،تهیهکنن ه.ج .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایدران.شدبکه.1گدروهفرهندگو
معارفاسالمی .
FV4 46147 78C Ch.1
شمارهرکورد13337:
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 ) 67 ( 
[35وی ئوکاست]/بهامامتعلیاکبرهاشمیرفسنجانی؛تهیهکنن هحسنکماکی.دتهدران:
 /12
 /50
نمازعی قربان:تهران :
ص اوسیما،شبکه،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1335،
اینچ .
1کاست:)1°/56'/33"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

خالصه:عی قربانوفلسرهآن;توصیهبهتقوایاکهی;حج;بازتا؛سخنانبوشدرجهان;سیاستآمریکاعلیهایران;
اویا،سیاسیرژیمصهیونیستی;گزارشمردمیدربارهعی قربان .
 .1عی قربان .2 .تقوا .3 .حج .4 .ایا ممتح ه-دعاویعلیهایران .الف .هاشمیرفسنجانی،علیاکبر-1313،
کماکی،حسن،تهیهکنن ه.ج .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعارفاسالمی .

 .ب.
FV4 63865 80C Ch.1
شمارهرکورد20757:

 ) 68 ( 
[31وی ئوکاست]/بهامامتعلیاکبرهاشمیرفسنجانی؛تهیهکنن هحسنکماکی.دتهدران:
 /11
 /23
نمازعی قربان:تهران :
ص اوسیما،شبکه،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1331،
اینچ .
1کاست:)1°/53'/57"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
محلبرگزاری:دانشگاهتهران .



خالصه:ازدی گاهعلمایدیندرموردفضایلبیشترعی قرباننسبتبهعی ف؛ر،بازتدا؛حضدورگسدتردهمدردمدر
راهییمایی 22بهمن،سیرتاریخیاح اثبنایکعبه،جایگاهحج،اهمیتپیاممقاممعظدمرهبدریبدهحجدا ،عد ماتحدادو
بی تراوتیدربینکشورهایاسالمی،سیاستهایآمریکادرمن؛قهومبارزهباآن;گزارشیدرموردعللبرگزاریاعمالعبدادی
دراعیادمذهبی،صرامقابلوصفبرایحضرماسماعیل .

 .1عی قربان .2 .کعبه .3 .حج .4 .ایران-تاریخ-جمهوریاسالمی- -1333،دخاکتایا ممتح ه .5 .دهده
فجرانقال؛اسالمی.1331،

هاشمیرفسنجانی،علیاکبر .-1313،ب .کماکی،حسدن،تهیدهکنند ه.ج .ص اوسدیمای

الف.

جمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعارفاسالمی .
FV4 68302 81C Ch.1
شمارهرکورد22330:

 ) 69 ( 
[30وی ئوکاست]/بهامامتهاشمیرفسنجانی.دتهران:ص اوسیما،شبکه،1گروهفرهنگ
 /15
 /21
نمازعی قربان:تهران :
ومعارفاسالمی .1330،
اینچ .
1کاست:)1°/26'/35"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

 خالصه:قرائتقرآنتوسطبهزاداحم ی؛تواشیحخوانیگروهنوراکه ی؛م یحهسرایی؛اقامهنمازعید قربدانتوسدط
هاشمیرفسنجانی؛سخنانهاشمیرفسنجانیدرخصو بررسیکلمهعی ازنظدرقدرآنومحتدوایکرظدیعید ازدید گاه
حضرمعلی(،)،ماجرایعی قربان؛سانحههواییحاملفرمان هانسیاهپاس ارانوشهادم13تنازفرمان هان؛قیداممدردم
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قمدر12دیدرساکهایقبلازانقال؛؛توطئههایاستکباربرعلیهایراننسبتبهنیروهدایهسدتهای؛اقد امامدشدمناندر
کبنان،عراقوسوریهوایجادحوادثتروریستی .

 .1قرآن-قرائت .2 .همسراییمذهبی .3 .م یحهوم یحهسرایی .4 .حوادثهوایی-ایدران .5 .قیدامندوزدهدی
 .6 .1337استکبار .7 .توطئه-ایران .8 .تروریسم-کبنان .9 .تروریسم-عراق .11 .تروریسم-سوریه .الف .هاشمی
رفسنجانی،علیاکبر.-1313،ب .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهنگومعارفاسالمی .

FV4 86983 84C Ch.1
شمارهرکورد33521:

 ) 71 ( 
[33وی ئوکاست]/بهامامتاحم خاتمی؛تهیهکنن هحسدنکماکی.ددتهدران:ص اوسدیما،
 /52
 /56
نمازعی قربان:تهران :
شبکه،1گروهفرهنگومعارفاسالمی .1333،
اینچ .
1کاست:)03'/02"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2
محلبرگزاری:دانشگاهتهران .



 خالصه:قرائتقرآن؛شعارهاودعاهایمخصو روزعی قربان؛تواشیحتوسطگروهه ی؛اقامهنمازعی ؛خ؛بههدای
نماز:اشارهبهرهنمودهایمقاممعظمرهبریدربارهفضایساکمم؛بوعاتینسبتبهمسئو ننظام؛انتقادامسازن همری  .
 .1عی قربان .2 .روزنامهنگاری-جنبههدایاجتمداعی .3 .م؛بوعدام-ایدران .4 .همسدراییمدذهبی .5 .نقد -
ایران .الف .خاتمی،احم  .ب .کماکی،حسن،تهیهکنن ه.ج .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه.1گروهفرهندگو
معارفاسالمی .
FV4 106362 88C Ch.1
شمارهرکورد03222:

 ) 71 ( 
نمازعی قربان:تیزر[وی ئوکاست]/تهیهکنن هوکدارگردانمحمد مدومنندژاد؛انتیمداتورحمید فدتحآبدادی؛تصدویربردار
امیرعباسنیکونژاد؛موسیقیهشام.دتهران:ص اوسیما،معاونتسیما،ادارهکلپژوهشها .1331،
اینچ .
1کاست:)1'/05"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

خالصه:اینبرنامهجهتاطال،رسانیزمانومکاننمازعی سعی قربانهمدراهبداتصداویریازانقدال؛،حدجونمداز
میباش  .

الف .مومننژاد،محم ،تهیهکنن هوکارگردان .ب .فدتحآبدادی،حمید ،نقداشانیمیشدن .ج .نیکدونژاد،امیرعبداس،
تصویربردار .د .هشام،آهنگساز.ﻫ .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.معاونتسیما.ادارهکلپژوهشها .
FV4 68186 81C ch.1
شمارهرکورد 31332:
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 ) 72 ( 
ویژهبرنامهعی سعی قربان[وی ئوکاست]/تهیهکنن همحم احسانی.دتهران:ص اوسیما،شبکه .1366،1
اینچ .
1کاست:)1°/25'/53"(باص ا،رنگی،پال؛ 1/2

خالصه:گرتگودرموردحقوحقوق;نمایشهایطنزدرموردمویوعاممختلف;قرائدتآیداممعدروفحدج;اجدرای
سرودازآقایحسنف ائیبهمناسبتعی سعی قربان .
 .1عی قربان .2 .میانپردههاینمایشی-ایران .3 .طندز .4 .تلویزیدون-ایدران-سدرگرمیها .الفف .احسدانی،
محم ،تهیهکنن ه.ب .ص اوسیمایجمهوریاسالمیایران.شبکه .1
FV4 9325 77C Ch.1
شمارهرکورد27233:
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