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ضزيف

هطرصات

1

ويف خيثي

ًام صاحة ضيء
هحوس ازتي پطًس -هطخاى حثيثي -ضطٍاى تاتاى فط -عثسالحسيي ذيطي -اًيس عليچيً -گاض هحوَزي -وثطي اسسي -ضثٌن علي هحوسي -هطين
هصيثي -هٌيط هيطظايي -ليال سليواًي فطزً -يىي علي پَض -علي ضضايي -هطين سدَزي همسم -ظّطا سازات عثازي پَض -علي آلاهي -سويِ
آضَضي -هْسي ًَضٍظ -هطين هحوَزي -اهيط ًْاًٍسي -سداز لاسوي -وياضش زٍضي -علي هيطظاظازُ -ظيٌة ضطيفي -هحوس ضضيسي -سىيٌِ
ضيري -هحوس حٌيفي ًژاز -پطٍيي هحوسي -هصطفي صالحي -پَضيا اهيطي -اوطم ظاضعي -فطضتِ سلطاًي -ضضيس ضحيوياى -هْسا هاخس-
ّازي ذَش واض -ضٍح اّ ...ازي ًژاز -احوس پيطي -هحوس اتَطالثي -احساى هٌصَضياى -فطضتِ اوثطي -ظّطا ضخثيّ -ازي حمگَ -ظّطُ
هاًيعاًي -سيسهحوسضياء هطٍج -هْسي وطيوي -هحوسضضا وثيطيٍ -حيس ظهاًي فطز -يًَس لطتاًي -ظّطا ظْيطي -عطفاى حاخي ضيطي-
ياضاض تطيطي -ضْطام هحوسپَض -اهيطحسيي ثٌايي -فطاًه هحوسي -خعفط علَي ذَاُ -هْسي لاسوي -هطين تطظًًَي -احساى ضوس -ضْطٍظ
ظْيطهٌص -علي اوثط هحوسًيا -فاطوِ هحسٌي -هديس ضْثاظي -پيواى حسٌي -اهيس پسضام -هحوسحسيي هحوسي ظازُ -ظّطا گطخي-
اهيطهحوس خعفطي -اًسيِ ضٍحاًي *
هْسا سازات صالح پَض -سيسي هَسَي سيسي -ساضا ًازضي -ظيٌة ضٍستا آظاز -حسيي فطظام -هحسي سطٍضي -فاطوِ لوي -علي ضٍح -احوس

2

واضت
ضٌاسائي

ًظطًَوٌسُ -الِْ ضضَاًي -اهيطهحوس زلساض -ضضا هرتاضي -ويويا گَّطظاز -اهيط عثاسي -فاطوِ حاتوي -تْطٍظ َّاذَاُ -عليطضا ضاّي-
هثيٌا ذاوي -اهيي لسياًيًَ -ضيي حويسًيا -هليىا خَواض -ظّطا اسوعيلي -فاطوِ ترتياض -سويطا هحطهي -اهيطحسيي احسًژاز -ضٍيا عطتي-
هحسثِ هستَضياى -هحسثِ آيٌِ چيً -گيي وطت زاض -هحوس ضاُ لٌثطيً -ستطى حاخي حسيٌي -سيسهحوس ّاضوي -هْطزاز وطاٍضظي -حسي
هحوسواضي -اهيطهسعَز ًاظوي -غالم سري هحوسي -اتَالفضل حسيٌي -اهيط ضحيوي *
ًَيس يَسفي -هْسيِ تْوٌي -ظّطا واضچاًي -اسواعيل ععتي -حسي هويًَس -ظّطا هحي السيي ضاز -سيسهصطفي هظلَهي -فطحٌاظ

3

گَاّيٌاهِ

هعيسآتازي -هيطًازض لائوي -احساى اتطاّين ظازُ -فاطوِ غفاضي -زاٍز لاسوي -هيالز تٌياهيي -حسي حاهسي -علي اوثط وطيوي -سيسحوعُ

واضت سَذت

هيطتْوٌياى -سْيال ظاضعي -هحوسضضا ذلمي -هدتثي اتطاّيوي -عثاس وطهي -هْسي هحوسظازُ -ضاّطخ هيطظاذاًي -فطاهطظ سالهتي -ليال

واضت ذَزضٍ

ًَضي پَض -پگاُ سليويّ -ازي ًَضٍظي -علي خاشتي -فاطوِ لداًٍس -ضمايك تطاتي -هحسي هطىاًي -ذسيدِ تْطاًي -هحوس سعيسي -سواًِ
اصغطي -هحوس فالحت ظازُ -اهيطعثاس ٍخساًي -سويطا گلي -احساى حىيوي -علي ّوتي -هطضيِ خاهي -تَحيس فتح ا ...پَض -خعفط
هَاليي -حسيي زضگاّيً -ازض آب ًيىي -علي ذطم خاُ -افساًِ ضٍيتًَس -يَسف تالطظازُ *
غعالِ حسيي خواضاًي -هطتضي اتطاضي -ساًاظ تاتاظازُ -هٌصَض عيسي آتازي -ضضا ذاًداًيّ -ازي والًىي -احوس سَضاًي -فاضس ظهاًي-
ًعوت ا ...تالطي -حسي تياتي -هحوسهْسي عاهطي -غالهعلي ضطفي -ضاحلِ حثيثي -هحوس غالهحسيٌي -هحسي تطووي -حاتن ضاّس -اهيط
يويٌي -ضضَاى زّاليي -هطتضي چاضذلي -هسعَزُ ذسطٍاى -غالهطضا حاخي ًٍس -ستاضُ سازات هيطظاتالطي -حسي وطيويٍ -حيس ًيه
اًسيص -آضهاى ًمسي -اهيي لطتاًي -احوس حاخي ظازًُ -اصط علي پَض -هحوسحسيي سيسغفَضي -هعصَهِ زضواّي -ععيعا ...ذسطٍي-
ّوايَى هيطآذَضليً -اصط طَسي -اسوعيل ضاُ چوٌسي -ذَضضيس ضيطًژاز -هحسي ضٍظتْاًي -حسيي هطماتي -پَيا ايعزويا -عثسالوديس هله
ظازُ -اهيط اوثطي -زًيا شاوطي پَض -ضضا غالهي -آيسا غالهي -هحسي وطيوي -ليال حسيٌي -سيسعلي هَسَي -اسواعيل خعفطي -هحوسخَاز
ظًسًژاز -هحوسعظين ضاَّظائي -عليطضا آفتاتي -هٌصَض طَالتي -حىيوِ سازات هَسَي -صالح السيي زازذَاُ -اهيطحسيي حداظي -ضضا

4

ضٌاسٌاهِ

حيسضي -ضْاب ضاستگَ -خْاًگيط پژهاى فط -احساى ذياهي -صسف فطيسًٍي -تْاضُ ضضًَس -هحوس ذلدي -سحط ايطخيٍ -حيس للي پَض-

ٍ

عليطضا ضيطاظي -وَثط لاتچي پَض -سيسعلي هيطآلايي -سيسهحوسعلي طثاطثايي -هحوسضضا ضٍضٌگطً -اصط تَفيطي -عثاس اصفْاًي -حويس

واضت هلي

اصالًي -عليطضا هله هحوسي -سيطٍس ًَضٍظي -حويسُ حثيثِ ًٍس -هحوس تِ ظضز -تاته تسيي -احساى افتراضي -سيسحسيي ضضَي -تي تي
فطيسًٍي -سيسهدتثي آّستِ -سيسهحوس واظوي -عثسا ...فاضلياًي -علي ضستوي -علي پسطولَ -عليطضا خعفطي -ساضا پاضسايي -هْسي
ٍاحسي -ياسط تاتايي -هطين خعفطياى -هحوسهْسي هژى آتازي -عثاس آق تاتايي -حاهس هحوسي -هيىائيل تْوٌي -سلين گطاًٍس -احساى
ضايستِ -پژهاى تاج هحطاتي -سْيال وطهي -حاهس لوثطي -عليطضا ًيلي ًژاز -سعيس آتسٍست -صفط ضاّثي -سيسهْسي هيطغياثي -اسالم
واظوي -هيثن واِّ -عليطضا يتينً -اصط ذلح -ضضا تعاظ -سداز غفاضپَض -ضضا اسفٌسياضي -فاطوِ اسحمي -حسيي تطّاًي -ستاضُ ًظطي -هطين
تيگ ظازُ -ضازي عثاسي -حسيي ضًدثط -آظازُ زتيطپٌاُ -اتتسام چٌاًي -هحوس الوَتياى -فاطوِ گٌسم واض -هطين هرتاضياى -خَاز طاّطي-
ًاصط تغسازي -يَسف ضِ ترص -هسعَز ذالسياى -عليطضا عليطضايي -سداز ضياحيٍ -حيس هحثي -هحوسضضا سليوي -صسيمِ ذاضي -سالم
ًگْساض -آضش وطيوي -حسيثِ لطفي -هْسي اهاهي -ظيٌة ضٍئيٌِ -تٌْاظ اتَالحسٌي -حسي ضفعتي -هحوسصازق ذاًعازُ *

5
6

7

هلعٍهات
واضت ذسهت

هَتايل – الثسِ – ويف -وفص -عيٌه – ساعت – طال ٍ ًمطُ – تلفي ضٍهيعي -زستگاُ واضترَاى -تثلت -عطط -اتَ -ظطٍف -ضثط ذَزضٍ-
تطاًس -فالوس -ليعض صٌعتي -وتاب -زاضٍ *
هيثن خوطيسي -هحسي همصَزي -هحوس ضضايي -هحوس ضحيوي -هْسي اسوعيلي -صوس غالهعازُ -هحوسهْسي لطتاًي -هعصَهِ پياهي-

گصضًاهِ

پطٍيع خوطيسي -حسي ظاضعي -علي اوثط آزييٌِ پَضَّ -ضٌگ خثاضظازُ -واٍس اسواعيلي -ضضا هله -هيثن اسىٌسضي *

زفتطچِ

سيسُ طاّطُ حسيٌي -سَضًا ضيد -حسيي حاخياى -فطضتِ لاضي -هليحِ خعفطي -فطظاز ضيطيي ظاز -حسي ضْطظاز -هسعَز هحوسي -عثسا...

ذسهات

لساًي -هْيي يحي پطست اصل -فطاست هحوسي -ذاًن حسيٌي -علي صَفي -فطضتِ اسسي -هطخاى خاللي -حويسضضا ًيه سطضت -اوطم

زضهاًي

سيسضٍغٌي -عاطفِ اسسي ًژاز -عيي ا ...گلي ظازُ -هديس ذسايي *
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