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 بسمه تعالی 

 باسمه تعالى

 باسالم 

 تحیة طیّبة

 با توجه به افزایش گردشگران بین کشور عراق  و کشور ایران  و ضرروت  اطالعات جامع گردشگری

)برنده جایزه برتر ملی  از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و  کتاب های جامع  ایرانگردی انتشارات کامل  افتخار دارد 

 گردشگری(

  شامل:

نظراً الزدیاد عدد السّواح بین دولة العراق و دولة إیران و ضرورة وجود معلومات جامعة للسیاحة، یفتخر دار كامل للنشر أن یقّدم 

من مؤسسة التّراث الثقافي، الصناعات الوطنیة  اإلصدار األفضل جائزةالحائزة على كتب جامعة للسیاحة في إیران ) مجموعةلكم 

 تشمل:حیث ( یاحةالیدویة و الس

 استان کشور شامل: جمعیت، مساحت، اطالعات آب و هوایی، وجه تسمیه و پیشینه تاریخی. 31مشخصات عمومی  .1

الكثافة السكانیة، المساحة، معلومات عن الطقس و المواصفات العامة للمحافظات الواحدة و الثالثین للقطر و التي تشمل:  .2

 المحافظة. المناخ، سبب التسمیة و ملخص عن تاریخ

استان کشور، به تفکیک شهرستانهای هر استان، به  31معرفی جاذبه های گردشگری )فرهنگی، تاریخی و طبیعی(  .3

 همراه مجموعه بی نظیر از تصاویر جاذبه ها.

ب مدن كل التعریف بالمناطق السیاحیّة الخاّلبة )الثقافیة، التاریخیة و الطبیعیة( للمحافظات الواحدة و الثالثین للقطر، حس .4

 عن تلك المناطق الخاّلبة. من الصورمحافظة، مرفقة مع مجموعة متمیّزة 

 راهنمای واحدهای تقسیمات کشوری هر استان براساس آخرین تغییرات و نقشه مراکز استانها. .5

 باألقسام و التشعّبات حسب المحافظة وفقاً آلخر التغییرات و خریطة مراكز المحافظاتدلیل  .6

 1: 000/600/1، نقشه سیاسی ایران و نقشه راههای ایران با مقیاس نقشه سیاسی جهان .7

 1: 000/600/1خریطة العالم السیاسیة، خریطة إیران السیاسیة و خریطة الطرق في إیران بمقیاس  .8

 چکیده تاریخ ایران و واژه نامه با توضیحات الزم برای  واژگان بکار رفته در کتاب . .9

 مصطلحات مع التوضیحات الالزمة للمصطلحات المستخدمة في الكتاب. ملّخص حول تاریخ إیران و قاموس .10

 مطابقت آمار، اعداد، ارقام و فهرست جاذبه ها با آخرین اطالعات موجود در سازمانهای معتبر دولتی. .11

میة األماكن السیاحیة مع آخر المعلومات الموجودة في المؤسسات الحكو قائمةمطابقة اإلحصاءات، األعداد، األرقام و  .12

 الرسمیة.

 به شما معرفی کنیم 

در طول مدت   در خصوص واگذاری امتیاز چاپ  برگذاری جلسه وبه زبان عربی برای ترجمه و چاپ  تمایلدرصورت 

    ما را مطلع فرماییدنمایشگاه  کتاب تهران 

مدة  طوالع یتعلّق بتخصیص حقوق الطبع یرجى إبالغنا في حال وجود الرغبة في الترجمة و الطباعة باللغة العربیة و القیام بإجتما

 معرض طهران للكتاب.

 رکبا تش

 مع الشكر 

 مدیر انتشارات کامل 

 مدیر دار كامل للنشر
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