
آزضؼ قطًتٛإ  ٗسیط ػاْٗٝاحس ٗطتٞط٠

آهاؾیسقطیقٗح٘س ػٔی پ٢ٔٞاٙ تٞؾطٝٛساٛیپطٝاضی

ٛٞقط ًٞضیزاٙحؿیٚ ػعیع پٞض ًٞضیزاٛیپطٝاضی

آتكِاٟػثاؼ اٗسازیپطٝاضی

تیزاض ت٠ٜت٢٘ٚ كیضی ظاٝی٠پطٝاضی

ُٞضاتٞضظّػٔی ؾِٜزٞییپطٝاضی

ُآف ٗح٠ٔحؿیٚ آهاراٛی پطٝاضی

ُٞضاب ٝضظ٢ّٗسی ٗح٘سی پٞضتطٗچ٠پطٝاضی

ذٞاچٌیٚضضا هاؾٖ ظازٟ ذٞاچٌیٜیپطٝاضی

پیكٌٜاضهطتاٙ ظاضع پیكٌٜاضیپطٝاضی

ؾطٝٛساٙػٔی ظا١سیاٙ ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

قٌاضؾطااتطا١یٖ ظیسٟ ؾطایی ُٞضاتؿطیپطٝاضی

هاضیاٙضح٘اٙ یعزاٛی ز١ث٠ٜپطٝاضی

پاییٚ ًٞیدحؿٚ صسكی ػٔیپٞضپطٝاضی

ًٞیكاءؾیس ػٔی حؿٜیالتیپطٝاضی

ًٞیكاءؾیس ضضا حؿٜی التیپطٝاضی

ككتٖؾؼیس یٞؾلی كك٘یپطٝاضی

اقٌیيٗح٘سػٔی یٞؾلی پٞض اقٌیٌیپطٝاضی

ًسٝؾطاٗح٘س ػٔی ذاٛزاٛی پیطٗٞؾاییپطٝاضی

الت ًت٠ ؾطٗحؿٚ ؾ٘یغ ظازٟ التیپطٝاضی

ُیٔٞاضضا ٗٞحسی ُیٔٞاییپطٝاضی

رٞپكتاؾٌٜسض كتحی رٞپكتیپطٝاضی

ُٞضاب ٝضظّٜٗیطٟ ٛصیطٛیای ُٞضاتیپطٝاضی

ٛكطٝزًْٛوی پٞضػثاؼ ٛكطٝزًْپطٝاضی

ًالچاٟ زٕٝٗطتضی صاتطی ًالچا١یپطٝاضی

ًٜاضؾطٜٗصٞض صلطظازٟ ًٜاضؾطیپطٝاضی

پٌٔٞٗیط حؿٚ ذٞقثرتپطٝاضی

ًالچاٟ زٕٝیٞؾلؼٔی هاؾ٘ی پٞض ًالچاییپطٝاضی

زضٟ پكتٗح٘س قطیلی هاضیاٛیپطٝاضی

پؽ ٝیك٠ؾیس اتطا١یٖ صاحثیپطٝاضی

ُٞضاتزیطصحطاؾیس حثیة كتاحی ُٞضاتیپطٝاضی

ٗطظزقت ًطیٖ ػثاؾی ٗطظزقتیپطٝاضی

ٛكطٝزًْحؿٚ تطاضضی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی



ؾیا١ِٔٞٛساٙیسا٠ٓ ٗزیسیپطٝاضی

ضراءًْٛصطا٠ٓ هاٛغ طآٌٞییپطٝاضی

ؾطٝٛساٙٗح٘س ػٔیعازٟ ضٝزتطزٟپطٝاضی

پیطًالچاٟاًثط ٛظطٛیای پیطًالچاییپطٝاضی

ٓچ٠ ُٞضابٗح٘سػٔی زازضؼپطٝاضی

ق٢طؾتاٙٗح٘ستوی ضكیغ پٞض ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

تیزاض ت٠ٜػیؿی ضح٘اٛعازٟپطٝاضی

ًطتاؾسٟضحیٖ صلط ػٔیعازٟ ذٞقطٝپطٝاضی

ق٢طؾتاٙؾاؾاٙ ضكیغ پٞض ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

ًٞیكاءؾیس ضضا ٛیي ٗؤٗٚ ؾطاییپطٝاضی

زٓچ٠توی ػٔیعازٟ زٓچ٠پطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيضرثؼٔی ظاضع چٜچ٠پطٝاضی

تٌٜسٟكطد ا٠ٓ تاهطی تٌٜسٟ پطٝاضی

ٛكطٝزًْٛؼ٘ت ا٠ٓ تطاضی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

الت ًت٠ ؾطٗؿؼٞز طاٝٝؾی التیپطٝاضی

پیك٠ ٝضػٔی اصـط ٗیطظایی طآ٘یپطٝاضی

ؾطٝٛساٙاتطا١یٖ رٞازی ؾطٝٛسیپطٝاضی

ُیؿاٝٛساًٙطیٖ ًاظ٘ی ُیؿاٝٛساٛیپطٝاضی

اٗك٠ػٔی صآح اٗك٠پطٝاضی

ُْ تاظٝحؿیٚ ػثسی ضٝزپكتی قیطی

ٗالؾطاصازم ػٜایتی ٗالؾطاییپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠اتطا١یٖ ضٝح طآ٘یپطٝاضی

تؿی٠ یٞؾق حاری پٞض ٝیكٌاییپطٝاضی

ٛكطٝز٢ًْٗسی ضرثی ٛكطٝزًٔی پطٝاضی

پیك٠ ٝضهاؾ٘ؼٔی ضٝاٙ تس پیك٠ ٝضی پطٝاضی

كرطآتاز اٗیس طآ٘ی ٗاٗٞزاٙ پطٝاضی

ًسٝؾطااٗیس ضكیؼی ًیاؾطایی پطٝاضی

ریطؾطچًٞإؾیاٗي ضحی٘ی پٞض چًٞاٗیپطٝاضی

ریطؾطچًٞإاح٘سػٔی ًطاٗتی چًٞاٗی پطٝاضی

ؾیاٟ صٞكیاٙر٘كیس ر٢اٛسیسٟ صٞكیاٛی قیطی

هٔؼ٠ ؾطا حؿٚ حؿٚ پٞض ُٜثٌیپطٝاضی

چٜچ٠ٗح٘س حؿیٚ ٗح٘سٛیا چٜچ٠پطٝاضی

قیزاٙت٢٘ٚ ضضایی قیزاٛی پطٝاضی



ٗیاٙ ٗح٠ٔ قیزاٙت٢٘ٚ ضحیٖ ظازٟ ٗتحسپطٝاضی

ُٞضاباتطا١یٖ پط١یعُاض پطٝاضی

تیزاضپؽ زٕٝهطتاٙ طاػتی تیزاضپؽ پطٝاضی

رٞتیزاضًْ ضٝح اِٛیع ٛیي ظاز ُیٔٞایی پطٝاضی

ككٌچ٠ ت٘اٛی ضرثی ككٌچ٠پطٝاضی

كرطآتاز ًیٞٗطث آهایی پٞض ٓ٘ٞییپطٝاضی

ذاراٙ چ٢اضزاَٛهطتاٛؼٔی ُٔؼٔی ظازٟ پطٝاضی

ذاراٙ چ٢اضزاَٛٗح٘ٞز ُٔؼٔی ظازٟپطٝاضی

پیك٠ ٝضاتطا١یٖ ؿِ٘یٚ ذ٘اٗی پطٝاضی

رًٞإؾیسُساػٔی ٛویثی تیزی پطٝاضی

طفحؿیٚ ضضایی طكی پطٝاضی

ٗصطزقت ػیؿی یٞؾلی ٗصطزقتی پطٝاضی

ُٞضاتٞضظّاًثط ػطٝری ُٞضاتی پطٝاضی

تؿی٠ ػثاؼ ذازٗی ًال چا١ی پطٝاضی

تؿی٠ ؾیس حؿٚ ٗٞؾٞی تؿی٠ پطٝاضی

ًٞقیاءػؿِط ضضایی ًٞقیا١ی پطٝاضی

رٞت٠ٜػثازا٠ٓ ضكیؼی پطٝاضی

تٞچاٟٛاصط پاًپٞضتٞچا١یپطٝاضی

زاكچاٟٗح٘س هاؾ٘یاٙپطٝاضی

ُیالٝٛساٙػٔی اًثط ٗحثٞب ُیالٝٛساٛیپطٝاضی

ُیٔٞا حؿیٚ ضكیؼی ُیٔٞاییپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ضٗضاٛؼٔی ػٔیزاٛی ضٝزتطزٟپطٝاضی

ٛٞیسٟحؿیٚ ٛع١تی ككٌچ٠ پطٝاضی

كیض آتاز ٗح٘س ٛٞضٝظی ًلتطٝزی پطٝاضی

پیطًالچاٟٗح٘ستوی اذالصٜ٘س پاچ٠ ًٜاضیپطٝاضی

تیزاض پؽ زٕٝحزت ا٠ٓ ٌٗٔی تیزاضپؽپطٝاضی

ككت٠ٌ اّٝح٘یس حؿیٚ پٞض پطٝاضی

آهاؾیسقطیقٗح٘ستوی ٛیٌطٝی اصٔیپطٝاضی

ٗطظزقت ُساػٔی ؾیازتی التی  قیطی

ؾیا١ِٔٞٛساٙػٔی ٗزیس ُٔٞٛساٛیپطٝاضی

ُیْ پطزؾط یٞؾق ػؿِطی ذططٞٗیپطٝاضی

ًٜؿتاٙػٔیطضا یٞؾق ظازٟ ًٜؿتاٛی پطٝاضی

پؽ ٝیك٠ؿالٗطضا ٗیطظایی پؽ ٝیك٠پطٝاضی



اٗك٠حؿیٚ ضح٘تی اٗكیپطٝاضی

هلل ًاٟحؿٚ ضؾآتی هلل ًا١یپطٝاضی

آد تٞظای٠اتطا١یٖ ػعیعپٞض ُٞضیحاٛیپطٝاضی

تطٗچ٠ؿالٗحؿٚ كالح ذٞق٠ چیٚ زاكچا١یپطٝاضی

تطٗچ٠ٗؼص٠ٗٞ ٜٗٞچ٢طی تیزیپطٝاضی

ضٝكچاٟشًطیا ٗح٘سظازٟ ضٝكچا١ی پطٝاضی

قیطٝزی ٗح٠ٔ ٛاصط ر٢اٛسیسٟ چٞتطی پطٝاضی

اقٜ٘اٙ طآٖٗح٘ٞزضٛزثط طآ٘یپطٝاضی

ًٞیدضٗضاٛؼٔی اٗیٜی ًٞیریپطٝاضی

ٝیكٌاؾٞه٠اح٘س اكتراضزازذٞاٟپطٝاضی

ٗالؾطاقؼثاٛؼٔی كطٝظاٙ ٗالؾطاییپطٝاضی

ٗالؾطایٞؾق ًاظ٘ی ٗالؾطاییپطٝاضی

كٌٔس٢ٟٗطظاز قؼثاٛعازٟ كٌٔس١یپطٝاضی

ُیالٝٛساُٙساػٔی ٌٗٔٞتی ؾس١یپطٝاضی

ٗطظزقت ٗحؿٚ صیازی ُٞضاتیپطٝاضی

پیطػٔیسًٟطیٖ اٗیطی پیطػٔیسٟپطٝاضی

ًآ٘طظًاظٖ ُْ آهایی ًآ٘طظیپطٝاضی

ترؿٖ اضزقیط حؿٚ ظازٟ ٗثطظپطٝاضی

پیطٗٞؾیػٔی تیٜاقیطی

طف٢ٗسی ٛصیطظازٟ تطظ١ٜساٛیپطٝاضی

چآٌف التذساترف پٞض حیسض تٞچا١یپطٝاضی

ؾطٝٛساٙیٞؾق پیطؾطٝٛسیپطٝاضی

ُٞضابحؿیٚ ٢ٗسی پٞض ٝیكٌاؾٞه٠ پطٝاضی

پاییٚ ًٞیدهطتاٛؼٔی ؾت٘سیسٟ قا١ٌٞٓیپطٝاضی

ٛاضٛزِْضضا اتطا١یٖ ظازٟ پطٝاضی

پؽ ٝیك٠ػٔی صازهی پؽ ٝیك٠ پطٝاضی

تطٗچ٠اٗیٚ ؾطٝـ اقٌیٌیپطٝاضی

ذاراٙ ؿالٕ ٗوسٕ ذاراٛیپطٝاضی

ًٜاضؾطیؼوٞب هطتاٛی ًٜاضؾطی پطٝاضی

ُآف ذیْتوی پٞض یؼوٞب قا١راٛیپطٝاضی

ٗاٗٞزاٙاؾ٘اػیْ كالحتِط ٗاٗٞزاٙپطٝاضی

زاكچاٟػٔیطضا اتطا١ی٘ی زاكچا١ی پطٝاضی

ٗػزٟٗح٘س حؿیٚ قازٗاٙ ٗػز١یپطٝاضی



ضقت آتازػٔی ٛظإ پطؾت ضقت آتازی پطٝاضی

ططاظًٟٞٗحؿٚ ػٔیعازٟ ططاظ١ًٞیپطٝاضی

ٗیاٙ ٗح٠ٔ قیزاٙٗطتضی ٗوسؾی قیراٛیپطٝاضی

ٗیاٙ ٗح٠ٔ قیزاٙٗح٘ٞز كاضؾی قیزاٛیپطٝاضی

ككٌچ٠ اؾ٘اػیْ ٗح٘سی ككٌچ٠پطٝاضی

تیزاض پؽ اّٝحثیة ا٠ٓ یٞؾق ظازٟ تیزاض پؿیپطٝاضی

تیزاضًٜاضٛصطا٠ٓ اٗیسی ُٞضاتیپطٝاضی

ذیط آتاز قیزاٙاًثط كالحت ٛٞاظ ذٞاچٌیٜیپطٝاضی

پیك٠ ٝضق٢طیاض طٔیؼ٠ ترفپطٝاضی

تیزاضپؽ زٕٝٝٓی ضحیٖ ٛیای تیزاض پؽپطٝاضی

اؾٌسٟ ٛاصط ٛیي اؾٌس١یپطٝاضی

هاضیاٙػٔی اًثط قٌطا٢ٓی هاضیاٛیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ت٢طإ تیسضیؾ ًؿ٘اییپطٝاضی

اٗك٠اؾ٘اػیْ تطاضی اٗكیپطٝاضی

ٝیكٌاء ٜٛيؿالٗؼٔی حؿٚ پٞض قیطی

ضقت آتازق٢طظاز كاط٘ی ضقت آتازیپطٝاضی

پیط ؾطا ٝیكٌاٗح٘س تطٌٗی ٝیكٌاییپطٝاضی

ُٔؿطى ؾطاٝاٙػثاؾؼٔی اًثطی ُیاقیپطٝاضی

ػٔی تٞظای٠ًیاٛٞـ ػؿٌطی تعای٠پطٝاضی

ضراءًْت٢طٝظ ذٞضُاٗیپطٝاضی

ُٞضاتٞضظّػٔی اصـطٛصیطظازٟ ًیؿاضیپطٝاضی

هاضیا١ٙازی ٛٞضٝظ ٗوسٕپطٝاضی

ٛٞقطٗح٘س صسین ٛٞقطیپطٝاضی

ػٔیؿطاٗح٘س ٢ٗسی پسیساض ػٔیؿطاییپطٝاضی

پیك٠ ٝض ٗح٘س طٔیؼ٠ ترفپطٝاضی

ؾطٝٛساٙٗح٘س ػٔی پیطؾطٝٛسیپطٝاضی

اٗك٠اح٘س اح٘س پٞض اٗكیپطٝاضی

ٝیكٌاءؾٞه٠ٗطتضی ؿالٗیپطٝاضی

پیك٠ ٝضُسا ػٔی پسیساض ػٔیؿطاییپطٝاضی

ق٢طؾتاٙٗرتاض ؾٜ٘سضی ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

پؽ ٝیك٠قا١طخ هطتاٛیقیطی

ٛٞضٝزضٗضاٙ ٝیطاف الق٠پطٝاضی

رٞت٠ٜاح٘س تطازضی رٞت٠ٜپطٝاضی



تیزاضًٜاضؿالٕ صیاز حاتت تیزاضًٜاضیپطٝاضی

تٞؾطاٝٛساٙذضطا٠ٓ ظاضعپطٝاضی

ٝیكٌاٝضظّػٔی اؾتازًاض الًاٛیپطٝاضی

ًٔف طآكاٙٗح٘س اؾ٘اػیْ چٞتتطاـپطٝاضی

چپطپطز پاییٚػٔی ٗیطظاییپطٝاضی

زضٟ پكتاح٘س ػثسا٠ٓ ظازٟپطٝاضی

پیطزٟٗح٘س ١٘تیپطٝاضی

ُٞضاتؿطر٘آؼٔی ذٞقسّ ذٜاچاٟپطٝاضی

تٔؿ٠ٌٔ ؾیس اتٞآواؾٖؾیس اح٘س پٞضحؿیٜیپطٝاضی

آتكِاٟؾیطٝؼ تعضُی  آتكِا١یپطٝاضی

ًلت٠ ضٝزایطاٙ ٗؿٌیٜیپطٝاضی

ٛٞحٜساٙضٗضاٙ اًثطی ٛٞحٜساٛیپطٝاضی

تاالُلك٠ٗح٘س حؿیٚ اح٘سپٞض تاالُلك٠پطٝاضی

ُآف ٗح٠ٔ كٌٔسٟػٔی اًثط ر٘آعازٟ ًٞظاٛیپطٝاضی

ًٔف طآكاٙحؿٚ ٛٞضٝظی ذؿ٘ریپطٝاضی

پی٠ٔ زاضتٚٗح٘س ٢ٗسی ظا١سی ِٜٗٞز١یپطٝاضی

اٗیٔساٙػیؿی ٢ٗسی ظازٟ تٔٞچیپطٝاضی

كطقٌیضضا حن قٜاؼ چًٞاٗیپطٝاضی

زاكؿاضحؿٚ ؾطٝض پؿیراٛیقیطی

ذاراٙ چ٢اض زاَٛاتطا١یٖ ؾتٞزُی ذاراٛیپطٝاضی

رٞضیابؿالٗط ضا اح٘س ذاٙ تیِیپطٝاضی

رٞضیابػثاؼ ٗـثٞٙپطٝاضی

ُیالٝٛساٙهطتاٛؼٔی ایعز پٜاٟپطٝاضی

ًٔف طآكاٙحؿٚ ضتیغ ظازٟ تزاض ت٠ٜپطٝاضی

ٝیكٌاء ٜٛيضاح٠ٔ ٢ٗسٝیپطٝاضی

زاكچاٟٗح٘س حؿٜؼٔی ظازٟ زاكچا١یپطٝاضی

ریطؾط تاهط ذا٠ٓح٘یس ٗح٘س ػٔیعازٟپطٝاضی

ریطؾط چًٞإٗح٘س توی ٢ٗسٝیپطٝاضی

ٛٞقطشًطیا حؿیٚ ظازٟپطٝاضی

ُآكریْٗح٘س ػٔی اؾ٘اػیْ پٞض ِٜٗٞز١یپطٝاضی

اقٜ٘اٙ طآٖضضا اًثط پٞض طآ٘ی پطٝاضی

ٝیكٌاء ٜٛيذسیز٠ ػاظٗی حكٌٞاییپطٝاضی

ٗطظزقت ٗح٘س ه٘ی ٗطظزقتیپطٝاضی



اقٜ٘اٙ طا١ٖٓازی اتطا١یٖ پٞضتعضٍپطٝاضی

تٔؿث٠ٜحؿٚ تطاتیاٙ تاؾٜ٘ذپطٝاضی

ز١ث٠ٜػٔی اًثط ؾٔی٘اٛیاٙپطٝاضی

كٌٔسٟكطذٜسٟ قیطظازپطٝاضی

رٞضًٞی٠ضح٘ت ا٠ٓ ذساتٜسٟ ٛٞقطیپطٝاضی

ٛٞقطؿالٗحؿٚ ؿالٗیپطٝاضی

تیزاضًٜاضػٔی زٝؾتی الؾٌیپطٝاضی

اقٌیيطٔیؼ٠ ؿالٗی اقٌیٌیپطٝاضی

ؾیاٟ صٞكیاٙؿالٗطضا ؾارسی قٌاضؾطاییپطٝاضی

چپي ٛاظ٘ی ؾیطٝؼ هٔی ظازٟ چپٌیپطٝاضی

اغز١ا ًیاٗح٘س ػٔی آالزتركیپطٝاضی

ًٞیكاءؿالٗطضا اتطا١ی٘یپطٝاضی

ٗطظزقت هاؾٖ اؾالٗی طآ٘یپطٝاضی

ًٞیكاءٗح٘س ضضا صسیوی ًٞیكا١یپطٝاضی

ٛٞحساٙضاٗیٚ ؾطذی ٛٞحساٛیپطٝاضی

ُآكریْؾیسٟ كاط٠٘ ٗیط قلوی ٛٞز١یپطٝاضی

ؾیاٟ اؾطٔداتّٞ ظضیٚ زؾتپطٝاضی

قٌاضؾطاضضا ٛظط پٞض قٌاضؾطاییپطٝاضی

ٗطظزقت ت٢عاز ٛػاز پاضؼ ٗطظزقتیپطٝاضی

ال٠ٓ ُلك٠ضضا اتطا١ی٘ی ال٠ٓ ء ُلك٠پطٝاضی

چٜچ٠ػٔیطضا ٛصیطی چٜچ٠پطٝاضی

كٌٔسًٟثطی ٛیٌرٞی كٌٔس١یپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ٛوی ٓطیلی ذ٘یطاٛیپطٝاضی

ؾیاٟ اؾطٔدصلط ػٔی ر٢اٛساض ؾیاٟ اؾطٔریپطٝاضی

ٗطظزقت حؿٚ ه٘ی ٗطظزقتیپطٝاضی

ٛكطٝزًْٗح٘س هاؾ٘ی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

اقٌیياتطا١یٖ ٛسایی اقٌیٌیپطٝاضی

ٛٞحساُٙسا ػٔی ػثسی ٛػاز ٛٞحساٛیقیطی

چٜچ٠ٗزیس ًطی٘ی چٜچ٠پطٝاضی

تیزاضپؽ زٕٝحؿیٚ ٌٗٔی تیزاضپؽپطٝاضی

ًٜؿؿتاٙؾیس اقطف ؾیس ٗٞالیی ًٜؿؿتاٛیپطٝاضی

ذاراٙ چ٢اض زا١َٛازی قزاػی ذاراٛیپطٝاضی

تطٗچ٠ػؿِط ضٝقٚ تطٗچیپطٝاضی



كٌٔسٟاح٘س ضضا ٗح٘سی كٌٔس١یپطٝاضی

ًٞضیزاٙٗح٘س توی حؿیٚ ظازٟ ًٞضیزاٛیپطٝاضی

ٛٞقطػٔی ذزؿت٠ ٛٞقطیپطٝاضی

ؾطٝٛساٙاتطا١یٖ هٔیعازٟپطٝاضی

ؾطٝٛساٙصلط ػٔی ٗیطظاراٛیپطٝاضی

اٗك١٠ازی ضح٘تی اٗكیپطٝاضی

پیكٌٜاضٛازض صیاٗی پیكٌٜاضیپطٝاضی

پیطزٟػٔی ٝكازاض پطٝاضی

تیزاضًٜاضاؾسا٠ٓ قؼثاٛعازٟ حاتج تزاضًٜاضیپطٝاضی

ًآ٘طظكطیسٝٙ ٛصیطی ًآ٘طظیپطٝاضی

ًسٝؾطاؿالٗطضا ٛٞضیپطٝاضی

ٝیكٌا تاال ٗح٠ٔاتطا١یٖ ػثاؾپٞضپطٝاضی

ز٠ٜ١ ؾط قیزاٙحؿیٚ یٞؾلیپطٝاضی

تیزاض ًٜاضضح٘ت یعزاٙ پطؾتپطٝاضی

ٛكطٝزًْٗح٘س ضضا ایطاٛرٞاٟپطٝاضی

ٛٞقطح٘یس هاؾ٘ی ٛٞقطیپطٝاضی

كٌٔسٟؾاؾاٙ ٛظطی ٗؼاكیپطٝاضی

ٛٞقطضٗضاٙ كٌٔسٝؾت ٛٞقطیپطٝاضی

ًٔف طآكاٌٙٗطٕ ًاظ٘ی ؾیا١ِٔٞٝٛساٛیپطٝاضی

چٞالب اًثط ؾٞاضی چٞالتیقیطی

قیراٙ ُلك٠ػیؿی تاهطظازٟ قیراِٛلك٠ پطٝاضی

ٛٞضٝز٢ٗسی اؾٌٜسضی ٛٞضٝزیپطٝاضی

تیزاضپؽٛصطا٠ٓ ؾٔی٘اٛیاٙپطٝاضی

ككتٖٗح٘س قزاػی ككت٘ی پطٝاضی

ؾٌاچاٟ ُٔسؾت٠ ٗطازی ًالضزٟ پطٝاضی

پیك٠ ٝضؿالٗطضا ٗٔي ظازٟ پیك٠ ٝضیپطٝاضی

ؾطاٝاٙاًثط ضؾٞٓی ق٘یطاٛیپطٝاضی

ٛكطٝزًْؿالٗؼٔی ُٔچیٚ ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

پیطػٔیسٟٛاصط ٗح٘سی پیطػٔیسٟپطٝاضی

ُٞضاتٞضظّٗؿؼٞزٗوسٕ ُٞضاتیپطٝاضی

ٗطظزقت ضٗضاٛؼٔی پٞضًاظ٘ی ٗطظزقتیپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙاؾ٘اػیْ ١سایتی ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

پیك٠ ٝضٗح٘سضضا ذٞقٌاض زاكچا١یپطٝاضی



كرةػٔی حیسضی كرثیپطٝاضی

ؾوآٌؿاضٗیط حثیة ٗیط تاهطیپطٝاضی

رٞضیابٜٗصٞض حطیطی ظازٟ رٞضیاتیپطٝاضی

ًت٠ ؾطٜٗصٞض ١اق٘ی ًت٠ ؾطیپطٝاضی

ٗطظزقت حؿیٚ ض١ثط زاكچا١یپطٝاضی

ز١ث٠ٜاتطا١یٖ ًاظ٘ی پٞض ز١ث٠ٜپطٝاضی

ًیؿاضٝضظّؾیس اؾ٘اػیْ ضیاءپطٝاضی

ٖٝٓؾیس ٝحیس ٗیط ػاتسیٜی ٝٓ٘یپطٝاضی

ؾطاٝاٙضضا كطری ؾطاٝاٛیپطٝاضی

تاظٟ آتازاح٘س تاهطی ُآفپطٝاضی

ٗطظزقت ٛاصط ٛػاز پاضؼ ٗطظزقتیپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيؾیطٝؼ قاًطی ٝیكٌاییپطٝاضی

تیزاضت٠ٜكطذٜسٟ ٗاٟ ضٝظپطٝاضی

رٞضیاباتطا١یٖ ضٝؾتایی رٞضیاتیپطٝاضی

ت٢ساٙایطد اًثطی ت٢ساٛیپطٝاضی

پؿیراٙاؾ٘اػیْ كتٞحی پؿیراٛیپطٝاضی

اح٘س ُٞضاباح٘س ؿالٗی اح٘سُٞضاتیپطٝاضی

زاكؿاضاتطا١یٖ اؾتٞاض ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

تطٗچ٠ٗطیٖ پطی ٛیاپطٝاضی

چاپاضذا٠ٛح٘یس ضضا حؿیٜیاٙپطٝاضی

پیطًالچای زٕٝػثاؼ صثحی آد تیك٠پطٝاضی

رٞضیابآٗط ر٢اِٛیطی اظُ٘یپطٝاضی

الًا٢ٗٙطزاز اًثطی ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

ذٔیالٙ ٝضظّٛازض ٢ًٜؿاّ ذٔیالٛیپطٝاضی

ُٞضاب ٝیكٌاءاضزقیط هاؾٖ ٛػازپطٝاضی

تیزاضًٜاضهاؾٖ ؾزٞزی پطٝاضی

زٓچ٠یٞٛؽ ػٜصطی ٛػازپطٝاضی

ٗطظزقت ػٔی اًثطٛػاز كاضؾیقیطی

ًٞیكاءكطاٗطظ اتطا١ی٘ی تطًاز١ی پطٝاضی

رٞت٠ٜظیٚ آؼاتسیٚ تاهطی پطٝاضی

قٌاضؾطاٗزیس ًطی٘ی قٌاضؾطاییقیطی

قٌاضؾطااح٘س زازاضی قٌاضؾطاییپطٝاضی

چٞالب ػٔیطضا ؿلاضی ضاز پطٝاضی



ذاراٙ زٝ زاَٛ ٛازض راٛی ذاراٛیپطٝاضی

ُیْ پطزؾط اح٘س ػثازتی پطٝاضی

پیك٠ ٝضػٔی صاكی پیك٠ ٝض پطٝاضی

پیك٠ ٝضٗح٘سضضا ت٢كتی زاكچا١یپطٝاضی

ٓچ٠ ُٞضاباح٘سػٔی حویویپطٝاضی

ُطكٖ ػٔی پط١یعًاض ذاراٛی پطٝاضی

ذٜلچ٠ذاتٞٙ حؿیٚ پٞض ًلتطٝزی پطٝاضی

تاظهٔؼ٠ اًثطتوی را١س تٌٜسٟپطٝاضی

زاكچا٢ٟٗسی رؼلطی زاكچا١ی پطٝاضی

پٌٔٞؾیسحؿیٚ ضاٜٛسٟ ذٜاچاپطٝاضی

ًالچاٟ زٕٝاتٞآحؿٚ كتاحی ًالچا١یپطٝاضی

ٗطظزقت ت٢طٝظ پٞضصلطی طآ٘یقیطی

ًٔف طآكاٙؾیسػٔی اًثط ٗحثتیپطٝاضی

تیزاضًٜاضٗحطٗؼٔی ؾزٞزی ططاظ١ًٞیپطٝاضی

ذكٌطٝزؾیس حؿیٚ ضقیس١اق٘ی رٞضقیطیپطٝاضی

تٌٜسٟٗا١طخ ١سایتی قآٌٞییپطٝاضی

ؾطاٝاٙكتحؼٔی طا١طٛیای ٗػز١یپطٝاضی

ای٘ٚ آتازاح٘س ای٘ٚ آتازیپطٝاضی

اقٌیياؾ٘اػیْ آضایف پطٝاضی

پؽ ٝیك٠ػٔی ٛسایی پؽ ٝیك٠پطٝاضی

ٗػزٟحؿیٚ ؾتٞزٟپطٝاضی

زاكچاٟ ٗزیس رؼلطی زاكچا١ی پطٝاضی

رٞضًٞی٠ضح٘اٙ صازهی پطٝاضی

قیزاٙكطاٗطظ اصالٛی پطٝاضی

ككت٠ٌ اّٝؿالٗطضا ٛٞضٝظی كتاتٞیی پطٝاضی

طثٔٞٛساٙؾیس اح٘س ٗیطػظی٘ی طثآٞٛساٛی پطٝاضی

ضٝزتطزٟكطاٗطظ ذساتٜسٟ رٞت٠ٜ پطٝاضی

تاؿچ٠ ت٠ٜٗیطحؿٚ رؼلطی تاؿی پطٝاضی

تٌٜسٟٗزیس پ٢ٔٞاٙ تٌٜسٟپطٝاضی

كطقٌیٗحطٗؼٔی قاططی چًٞاٗیپطٝاضی

تٌٔسٟٝحیس تٌٔسٟ الق٠ پطٝاضی

ذاراٙ چ٢اض زاَٛ اح٘س ٗثاضًی ذاراٛی پطٝاضی

ذاراٙ چ٢اض زاَٛ ٛاصط قزاػی ذاراٛی پطٝاضی



اتطا١یٖ ؾطا ؾ٢طاب ٗوتسضقؼاضپطٝاضی

ؾطٝٛساٙؿالٗؼٔی ض١ٜ٘ای ٝیكٌاییپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ػٔی اصـط ٗٞؾی ظازٟپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ٗصطلی اضازتی ٠ُٔ پطزؾطیپطٝاضی

ضٝزتطزٟٗح٘س ػاطلی ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

چپي قلیغ ٗح٠ٔٛازض ػثسا٢ٔٓیپطٝاضی

ًتٌّٞ زاكچاٟٗح٘س ػٔیعازٟ زاكچا١ی پطٝاضی

پٌٔٞحؿٜؼٔی اًطاٗی ُٞضاتؿطیپطٝاضی

تیذضرة ٛٞضٝظی تساؿیپطٝاضی

ؾیاٟ اؾطٔدحزت ضكیؼی ؾیاٟ اؾطٔریپطٝاضی

ٗصطزقت ُساػٔی ػثاؾی ٗصطزقتیپطٝاضی

تیزاضت٠ٜحؿیٚ اًثطپٞضطآ٘یپطٝاضی

ؾطٝٛساٙٗح٘ستوی صثح طٔة ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

ُطتاؾسٟرٞاز ٗك٢سی ظازٟ ًطتاؾس١یپطٝاضی

ٗطظزقت كطظاز ٛعاز پاضؾی ٗطظزقتیقیطی

ٗیاٛس١ٟازی ؾطضقت٠ زاضی پطٝاضی

تیزاضپؽاتطا١یٖ ظا١سیاٙ ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

ًٜؿتاٙٗؿٖٔ تًٞٔی ًٜؿتاٛی پطٝاضی

قیرؼٔی تؿتحؿیٜؼٔی ُٔی تؿتیپطٝاضی

پاچٌٜاضصلط ػٔی كٌٞضی ٓچ٠ ُٞضابپطٝاضی

ٛٞقطحؿٚ ؿالٗی تزاض ُلك٠پطٝاضی

ٗیاٛسٟٗح٘س توی ؿالٗی ٗیاٛس١یپطٝاضی

ٓچ٠ ُٞضابكاط٠٘ تط١اٛی ٗعز١یپطٝاضی

تٞؾطاٝٛساٙٗح٘س اٗیٚ رالّ تسیؼیپطٝاضی

ؾطٝٛساٙحؿٚ اح٘سی ؾطٝٛسیقیطی

ذاراٙ زٝ زاَٛ ٗح٘س حؿاتیپطٝاضی

ق٢طؾتاٙٗح٘س ضضا حوِٞیی ق٢طؾتاٛی قیطی

پی٠ٔ زاضتٚاح٘س ت٢طاٗی ؾیاٟ ضٝز ًٜاضیپطٝاضی

ریط ؾط چًٞإاتطا١یٖ آٌٚ چًٞاٗیپطٝاضی

پٌٔٞٗصطلی پٞضضٗضاٙ پطٝاضی

ٝیكٌا ؾٞه٠ػٔی اًثطصساهت ٗیكا ٜٗساٛیپطٝاضی

رؼلط آتازٗح٘س ضضا زٓساض رؼلط آتازیپطٝاضی

ُطكٖ ؾیسحؿٚ توی ظازٟ پٞضُطك٘یپطٝاضی



ذیط آتاز قیزاٙػٔی اصـط كؼاّ چًٞاٗیپطٝاضی

ز١ث٠ٜذٔیْ ضرة ظازٟ ز١ث٠ٜپطٝاضی

زٓچ٠ًاظٖ ضیحاٛی اتسیپطٝاضی

ُطاًٞحثیة ٛیي ُطاًٞییپطٝاضی

ًتیيضهی٠ ِٛطاٛی چ٢اضز١یپطٝاضی

چًٞإؿالٗطضا یٞؾلی پٞض اقٌیٌیپطٝاضی

تاال ٗح٠ٔ چًٞا١ٕازی یٞؾلی پٞض اقٌیٌیپطٝاضی

ٗیاٛ٘ح٠ٔ قیزاٙٗح٘س ٗوسؾی قیزاٛیپطٝاضی

ذٞاچٌیٚطا١ط ٝكارٞی زیاٛتیپطٝاضی

ذاراٙ زٝزا٢َٗٛسی ػاقٞضی تطٗچیپطٝاضی

ٗیاٛسٟٗٞؾی كزطی ُیالٝٛساٛیپطٝاضی

ٛٞقطذؿطٝ ق٘ؿی ٛاظ هطتاٛؼٔی پٞضپطٝاضی

ٛكطٝزًْت٢طٝظ ٗؼصٞٗی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

پیك٠ ٝضػٔی غا٠ٓ ضٝپطٝاضی

ٛٞقطضحیٖ قؼثاٛی ٛٞقطیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠صلط قا١سی ریطؾطاییپطٝاضی

پیطًالچای زٕٝحؿیٚ هسی٘ی صلتپطٝاضی

ٗطظزقت ؾیس ٢ٗسی ؾیس ٗٞؾٞی تیؿ٠پطٝاضی

ذاراٙ چ٢اضزاَٛٗح٘س ضضا ُٔؼٔی ظازٟپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠طآة ٗٞؾی پٞضپطٝاضی

ق٢طؾتا٢ٗٙطزاز ططكساض ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

ذاراٙ چ٢اض زاَٛٗح٘ٞز ٗوسٕ ذاراٛیپطٝاضی

ذاراٙ چ٢اض زاَٛح٘یس ١ٜطٜٗس پطٝاضی

ًٞیكاء٢ٗسی ٛوسی تطًاز١یپطٝاضی

ذٜاچاٟٗح٘سضضا ٗح٘سپٞضپطٝاضی

تاال ٗح٠ٔ چًٞا٢ٕٗسی یٞؾلی پٞضاقٌیٌیقیطی

تیزاضت١٠ٜازی اًثطپٞض طآ٘یپطٝاضی

پاچٌٜاضػثاؼ ٗظ٢طی پاس ًٜاضی پطٝاضی

ٝیكٌا ٜٛيكاط٠٘ اؾ٘ؼیْ ظازٟ ٝیكٌاییپطٝاضی

ٗطظزقت آضـ تطظٝی٠ پطٝاضی

ق٢طؾتاٙتیػٙ هاٛغ ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

ٝیكٌا ٜٛيٓیال حاٗیاٙ ضٝزؾطیپطٝاضی

ططاظًٟٞرٔیْ ػٔیعازٟ ططاظ١ًٞیپطٝاضی



ق٢طؾتاٙٗسی٠ٜ یٞؾق ظازٟ ًٜؿتٜٔیپطٝاضی

رٞت٠ٜرؼلط ٛوی ظازٟ ٗیطٗٞالشضپطٝاضی

تیزاضپؽ زٝاتطا١یٖ ؾٔی٘اٛیاٙقیطی

ٛصطا٠ٓ آتازؿالٗطضا ضضایی ٛصطا٠ٓ آتازیپطٝاضی

ًلتطٝزحؿیٚ كاظ١یپطٝاضی

رٞضًٞی٠ٗیٜا ٗیطحاتت ال١یزاٛیپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙحؿیٚ زٝؾتساضٗیكاٜٗساٗیپطٝاضی

ز١ث٠ٜ قاهاریضح٘ت ػازٓی ضازپطٝاضی

پؿیراٙح٘یسضضا ضٝقٜلٌط پؿیراٛیپطٝاضی

ًٜاضؾطػظیٖ ضتیؼی ًٜاضؾطیپطٝاضی

ٓیچاءٗح٘سحؿٚ ٗٞحوی رٞضقطیپطٝاضی

ضقت آتازػٔی ؾ٢اٗیپطٝاضی

هلل ًاٟتاتي ٗح٘س ٛٞػی ٛٞاؾطٔیپطٝاضی

ٝیكٌا ٜٛيظ١طا پٞض١ٝاتی ُیالٝٛساٛیپطٝاضی

ُٔؿطىحؿٚ ٗح٘سظازٟ قیراٛیپطٝاضی

رٞضیابؾیس ح٘یس ٜٗٞٗی ٛٞحساٛیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ػٔیطضا ق٢طٟ ت٠ ًاٗطاٙ ٗٞحویپطٝاضی

پٌٔٞح٘یس ضضا ضٝظت٠ پٌٔٞپطٝاضی

ز٠ٜ١ ؾطٗطتضی ُٔعازٟ ًٜاضؾطیپطٝاضی

تاظهٔؼ٠ ػثاؼ اضضی تاظهٔؼ٠پطٝاضی

ُٞضابصلط ذساتٜسٟ پطٝاضی

ًیػزٟ ؾیس رٔیْ حؿیٜی ًیػز١یپطٝاضی

ٗطظزقت ٗزیس صآحی ٗطظزقتیپطٝاضی

ٝیكٌا الًاٙؾطٝض ضٗضاٛی ٝیكٌاییپطٝاضی

رٞضیابحؿیٚ حؿیٚ ٛیاپطٝاضی

تؿی٠حؿیٚ ضؾٞٓی ظازٟ تؿی٠پطٝاضی

پاچٌٜاضاؾ٘اػیْ كطٝظـقیطی

هلل ًاٟظ١طا ُاًٝاض ٗوسٕپطٝاضی

پیك٠ ٝضاككیٚ ٛصیطی پیك٠ ٝضیپطٝاضی

كٌٔسٟٛاظآها آظٗٞزٟ كٌٔسٟپطٝاضی

ًٔف طآكاٙػثاؼ ٛاػ٘یپطٝاضی

ٛكطٝزًْٜٗٞچ٢ط ایطاٛسٝؾتپطٝاضی

ٗطیساٙصازم حات٘ی ٗطیساٛیپطٝاضی



پیك٠ ٝض٢ٗطزاز ٛعزیي تیٚ پطٝاضی

رٞت٠ٜٗح٘سػٔی ؾثحاٛی پطٝاضی

چاپاضذا٠ٛػثاؼ ٗح٘سی پطٝاضی

تیزاضًٜاضكاط٠٘ كسایی ُیِاؾطیپطٝاضی

تیزاضت٠ٜٗح٘سػٔی ذٞقسّپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيٗصطلی ٗح٘سظازٟ اٗك٠پطٝاضی

ؾوآٌؿاضؾیسٝٓی ٗیطتاهطیپطٝاضی

ؾطٝٛساٙحؿٚ ضح٘اٛی ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

ذكي اؾطٔدؿالٗحؿٚ ٗٞؾی ٛیاپطٝاضی

ق٢طؾتا١ٙطٗع ٗیطظاراٛی ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

ًكْ ٝضظّٗح٘سضضا صلطی پٞض ت٢ساٛیپطٝاضی

پیطًالچای زٕٝٛازض ؾتاضٟ پاچٌٜاضی پطٝاضی

ضٝزتطزٟٗطتضی ؿلاضی ضٝزتطزٟ پطٝاضی

تیزاضپؽ زٕٝٗٞؾی طاػتی تیزا ضپؽپطٝاضی

ریط ؾط چًٞإاتطا١یٖ ٗػز١ی ذٞقٌاضٝٛساٛیپطٝاضی

ًٜؿؿتاٙؾیسٟ اقطف حؿیٜی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

پك٠ٌحؿٚ ضكیغ ظازٟ پك٠ٌپطٝاضی

پٌٔٞؿالٗحؿیٚ كیض ترف پ١ٌٞٔیپطٝاضی

الت ًت٠ ؾطٗح٘س ػٜایت قؼاضپطٝاضی

چاپاضذا٠ٛاصـط ٢ٗطی ُٞضاتیپطٝاضی

ٛكطٝزًْر٢اٛثرف ق٢یسی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

ُآف ٗح٠ٔ تاظٟ آتازحؿٚ اتطا١ی٘ی تاظٟ آتازی ُٔٞٛساٛیپطٝاضی

تٌٜسٟضؾّٞ ذطؾٜس تٌٜسٟپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيٗح٘س اتطا١یٖ حولی ٝیكٌاییپطٝاضی

رٞت٠ٜضاٗیٚ یٞؾلی رٞت٠ٜپطٝاضی

ؾیا١طٝزًٜاضٗح٘ٞز تسض ١ًٞیپطٝاضی

ٗثاضى آتازضٗضاٙ ضحی٘ی كطپطٝاضی

طاضٗؿطحؿیٚ زیسٟ تاٙ طاضٗؿطیپطٝاضی

اح٘س ُٞضابحؿیٚ ػاطقپطٝاضی

ًسٝؾطا١ازی یٞٛؽ پٞض ًسٝؾطاییپطٝاضی

پاچٌٜاضح٘یس آظٗٞزٟ ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

القيًیٞٗطث ًاْٗ ٗطزالق٠پطٝاضی

ٝیكٌاٜٛياح٘س ٗ٘تاظ ٝیكٌاییپطٝاضی



ًتٌّٞ زاكچاٟهاؾٖ ضظٗزٞی صٞكیاٛیپطٝاضی

ٗػزٟضرثؼٔی كطرپٞض ٗػز١یپطٝاضی

پیطزٟػٔی ػٔی پٞض ُطت٠ ًٞچ٠پطٝاضی

ًسٝؾطاػظیٖ اح٘س پٞض ًیاؾطاییپطٝاضی

هاضیاٙػثاؾؼٔی كطیٞض هاضیاٛیپطٝاضی

رٞت٠ٜػٔی ٗحثٞتی ٗزسپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ُْ آها هطتاٛی ٝضاظُاییپطٝاضی

ِٜٗٞزٟؾٔ٘اٙ ؿطیثی اهسإپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيكطیثطظ صثٞضی ٝیكِاییپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ٗح٘س ٛیاظیپطٝاضی

ضاؾت٠ ًٜاض ذیط آتازصازم ٝهاضی تاظٟ آتازیپطٝاضی

ؾیاٟ اؾطٔد ضقتیاٙهاؾٖ ؾطذیْ ًٞظاٛیپطٝاضی

تٔؿث٠ٜػثاؼ ر٢اٛی ریطؾطاییپطٝاضی

پیطٗٞؾیحؿیٚ ٛاؾری پیطٗٞؾاییپطٝاضی

قٌاض ؾطاؿالٗحؿیٚ ًطی٘ی تطًاز١یپطٝاضی

كیض آتاز ضضا صساهتپطٝاضی

تاال ٗح٠ٔ ًكْ ٝضظّؿالٗطضا اًثطی ًكٔیپطٝاضی

ٛكطٝزًْكطِٛیؽ ٛٞتطی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

ككٌچ٠اح٘س هطتاٛی ككٌچ٠پطٝاضی

ؾوآٌؿاضػعت ا٠ٓ حؿیٚ پٞضپطٝاضی

پ١ٌٞٔازی ذٞقسّپطٝاضی

ق٢طؾتاٙحؿٚ پط١یعًاض ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

ؾازات ٗح٠ٔٗح٘س ضٛزثط ١ًٞیقیطی

تٞؾطاٝٛساٙٗح٘س صساهت پٌٔٞیی پطٝاضی

ًسٝؾطایسا٠ٓ پاًعاز ًسٝؾطاییپطٝاضی

ُٞضاتؿطحؿیٚ ١٘تی ُٞضاتؿطیپطٝاضی

ق٢طؾتاٙػٔی پٞض تاهط چ٘اچاییپطٝاضی

ًٜؿؿتاٙحؿیٚ پٞض تطٜٝٗس ًٜؿؿتاٛیپطٝاضی

پؽ ٝیك٠صلط هٞیسّ ًؿاضیپطٝاضی

تیزاضًٜاضصلط ٗح٘س پٞضٛیاظپطٝاضی

تیزاضًٜاضحؿیٚ قلیؼی ؾطاٝاٛیپطٝاضی

هاضیاٙضٗضاٙ ٛیاظٜٗس ٗك٢ٞض راٛؼٔیپطٝاضی

ًالچاٟ زٕٝضضا صاتطی ًالچاییقیطی



ُیْ پطزؾط كطاٗطظ طا١طی ُیْ پطزؾطیپطٝاضی

ؾسٟحؿٚ كتٞحی ؾس١یپطٝاضی

تاظٟ آتازٗؿؼٞز پاًعاز پؿیراٛیپطٝاضی

زاكچاٟٗح٘س ؾاًت زاكچا١یپطٝاضی

پؽ ٝیك٠ت٢٘ٚ صسیوی ًؿاضیپطٝاضی

تیذؾیسٟ ظ١طا ٛویثی تیزیپطٝاضی

اتطا١یٖ ؾطا ٗح٘س حؿٚ كط١ازیپطٝاضی

هلل ًاٟظ١طا ُاًٝاض ٗوسٕ هلل ًاییپطٝاضی

ًٟٞ یدٛاصط آظاز ذكت ٗؿزسیپطٝاضی

ٛٞزٟصلط ذٞـ ٛیت ٛٞز١یپطٝاضی

تْ٘ؾیس رؼلط حؿیٜی ت٘ٔیپطٝاضی

اٗك٠ٗح٘س اؾتاز ؾطٝٛسیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ٗزثس ذاًثاظپطٝاضی

ًت٠ ؾطاتطا١یٖ ذثط ذٞاٟ زاكچا١یپطٝاضی

تیزاض ت٠ٜاح٘سپٞض ػثس ًٚ ؾطاییپطٝاضی

ٝیكٌاء٢ٗسی ٛصطتیاٙ ٝیكٌاییپطٝاضی

ٛٞزٟٗح٘س ٢ًٜؿاّ ٛٞز١یپطٝاضی

ًطتاؾسٟضحیٖ صلط ػٔیعازٟ ذٞقطٝقیطی

ُیْ پطزؾط قؼثاٙ ٗح٘س ػٔیعازٟپطٝاضی

رًٞٔثٜساٙق٢طإ كالح رٌٔیقیطی

ٛٞقطح٘یس ضضا صساهت ًٞضیزاٛیپطٝاضی

چٜچ٠ؾیس ٢ٗسی حؿیٜی اٗكیپطٝاضی

ؾیا ١ِٔٞٛساٙت٢٘ٚ ضیا ء ٛاصطاٛیپطٝاضی

پاچٌٜاضػٔیطضا ١ٞقیاض پكت ؾطاییپطٝاضی

راٌٛثطؾیس ٗطتضی حؿیٜی ًتي ال١یزاٛیپطٝاضی

چٔیٌساٙت٢عاز حثیثی كطز پطٝاضی

تؿی٠اًثط صسیوی ًٞیكا١یپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠رالّ ظیثا ؾٌاچاییپطٝاضی

رٞتیزاضًْاتطا١یٖ ١٘طِٛزٞتیزاضًْپطٝاضی

قیزاٙضاٗیٚ توی ذٞاٟ ذ٘اٗیپطٝاضی

رًٞٔثٜساٙػٔیطضا  اصـط تاـپطٝاضی

اح٘س ُٞضابٗطتضی ق٘ائی اح٘سُٞضاتیپطٝاضی

ق٢طؾتاٙحؿٚ كالح ق٢طؾتاٛیپطٝاضی



رٞت٠ٜت٢طٝظ ٗح٘ٞزی رٞت٠ٜپطٝاضی

ق٢طؾتاٙح٘یس ٛٞضٝظی ق٢طؾتاٛی پطٝاضی

ًت٠ ؾطضٗضاٙ ٗؼثٞزی ككٌچ٠پطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙر٘كیس اٛصاضی ٗیكاٜٗساٛی پطٝاضی

ال٠ٓ زقتضٗضاٛؼٔی پٞض ُٔؼٔی ٗوسٕ پطٝاضی

قیطای٠حؿٚ ٗٞهطی پٞض قیطای٠پطٝاضی

ٗػزٟٗطتضی ٗؼت٘سی ٗػز١یپطٝاضی

ؾسٟاؾ٘اػیْ ایعزیاض ؾس١ی پطٝاضی

تٔؿ٠ٌٔق٢طتاٛٞ ؿالٗی صلتپطٝاضی

ؾسٟػٔی اًثط پطٝا ٠ٛ ؾس ١یپطٝاضی

ضاؾت٠ ًٜاضاح٘س ضٛزثط پیط ٗٞؾاییپطٝاضی

ٗثاضى آتازاتطا١یٖ هصسی ٗثاضى آتازیپطٝاضی

تٞؾطاٝٛساٙػٔی ٗح٘س ٗصٔحی پطٝاضی

ُآف ٗح٠ٔ ضضاذاٛعازٟپطٝاضی

ٌُٔؿطضضا ػاهْ ٌُٔؿطی پطٝاضی

هاضیاٙطاٝٝؼ ٗح٘سپٞض هاضیاٛیپطٝاضی

تٌٜسًٟاظٖ ظاضع تٌٜسٟ پطٝاضی

ُطاًٞت٢٘ٚ ٜٗلطز راٌٛثطیقیطی

ضاؾت٠ ًٜاضػٔیطضا اح٘سٛیای چًٞاٗی پطٝاضی

تْ٘ؾیس ٗٞؾی ت٢ثٞزی التیپطٝاضی

ؾیاٟ صٞكیاٙػٔیطضا حیسضی صٞكیاٛیقیطی

التاٗیس رؼلطی التی پطٝاضی

ٝیكٌاءؾیس ػٔیطضا حؿیٜی ٛؿةقیطی

ًتیيٗح٘سضضا پیطزیط ضٝزتاضًیپطٝاضی

اقٜ٘اٙ طآٖحؿٚ اؾالٗی طآ٘ی پطٝاضی

ًكْ ٝضظُّسا ػٔی حؿٜیپطٝاضی

ًلتطٝزػعیع ا٠ٓ هٜثطی ًلتطٝزی پطٝاضی

قیزاٙػٔی ١ٞقیاض قیزاٙپطٝاضی

چاپاضذا٠ٛیٞٛؽ ١اق٘ی ظازٟ ُٞضاتزیطیپطٝاضی

ٛكطٝزًْٛازض هاؾ٘ی ٛكطٝزًٔی پطٝاضی

ذٜاچاٟٗطیٖ صلایی ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

ًتیيپطٝیع ق٘ایٔیقیطی

پٌٔٞٗطتضی پٞضضٗضاٙ ٗیكاٜٗساٛی پطٝاضی



ق٢یس قیطٝزیضحی٘ؼٔی قیطظاز الؾٌیپطٝاضی

قٌاضاؾطٔدكط١از قطیلی قٌاض اؾطٔریپطٝاضی

هلل ًاٟرٞاز قؼثاٛی چًٞاٗی پطٝاضی

ریطؾط تاهط ذا٠ٓاؾ٘اػیْ ضؾتٖ ٛػاز چیپطٝاضی

رٞضًٞی٠ؿالٕ ٗح٘سی ٛػاز رٞضًٞی٠پطٝاضی

هاضیاٙٗح٘س ضضا ذاٛی ُٔؿطًیپطٝاضی

هلل ًاٟاٗیطؾؼیس ٗٞؾٞی ٝقٌاییپطٝاضی

پاچٌٜاضهطتاٛؼٔی ق٢اتی پاچ٠ ًٜاضی پطٝاضی

ُٞضاتؿطاتطا١یٖ تاتایی ُٞضاتؿطی پطٝاضی

هلل ًا١ٟازی ضرة ظازٟ هلل ًاٟپطٝاضی

طفػؿی ؿالٜٗػاز چ٘اچائیپطٝاضی

حكٌٞاؿالٗطضا ایعزی حكٌٞائیپطٝاضی

ٝیكٌاء ٜٛيؾیس اتطا١یٖ ٗیطٝیكٌائیپطٝاضی

ضراء ًْٗحؿٚ حؿیٚ ٛػاز ؾطٝٛسیپطٝاضی

ٗح٘س آتازػٔی پاؾری ظاضعپطٝاضی

الت ًت٠ ؾطػٔیطضا ٗرتاضیاٙپطٝاضی

چآٌف كرطآتازٗح٘س ٛصیطپٞضٓیچا١یپطٝاضی

اؾالٕ ٗح٠ٔضضا ١ازی ظاز١ساكچا١یقیطی

كطقٌیٗزتثی ١اق٘ی ؾٔی٘اٛساضاتیقیطی

تیزاض پؽ اتطا١یٖ ؾٔی٘اٛیاٙپطٝاضی

تاهط ذا٠ٓؿالٗطضا اٗیٜیپطٝاضی

ًیعزٟٗطیٖ قؼثاٛی ٛرٞزچطیپطٝاضی

ًیا ؾطاحؿیٚ ٢ٗسی ظازٟ تاظهٔؼ٠پطٝاضی

ًٜاضؾطحؿٚ ًاٗطاٙ ًٜاضؾطیپطٝاضی

ٗطیساٙهطتاٙ ٗٞؾٞی پطؾت آری تٞظای٠پطٝاضی

پاچٌٜاضؿالٗطضا ٛٞضٝظ ٛػاز پٌٔٞییپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ضحیٖ ضؾت٘ی طآ٘یپطٝاضی

ًالچاٟ اّٝاح٘س ًٞحطی ٛیاقیطی

ٛصطا٠ٓ آتازاصـط تیِی ٛصطا٠ٓ آتازیپطٝاضی

تطًازٟ پاییٚػٔی ٛیي ٛػاز تطًاز١یپطٝاضی

ریطؾطٗح٘ٞز تطًیثی چًٞاٗیپطٝاضی

چٔیٌساٙكطیسٝٙ یاؾ٘ٚ چٔیٌساٛیپطٝاضی

ٗاقْ اػٖٔشًطیا ضضایی ٗاقٔیپطٝاضی



ًٜؿؿتاٜٙٗصٞض اح٘سی ًٜؿؿتاٛی پطٝاضی

هلل ًاٟٗطیٖ تحطی ذ٘اٗیپطٝاضی

رٞت٠ٜٗح٘س ػٔی ٛیي طیٜت رٞت٠ٜپطٝاضی

ُٞضاتؿطضاٗیٚ تٞاٛا ُٞضاتؿطیپطٝاضی

ططاظًٟٞػٔیطضا ٗح٘سپٞضططاظ١ًٞیپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ظ١طا ٢ٗسٝی ٛیاپطٝاضی

تیزطٝزًٔیاح٘س ػاتسی تیزطٝزًٔی پطٝاضی

ذٞاچٌیٚاح٘سضضا حویپطٝاضی

كطقٖ تاالٗح٠ٔضٗضاٛؼٔی ٗثصط كطق٘یپطٝاضی

ذٔیالٙ ٝضظ١ّازی یٞؾلی ذٔیالٛیپطٝاضی

ؾطاٝاٙ ٓیال صٞٓت ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

ت٢ساٙ ؿالٗؼٔی آهاظازٟ الًاٛیپطٝاضی

هاضیاٙٗح٘س تط١ٝاٙ پفپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ٗٞٓٞز تط٢یطی ٗوسٕ پطٝاضی

ػٔیؿطاٗح٘س ضضا ضحی٘ی ػٔیؿطاییپطٝاضی

ای٘ٚ آتازًطیٖ حیسضی ای٘ٚ آتازیپطٝاضی

ٛیؿاچاٟٗصطلی ػثسی ٛیؿاچاییپطٝاضی

ًلتطٝزٗح٘سضضا صلطی ٗاظٛسضاٛیپطٝاضی

ًتٌّٞ زاكچاٟػٔیطضا ٗؼصٕٞ پطؾت ًتي ال١یزاٛیقیطی

ذیط آتازضرة ُاًٝاض تطٛزی چًٞاٗیپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ػٔیطضا ػٔیسٝؾت ٠ُٔ پطزؾطیپطٝاضی

ریطًٞی٠یٞؾلؼٔی اًثطپٞض ١ًٞیپطٝاضی

الًاٙٗح٘سضضا تاهطظازٟپطٝاضی

ز٠ٜ١ ؾط قیزاٙاح٘سػٔی آب تطیٚپطٝاضی

ذكت ٗؿزسحاد ػٔی كالحی ذكت ٗؿزسپطٝاضی

ُٔؿطىٛاظآها ُٔكٜی ٗٞقِٜائیپطٝاضی

ًیاؾطاٗح٘ٞز كالح پؿٜس ًیاؾطائیپطٝاضی

پیطًالچای زٕٝؾیس ًاظٖ ؾازٟ ؾطآٗس پطٝاضی

پیطتاظاضؾیس ػثاؼ ٗیطػاتسیٚ ٛاظًؿطاقیطی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ٗیطحؿیٚ ضضٞیاٙ ضٝزتطزٟپطٝاضی

تیزاضپؽ زٕٝضح٘ت ٗزٔؿی تیزاضپؿیپطٝاضی

ُٞضاتؿطٗح٘سٛوی قٌاضؾطائی حویویقیطی

ٗثاضى آتازػٔی حاری ظازٟ ٗثاضًیپطٝاضی



ككتٖٗح٘س آظضزٟ پطٝاضی

قیزاٙتیػٙ اتطا١یٖ ؾآٌٞی٠پطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙضرة آظٗٞزٟ ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

هاضیاٙتوی پٞضهٜثطی هاضیاٛی پطٝاضی

ؾطاٝاٙاًثط ضؾٞٓی ق٢طاٛیپطٝاضی

ضٝزًْح٘یس ١اق٘ی ضٝزُٔیپطٝاضی

زاكچاٟٗح٘سرٞاز اؾالٗی طآ٘یپطٝاضی

كتاتُٞساػٔی تی ذطط كتاتٞئیپطٝاضی

ًطزذیْؾیس رؼلط ٗیطاًثطی ٝٓ٘یپطٝاضی

رٞضًٞی٠ًیٞٗطث ٗظٔٞٗی رٞضًٞی٠پطٝاضی

اؾالٕ آتازرالّ ٗساضای صق ؾطیپطٝاضی

ٗیاٙ ٗح٠ٔ الًاٙٗح٘س ظضیٚ كط الًاٛی پطٝاضی

ٝیكٌاء ٗیاٙ ٗح٠ٔضحیٖ ٛظطی ٝیكٌائیپطٝاضی

ُٞضاتؿطحؿٚ هٞیسّ ُٞضاتؿطی پطٝاضی

پیطػٔیسٟیٞؾق ضٝٛوی پیط ػٔیس١یپطٝاضی

ؾوآٌؿاضػٔی ٗؼیٜی ضازپطٝاضی

زٝآب ٗطزخٗزتثی صلتی قیطی

پؿیراٙح٘یس ز١واٛپٞض پؿیراٛیپطٝاضی

آد تٞظای٠حزت ٗحؿٚ ظازٟ آری تٞظای٠پطٝاضی

آتكِاٟحؿٚ ضٝحی آتكِا١ی پطٝاضی

ًٜؿؿتاٙٗح٘س ٛزاتی چٜچ٠پطٝاضی

ُیؿاٝٛساٙؾیسػٔی ٗٞؾٞی ُیؿاٝٛساٛی پطٝاضی

رٞضًٞی٠صلی٠ صلاترف رٞضًٞی٠پطٝاضی

ٗالؾطاػٔیطضا ضٗضاٛی زٓچ٠ پطٝاضی

اقٜ٘اٙ طآٖضٗضاٛؼٔی كالح طآ٘یپطٝاضی

قیطای٠ضحیٖ ػٔی كطز پٞض قیطای٠ پطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ػٔیطضا كتاح ٗوسٕ طآ٘یپطٝاضی

ٓیچاءحزت ٛع١تی تصٞضیپطٝاضی

ططاظًٟٞػٔیطضا ٗح٘س پٞض ططاظ ١ًٞیقیطی

طاضٗؿطاتطا١یٖ ضضایی طاضٗؿطی پطٝاضی

كٌٔسٟٛاظ ػٔی ًاظٖ ظازٟ كٌٔس١ی پطٝاضی

ؾوآٌؿاض٢ٗطی اًثطی ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ٛازض ؾاٗی ضٝزتطزٟ پطٝاضی



ذاراٙ چ٢اضزاًَٛاظٖ ػٔیعازٟ ؾٞه٠پطٝاضی

چاپاضذا١٠ٛارط ز١چی پطٝاضی

چًٞإٗطتضی ض١ثط چًٞاٗیپطٝاضی

ًسٝؾطاصلط ٛاتوی ًسٝؾطایی پطٝاضی

تیزاضپؽ زٕٝحؿیٚ ٜٗصق تیزاضپؿی پطٝاضی

تؿی٠ٛطرؽ ػٔیپٞض تؿی٠ قیطی

ًیؿاٝضظّ ػٔی صلطی ًیؿاضیپطٝاضی

كٌٔسٟ ؿالٗحؿیٚ حؿٚ ظازٟ كٌٔس١ی پطٝاضی

ُیٔٞاٗح٘س زٜٓٞاظ ُیٔٞاییپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ػطا ا٠ٓ ٗٞؾی ظازٟ ٗوسٕ پٞضقیطی

هاضیاًٙطیٖ هطتاٛی ظاز هاضیاٛی پطٝاضی

ِٜٗٞزٟاًثط ضؾتِاض قیطی

زٝادٜٗصٞض تطٗایٞٙ ضٝزپكتیپطٝاضی

ق٘ؽ تیزاضٗح٘س زاٛف پیطتاظاضی پطٝاضی

ضٝكچاٟٗؿیة هسیطی ضٝكچایپطٝاضی

ُطاًٞٛاصط ای٘اٛی ٓٞح٠ ؾطاپطٝاضی

تیزاضذا٠ٓح٘یس حؿیٜی تیآٞاییپطٝاضی

ؾطٝٛساٙػٔی اًثط قؼثاٛیاٙ پطٝاضی

ؾیاٟ صٞكیاٙٗح٘ستاهط ضظٗزٞی صٞكیاٛی پطٝاضی

قاهاریٗح٘سػٔی ٝاؾؼی چ٘اچائیپطٝاضی

اؾالٕ آتاز ذٔیْ یٞؾلی تیآٞاییپطٝاضی

كطقٌی چًٞإضهی٠ ٗال حؿیٜی چًٞاٗی قیطی

تاظهٔؼ٠ ٗٔيٛازض ضضایی ٛػازپطٝاضی

ًالچاٟ اّٝاؾ٘اػیْ اؾسیپطٝاضی

ق٢طؾتاٙٗح٘س ٗح٘سیاٙ ًیؿاضیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ٗطتضی صآح طآ٘یپطٝاضی

پؿیراٙاٗیٚ هطتاٛی پؿیراٛیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠إ آثٜیٚ حؿاتی طآ٘یپطٝاضی

قٌاضؾطاػیؿی صآحی قٌاضؾطاییپطٝاضی

التؿالٗطضا ضیحاٛیپطٝاضی

ٛكطٝزًْصلط هاؾ٘ی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

پیطػٔیسٟضضا ٗح٘سی پیطػٔیسٟپطٝاضی

التحؿیٚ تاٗساز پؿٜسپطٝاضی



ؾٞه٠ظ١طا ٗٞیسی ذاراٛیپطٝاضی

ضٝزتاضًیحؿیٚ اح٘سی ضٝزتاضًیپطٝاضی

ًٜؿؿتاٙضضا حؿیٜی ضس ًٜؿؿتاٛیپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيح٘یس ٗحؿٜی اٗكیپطٝاضی

ًؿاضٝضظّتوی ػصیاٙ صیوالٛیپطٝاضی

ٝیكٌاؾٞه٠ٗح٘س توی ػؿٌط پٞض ٝیكٌاؾٞه٠پطٝاضی

ؾطٝٛساٙٗطتضی ضٗضاٛی ؾطٝٛسیپطٝاضی

تیزاضًْیٞؾق ػاتسی تیزطٝزًٔیپطٝاضی

قٌاضؾطاُساػٔی هاؾٖ پٞضقیطی

پاچٌٜاضقؼثاٛؼٔی ق٢اتی پاچ٠ ًٜاضیپطٝاضی

ذٞاچٌیٚؾیس ٗطتضی ٗٞؾٞی اقٌیٌیپطٝاضی

قٌاضؾطاٗصطلی اصـطی قٌاضؾطاییپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠حؿیٚ ٜٗصٞضی صاتطپطٝاضی

پیكٌٜاضذٞقٜٞز پٞض هطتاٛیپطٝاضی

رٞت٠ٜاح٘س ص٘سی پیكٌٜاضیپطٝاضی

رٞت٠ٜاؾ٘اػیْ صساهتی رٞت٠ٜپطٝاضی

تیؿی٠ٗح٘س ضضا ػٔیپٞض تیؿی٠قیطی

تیؿی٢ٗ٠سی ًاظ٘ی تیؿی٠پطٝاضی

ؾطٝٛساٙضٗضاٛؼٔی هطتاٛیاٙ ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

ًتٌّٞیٞؾق ض١ثطی زاكچا١یپطٝاضی

ؾٌٔی ؾطضضا ٛٞیس طآ٘یپطٝاضی

ٝضاظُاٟضضا ذٔرآی ٝٛزاٛیپطٝاضی

تْ٘حؿٚ كاضٔی ت٘ٔیپطٝاضی

زٓچ٠ضرثؼٔی حؿیٚ ٛػاز زٓچ٠پطٝاضی

چٜچ٠ؾیس حؿیٚ ١اق٘یپطٝاضی

صیوالٙ ٝضظّؾیس حزت اتطا١ی٘ی ًٔٞٛساٛیپطٝاضی

ًیاؾطاػٔی ٛوی ر٘كیسی ًیاؾطاییپطٝاضی

ذكت ٗؿزسیٞؾق ظیطى ذكت ٗؿزسیپطٝاضی

رٞتیزاضًْضضا كطٝظاٙ رٞتیزاضًٔیپطٝاضی

زاكچاٟٗطیٖ هاؾ٘پٞض ٗیاٛس١یپطٝاضی

چٜچ٠حؿٚ ػثاؾپٞض چًٞاٗیپطٝاضی

اقٌیيػٔی زّ زٝؾتپطٝاضی

ًٜاضؾط٢ٗسی هاؾ٘ی ًٜاضؾطیپطٝاضی



ؾسٟؾیس ١اقٖ طثاطثایی ؾس١یپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠صلط ػٔیپٞض طآ٘یپطٝاضی

ُیٔٞاٛازض ٛیطٜٝٗس ُیٔٞاییپطٝاضی

ذاراٙ زٝزاَٛقؼثاٙ تطٜٝٗس ذاراٛیپطٝاضی

ؾوآٌؿاضٗح٘س توی ٛیي ؾطقت چ٘اچاییپطٝاضی

آٓ٘اٙؾؼیس كطذٜسٟ آٓ٘اٛیپطٝاضی

ٗطیساٙؾیطٝؼ ػاقٞضیپطٝاضی

هاضیاٙتی٘ٞض ٗ٘تاظ هاضیاٛیپطٝاضی

١ٜسٝا٠ٛ پطزؾطٗصطلی هطتاٛؼٔی ظازٟپطٝاضی

ق٢طؾتاٙضضا ٗح٘سی پٞضپطٝاضی

تاظهٔؼ٠ ٗٔيؾیس حؿٚ ٢ٗسٝی ٗوسٕپطٝاضی

ٛٞزٟكاط٠٘ ًی٘یا زٝاریپطٝاضی

زاكؿاضؾیس حؿیٚ ٗٞؾٞی زاكؿاضیپطٝاضی

پؽ ٝیك٠ػٔی اٗیٚ ػطاییپطٝاضی

ٛٞقطػثسآطحیٖ هٜثطی ٛٞقطیپطٝاضی

ٛیؿاچاٟضضا ذٞـ ٛیت ٛٞز١یپطٝاضی

ؾیا١ِٔٞٛساٙٛاظ ضٗضاٙ ظازٟ ُٔٞٛساٛیپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ٗح٘س ضضا ًاؾة ٠ُٔ پطزؾطیپطٝاضی

پاییٚ ًٞیدٗح٘س ػٔی هطتاٛی ًٞیریپطٝاضی

هاضیاٙػٔی ًكاٝضظ هاضیاٛی پطٝاضی

ُٞضاتؿطاؾ٘ؼیْ ٛوسی ُٞضاتؿطیپطٝاضی

ضٝزًْػٔی اًثطی رؼلطآتازیپطٝاضی

ًت٠ ًّٞ زاكچاٟػٔی پٞضتاهطی زاكچا١یپطٝاضی

ُیؿاٝٛساٙح٘یس كطح آٝضپطٝاضی

تطًازٟػٔی كطیسیپطٝاضی

ُیٔٞاپطٝیع اكٌاضی ُیٔٞائیقیطی

ال٠ٓ ُلك٠ػٔی ضضا ػاتسیٚ ظازٟپطٝاضی

ؾسٟضضا ٛزس ؾ٘یؼیپطٝاضی

رٞتیزاضًْػٔیطضا ػثسا٢ٓی ُیٔٞائیپطٝاضی

چاپاضذا٠ٛح٘یس حؿٜیاٙ ُٞضاتیپطٝاضی

تاال ُلك٠حزت ا٠ٓ ٗح٘ٞزی ٛػازپطٝاضی

آد تٞظای٠حؿیٚ ظا١سی آری تٞظای٠پطٝاضی

آٓ٘اٙح٘عٟ پؿٜسیسٟ كطز آٓ٘اٛیپطٝاضی



ًٞیكاٗح٘ٞز اح٘سی ؾاًت تٞئیٚپطٝاضی

ذكت ٗؿزسٗح٘س ضٛزثط ٛٞاؾطٔریپطٝاضی

ؾیاٟ اؾطٔد اؾ٘ؼیْ ١ازی پٞض ؾیاٟ اؾطاذیقیطی

تاال ُلك٠ضٗضاٛؼٔی ػاتسیٚ ظازٟ تاالُلك٠پطٝاضی

ُیٔٞاًاؾؼٔی ضكیؼی ُیٔٞائیپطٝاضی

ضٝزپكتهطتاٛؼٔی یعزاٛی رٞضًٞی٠پطٝاضی

پؽ ٝیك٠ػٔی ٛٞػی ًلتطٝزیقیطی

ای٘ٚ آتازذیطا٠ٓ ٛیٌٞ ٗػز١یپطٝاضی

قآٌٞٓؼیا اؾ٘اػیٔی پطٝاضی

تطًازٟ پاییٚػٔی زضٝزُط پؿٜسیسٟپطٝاضی

ُآف ذیْػعیعا٠ٓ یحیایی هلل ًائیپطٝاضی

ذكت ٗؿزسزاٝز هطتاٙ پٞضذكت ٗؿزسیپطٝاضی

ذكت ٗؿزسؿالٗطضا ضٛزثطپطٝاضی

ؾسٟؾیسضضی طثاطثائی ؾس١یپطٝاضی

ذكت ٗؿزسحؿیٚ ٗظٕٔٞ پیك٠ ٝضی پطٝاضی

ًٜاضؾطٜٗصٞض از١ٖ ًٜاضؾطیپطٝاضی

پیك٠ ٝضٛازض ضٝؾتای پیك٠ ٝضیپطٝاضی

ًٞید ضٗضاٛؼٔی هطتاٛی ًٞیریپطٝاضی

چٜچ٠ؾیسضضا حؿیٜی چٜچ٠پطٝاضی

ؾیاٟ اؾطٔد یسا٠ٓ ٛاضٛزی ؾیاٟ اؾطٔریپطٝاضی

پیكٌٜاضؿالٗحؿیٚ تی آظاض ؾٌاچائیپطٝاضی

ُیؿاٝٛساٙؿالٗؼٔی یٌتایی ًؿاضیپطٝاضی

ؾطٝٛساٙحؿیٚ زازاـ ظازٟ ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

ؾسٟاؾ٘اػیْ اهتساضی ؾس١یپطٝاضی

زاكؿاض ٗیطحزت حؿیٜی زاكؿاضی پطٝاضی

پاچٌٜاض ضٗضاٙ آظٗٞزٟ ٗیكاٜٗساٛی پطٝاضی

پیكٌٜاضتوی صیاٗی پیف ًٜاضیپطٝاضی

تیذحؿیٚ ؾٔ٘اٛی قاذآیپطٝاضی

راٌٛثط٢ٗسی ضضاپٞضپطٝاضی

ًٜؿؿتاٙپطٝیع ٛصیطی ًٜؿؿتاٛیپطٝاضی

رٞضیابػٔیطضا حؿیٚ ٛػازرٞضیاتیپطٝاضی

قٌاضؾطاپطٝیع ٢ٗزٞضی اح٘سؾطائیپطٝاضی

ًلتطٝزكطیسٝٙ كیضی ًلتطٝزیپطٝاضی



ای٘ٚ آتازیحیی پٞضصلط ٝیكٌائیپطٝاضی

ُیٔٞاٗح٘س ظٗاٛی ١ٜسٝا٠ٛ پطزؾطی پطٝاضی

ُطاًٞ ٗح٘ٞز طآثی ًطاًٞئی پطٝاضی

ُٞضاتؿطاًثط قٌاضؾطائی حویویپطٝاضی

ذكي اؾطٔدٗحؿٚ ص٘ی٘ی ذكي اؾطٔریپطٝاضی

ُیٔٞا ذآٌیُساػٔی تاهطپٞض ُیٔٞائیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠قؼثاٛؼٔی ٛؼ٘تی ؾطٝٛسیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠حؿیٚ آظازذٞاٟ ؾِٜطیپطٝاضی

پطًازٟٗصطلی حوسٝؾت پطًاز١یپطٝاضی

ُطاًٞٗح٘سػٔی آهائی ُطاًٞئیپطٝاضی

ٓی٘ٞچاءؾاؾاٙ آهائی ٛػاز ٓی٘ٞییپطٝاضی

كٌٔسٟ كطقیس ٛیٌزٞی كٌٔس١ی پطٝاضی

ًتٌّٞػظیٖ ظازٗح٘سی زاكچا١ی پطٝاضی

حكٌٞاػٔیطضا ٗٞكوی حكٌٞائیپطٝاضی

ٗالؾطاٗحطٗؼٔی ضؾٞٓی ٗالؾطایی پطٝاضی

ٗالؾطاضٗضاٙ رؼلطی ٗالؾطاییپطٝاضی

ٗالؾطاضضا ضؾٞٓی ٗالؾطاییپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٢ٗ٠سی ٛٞیس طآ٘ی قیطی

صیوالٙ ٝضظّػظیٖ ضٗضاٛی صیوالٛیپطٝاضی

تیزاضپؽضح٘ت پٞضٗح٘سی تیزاضپؽقیطی

آد تٞظای٠ٛاصط ظا١س آری تٞظای٠پطٝاضی

ُیالٝٛساٙؿالٕ ضرثی ظازٟ ُیالٝٛساٛیپطٝاضی

تطٗچ٠ٗطتضی هاؾ٘ی ظازٟ تطٗچ٠پطٝاضی

ق٢طؾتاٙاتطا١یٖ حاتت ق٢طؾتاٛی پطٝاضی

ٛكطٝزًْصازم ٗؼصٞٗی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

پٌٔٞ ٗح٘س الٗؼی ُیِاؾطیپطٝاضی

هاضیاٙٗح٘ٞز راٛعازٟ هاضیاٛیپطٝاضی

ق٢طؾتاٙذؿطٝ یعزاٛی چ٘اچاییپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ٗح٘سرؼلط ر٢اٛثرف طآ٘یپطٝاضی

ططاظًٟٞػظیٖ پٞض یٞؾلی ٗطذآیپطٝاضی

ال٠ٓ ُلك٠ٛوی تاهطیپطٝاضی

ككٌچ٠ؾزاز ٛع١تی كٌچ٠پطٝاضی

تٔؿث٠ٜػثاؼ صساهت ای٘ٚ آتازی پطٝاضی



ُٞضاتؿط٢ٗطی تٞاٛا ُٞضاتؿطیپطٝاضی

ًسٝؾطاٗح٘س رٞاز هاؾٖ پٞض پطٝاضی

ُیٔٞاًاظٖ ذؿطٝی ُیٔٞائی پطٝاضی

تٌٜسٟ ٗزیس ذٞـ تیٚپطٝاضی

ُیٔٞا اتطا١یٖ اتٞشضی ُیٔٞائیپطٝاضی

ًسٝؾطااح٘س رؼلطی پطؾت ًسٝؾطائیپطٝاضی

ؾٌاچاؾیسٗح٘س كرطی هاضیاٛیقیطی

ًٜؿؿتا٢ٗٙسی ػثسا٢ٓی ٗوسٕ رٞت٠ٜپطٝاضی

زٓچ١٠ازی ٛصیطی ظازٟ چٜچ٠پطٝاضی

ُیٔٞاٗحؿٚ ضٗضاٙ ظازٟ ُیٔٞائیپطٝاضی

ال٠ٓ زقتػیؿی هٔیپٞض پك٠ٌپطٝاضی

تٞچ٠ پایثؿتٓیال ٗح٘سی ٠ًٔٗٞپطٝاضی

ُیٔٞاػٔی ؾیاض ُیٔٞائی پطٝاضی

ضٝزتطزٟٗح٘سصآح پٞضًٜؿؿتاٛیپطٝاضی

ٗیاٛسًٟاظٖ ذاٝضی ٗیاٛسٟپطٝاضی

حكٌٞاًطیٖ ٛٞضٝظپٞض حكٌٞائیپطٝاضی

ذیط آتازپطٝیع ًاٗیاب چًٞاٗیپطٝاضی

تاظٟ آتازؾٔ٘اٙ ٛظاٗی تٔٞچیقیطی

ٛكطٝزًْٗح٘س كاتحی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

اٗك٠ػٔی اؾتاز ؾطٝٛسی پطٝاضی

ػٔی ٛٞزٟت٢٘ٚ ًطی٘ی ػٔی ٛٞز١ی پطٝاضی

اٗك٠اؾ٘اػیْ اٗیٜی اٗكیپطٝاضی

ریطؾطاػثاؼ اذٞاٙ ریطؾطائی پطٝاضی

ُٞضاب ٗح٘س توی ٗح٘سی تطٗچ٠ پطٝاضی

ؾسٟٗح٘سضضا كتٞحی ؾسٟ ای پطٝاضی

زاكؿاض ػٔی هاؾ٘ی زاكؿاضی پطٝاضی

رٞضیابٗؿیح ٗٞاكن رٞضیاتیپطٝاضی

ؾٞه٠حؿٚ زٓیٔی ًٞیریپطٝاضی

تْ٘ قیطًٟٞقا١طخ ؾآٖ پطٝاضی

ُآف ٗح٠ٔ ٛازض تركی ًٞظاٛیپطٝاضی

اؾالٕ آتازػٔی آضٝٛس كت٠٘ ؾطیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠صلطٗح٘س ذٞـ ذیاّ طآ٘یپطٝاضی

ٓٞٓ٘اٙطآة حثیثی كطز ككت٘یپطٝاضی



ٓی٘ٞچاءًثطی هاؾ٘ی ٛػاز ٓی٘ٞئیپطٝاضی

آهاؾیسقطیقحؿٚ یٞؾلی ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

آد تٞظای٠ٗح٘ٞز ٛصیطی آری تٞظای٠ پطٝاضی

هاضیاٙپطٝیع ؾ٘یؼی پفپطٝاضی

ٝضاظُاٟػصضا ذٞقسّ ٗالؾطاییپطٝاضی

پؽ ٝیك٠حؿیٜؼٔی قثطَٛ پطٝاضی

پؿیراٙؿالٗحؿٚ هطتاٛی پؿیراٛیپطٝاضی

ؾطاٝاٙظضی كرطی هاضیاٛی قیطی

ًٜؿؿتاٙصلطػٔی ٛ٘اظی ًٜؿؿتاٛیپطٝاضی

ططاظًٟٞػٔی اًثط ر٢اٛی ططاظ١ًٞیپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ػٔیطضا ذٞقسّ ٓٞی٠پطٝاضی

ُطكٖر٘كیس صحت تطٗچ٠ پطٝاضی

تٌٜسٟ ایٞب ظاضع تٌٜسٟپطٝاضی

ُیٔٞا حؿٚ ٛیطٜٝٗس ُیٔٞائیپطٝاضی

تاالٗح٠ٔ چًٞإػیؿی هائس چًٞاٗی پطٝاضی

پیك٠ ٝضزاٝٝز ذٞق٠ چیٚ پیك٠ ٝضیپطٝاضی

ؾطاٝاٙقؼثاٙ پٞضهاؾٖ هاضیاٛیپطٝاضی

كٌٔسٟ ٗزیس ٗح٘ٞزی رٞضقطیپطٝاضی

ٓی٘ٞچاءاتطا١یٖ آهائی ٛػاز ٓی٘ٞئیپطٝاضی

ٗیاٛسٟؾیس حؿیٚ اتطحی ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

كطقٌیصسیو٠ تطظُط چًٞاٗی قیطی

ٝیكٌا ٜٛير٢اِٛیط ؾ٘یغ ظازٟ ٝیكٌاییپطٝاضی

ُیْ پطزؾط پطٝا ػٔیزاٛی ضٝزتطزٟپطٝاضی

ُٞضاتؿطٗح٘سضضا اتطا١یٖ ظازٟ ُٞضاتؿطی پطٝاضی

ُٞضاتؿطػٔیطضا اتطا١یٖ ظازٟ ُٞضاتؿطی پطٝاضی

ًٔف طاقاٙهطتاٙ كط١ازٜٗف پطٝاضی

كٌٔسٟ توی ضٝحی كٔي ز١ی پطٝاضی

ٝیكِاٜٛيرؼلط ظاضع چٜچ٠ پطٝاضی

تاالُلك٠ػٔی ذساتركی تاالُلك٠پطٝاضی

اٗك٠ ٗح٘سػٔی آهائی پٞضاٗكیپطٝاضی

پیطًالچای زٕٝٗیطاح٘س كطرٞزی پیطًالچا١یپطٝاضی

تاالُلك٠ػٔی ا٢ٛاضی تاالُلك٠پطٝاضی

تاالُلك٠ت٢طاٗطكیؼی تاالُلك٠پطٝاضی



تاالُلك٠ظیٜة ٗح٘سی قیزاٛی پطٝاضی

ٓی٘ٞچاءق٢طإ هٜثطظازٟپطٝاضی

زٝچی پایثؿتاًثط ػاقٞضپٞض ٗػز١یپطٝاضی

پیطتاظاض١ارط هاؾ٘ی آٓ٘اٛیقیطی

ٗیكاٜٗساٙؿالٗطضا صلایی ٗیكاٜٗساٛی پطٝاضی

ًٜؿؿتاٙاؾحام پٜا١ی ًٜؿؿتاٛیپطٝاضی

ٛكطٝزًْٛازض اهثآی ٛكطٝزًٔی پطٝاضی

ریطًٞی٠ٗح٘سحؿیٚ هازضی ١ًٞیپطٝاضی

تٔؿ٠ٌٔ اٗإ ر٘ؼ٠ضٗضاٛؼٔی هٜثطی ػٔیس١ی پطٝاضی

پیطًالچای پطٝیع ٢ٗطتاٙ پیطًالچاٟ پطٝاضی

پیطًالچاٟٛٞضٝظػٔی ػثازتی پاچ٠ ًٜاضیپطٝاضی

ٓی٘ٞچاءحؿیٚ حؿیٚ پٞض ٓی٘ٞچا١ی پطٝاضی

ق٢طؾتاٙ ٛؼ٘ت یازُاضی پیك٠ ٝضیپطٝاضی

تاالُلك٠ایطد ذساتركی تاالُلك٠ پطٝاضی

چاپاضذا٠ٛٗطتضی ػثاؼ ٛػاز زاكچا١یپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيػٔیطضا پٞضضٗضاٙ چٜچ٠پطٝاضی

ُٞضاتؿطضضا اح٘سی ُٞضاتؿطی پطٝاضی

پاچٌٜاضػٔی اًثط اقتطًاپطٝاضی

ُٞضیزاٙزاٝز ػٔیعازٟ ُٞضیزاٛیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ٜٗصٞض ُْ چیٜی ض١پاىپطٝاضی

ؾطٝٛساٙٛازض ذٞقحاّ ًیاؾطائی پطٝاضی

ًٜؿؿتاٙٗحطٗؼٔی یٞؾق ظازٟ ًٜؿؿتاٛیپطٝاضی

پیطًالچاٟٗح٘س كطزی پیطًالچا١یپطٝاضی

تٞضاٛؿطٗح٘س ر٢اٛی تٞضاٛؿطائیپطٝاضی

ٝیكٌاء ٛوی ٓطلی ٝیكٌاؾٞهیپطٝاضی

ذاراٙ چ٢اض زاَٛحؿٚ ٗوسٕ ذاراٛیپطٝاضی

ًٜاضؾطایطد كسایی ًٜاضؾطی پطٝاضی

قٌاضؾطاٗح٘ٞز هٔیعازٟ ػٔیؿطائیپطٝاضی

ؾسٟپطٝیع كطیسی ؾس١یپطٝاضی

ُٞضاتؿطر٘آؼٔی تٞاٛا ُٞضاتؿطیپطٝاضی

اٗإ ظازٟ ١اقٖٗح٘ساتطا١یٖ ٛظطی ٛػازٓیاّٝپطٝاضی

ضٝزتطزٟػعت ا٠ٓ قاٟ ٛظط رٞت٠ٜپطٝاضی

تاالُلك٠ر٢اٙ ترف ضكیؼی تاالُلك٠ پطٝاضی



طآٖ ؾ٠ قٜث٠ٗح٘سػٔی ؾآٌی طآ٘یپطٝاضی

ریطؾطاحؿیٚ ٗصٔح چًٞاٗی پطٝاضی

ًیؿاٝضظّ ر٘اّ ٛٞضٝظی ًیاؾطی پطٝاضی

ًٜاضؾطٗزیس ٛصیطی ًٜاضؾطیپطٝاضی

ًطتاؾسٟػٔی ػ٘ٞپٞض ًطتاؾس١ی پطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ت٢٘ٚ حؿیٜیاٙ طآ٘ی پطٝاضی

تٔؿ٠ٌٔاتطا١یٖ ٛٞضؾت٠پطٝاضی

آی٠ٜ ٝضاؾ٘اػیْ ٛصیطی آی٠ٜ ٝضیپطٝاضی

ؾطاٝاٙرؼلط صٞٓتی ق٢طؾتاٛی پطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيػثاؼ چكٖ ر٢اٙ ٝیكٌائیپطٝاضی

ٗصطزقتت٢عاز ٗؿؼٞز ٗا١طٝپطٝاضی

ُیْ پطزؾط اتطا١یٖ ٛٞضی ًكٔیپطٝاضی

تطًازٟ پاییُْٚ ٗح٘س ًاضُط تطًاز١یپطٝاضی

ػٔی تٞظای٠ٛطُؽ تاٛٞ هاؾٖ ظازٟ تاالُلك٠پطٝاضی

اقٜ٘اٙ طآٖكاط٠٘ چٔیٌساٛیقیطی

زٓچ٠ٗح٘سضضا ػٔیعازٟ زٓچ٠پطٝاضی

تیزاضپؽ زٕٝٗح٘س ًاؾة ُی٠ٔ پطزؾطیپطٝاضی

ٗطظزقتح٘یس ت٢اضی ذاراٛیپطٝاضی

ؾطٝٛساٙؿالٗحؿیٚ ٗیطظاراٛی ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

ًٜاضؾطؾؼیس ضرة ظازٟ ًٜاضؾطیپطٝاضی

ًیٔٞازاٝز ضٗضاٙ ظازٟ ُیٔٞائی پطٝاضی

ًسٝؾطارالّ ٛٞضیاٛی ًسٝؾطائیپطٝاضی

قٌاضاؾطٔدُْ ٗح٘س ؾٔی٘اٛی الؾٌیپطٝاضی

تطًازٟت٢عاز ضٗضاٙ ظازٟ تاتائیپطٝاضی

ٗالؾطاؾیساؾ٘ؼیْ زاٜٛسٟ ذٜاچا١ی پطٝاضی

تْ٘ قیطًٟٞح٘یس ظٛسٟ زّ ت٘ٔیپطٝاضی

ُٔؿطىاح٘س طٞكاٛعازٟ چ٘اچائیپطٝاضی

ضٝزتطزٟٓؼیا قؼثاٛیاٙ ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

ُیٔٞاٗیخٖ ضٗضاٙ ظازٟ ُیٔٞائیپطٝاضی

ؾسٟاؾ٘ؼیْ ایعزپٜاٟ ُیالٝٛساٛیپطٝاضی

تٞؾطٝٛساٙضضا طآة پٞض ًطتاؾس١ی پطٝاضی

ؾطاٝاٙػٔی اًثط اؾٌٜسضی ذٔیالٛیپطٝاضی

زاكؿاضؾیستاهط پی٘ثطی قاذآیپطٝاضی



تطًازٟؾیسرٞاز ؾیسٗٞؾٞیپطٝاضی

ق٢طؾتاٙؾیساتطا١یٖ اضرٜ٘س حؿیٜی زضٟ پكتیپطٝاضی

ذٞاچٌیٚضحیٖ ٛیٌرٞاٟ زاكچا١یپطٝاضی

ؾسٟػثاؼ هیاٗتی ؾس١ی پطٝاضی

تاظٟ آتازؾیس رٔیْ حؿیٜی پاًساٗٚ ١ًٞیپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيٗح٘س صآح اٗیٜی ٝیكٌاییپطٝاضی

آی٠ٜ ٝضٗح٘س ذٞقِٞ آی٠ٜ ٝضیپطٝاضی

تیزاضًٜاضاح٘س قًٞتی ُٞضاتیقیطی

ؾسٟتوی ض٘یطی ؾس١یپطٝاضی

ًالچاٟ زٕٝكطاٗطظ كاٗیٔی ًالچا١یپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيظیٜة هاضی ٝیكٌاییپطٝاضی

ٝٓی آتازؾیس ٢ٗسی حؿیٜی ١ًٞیپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيحؿیٚ حاری پٞض ٝیكٌاییپطٝاضی

ططاظًٟٞاح٘س ٗٞزب ٛرٞزچطیپطٝاضی

پاچٌٜاضضح٘ت كیض ٓچ٠ ُٞضابپطٝاضی

رٞت٠ٜٗح٘س ضضا ظاضع ؾٌاچاییپطٝاضی

پؿیراٙت٢طٝظ ؾٔی٘ی كطپطٝاضی

الت ًت٠ ؾطٗزیس ضاؾتٌا٠ٓپطٝاضی

ُٞضاب ٝضظّضٗضاٛؼٔی ٛصیطی ٛیای ُٞضاتیپطٝاضی

ؾوآٌؿاضؿالٗؼٔی كراضی ذططٞٗیپطٝاضی

ًكْ ٝضظّكاط٠٘ ظاضع چٌٔیپطٝاضی

تیزاضت٠ٜػٔیطضا صساهت تیزاضت٠ٜپطٝاضی

اغز١ا ًیاح٘یس ضضا حؿیٚ پٞض چٜاٛیپطٝاضی

حؿٚ آتازٗطتضی آظٗٞزٟ ٗػز١یپطٝاضی

قیطای٠ػیؿی ٗیطظاییپطٝاضی

قٌاضؾطاٗٞؾی ٗحزٞضی اح٘س ؾطاییپطٝاضی

پیطػٔیسٟػیؿی هٜثطپٞض تٔؿ٠ٌٔپطٝاضی

ترؿٖاتطا١یٖ حؿٚ ظازٟ ٗثطظ ت٢ساٛیپطٝاضی

پیكٌٜاضػٔی پطٝا٠ٛ پیكٌٜاضپطٝاضی

ٛكطٝزًًْطیٖ ضٗضاٙ پٞض ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

قٌاضؾطاحؿیٚ ًطی٘ی قٌاضؾطاییپطٝاضی

ؾطٝٛساٙٗٞؾی رٞازی ؾطٝٛسیپطٝاضی

تطًازٟٗح٘ٞز ٛزق ظازٟ تطًاز١یپطٝاضی



طآٖ ؾ٠ قٜث٠ٗح٘س پٞض ضرثی طآ٘یپطٝاضی

قٌاضؾطاػٔی اًثط صآحی قٌاضؾطاییپطٝاضی

رٞت٠ٜٗح٘س توی پایٞٙپطٝاضی

ُیٔٞازقتاٙٗح٘س اتطا١یٖ ذٔیٔی ٛػاز ُیٔٞاییپطٝاضی

تاالُلك٠ٗطتضی اؾ٘اػیْ ٛػاز تاالُلك٠پطٝاضی

تٔؿ٠ٌٔ چًٞإت٢٘ٚ ضح٘اٛی چًٞاٗیپطٝاضی

ضٝزتطزٟػٔی هٜثطی ضٝزتطزٟپطٝاضی

ٛكطٝزًْاؾ٘اػیْ هطتاٙ ٛػاز ضٝزتطزٟپطٝاضی

ذاراٙ چ٢اض زاَٛقؼثاٙ ٗثاضًی ذاراٛیپطٝاضی

پٌٔٞ ٗح٘س ضضا ٛاٗی پٌٔٞپطٝاضی

تیؿی٠ؾیس ػٔی تاهطی رٔیساٛیپطٝاضی

پؽ ٝیك٠ایطد صسیوی ًؿاضیپطٝاضی

تٞؾطٝٛساٙشًطیا ػٔیعازٟ زٓچ٠پطٝاضی

تطًازٟ پاییٚر٘كیس حاٗی تطًاز١یپطٝاضی

ٝیكٌاء ؿالٗؼٔی ًكاٝضظ ٝیكٌائیپطٝاضی

ؾطٝٛساٙاؾ٘اػیْ ٗؿیحی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

ٗیاٛسٟٗحؿٚ ز١واٛی ٗیاٛس١یپطٝاضی

الت ًت٠ ؾطٗح٘ٞز ضیحاٛی التیپطٝاضی

تٔؿ٠ٌٔؾٌی٠ٜ كاذت٠ تٔؿیپطٝاضی

اٗیٚ آتازیاؾط ٛظطی ای٘ٚ آتازیپطٝاضی

اٗك٠ٗح٘س ٢ٗسی كط١ٜ٘س هطتاٙقیطی

پٌٔٞ ػعیع صآحی پ١ٌٞٔیپطٝاضی

ق٢طؾتاٙاح٘س پط١یعًاض ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

ٗاقْ اػٖٔیٞؾق صآح ٗاقٔیپطٝاضی

اؾالٕ آتازؾ٢طاب ضضایی كت٠٘ ؾطیپطٝاضی

ُیٔٞا٢ٗسی ق٢ثاظی ُیٔٞاییپطٝاضی

تطًازٟاصـط ك٢یٖ تطًاز١یپطٝاضی

ریطؾطاؿالٗطضا ٛیي تیٚ ریطؾطاییپطٝاضی

تیؿی٠ت٢عاز تكطذٞاٟ تیؿی٠قیطی

تطًازٟ پاییٚحؿٚ كسایی تطًاز١یپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠هطتاٙ ؿالٗپٞض طآ٘یپطٝاضی

تطًازٟ پاییٚحؿٚ حؿیٚ پٞض تطًاز١یپطٝاضی

ٝیكٌاءرٞاز ٗعیٜی ٝیكٌاییپطٝاضی



اؾالٕ آتازٗح٘س تاهط پاًیعٟ صیوالٛیپطٝاضی

ككت٠ٌ اّٝٗح٘س ٛصطیٚ ًاٗطاٙپطٝاضی

چًٞإٗزیس ٌٗٔی چًٞاٗیپطٝاضی

ٝضاظُاٟؾؼیس ذٞـ ذٔوت ٗالؾطاییپطٝاضی

ریطؾطحیؿٚ ٗصٔح چًٞاٗیپطٝاضی

تاالُلك٠ضضا ٗیطظاظازٟ تاالُلك٠پطٝاضی

حاری تٌٜسٟػثاؼ كیاضی ١ًٞیقیطی

ٛكطٝزًْحؿیٚ رؼلط پٞض ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

ُیالٝٛساٙهاؾٖ آذطتی ُیالٝٛساٛیپطٝاضی

پیك٠ ٝضؿالٗطضا ػثسی حویپطٝاضی

ذٞاچٌیٚٗصطلی هاؾٖ ظازٟ ذٞاچٌیٜیپطٝاضی

پیك٠ ٝضاح٘س پٞضحؿیٜی طآ٘یپطٝاضی

ًتیِطٗح٘س ه٘ی ًتیِطیپطٝاضی

زاكچاٟػٔی رؼلطی زاكچا١یپطٝاضی

آد تٞظای٠طا١ط اح٘سی پٞضپطٝاضی

ٝیكٌاءًطیٖ ٛظطی ٝیكٌاییپطٝاضی

ٌٓٔا١ازی تٞؾتاٛی چًٞاٗیپطٝاضی

ًیػزٟٗطیٖ قؼثاٛی ٛرٞزچطیقیطی

ذكت ٗؿزسؿالٗحؿٚ حؿٚ ٛیا ٛٞاؾطٔیپطٝاضی

ُیٔٞاؾیس رالّ حؿیٜی ُیٔٞاییپطٝاضی

ًٟٞ یدٗطتضی پٞضػٔی  ًٞیریپطٝاضی

پیك٠ ٝضضضا پسیساض ػٔیؿطائیپطٝاضی

آی٠ٜ ٝضحؿیٚ ٛٞضی پٞضپیكٌٜاضیپطٝاضی

ٛٞزٟؾاضَٛ ضٗضاٛی ٛٞز١ی پطٝاضی

ػٔیؿطاٗح٘س ضضا یٞؾلی ػٔیؿطاییپطٝاضی

پیطًالچای زٕٝكطاٗطظ ؾؼازت ٗثاقطیپطٝاضی

ًت٠ ؾطٗؿٖٔ ػٔیپٞض تؿی٠ قیطی

طاضٗؿطٜٗٞچ٢ط ایعزی طاضٗؿطیپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛياح٘س ػثازت ٝیكٌائیپطٝاضی

ًیػزٟضؾّٞ آضٝٛس ًػز١ی پطٝاضی

ذكت ٗؿزسٛازض آتساضی آتكِا١یپطٝاضی

ؾطٝٛساٙاتطا١یٖ ًیاتیپطٝاضی

تیزاضت٠ٜحؿٚ ًاظ٘ی تزاضت٠ٜپطٝاضی



پاچٌٜاضحؿٚ ضٝقٚ ض٘یط پطٝاضی

ؾٌٔی ؾطٗزیس قاز پطٝاضی

پاچٌٜاضػٔی اصـط اٗیٚ پاچ٠ ًٜاضیپطٝاضی

پاچٌٜاض٢ٗسی ذٞقٌطزاض ٓچ٠ ُٞضاتیپطٝاضی

پاچٌٜاضحثیة صآحی پٞضًطرٞٛساٛیپطٝاضی

پاچٌٜاضٗح٘ساؾ٘اػیْ ضذكاٛی پاچٌٜاضیپطٝاضی

پاچٌٜاضتوی ذٞقٌطزاض ٓچ٠ ُٞضاتیپطٝاضی

پاچٌٜاضػٔی ٗزاٝضی پاچ٠ ًٜاضیپطٝاضی

پاچٌٜاضحؿٚ تاهطی ٛػازپطٝاضی

ذكت ٗؿزسٗزیس ٛویثی پطٝاضی

ٛكطٝزًْٗح٘سػٔی ؿ٘سیسٟ ُیالٝٛساٛیپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيٗح٘سضضا ٗثاقط پطٝاضی

هاضیاٙٗح٘ٞز اٗیٚ هاضیاٛی پطٝاضی

پاچٌٜاضقؼثاٙ ذٞقٌطزاض ٓچ٠ ُٞضاتیپطٝاضی

پاچٌٜاضٛٞضٝظ ٜٗصق پاچٌٜاضیپطٝاضی

پاچٌٜاضٗطتضی تاهطی ٛػاز پطٝاضی

ُطتاؾسٟٗزتثی ٢ٗسی ظازٟ ًطتاؾس١ی پطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙیٞؾق زضذكاٙ ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

قٌاضؾطاٗح٘س ظیسٟ ؾطائی ُٞضاتؿطیپطٝاضی

پیكٌٜاضضضا صیاٗی پیكٌٜاضیپطٝاضی

ُیٔٞاحؿٚ كالحتی ُیٔٞائی پطٝاضی

ت٢ساًٙاٗطاٙ آهاظازٟ الًاٛی پطٝاضی

پاچٌٜاضذؿطٝ آثطظ پاچ٠ ًٜاضیپطٝاضی

پاچٌٜاضضاٗیٚ ق٢اتی پاچ٠ ًٜاضی پطٝاضی

پاچٌٜاضضضا ایعزی ٢ٛعٗیپطٝاضی

راٌٛثط١ٞقَٜ ٗظٕٔٞ ضٝقٚ راٌٛثطیپطٝاضی

تؿی٠ٛوی ػاقٞضی تؿی٠ پطٝاضی

هاضیاٙت٢طٝظ زاٗازی هاضیاٛی پطٝاضی

ُیالٝٛساٙٗح٘ستوی پٞض١ٝاتی ُیالٝٛساٛیپطٝاضی

تٞضاٛؿطػؿِط ًٞچٌی تٞضاٛؿطیپطٝاضی

قٌاضؾطاضحیٖ ٢ٗزٞضی اح٘سؾطائیپطٝاضی

قٌاضؾطاؿالٗحؿٚ ٢ٗزٞضی اح٘سؾطائی پطٝاضی

قٌاضؾطاحؿٚ ٢ٗزٞضی اح٘سؾطائیپطٝاضی



پاچٌٜاضػٔی ضذكاٛیپطٝاضی

ًیاؾطار٘كیس قطیلی ًیاؾطائیپطٝاضی

هاضیاٙح٘یس ضیـٖ هاضیاٛی پطٝاضی

ق٢طؾتاٙرؼلط ذٜساٙ ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

تٌٜسٟ اتٞشض تك٠ٜ ٓة تٌٜسٟپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙح٘یس ٛٞضی ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

ٗیاٛسٟؾؼیسٟ یٞؾلیپطٝاضی

ٗػزٟكطیسٝٙ صساهت پطٝاضی

تیزاضذا٠ٓؿالٗطضا ٛساییپطٝاضی

ؾیاٟ اؾطٔد ؿالٗحؿٚ ٛٞظاز ؾیاٟ اؾطٔریپطٝاضی

ضٝزتطزٟتوی تلٌطی ٝیكٌائی پطٝاضی

ؾیاٟ صٞكیاٙصلط ضظٗزٞی صٞكیاٛیپطٝاضی

ضٝزپكتػٔی ػثاؾی پٞض ضٝزپكت٠پطٝاضی

ُیْ پطزؾط ٗطتضی ٗٞؾی ظازٟپطٝاضی

اٗك٠ٗح٘سػٔی ًطی٘یپطٝاضی

تٔؿ٠ٌٔٗیخٖ ح٘یسی یٞؾلیپطٝاضی

ضٝزتطزٟػٔیطضا كطٝظاٛی طآ٘یپطٝاضی

ُیٔٞاٗح٘س ؾؼیسپٞض ُیٔٞائیپطٝاضی

ُیْ پطزؾط كاط٠٘ حن رٞ ٠ُٔ پطزؾطیپطٝاضی

ؾیا١ِٔٞٛساٙؾیس رالّ حؿٜی ؾیا١ِٔٞٛساٛیپطٝاضی

ریطًٞی٠ػعیع ١ٜطتطی ١ًٞیپطٝاضی

ؾطٝٛساٙضضا ضح٘اٛی پطٝاضی

تیزاضپؽ زٕٝحؿیٚ ٌٗٔی تزاضپؽپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيحؿٚ ظا١س ٝیكٌائیپطٝاضی

پیك٠ ٝضؾیسحؿٚ حیسضی تطًاز١ی پطٝاضی

ؾٞه٠حزت زٓیٔی ًٞیریپطٝاضی

ضٝزتطزٟٗح٘س پٞضضرثیپطٝاضی

چٜچ٠ػٔی ػاتسی چٜچ٠پطٝاضی

ًآ٘طظیٞؾق كتحی ذكت ٗؿزسیپطٝاضی

قیطای٠ؾیسٟ كاط٠٘ ١اق٘ی ًٜاضؾطی پطٝاضی

ُٔؿطىٗطتضی اح٘سی ؾطاٝاٛیپطٝاضی

ز٠ٜ١ ؾط قیزاٙضضا ؾتٞزٟ قیزاٛیپطٝاضی

ًتي ال١یزاٙهاؾٖ ظاضع ًتي ال١یزاٛیپطٝاضی



چپي ٛاظ٘یضح٘ت ا٠ٓ هٔی ظازٟ چپٌیقیطی

ریطؾط چًٞإایٞب تیاٛی ضازپطٝاضی

پیك٠ ٝضٗحؿٚ ٛزلی پٞضقیطی

ال٠ٓ زقتٗح٘س ذٞضؾٜسی ال٠ٓ زقتیقیطی

ذكت ٗؿزسٗزتثی كالحتی ذكت ٗؿزسیپطٝاضی

ٝیكٌاٗاتیطػصضا حاتت ُٞضاتیپطٝاضی

ٝیكٌاؾٞه٠ٗزیس ؿطیة ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

ًطتاؾسٟٗحؿٚ صلطػٔیعازٟپطٝاضی

ًسٝؾطاٗح٘ٞز ػطایی ًسٝؾطاییپطٝاضی

طاضٗؿطٗصطلی حؿٚ پٞض طاضٗؿطیپطٝاضی

تاظهٔؼ٠ اًثطپطٝیع اقٌاٛی تٌٜسٟپطٝاضی

ٛكطٝزًْكط١از ق٢یسی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

ٛكطٝزًْٗح٘ساؾ٘اػیْ ق٢یسیپطٝاضی

ٛٞقطضح٘ت ا٠ٓ ؿالٗعازٟپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠اؾ٘اػیْ ذٞـ ٜٗظط چٌٞؾطیپطٝاضی

طاضٗؿطقؼثاٛؼٔی كتٞحی طاضٗؿطیپطٝاضی

ُٞضاتزیط صحطااؾ٘اػیْ ١٘اپٞض ُٞضاتیپطٝاضی

ؾوآٌؿاضكاط٠٘ ٓطلی ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

ضقت آتازٗؼص٠ٗٞ ػٔی ٛیای تٞظٙپطٝاضی

١ٜسٝا٠ٛ پطزؾطؾیسػثاؼ حؿیٜی ٛػازپطٝاضی

ز١ث٠ٜاح٘س ؾیٖ ضخ ز١ث٠ٜپطٝاضی

اٗك٠اؾ٘اػیْ تركی پٞض اٗكیپطٝاضی

ؾطٝٛساٙح٘یس قؼثاٛیاٙ ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

تیزاضت٠ٜؿالٗطضا ؿالٗی قٌاضؾطائیپطٝاضی

تاالُلك٠ٌٗطٕ حؿٚ ظازٟ تاالُلك٠پطٝاضی

ضقت آتازحؿٚ اح٘سیاٙ ضقت آتازی پطٝاضی

آٓ٘اٙضح٘ت پاؾایی ذكٌثیزاضیپطٝاضی

ًٜؿؿتاٙتوی ؾثحاٛی ًٜؿؿتاٛیپطٝاضی

ٗاٗٞزاٙحؿیٚ قؼثاٛی ٗاٗٞزاٙپطٝاضی

پاچٌٜاضٗح٘س شٝآلؼٔی ظازٟ پاچ٠ ًٜاضیپطٝاضی

قٌاضؾطااتطا١یٖ ٢ٗزٞضی اح٘سؾطائیپطٝاضی

رٞضیابضرة اككَٜ رٞضیاتیپطٝاضی

تاالُلك٠یٞؾق هاؾٖ ظازٟ ُلك٠ پطٝاضی



ًیؿاٝضظّ اؾحام صسیوی ًیؿاضیپطٝاضی

تٔؿ٠ٌٔػثاؼ اٗیسی چًٞاٗیپطٝاضی

ضٝزتطزٟٓؼیا قؼثاٛیاٙ ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

ٗثاضى آتازضٗضاٙ اضرٜ٘س ضٝزتاضًیپطٝاضی

تیزاضذا٠ٓٗح٘ستوی حؿیٜی تیآٞاییپطٝاضی

ػعیعًیاٙػیٚ ا٠ٓ ًاٗیاتی پطٝاضی

هاضیاٙٗصطلی ػسّ هاضیاٛی پطٝاضی

ٗیاٙ ٗح١٠ٔازی ؾیلی پٞض چًٞاٗیپطٝاضی

تطًازٟ پایی٢ٗٚسی ٛظطی تطًاز١ی پطٝاضی

ٛٞز٢ٟٗطاٙ ٢ًٜؿاّ ٛٞز١یپطٝاضی

رٞضًٞی٠ح٘یسضضا پٞضٗح٘س رٞضًٞی٠ پطٝاضی

زاكؿاض ؾ٢یْ ٛزق ظازٟ قا١رآی پطٝاضی

پاچٌٜاضاتطا١یٖ كالحتی پیطًالرا١یپطٝاضی

آری تٞظای٠اتطا١یٖ زائ٘ی رٞضًٞی٠پطٝاضی

ططاظًٟٞٗصطلی ١٘تی پؽ ٝیك٠پطٝاضی

اقٌیيٗح٘ستوی ٗحثٞتی ٗصطزقتیپطٝاضی

اٗك٠حؿیٚ ٜٗصٞضی ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

پاچٌٜاضٛوی ٛیي اٛسیف پاچ٠ ًٜاضیپطٝاضی

ٛكطٝزًْػٔی ٗؼصٞٗی ٛكطٝزًٔیقیطی

رٞتیزاضًْت٘اٛی اح٘سظازٟ راٌٛثطیپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙٗح٘سحؿٚ ح٘یسی ٗیكاٝٛساٛیپطٝاضی

تیزاضذا٠ٓظ١طٟ ٛسایی ًٞیریپطٝاضی

چٜچ٠ػٔی اًثط كالح چٜچ٠پطٝاضی

ال٠ٓ زقتٗح٘س ذٞضؾٜسی ال٠ٓ زقتیقیطی

ای٘ٚ آتازیٞؾق ١ػتطیٞیكٌائیپطٝاضی

ز١ث٠ٜٗٞؾی پٞضضح٘ٚ ز١ث٠ٜپطٝاضی

ًیاؾطاؿالٗطضا ٛؼیٖ ًیاؾطائیپطٝاضی

اؾالٕ آتازؾیسػؿِط ٗٞؾٞیپطٝاضی

تیزاضپؽ زٕٝؿالٗطضا ٛصطا٢ٓیپطٝاضی

ضاؾت٠ ًٜاضح٘یس ٝهاضی تاظٟ آتازی پطٝاضی

زقتاٙ ُیٔٞاؾیسػثسا٠ٓ رٞتیزأًیپطٝاضی

ٗػزٟػٔی ضضایی ٗػز١یپطٝاضی

پٌٔٞ ضضا ر٢اٙ زٝؾت پٌٔٞئیپطٝاضی



ؾطٝٛساٙصسیو٠ ػٔیعازٟ ضٝزتطزٟقیطی

زاكؿاضٗح٘سحٜیل٠ ٗحطٗی قاٟ تٌٜسیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ٗطتضی صآح طآ٘یپطٝاضی

اقٜ٘اٙ طآٖؾؼیس هطتاٛی طآ٘ی پطٝاضی

ذٜاچاٟصـطی یٞؾلی تیزات٠ٜقیطی

طآٖ ؾ٠ قٜث٢ٗ٠سی كطظیٚ ُیٔٞاٙپطٝاضی

ٓیچاءزاٝز ٛظیط ٓیچا١یپطٝاضی

ذٞاچٌیٚػٔی ٝكارٞی زیاٛتیپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيٗحسح٠ ًكاٝضظ ٝیكٌائی قیطی

رٞت٠ٜٛوی تاهطی رٞت٠ٜ پطٝاضی

رٞضًٞی٠حؿٚ صلاترف رٞضًٞی٠پطٝاضی

ككتٖػٔی ه٘طی ككت٘یپطٝاضی

تٔؿ٠ٌٔ ؾیساتٞآواؾٖػٔی ٛٞضٝظی تٔؿیپطٝاضی

پیك٠ ٝضاتطا١یٖ پٞضحؿیٜی طآ٘یپطٝاضی

ٗیاٛسٟ ؾیسضضا اتطحی ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

پیك٠ ٝضحؿٚ حارتی پیك٠ ٝضیقیطی

هلل ًاظیٜة ًكاٝضظ هلل ًاپطٝاضی

ًٜاضؾط١ازی صسیوی ًٜاضؾطیقیطی

ُیْ پطزؾط ٛازض ػٔیزاٛی ضٝزتطزٟپطٝاضی

ططاظًٟٞ(حیسض ػٔیعازٟ ططاظ١ًٞی)قطًت ًكت ٝ صٜؼت ططاظًٟٞ پطٝاضی

اؾالٕ آتازحؿٚ را١سی تاظهٔؼ٠پطٝاضی

ٛٞزٟاتطا١یٖ ٛؿایی ٛٞز١یپطٝاضی

چٜچ٠حؿیٚ ػٜصطی زٓچ٠پطٝاضی

ٝضاظُاٟٗطیٖ اشاٛی ٗسٛیپطٝاضی

اؾطٔيضح٘ت ا٠ٓ قؼثاٙ ٛػاز اؾطٌٔیپطٝاضی

ذٞاچٌی٢ٗٚطاٙ ٛیٌٞپطٝاضی

كطقٖ پاییٚٗح٘سضضا اٗیٚ پٞض آری تٞظای٠پطٝاضی

چٜچ٠ٗح٘س ٗح٘سی ُیؿاٝٛساٛیپطٝاضی

پٌٔٞ اح٘س كالحتی ٛیي تٞؾطٝٛساٛیپطٝاضی

ضٝزتطزٟحزت قًٞتی تطًاز١یپطٝاضی

پیك٠ ٝضٗح٘س هاؾٖ پٞض ؾیاٟ اؾطٔریپطٝاضی

اقٌیيٗح٘سضضا ٛٞپٞض ُطك٘یپطٝاضی

ٓیچاءُساػٔی ذطٜٗی ٓیچائیپطٝاضی



تاظهٔؼ٠ػٔیطضا ضحی٘ی تاظهٔؼ٠پطٝاضی

ُیْ پطزؾط اؾ٘ؼیْ ػعیعٛػاز هاضیاٛیپطٝاضی

ًٞیكاءاح٘س ١سایتی رلطٝزیپطٝاضی

ًسٝؾطاصلطػٔی تاكت٠پطٝاضی

ٓیچاءزاضیٞـ ٛظیط ٓیچا١یپطٝاضی

ٛٞزٟٗحطٗؼٔی ضظٗزٞ ٛٞز١یپطٝاضی

ٗطیساٙػٔی ضٛزثط آری تٞظٟپطٝاضی

پیطػٔیسٟضقیس اٗیسی پیطػٔیس١یپطٝاضی

ضاؾت٠ ًٜاضضرثؼٔی ٛیٌٜإ قیزاٛیپطٝاضی

ُٞضابػٔی قؼثاٛی ُٞضاتیپطٝاضی

پاچٌٜاضاح٘س حیسضظازٟ پاچ٠ ًٜاضیپطٝاضی

طاضٗؿطقؼثاٙ ػاقٞضی پیطتؿتیپطٝاضی

ُطاًٞٗؼص٠ٗٞ ذاًپٞض ُطاًٞئیپطٝاضی

حكٌٞاٗطتضی ػٔیعازٟ ٗػز١ی پطٝاضی

پیطتاظاضػٔی ًاظٖ پٞض پیطتاظاضیپطٝاضی

ًٞچ٠ ٝٛساٙتوی ٗحزٞب قؼاض پطٝاضی

ضٝكچاٟحزت ا٠ٓ ضضایی ضٝكچائیپطٝاضی

ًٞیكاءضؾّٞ ؿالٗی ًٞیكا١یپطٝاضی

تاال ٗح٠ٔ ق٢طؾتاٙؾؼیس یٞؾلی ضٝح قاهاریپطٝاضی

ُٞضاب ٝضظّكطقاز ػطٝری ُٞضاتیپطٝاضی

چٜچ٠حؿٚ ًطی٘ی چٜچ٠پطٝاضی

ؾطٝٛساٙٗح٘س اح٘سی ؾطٝٛسیقیطی

ٛٞؾْتوی ػثسا٢ٓی ٛاٛٞاپیك٠پطٝاضی

ذٜاچاٟصـطی یٞؾلی تیزاضت٠ٜقیطی

تیؿی٠صسیو٠ ٛیي پٞض تیؿی٠قیطی

ذٞاچٌیٚاٗیط ١٘تی ذٞاچٌیٜیپطٝاضی

ؾطٝٛساٙؾٌی٠ٜ ٛایثی ؾطٝٛسیپطٝاضی

یٞؾق ٗح٠ٔیٞؾق حثیثی یٞؾلیپطٝاضی

ٗػزٟحثیة ا٠ٓ حویوی ٗػز١یپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ٗرتاض ق٢یساٛی ٗوسٕپطٝاضی

تؿی٠اتطا١یٖ ٝطٚ ذٞاٟ تیؿ٠پطٝاضی

اؾطٔياح٘س توی ٛػاز اؾطٌٔیپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ٗطیٖ ػٔی اًثطی ُی٠ٔ پطزؾطیپطٝاضی



اؾالٕ آتازػٔی ضرثی تیآٞاییپطٝاضی

تیزاضت٢ٗ٠ٜسی ؿالٗی قٌاضؾطاییپطٝاضی

ٓی٘ٞچاٟكاط٠٘ ٝآی ظازٟ ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

آهاؾیسقطیقػثسآحؿیٚ كضٔی پطٝاضی

قیطای٠حؿیٚ اٛصاضی زٝؾت قیطای٠پطٝاضی

رٞضیابظ١طا ػثسی ٛػاز ٛٞحٜساٛیپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙػٔی ٛٞضی ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

ؾسٟٗح٘س ١ٞقٜ٘س ؾ٠ ز١یپطٝاضی

قٌاضؾطاصلطػٔی قؼثاٛی ػٔیؿطاییقیطی

رٞت٠ٜاح٘س اٗیسیقیطی

تٞچاٟ آٓ٘اٙػعیع پیٔپاپطٝاضی

هاضیاٙر٢اِٛیط اح٘سی یٌتاپطٝاضی

پؽ تیزاض ُلك٠ضٗضاٙ صازهی پٞض تزاضیپطٝاضی

تاالُلك٠ٛصطا٠ٓ ٛٞضی تاال ُلك٠پطٝاضی

پیك٠ ٝضت٢طإ ضٝؾتای پیكٞضیپطٝاضی

ذٞاچٌیٚیسا٠ٓ ٛعزیي تیٚ پیكٞض ٗوسٕپطٝاضی

ًالچاٟ زٕٝاؾ٘اػیْ ٗیطظایی ٗوسٕ ًالچا١یپطٝاضی

ضٝزتطزٟظضاككاٙ ضح٘اٛی حٔی٠٘ راٛیپطٝاضی

ٓیچاءػٔیطضا پاًپٞض ٓیچا١یپطٝاضی

چٜچ٠ضٗضاٛؼٔی یٞؾلی چٜچ٠پطٝاضی

پاچٌٜاضحؿیٚ كیضی ٓچ٠ ُٞضاتیپطٝاضی

قآٌٞػٔی یحیاییپطٝاضی

ضٝزتاضًیحؿیٚ ضقیسی ًتیي ال١یزاٛیپطٝاضی

رٞت٠ٜقؼثاٛؼٔی كتحی رٞت٠ٜپطٝاضی

پیك٠ ٝضٗح٘سػٔی آهاظازٟ پیكٞضیپطٝاضی

چاپاضذا٠ٛحؿٚ رؼلطی پٞض تٜثْ ٗح٠ٔپطٝاضی

قیطای٠ضضا حوسٝؾت قیطای٠پطٝاضی

كٌٔسٟتوی صیوالٛیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠إ آثٜیٚ حؿیٜیاٙ طآ٘یپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠صلط ػٔی كططتی طآ٘یپطٝاضی

تیزاضت٠ٜاتٞطآة یعزاٛی تزاضت٠ٜپطٝاضی

ؾآؿتاٙكتح ا٠ٓ هٜثط ظازٟ ؾآؿتاٛیپطٝاضی

قیراٙ ُلك٠ضحیٖ ػٔی ٗح٘س ٛػازپطٝاضی



ُیٔٞا زقتاٙٗح٘ٞز ظٛسٟ زّ ُیٔٞاییپطٝاضی

ٗػزٟحؿٚ ١ازی ذٞاٟ ٗػز١یپطٝاضی

قیطای٠ٗزیس ٗٞؾی ٛػاز ٓی٘ٞییپطٝاضی

ًیاؾطاٝٓی ٛؼیٖ ًیاؾطاییپطٝاضی

ؾطٝٛساٙذٔیْ اح٘سی ؾطٝٛسیقیطی

ذكي اؾطٔدٗطتضی ص٘ی٘ی ذكي اؾطٔریقیطی

صیوالٙ ٝضظّحؿیٚ اًثطی صیوالٛیپطٝاضی

ؾوآٌؿاضٓیٔی كالحتیپطٝاضی

قید ػٔی تؿتپطٝیع چططی قیٞاییقیطی

قآٌٞػٔیطضا تاٝكاصلتپطٝاضی

ًآ٘طظ١ارط ظاضػی ًآ٘طظیپطٝاضی

رٞپكتؾیس حؿٚ اٗیطًیایی رٞپكتیپطٝاضی

چاكٞچاٟضاضی٠ اؾ٘اػیْ ٛػاز چاكٞچاییپطٝاضی

تٞضاٛؿطاٗطتضی صازهی تٞضاٛؿطاییپطٝاضی

ًسٝ ؾطاٝٓی تكاضتی ًسٝ ؾطاییپطٝاضی

ؾطٝٛساٙضٗضاٛؼٔی ٗك٢سی ؾطٝٛسیپطٝاضی

ًؿاضپطٝیع هسیطی ًؿاضیپطٝاضی

ؾسٟضهی٠ ای٘اٛی ای٘ٚ آتازیپطٝاضی

ًكْ ٝضظّٗح٘س ػاقٞضظازٟ ًكٔیپطٝاضی

ططاظًٟٞاؾ٘اػیْ اؾٌاف ٛزلیپطٝاضی

پاییٚ ٗح٠ٔ هاضیاٙٗح٘س ٗصٔحت زاض ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

اح٘س ُٞضاباح٘س ُٔی اح٘س ُٞضاتیپطٝاضی

پٌٔٞ ضهی٠ صساهتی ًؿثریقیطی

ُآكریْٗح٘س ضضا ٗزیسی ٗثاضًیپطٝاضی

ٛاضٛزٌْحؿیٚ ػٔیعازٟ ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

ُآكریط آهاؾیسقطیقحؿیٚ حؿیٜی ُٔٞٛساٛیپطٝاضی

زٓچ٠ُْ ُع ػؿِطیپطٝاضی

ت٢سا٢ٗٙسی ؿالٗی ًؿاضیقیطی

ؾوآٌؿاضػٔی قطیلی ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

ؾوآٌؿاضكاط٠٘ حثیثی ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

رٞت٠ٜحؿیٚ ؿیاحی رٞت٠ٜپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙضهی٠ ػسٓی ٗیكاٜٗساٛیقیطی

ٗیكاٜٗساًٙثطی ػٔیپٞض ُٞضاتؿطیپطٝاضی



تاظهٔؼ٠ اًثطحؿیٚ رٞازی تاظهٔؼ٠قیطی

تاظ هٔؼ٠ ٗٔيؾ٢یْ ػؿِطی پٞضپطٝاضی

تٞؾطاٝٛساٙٗح٘س توی ٗؼت٘س پٌٔٞییپطٝاضی

ًٞیدٗزیس ػثاؼ ذٞاٟ ًٞیریپطٝاضی

آٓ٘اٙآیسا كالحقیطی

ضٝزتطزٟاتطا١یٖ پؿٜسیسٟ طآ٘یپطٝاضی

ُطا٠ً پیطتاظاضكطیثطظ ٛٞضٝظی پی٠ٔ زاضتٜیپطٝاضی

آری تٞظای٠ػٔیطضا ٛیي تیٚ آری تٞظٟپطٝاضی

ذاراٙ چ٢اض زاَٛػٔیطضا ُٔؼٔی ظازٟپطٝاضی

الًاًٙاٗطاٙ حؿٚ ٛػاز الًاٛیپطٝاضی

آٓ٘اٙضضا ذٜساٙ ٗطزذیپطٝاضی

ز١ث٠ٜحاٗساؾ٘ؼیٔی ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

رٞضًٞی٠ؿالٗؼٔی پٞض ٗح٘س رٞضًٞی٠پطٝاضی

ز١ث٠ٜؾ٢یال ٛٞضٝظی ق٢طؾتاٛی پطٝاضی

تیزاضپؽیؼوٞب اح٘سی تیزاضپؽقیطی

پؽ ٝیك٢ٗ٠سی ذیط ذٞاٟ پاپٌیازٟپطٝاضی

رٔیساٙظیثٜسٟ هسی٘ی ضٝزپكتی پطٝاضی

پاچٌٜاض  حؿٚ ؾازٟ پاچ٠ ًٜاضیپطٝاضی

اٗك٠حؿیٚ اح٘سی اٗكیپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيرٞازاٗیٜی ٝیكٌاییقیطی

چاپاضذا٠ٛؿالٗطضا اؾ٘اػیٔی ًت٠ ؾطیپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙاتطا١یٖ اٛصاضی اصٔیپطٝاضی

تاظهٔؼ٠ ٗٔيح٘یسضضا ظاضع تاظهٔؼ٠پطٝاضی

را ٌٛثطٗح٘سػٔی اًثطیپطٝاضی

پیطػٔیسٟٗحتطٕ هٜثطپٞضقیطی

تٌٜسٟ ؾیسضضاحؿیٜی ظاضع رٞت٠ٜپطٝاضی

چٜچ٠اتطا١یٖ ضٗضاٛی ٗالؾطاییپطٝاضی

ییزاضت٠ٜاح٘س صلایی تطًاز١یپطٝاضی

ًتٌّٞ زاكچاٟٗطتضی هاؾ٘یاٙ زاكچا١یپطٝاضی

ُٔؿطىضٗضاٙ صلطی ػعیع ًیاٛیپطٝاضی

ككتٖاتطا١یٖ ٢ٗسی پٞض ككت٘یقیطی

چًٞسٟای٠٘ اح٘سی ؾیاٟ اؾطٔریقیطی

ؾوآٌؿاضؾیس حؿٚ ت٢اضی ؾوآٌؿاضیپطٝاضی



ؾوآٌؿاضٗح٘س حؿیٚ پؿٜسیسٟ ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

ؾآؿتاٙاًثط زاٝزی ؾآؿتاٛیپطٝاضی

ؾآؿتاٙػٔیطضا ٛٞضی ؾآؿتاٛیپطٝاضی

چٜچ٠ػٔی اًثط ٗح٘س ٛیای چٜچ٠ پطٝاضی

ًت٠ ؾطحثیة كالح ًت٠ ؾطیپطٝاضی

زقتاٙضٗضاٛؼٔی صلطی ٛػاز ُیٔٞاییپطٝاضی

ٗح٘س آتازٗزیس ذاٛی قایاٙپطٝاضی

ٛٞ اؾطٔدٗحس ػٔی حوِٞی ٛٞ اؾطٔریپطٝاضی

ُآف ٗح٠ٔ ػیؿی تركی پٞض پؿیراٛیپطٝاضی

زاكؿاضاًثط رٞازی زاكؿاضیپطٝاضی

ٛصطا٠ٓ آتازؿالٗطضا ضضایی ٛصطا٠ٓ آتازیپطٝاضی

كطقٌیاؾ٘اػیْ كصیحی چًٞاٗیپطٝاضی

رٞضیابٗطتضی ططم پی٘ای رٞضیابپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙاتطا١یٖ قلیؼی ٗیكاٜٗساٛیقیطی

آٓ٘ا١ٙایسٟ حٞزتقیطی

ق٘ؽ تیزاضاح٘س ػٔی هاؾ٘ی پیطتاظاضیپطٝاضی

ؾطٝٛساٙٗحطٕ تاٛٞ ٛایثی ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

ًالچاٟ زٕٝٗح٘س ػٔی ظاز اؾٌٜسض ًالچا١یپطٝاضی

ؾوآٌؿاضؾیس اقطف ٗیط تاهطیپطٝاضی

هاضیاٙٗح٘س ضضا حؿیٚ ظازٟ ؾیا١ِٔٞٛساٛیپطٝاضی

تْ٘ قیطًٟٞحؿٚ كطزی ؾیاٟ اؾطٔریپطٝاضی

اٗك٠اؾ٘اػیْ پػ١ٝی اٗكیپطٝاضی

ٓی٘ٞچاٟؾیطٝؼ آهایی ٛػاز ٓی٘ٞییپطٝاضی

ذكت ٗؿزسذٔیْ ػثسا٢ٓی چپطپطزیپطٝاضی

زٓچ٠ق٢طتاٛٞ پٞض آهایی زٓچ٠قیطی

ذكت ٗؿزسحؿیٚ یٞؾق ظازٟ ذكت ٗؿزسیپطٝاضی

ذكت ٗؿزسكاط٠٘ حؿٚ ٛیا ٛٞاؾطٔیپطٝاضی

ًكْ ٝضظّػثساهلل هٜاػتی ٠ُٔ پطزؾطیپطٝاضی

تیزاضپؽػٔی ذطیثی قا١رآیپطٝاضی

ذكت ٗؿزسػثسا٠ٓ ضضایی پٞض ٗوسٕ تاهط آتازیپطٝاضی

كٌٔس٢ٟٗسی حن تیٚ كٌٔس١یپطٝاضی

تیزاضًٜاضهاؾٖ كؼاّ تیزاضًٜاضیپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙٗح٘ٞز صلایی ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی



اؾالٕ آتازتیت ا٠ٓ ٛصیط ظازٟ ٗثاضى آتازیپطٝاضی

قٌاضؾطاٗح٘س ػٔی یٞؾلی ػٔی ؾطاییپطٝاضی

تیؿی٠كاط٠٘ اصـطی ٛػاز تیؿی٠پطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيؾیس ًاظٖ حؿیٜیپطٝاضی

ٓچ٠ ُٞضابٗطتضی اتطا١یٖ ظازٟ ٓچ٠ ُٞضاتیپطٝاضی

ُٞضاتزیط صحطاظ١طا ٛ٘اظی ریلطٝزیپطٝاضی

تاال ٗح٠ٔ چًٞا٢ٕٗسی ٝطٚ زٝؾت تاظٟ آتازیپطٝاضی

ذٔیالٙ ٝضظّػٔی اصـط ٢ٗطی چ٘اچاییپطٝاضی

ز١ث٠ٜػثاؼ آهاظازٟ ُطزپكت٠پطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙق٢طإ ٓطلی ٝیكٌاؾٞه٠پطٝاضی

ٗطظزقتحؿیٚ ٛػاز پاضؾی ٗطظزقتیپطٝاضی

زاكچاٟاح٘س ضضاظازٟ زاكچا١یپطٝاضی

ُطاُٞاتطا١یٖ یٞؾلی ُطاُٞییپطٝاضی

ًؿاضػٔی حوی پؽ ٝیك٠پطٝاضی

ٝضاظُاٟٝٓی زٓؿٞظ زای٘ی ٝضاظُاٟپطٝاضی

كرط آتازصلط ػٔی ٗتحیط كرطیپطٝاضی

ضٝزتطزٟضضا اصـط ظازٟ پطٝاضی

رٞت٠ٜؾ٘یطا ضٗضاٛی ٛاقیپطٝاضی

اٗیٔساٙاؾحام تاضاٙ زٝؾت تٔٞچیپطٝاضی

رٞضتیزاضًْت٢عاز حیسضی رٞضتیزاضًٔیپطٝاضی

ؾوآٌؿاضؾیس ػثاؼ ٗیطتاهطی ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

هاضیاٙپطٝا ٗحؿٚ ظازٟپطٝاضی

آری تٞظای٠ٗیخٖ راٝیس آری تٞای٠پطٝاضی

ٛٞزٟضٗضاٙ ًطیٖ پٞض ًٞضیزاٛیپطٝاضی

١ٜسٝا٠ٛ پطزؾطؾ٘ی٠ ظلطی ١ٜسٝا٠ٛ پطزؾطیپطٝاضی

قٌاضؾطااح٘س ػٔی پٞض ػٔی ؾطاییپطٝاضی

ضاؾت٠ ًٜاضٗح٘ٞز صازهی كطپطٝاضی

كٌٔسٟرٞاز ٛیٌزٞی كٌٔس١یپطٝاضی

ای٘ٚ آتازر٘كیس ٗح٘س پٞضی ٝیكٌاییپطٝاضی

ًیاؾطاحؿٚ ر٘كیسی ًیاؾطاییپطٝاضی

تیزاض ًٜاضٝحیس هطتاٛپٞض تیزاضًٜاضیپطٝاضی

طفاتطا١یٖ ٌٛٞیی ریطز١یپطٝاضی

ُیٔٞااتٞآواؾٖ ٗح٘ٞز پٞض ُیٔٞاییپطٝاضی



ظ١ٜسٟحزت ػثاؾی ظ١ٜسٟپطٝاضی

زاكچاٟٛاصط ٌٗٔی زاكچا١یپطٝاضی

ططاظًٟٞاؾ٘اػیْ ر٢اٛی ػٔیؿطاییپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙضضا ضضایی ٛػاز پطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙظیٜة حؿیٚ پٞض ذٜاچاییقیطی

 ذكت ٗؿزسٛاصط كؼاّ ذكت ٗؿزسیپطٝاضی

ؾطٝٛساٙاح٘س قاٟ ٛظطیپطٝاضی

ًالچاٟ زٕٝٗزیس هاؾ٘ی پٞض ًالچا١یپطٝاضی

رٞت٠ٜػیؿی ١طٗعی رٞت٠ٜپطٝاضی

ططاظًٟٞٗح٘س ٗح٘سی حاتتپطٝاضی

ًیاؾطاػٔی اصـط كٌط ًیاؾطاییپطٝاضی

ُٞضاتزیط صحطااؾ٘اػیْ طا١طی ذ٘اٗیپطٝاضی

پاچٌٜاضؾیس ػثاؼ رؼلطیپطٝاضی

 اتطا١یٖ ؾطایاؾط تطٜٝٗسقیطی

ُیْ پطزؾط ؿالٗطضا كالحتی تیزاضپؿیپطٝاضی

قٌاضاؾطٔدٗح٘ستوی ؿالٗؼٔی پٞضُطك٘یقیطی

ًالچاٟ اّٝؾیسٟ ظ١طا حؿیٜی ظازًالچا١یپطٝاضی

ؾطٝٛساٙكطظاز ایطاٙ پٞض ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

آری تٞظای٠ٗح٘سضضا ؾٔی٘اٛی ًٞضیزاٛیپطٝاضی

ٓچ٠ ُٞضابؾزاز حوِٞی ضیاتطیپطٝاضی

ُٞضاتؿطٗح٘س ضضا حٜیل٠ پٞض ُٞضاتؿطیپطٝاضی

كیض آتازؾ٘ی٠ اتطا١ی٘ی ؾحطذیع اتاتطیپطٝاضی

طاضٗؿطحؿٚ ػٔیپٞض ز١كاّپطٝاضی

چپي ٛاظ٘یٗح٘س توی صثٞضی آری تیك٠پطٝاضی

هلل ًاحزت تٞؾتاٛی چًٞاٗیپطٝاضی

ٛٞزٟػثسآطضا حؿٜی ٛٞز١یپطٝاضی

پاچٌٜاضٗزیس ٗظ٢طی پاًٜاضیپطٝاضی

ؾسٟػؿِط ١٘تی ؾس١یپطٝاضی

ُٔؿطىٗح٘ٞز ضضا ١ٝاتی رٞت٠ٜپطٝاضی

پیك٠ ٝضظ١طا تزؿؿی ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

تٞضاٛؿطا٢ٗسی ؾطكطاظپطٝاضی

ؾوآٌؿاضػٔی اصـط ؿ٘عٟ ؾوآٌؿاضیقیطی

ؾوآٌؿاضػٔی ذٞقحاّ ؾوآٌؿاضیپطٝاضتٜسی تطٟ



ٛٞضٝز٢ٗطزاز چ٘ٚ ُطز ٛٞضٝزیپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙضضا ػسٓی ٗیكاٜٗساٛیقیطی

ذٜلچ٠رؼلط ٓطلی ؾٞؾلیپطٝاضی

زاكؿاضُْ ٗح٘سظازٟ ٗطذآیپطٝاضی

پؿتيضٗضاٛؼٔی صٞتی پؿتٌیپطٝاضی

ؾطٝٛسا٢ٗٙسی قزاػی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

زاكچاٟٗٞؾی اكتراضی زاكچا١یپطٝاضی

ُیؿاٝٛساًٙطیٖ ًاظ٘ی ُیؿاٝٛساٛیقیطی

ضٝزتطزٟٗحؿٚ ٛٞضترف ضٝزتطزٟپطٝاضی

ضٝزپكتٗح٘س ؾزٞزی رٞضًٞی٠قیطی

ًٜاضؾطكاط٠٘ ٗحثٞب ًٜاضؾطیپطٝاضی

ًٜؿؿتاٙصسیو٠ ٗطازی تٌٜس١یپطٝاضی

هاضیاٙحؿیٜؼٔی ؾاٗغ هاضیاٛیپطٝاضی

اٗك٠ػٔی ذٞضؾٜس اٗكیقیطی

ؾوآٌؿاضت٢طإ ضكیؼی ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

ٗیاٛسٟػثسآطضا پػ١ٝی ؾطٝٛسیپطٝاضی

هاضیاٙظٓیرا ٗصٔحت زاضق٢طؾتاٛیپطٝاضی

ًالچاٟ اّٝظ١طا ٗح٘سی ضٝكچا١یپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙظ١طا ضضاظازٟ ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

ٛٞزًٟثطی رؼلطی تٞچا١یقیطی

ٝیكٌاٜٛياؾ٘اػیْ ظاضع چٜچ٠پطٝاضی

ًیاؾطاٗطتضی تی آظاض ًیاؾطاییپطٝاضی

ٛكطٝزًْحؿیٚ ایطاٛسٝؾت ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

رٞضًٞی٠ٛاصط ٗح٘سی رٞضًٞی٠پطٝاضی

 رٞضًٞی٠ػٜایت ٗح٘سی  رٞضًٞی٠پطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠طا١طٟ پٞضطآ٘یپطٝاضی

پك٠ٌؿالٗحؿٚ ضٝقٚ ض٘یطقیطی

پیك٠ ٝضاتطا١یٖ ذٞق٠ چیٚ پیك٠ ٝضیپطٝاضی

ٛكطٝزًْضضا پٞضػثاؼ ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيٗح٘سًاظٖ صاضٕ ٝیكٌاییپطٝاضی

ضٝزتاضًیضرة حن تیاٙ ضٝزتاضًیپطٝاضی

ضٝزتاضًیٗزتثی ٗٞؾی ظازٟ ًطتاؾس١یقیطی

ؾطٝٛساٙ ضضا ضٛزثط ؾطٝٛساٛیپطٝاضی



ؾطٝٛساٙػٔی ر٢اٙ ٛثطزپطٝاضی

ضٝزپكتح٘عٟ ػثاؾی پٞض قیطی

ًٜؿؿتاٙٗرتاضؾثحاٛی ًٜؿؿتاٛیپطٝاضی

ُیؿاٝٛساٙؾیس ٢ٗسی ٗٞؾٞی ُیؿاٝٛساٛیپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙحزت ذٞقسّ ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙكطظاز كالح ػطاطٔةپطٝاضی

یٞؾق آتازقطًت تؼاٝٛی ُاٝزاضاٙ یاضاٙ ق٘اّپطٝاضی

ٛكطٝزًْظیٜة ٗؼصٞٗی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

هاضیاٙػٔی اصـط ضضاظازٟپطٝاضی

هاضیاٙٗزیس ٗطٝاضی هاضیاٛیپطٝاضی

كرط آتازاتطا١یٖ ػثاؼ ظازٟ ٓی٘ٞییپطٝاضی

ًسٝ ؾطاػٔیطضا حیؿیٚ پٞضپطٝاضی

تٞضاٛؿطااؾ٘اػیْ قطیلی چٜچ٠پطٝاضی

طاضٗؿطٗؿؼٞز ایعزی طاضٗؿطیپطٝاضی

هاضیاٙؾیس ٗزتثی تط٠ٗ هاضیاٛیپطٝاضی

هلل ًاؿالٗطضا ؾیلی ٝیكٌاؾٞه٠پطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠صسیو٠ ٗح٘سپٞض پطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيصـطی ه٘طی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

پك٠ٌٗحؿٚ هٔی پٞض پطٝاضی

ؾوآٌؿاضؾیسػٔیطضا ت٢اضی ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

اٗك٠ح٘یسضضا ًطی٘ی اٗك٠پطٝاضی

ًٜؿؿتاٙػٔی قٌطی ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

پؽ ٝیك٠ؾزاز هطتاٛی پطٝاضی

رٞت٠ٜصلطػٔی اٗیسی رٞت٠ٜپطٝاضی

ٛٞقطح٘یس ؿالٕ ٛػازرٞضًٞی٠پطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ؾیسًاظٖ ٗٞؾٞی ٛػازچٌٞؾطیپطٝاضی

ٗیاٛسٟحؿٚ ٛاصح ًیاؾطاییپطٝاضی

ذكت ٗؿزساؾ٘اػیْ ضیایی ذكت ٗؿزسیپطٝاضی

ُیؿاٝٛساٙطا١طٟ صٜٞتطی ٗػز١یپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيؾیسٟ ؾٌی٠ٜ حؿٜیپطٝاضی

ضٝزتطز٢ٟٗسی اٛتظاٗیپطٝاضی

یٞؾق ٗح٠ٔصلطػٔی حثیثی یٞؾلیپطٝاضی

ًت٠ ؾطت٢طٝظ ًاؼ ٗوسٕ ذٞاچٌیٜیپطٝاضی



چٜچ٠ؾیسیحیی حؿیٜی ٝیكٌاییپطٝاضی

ؾوآٌؿاضٗیطحثیة ٗیطتاهطیپطٝاضی

ؾٌاچاءٗصطلی ػؿِطیپطٝاضی

تْ٘ قیطًٟٞضضا ٛظطی پٜاٟ تطًاز١یپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ت٢عاز ٛیاظی ٝضاظُا١یپطٝاضی

كٌٔسٟاتطا١یٖ ٗیطظایی كٌٔس١یپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠صـطی ػثاؼ ٛػاز ًاضؾیساٛیپطٝاضی

ُٞضاتؿطػثاؾؼٔی صسهی ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

اؾطٔيٗسی٠ٜ ٗتحیط كرطیقیطی

زاكؿاضیٞؾق پٞضحؿیٚ ًٞظاٛیپطٝاضی

ًسٝ ؾطاكرطی ٓطیلی ؾطٗٔیپطٝاضی

ُطاُٞٗح٘سػٔی آهایی ُطاًٞییپطٝاضی

ؾوآٌؿاضػثسآحؿیٚ ٢ٗسی ظازٟ ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

ؾطٝٛساٙحؿٚ ر٢اٙ ٛٞضز ؾطٝٛسیپطٝاضی

ُیؿاٝٛساٙٗزیس ٝحٞهی چٜچ٠پطٝاضی

ُیالٝٛساٙٗصطلی ر٢اٛی ًسٝؾطاییپطٝاضی

ُیالٝٛساٙحؿیٚ ػٔیزاٛی ُیالٝٛساٛیپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيحؿیٚ ٛٞضٝظ پٞض حكٌٞاییپطٝاضی

ٗیاٛسٟػیؿی صازم پٞض ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

آٓ٘ا٢ٗٙسی ضرثی آٓ٘اٛیقیطی

ریطؾطچًٞا٢ٕٗسی ٛصیثی پٞض چًٞاٗیپطٝاضی

پؿتيضضا ػاقٞضی ِٜٗٞز١یپطٝاضی

اؾالٕ آتازكطیسٟ ٝاضؾت٠ هاضیاٛیپطٝاضی

تاظهٔؼ٠ اًثطرٞاز رٞازی تاظهٔؼ٠پطٝاضی

ًیاؾطاٗیخٖ ٗح٘سحؿٚ ظازٟ ٗح٘ٞزیپطٝاضی

ٛٞقطحؿٚ حاٛی ٗطیساٛیپطٝاضی

ؾیاٟ اؾطٔدًثطی تعضُی ؾیاٟ اؾطٔریپطٝاضی

تطًازٟ پاییٚػٔی ذساپطؾت تطًاز١یپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ٗزتثی ضٗضاٛیپطٝاضی

ٛٞیسٟاتطا١یٖ تی٘ٞضظازٟپطٝاضی

ٓی٘ٞچاٟٗزتثی آهایی ٛػازٓی٘ٞییپطٝاضی

تاظٟ آتازُآف ٗح٠ٔر٢اِٛیط ذٞقسّ ًٞظاٛیپطٝاضی

پاچٌٜاضػٔیطضا كاضٔی پاچ٠ ًٜاضیپطٝاضی



هاضیاٙػٔیطضا پطٝا٠ٛ پیكٌٜاضیپطٝاضی

رٞت٠ُْٜ آها ُٔی رٞت٠ٜپطٝاضی

ؾطٝٛساٙؿالٗطضا ؿلٞضی پطٝاضی

ُی٠ٔ پطزؾطٗصطلی زای٘ی ُی٠ٔ پطزؾطیپطٝاضی

ًیاؾطاٗح٘س اٗیٜی ٗطیساٛی پطٝاضی

تاالٗح٠ٔ چًٞإقؼثاٛؼٔی ٛساییپطٝاضی

ؾطٝٛساٙصازم اصالحی ٗیاٛس١یپطٝاضی

یٞؾق آتازاؾ٘اػیْ ض١ثطرٌتاریپطٝاضی

ؾطٝٛساٙرؼلط اقزؼی كطزؾطٝٛساٛیپطٝاضی

تٔؿ٠ٌٔ چًٞإٗطیٖ ًاظٖ ظازٟ ًؿ٘اییپطٝاضی

چًٞإح٘یس رٞازظاز١٘وتسضپطٝاضی

تاؿچ٠ ت٠ٜػثسا٠ٓ كالح تاؿیپطٝاضی

چٔیٌساٙطا١ط یاؾ٘ٚ چٌٔساٛیپطٝاضی

ز١ث٠ٜؾیسضضا ٗیطپؿٜسیسٟ ز١ث٠ٜپطٝاضی

ق٢طؾتاٙحؿٚ ا٢ٛاضی هاضیاٛیپطٝاضی

ٛصطا٠ٓ آتازاح٘سكالحی ٛصطا٠ٓ آتازیپطٝاضی

ؾطٝٛساٙٗطیٖ حؿإ ضٝزتطزٟپطٝاضی

ؾطٝٛساٙظیٜة ذٞـ صٞضتپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيكطاٗطظ اٗیٜی ٝیكٌاییپطٝاضی

ؾطاٝاٙآشض رسی ؾطاٝاٛیپطٝاضی

تیذػٔی ٛٞضٝظی تساؿیپطٝاضی

چٜچ٠ٛوی ضضایی چٜچ٠پطٝاضی

ُیٔٞاٗطیٖ ٗوتسض ُیٔٞاییقیطی

كطقٖ تاالٗح٠ٔحؿیٚ هٜثطظازٟ كطق٘یپطٝاضی

ُیٔٞازقتاٙظ١طا تػٛسی پطٝاضی

آٓ٘اٙتاهط ٌٗٔی ذكٌثیزاضیقیطی

ًٞیدٗح٘سضضا صلتی ًٞیریپطٝاضی

آهاؾیسقطیقٗؼص٠ٗٞ اتطا١ی٘ی تاظٟ آتازی ُٔٞٛساٛیقیطی

ٗیاٛسٟؾیساؾ٘اػیْ اتطحی ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

تیزاضت٠ٜحؿٚ ٗطازی پطٝاضی

ًالچاٟ زٕٝت٢٘ٚ ٓطاكت ًالچا١یقیطی

ؾسٟحؿیٚ ٢ٗطی ؾس١یپطٝاضی

ككتٖكاط٠٘ ٗؼصٞٗی ككت٘یپطٝاضی



كرط آتازظیٜة ؿالٕ ٛػاز ٓیچا١یپطٝاضی

هاضیاٙؾؼیس ؾطتاظی هاضیاٛیپطٝاضی

تیزاضت٢ٗ٠ٜسی اًثطپٞض طآ٘یپطٝاضی

ٛكطٝزًْؾیسٗحؿٚ حؿیٜی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

ق٢طؾتاٙٗح٘ٞز یعزاٛی ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

تاظهٔؼ٠ ٗٔياككیٚ ٢ٗطی تاظهٔؼ٠پطٝاضی

طاضٗؿطاتطا١یٖ توی پٞض طاضٗؿطیپطٝاضی

ٛكطٝزًْػٔی ًٞچٌی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

ٗیاٙ ُلك٢ٗ٠ٜاظ ؾٔی٘اٛی ًٞیریپطٝاضی

ككتإضضا زاٝضی اٗكیپطٝاضی

ككتٖٗح٘ستوی ٛٞیسی ككت٘یپطٝاضی

حكٌٞاٗح٘سحؿیٚ  ٗح٘سیقیطی

ُطكٖٗح٘سضضا ًاظ٘ی ظازٟ ُطك٘یپطٝاضی

ُیْ پطزؾط قؼثاٙ آضیاٙ كطپطٝاضی

ُیْ پطزؾط كطاٗطظ ػٔیعازٟ ٠ُٔ پطزؾطیپطٝاضی

ٛكطٝزًْٗزثی هاؾ٘ی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

تٔؿث٠ٜقٌٞك٠ ضقیسی ٗػز١یپطٝاضی

تیزاضذا٠ٓٗٞؾی ضحی٘ی تطظٓویپطٝاضی

پؽ ٝیك٠ٗطضی٠ ًاٝؾی طٞالپطٝاضی

ٗیاٛسٟؾطاٛؼٔی ذاٝضی ٗیاٛس١یپطٝاضی

ؾٌاچاءضؾتٖ ٗطازی پٞض رٞت٠ٜپطٝاضی

ككتٖٗحؿٚ ًطیٖ پٜاٟ ككت٘یپطٝاضی

ككتٖٗح٘سٛصیطی پٞضككت٘یپطٝاضی

تٔؿ٠ٌٔ ؾیساتٞآواؾٖٗح٘ٞز توٞی تٔؿیپطٝاضی

ُیالٝٛساٙٗح٘سضضا حوی صلتپطٝاضی

تاالُلك٠ٗػُاٙ ٛٞضیپطٝاضی

ُٞضابیؼوٞب پط١یعًاض ذاراٛیپطٝاضی

ضٝزتطزٟقؼثاٙ اٝضؾاء ضٝزتطزٟپطٝاضی

پؽ تیزاض ُلك٠ظ١طا ذٞقثیٚ ُیٔٞاییپطٝاضی

ُآكریْٗزیس صازم ٛػاز ٛلٞتیپطٝاضی

پاچٌٜاضآ٠ٜٗ ظٗاٛی پاچ٠ ًٜاضیپطٝاضی

ًٜؿؿتاٙؾاٗاٙ اح٘سی ًٜؿؿتاٛیپطٝاضی

كتاتٞٗزیس ٛٞضٝظ پٞض كتاتٞپطٝاضی



ًیاؾطاٗح٘س ض١ثط چًٞاٗیپطٝاضی

ؾوآٌؿاضق٢طتاٛٞ یٞؾلی چ٘اچایی ٗوسٕپطٝاضی

ُی٠ٔ پطزؾطٗح٘سضضا ذٞقسّ ٓٞی٠پطٝاضی

تٌٔسٟٗطضی٠ اصـطپٞضًیٜزاٟپطٝاضی

ضٝزتاضًیؾیسٟ ١ارط ٗیطی ٛػازضٝزت٠ٜپطٝاضی

چٜچ٠كرطآسیٚ ز١واٛیپطٝاضی

ٗالؾطاٗاظیاض اقطف ٗالؾطاییپطٝاضی

ًآ٘طظػٔیطضا ٛصیطی ًآ٘طظیپطٝاضی

اٗك٠ػٔی ١اق٘یاٙ ًطتٌٜسی پطٝاضی

تٔؿث٠ٜٗٞؾی ػٔیعازٟ حكٌٞاییپطٝاضی

ٖٛ ٖٛ آتاز٢ٗسی ًاظٖ پٞضُٞضاتؿطیپطٝاضی

ً٘اًْ پیطتاظاض٢ٗسی ًاضُطپٞضً٘أًیقیطی

ریطؾطچًٞإؾیسضضا ضقیسی چًٞاٗیپطٝاضی

زٓچ٠ًاٗطاٙ صثح ذیع زٓچ٠پطٝاضی

كرطآتازٗؼص٠ٗٞ ػثاؼ زٝؾت كرطآتازیپطٝاضی

كرطآتازظ١طا تازتسؾتپطٝاضی

ُیٔٞازقتاٙاًطٕ زؾتٌاضپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيحؿیٚ حؿیٜی ٝیكٌاییپطٝاضی

رٔیٌسا٢ٗٙطاٙ كٔیحیپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيت٢٘ٚ ضؾتِاضپطٝاضی

ًالچاٟ اّٝٗح٘سضضا یؼوٞتی ًالچا١یقیطی

ضاؾت٠ ًٜاضكطِٛیؽ ضؾٞٓی ذ٘اٗیپطٝاضی

ؾطاٝاٙحؿیٜؼٔی ًكتٌاض ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

ككتٖضؾّٞ ػطاییاٙپطٝاضی

ریطؾطچًٞإٛٞیس ذعٓیپطٝاضی

تٔؿ٠ٌٔ چًٞإزاٝز ؿالٗی صلتپطٝاضی

ضقت اتازٗزتثی پیطٝظضإپطٝاضی

ق٢طؾتاٙٗزیس ؾاػسی ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

ُی٠ٔ پطزؾطضح٘ت ای٘اٛی ٠ُٔ پطزؾطیپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙیٞؾق پٞضآهایی ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

١ٜسٝا٠ٛ پطزؾط٢ٗسی هطتاٛؼٔی ظازٟ ٗحؿٜیپطٝاضی

چًٞإیٞؾق ٛیاظٜٗس ذٞاچٌیٜیپطٝاضی

آری تٞظای٠ٗح٘سػٔی راٝیسپطٝاضی



رٞت٠ٜٗح٘سضضا ػثازی رٞت٠ٜپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيػٔی اصـط حؿٚ ظازٟ ٝیكٌاییپطٝاضی

ٛكطٝزًْكطقیس ظاضع ٗیاٛس١یپطٝاضی

تٌٜسٟ یسا٠ٓ تاهطی تٌٜسٟپطٝاضی

آی٠ٜ ٝضضهی٠ پٞضًٜؿؿتاٛیپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيرؼلط پٞضهطتاٙ ٝیكٌاییپطٝاضی

ٗیاٛسٟضضا ؿالٗی ٗیاٛس١یپطٝاضی

آیی٠ٜ ٝضٗزیس كالح آی٠ٜ ٝضیپطٝاضی

چآٌف التٜٗیط پٞضٗحؿٚ حؿٚ ًیازٟپطٝاضی

آیی٠ٜ ٝضٗح٘س ٗطازی ًیاؾطاییپطٝاضی

چاكٞچاٟضٝظت٠ ضضایی چاكٞچاییپطٝاضی

ؾطٝٛساٙػٔیطضا ٗك٢سی ؾطٝٛسیپطٝاضی

ریطؾطچًٞإٗٞؾی حؿٚ ظازٟ چًٞاٗیپطٝاضی

ٗیكاٜٗساٙح٘یس زٝؾتساض ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

تاظهٔؼ٠ اًثطحٞضی٠ صحت تاظهٔؼ٠پطٝاضی

پی٠ٔ زاضتٚؾیساح٘س ً٘أًیپطٝاضی

تٌٜسٟ ضضا ٢ٗسٝی تٌٜسٟپطٝاضی

ؾطٝٛساٙٗح٘سرؼلط هٔی ظازٟ ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

تاالُلك٠ؿالٗحؿیٚ ا٢ٛاضی تاالُلك٠پطٝاضی

ًٔف طآكاٙضٝح تاد ؾاؾاٛی ظاٝی٠پطٝاضی

تْ٘ قیطًٟٞٗؿؼٞز اؾ٘اػیْ ظازٟ ت٘ٔیپطٝاضی

تٌٜسٟ ١اٛی٠ ؾٜ٘سض تٌٜسٟپطٝاضی

پیكٌٜاضٗطتضی یٌطَٛ پیكٌٜاضیپطٝاضی

ؾوآٌؿاضٗؼص٠ٗٞ ؿ٘عٟ ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

چٜچ٠ػٔیطضا اٗیسی چٜچ٠پطٝاضی

ًسٝ ؾطاایطد ٗحثی ًسٝؾطاییپطٝاضی

ق٢طؾتاٙظ١طا ذٜساٙ ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ػٔی ًاؾث٠ِٔ پطزؾطیپطٝاضی

رٞتیزاضًْاتطا١یٖ ضضاظازٟ ضٝزًٔیپطٝاضی

ت٢ساٙهاؾٖ ػثاؾی ت٢ساٛیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠هطتاٙ صآح طآ٘یپطٝاضی

تاظهٔؼ٠ اًثط١ازی رؼلطی پٞضپطٝاضی

پاچٌٜاضكطیس ٗظ٢طی پاًٜاضیپطٝاضی



كٞٗٚ ٗح٠ٔ قیزاٙؾیساٗیٚ ٗٞؾٞی قیزاٛیپطٝاضی

زٓچ٠ٗح٘سحؿیٚ اتطا١ی٘یپطٝاضی

تاظهٔؼ٠ زغؾتاض كطظا٠ٛ تاظهٔؼ٠پطٝاضی

ُیالٝٛساٙظیٜة ضٗضاٙ پٞض ًیاؾطائیپطٝاضی

آی٠ٜ ٝضاتطا١یٖ ؿالٗی آی٠ٜ ٝضیپطٝاضی

ؾطاٝاٙٗطتضی ظیاضتی ؾطاٝاٛیپطٝاضی

ذآٌیتوی زٓیطی ُیٔٞائیپطٝاضی

ُطكٖتوی پط١یعًاض ذاراٛیپطٝاضی

ُیؿاٝٛساٙٗح٘س كطز ُیؿاٝٛساٛیپطٝاضی

زاكؿاضظٗاٙ حن زٝؾت پؿیراٛیپطٝاضی

ای٘ٚ آتازحؿٚ ٛظطی ای٘ٚ آتازیپطٝاضی

آهاؾیسقطیقٛظإ ه٘یپطٝاضی

ًالچاٟ اّٝػٔی ضضا ضذكاٙ ًالچا١یپطٝاضی

آظز١اًیاؾ٢یال ضازیٞ چپٌیپطٝاضی

ِٜٗٞز٢ٟٗسی ٛرث٠ ؾیا١ِْ ٗح٠ٔپطٝاضی

قید ػٔی تؿتػٔیطضا ضؾت٘ی ٛصطا٠ٓ آتازیپطٝاضی

كٌٔسٟػثاؼ ؿالٕ پٞض كٌٔس١یپطٝاضی

كرطآتازظ١طا هصیط ایچا١ی پطٝاضی

پؽ ٝیك٠ٗؿؼٞز ضح٘تی پی ٝیك٠پطٝاضی

تٞؾطاٝٛساٙت٢طٝظ كطخ تٞؾطٝٛساٛیپطٝاضی

ًكْ ٝضظّظ١طا اًثطی ًكٔیپطٝاضی

چآٌف التصـطی پٞضحیسض تٞچا١یپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيٗح٘سػٔی ذٞقطٝی اصٔیپطٝاضی

ٝیكٌاٜٛيٗح٘سحؿیٚ حاٗسیپطٝاضی

اؾالٕ آتازؿالٗؼٔی ػعیعی زٓچ٠پطٝاضی

ؾطاٝاٙحؿیٚ ١ازی پٞض ؾطاٝاٛیپطٝاضی

اؾالٕ آتازػٔی زازز١كیپطٝاضی

ؾطاٝاٙإ آثٜیٚ ضح٘اٛی حٔی٠٘ راٛیپطٝاضی

ؾطاٝاٙایطد اًثطٛػاز ٛاقیپطٝاضی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ٗح٘س ذیطاٛسیفپطٝاضی

ٛكطٝزًْؾ٘ی٠ ظاضع ٗیاٛس١یپطٝاضی

ٝیكٌاؾٞه٠ؾیسٟ ٗتیٚ ٗٞؾٞی ٝیكٌائیپطٝاضی

ؾٌاچاءپطٝا٠ٛ ٢ٗطپٞضی ق٢طؾتاٛیپطٝاضی



ؾطٝاٙػٔی ضضا چٞپاٙ ق٢طؾتاٛیپطٝاضی

رٔیساٙؾٌی٠ٜ ضتیؼی ریٔساٛیپطٝاضی

١ٜسٝا٠ٛ پطزؾطصاحث٠ كتحی ككت٘یپطٝاضی

تؿت٠ زیٖٝٓی ازیثی تؿت٠ زی٘یپطٝاضی

ؾطٝٛساٙٗٞؾی اٗیٚ ؾطٝٛساٛیپطٝاضی

آی٠ٜ ٝضاح٘س ذاٛی آی٠ٜ ٝضیپطٝاضی

ذٜاچا٢ٟٗسی اتطا١ی٘ی ذٜاچاٟپطٝاضی

ًؿاضطا١طٟ هٞیسّ ًؿاضیپطٝاضی

ُیْ پطزؾط ٗطتضی زضٝیف ًطزاضپطٝاضی

ككٌچ٠ٗٞٛا هٔی پٞض ككٌچ٠پطٝاضی

ؾطٝٛساٙٗح٘س٢ٗسی رٞازی ؾطٝٛساٙپطٝاضی

ؾوآٌؿاض٢ٗطی ػٔیعازٟ ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

ؾوآٌؿاضؾطٝض هٔی پٞضپطٝاضی

ُیالٝٛساٙهاؾٖ پٞض١ٝاتی ُیالٝٛساٛیپطٝاضی

ؾٌاچاءٗح٘س ػثاؼ ٛػازًاض ؾیساٛیپطٝاضی

ًطتاؾسٟٛازض صاتط طٔة ٗیكاٜٗساٛیپطٝاضی

ُیالٝٛساٙصلط ػٔیعازٟ ٗیاٛس١یپطٝاضی

ػٔی تٞظای٠ػٔی ٛوی قیسایی تعای٠پطٝاضی

ُطكٖحؿیٚ رؼلطی ٗصطزقتیپطٝاضی

ٗیاٛسٟطا١طٟ هاؾ٘ی ٛكطٝزًٔیپطٝاضی

رٞضیابذسیز٠ ُٞزضظٝٛس چِیٜیپطٝاضی

زٝآب ٗطزخضضا پطٛساٙپطٝاضی

ٛاضٛزِْاح٘س ٓطیق ظازٟ ؾوآٌؿاضیپطٝاضی

ٝضاظُاٟكطقت٠ آظاز اٗكیپطٝاضی

زٝآب ٗطزخٗحسرٞاز حوِٞ ٗطزذیپطٝاضی

آری تٞظای٠ذؿطٝ ٗوسؾی آری تٞظٟپطٝاضی

ؾطٝٛساٙح٘یس قؼثاٛیاٙپطٝاضی

كٌٔسٟصلط ضٝحی كٌٔس١یپطٝاضی

پیك٠ ٝضهاؾٖ كطز پیك٠ ٝضیُاٝقیطی

صیوالٙ ٝضظّٗطیٖ ٗؼتسّ صیوالٛیپطٝاضی

ًؿاض١ازی ٗزطز ذكت ٗؿزسیپطٝاضی

ًٜاضؾطؾؼیس ٓطیلی ًٜاضؾطیپطٝاضی

تٞچاٟ آٓ٘اٙكض٠ ضقیسپٞض تٞچا١یپطٝاضی



ٗصط زقت ت٢عاز ٗؿؼٞز ٗا١طٝتاؽ پطٛسُاٙ

ٛاضٛزِْپطٝضـ تٞهٔ٘ٞٙ ُٞقتی

ظضرٞبًطیٖ ًاظ٘ی ُیؿاٝٛساٛیپطٝضـ ٝ تٌخیط هٜاضی

ٛاضٛزٌْاتطا١یٖ  ظاضػیپطٝضـ ٝ تٌخیط هٜاضی

ٛرْ پیٞٛساًٙاضذا٠ٛ رٞر٠ ًكی

ًلتطٝزًاضذا٠ٛ رٞر٠ ًكی

ًلتطٝز ؿالٗطضا صساهت ٗػز١یًاضذا٠ٛ رٞر٠ ًكی

ذٜلچ٠ًاضذا٠ٛ رٞر٠ ًكی

زٝٓت اتازًاضذا٠ٛ رٞر٠ ًكی

ًٔف طآكاًٙاضذا٠ٛ رٞر٠ ًكی

ٛرْ پیٞٛساٙٗطؽ ارساز ُٞقتی

ؾٌٔی ؾطالًاٙ ٗطؽ ارساز ُٞقتی

ؾٌٔی ؾطالًاٙ ٗطؽ ارساز ُٞقتی

ؾٌٔی ؾطالًاٙ ٗطؽ ارساز ُٞقتی

ػعیعًیاٙ ٗطؽ ارساز ُٞقتی

ػعیعًیاٙ ٗطؽ ارساز ُٞقتی

ًچاءٗطؽ ٗازض ُٞقتی

چپط پطز ظٗاٙٗطؽ ٗازضُٞقتی

ق٢طؾتاٙٗطؽ ٗازضُٞقتی

ز٠ٜ١ ؾطقیزاٙٗطؽ ٗازضُٞقتی

ز١ث٠ٜٗطؽ ٗازضُٞقتی

ُیْ پطزؾط حؿیٚ ػاقٞضیٗطؽ ٗازضُٞقتی

ت٢ساٙٗطؽ ٗازضُٞقتی

رُٞٔثٜساٙػثاؼ ٓطلی ٗطؽ ٗازضُٞقتی

ٝضاظُاٟٗطؽ ٗازضُٞقتی

ٛرْ پیٞٛساٙٗطؽ ٗازضُٞقتی

ًچاءٗطؽ ٗازضُٞقتی

ٛصطا٠ٓ آتازٛٞیس طآ٘یٗطؽ ٗازضُٞقتی

ًچاٗطؽ ٗازضُٞقتی

ُیْ پطزؾطٗطؽ ٗازضُٞقتی

ت٢ساٙ صلط ػٔی  ٛٞیس طآ٘یٗطؽ ٗازضُٞقتی

ت٢ساٙٗطؽ ٗازضُٞقتی

ًسٝؾطاٗح٘س ٛٞیس طآ٘یٗطؽ ٗازضُٞقتی



ضٝزتاضًیػثسا٠ٓ ٛٞیسطآ٘یٗطؽ ٗازضُٞقتی

ًچاٗطؽ ٗازضُٞقتی

رٞضقطپاییٚٗطؽ ٗازضُٞقتی

ت٢ساٙٗطؽ ٗازضُٞقتی

ت٢ساٙٗطؽ ٗازضُٞقتی

ًسٝؾطاٗصطلی ٛٞیسطآ٘یٗطؽ ٗازضُٞقتی

ضٝزتاضًیٗطؽ ٗازضُٞقتی

ًٔف طآكاٙهطتاٙ  كط١ازٜٗفٗطؽ ٗازضُٞقتی

كٌٔسٟٗطؽ ٗازضُٞقتی

طثآٞٛساٙٗح٘س ٌٗتؿةپطٝضـ ؾَ ٢ِٛثاٙ

ًسٝؾطاػثاؼ صساهتٛی٘چ٠ ُٞقتی

اتطا١یٖ ؾطاٛی٘چ٠ ُٞقتی

هلل ًاءٛی٘چ٠ ُٞقتی

ًت٠ ؾطٛی٘چ٠ ُٞقتی

ؾٌٔی ؾطٗطؽ ُٞقتی

ًٔف طآكاٙٛی٘چ٠ ُٞقتی

ًلتطٝزٛی٘چ٠ ُٞقتی

تٔؿ٠ٌٔٛی٘چ٠ ُٞقتی

ضاؾت٠ ًٜاضٛی٘چ٠ ُٞقتی

چًٞإ تا ال ٗح١٠ٔٞقَٜ اككاضیٛی٘چ٠ ُٞقتی

طثآٞٛساٙضٝظیتا ػؿِطی ظازٟٛی٘چ٠ ُٞقتی

ُٞضاتزیط صحطاٛی٘چ٠ ُٞقتی

تاظاض ٗح٠ٔ ذ٘إٛی٘چ٠ ُٞقتی

اقٜ٘اٙ طآٖؾاؾاٙ ؾ٘یغ ظازُاٙٛی٘چ٠ ُٞقتی

هلل ًاءٗح٘سصازم ػلاییٛی٘چ٠ ُٞقتی

ریط ؾط چًٞإٛی٘چ٠ ُٞقتی

زاكچاٟٗح٘سٛوی اكتراضیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ذ٘ا١ٕازی هاؾ٘یاٙٛی٘چ٠ ُٞقتی

چًٞإٛی٘چ٠ ُٞقتی

تٔؿ٠ٌٔاتطا١یٖ ٗرتاضیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ضاؾت٠ ًٜاضحؿیٚ زٓیطی ذ٘اٗیٛی٘چ٠ ُٞقتی

حاری تٌٜسٟح٘یس یاضٛسیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ریط ؾط چًٞإحزت اٛسیك٠ ٜٗسٛی٘چ٠ ُٞقتی



هلل ًاء٠ٗ توٞی ٗؼصٞٗیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ُٞضاتزیط صحطاًطیٖ اػٔ٘ی ٛصةٛی٘چ٠ ُٞقتی

تاظاض ٗح٠ٔ ذ٘إٗح٘س حؿٚ حوِٞ ذ٘اٗیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ككت٠ٌٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٗطظزقتٗح٘س حؿیٚ چیٜی چیاٙ ٗوسٕٛی٘چ٠ ُٞقتی

ططاظًٟٞپطٝاضتٜسی ُٞؾا٠ٓ

صیوالٙ ٝضظّؾ٘یؼیپطٝاضتٜسی ُٞؾا٠ٓ

كطقٌی چطًإػاتس ٛظطی ٜٗتظطٛی٘چ٠ ُٞقتی

تٞى ؾطقیزاٙایلا ٗؼت٘سی ػطاهیٛی٘چ٠ ُٞقتی

چًٞإٗح٘ٞز حوِٞی اقٌیٌیٛی٘چ٠ ُٞقتی

هلل ًاءحؿیٚ ٛوی ٢ٗط طثاػیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ؾٌاچاٗح٘س حؿیٚ ضٝؾتایٛی٘چ٠ ُٞقتی

ؾطٝٛساٙؾیاٝـ اح٘سیٛی٘چ٠ ُٞقتی

رٞت٠ٜٗح٘س رٞاز یٌتائیٛی٘چ٠ ُٞقتی

هاضیاٙزاٝز هاؾ٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٝضاظُاٟ ٗح٘س تاهطًاٗیابٛی٘چ٠ ُٞقتی

پیكٌٜاض ٛی٘چ٠ ُٞقتی

تیزاض پؽ اّٝضح٘ت ٜٗاكی زضٝٛی٘چ٠ ُٞقتی

زٝٓت آتازٗح٘سضضا اٗیٜیاٙٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٛكطًْٝحؿٚ ذٞئیٜی ١اٛی٘چ٠ ُٞقتی

تٌٜسٟٛاصط تاهطی  پٞضٛی٘چ٠ ُٞقتی

ضٝزتطٟٛی٘چ٠ ُٞقتی

چًٞإػثاؼ صلطی چًٞاٗیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ُیْ پطز ؾطٛی٘چ٠ ُٞقتی

ضٝزتطزٟضضا كصیحیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٝیكٌا ٜٛيؾاؾاٙ ظائطحاتتٛی٘چ٠ ُٞقتی

ضٝز تطزٟحثیة ا٠ٓ ُطك٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

ًكْ ٝضظّؾیسًاظٖ ضضٞیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ت٢ساٙٗح٘سحؿیٚ  زاٝضی ضٝزتطزٟ ٛی٘چ٠ ُٞقتی

طآٖ ؾ٠ قٜث٠ٗح٘س ضٝزًی ٛی٘چ٠ ُٞقتی

ُیْ پطزؾطاتطا١یٖ كطظا٠ٛٛی٘چ٠ ُٞقتی

ًٜؿتاٙؿالٗطضا ؾ٘اٗیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ق٢طؾتاٙٛی٘چ٠ ُٞقتی



ت٢ساٙٛی٘چ٠ ُٞقتی

زٝٓت آتازٛی٘چ٠ ُٞقتی

زضٟ پكت ؾطاٝاٙ ٛی٘چ٠ ُٞقتی

ت٢ساٙٛی٘چ٠ ُٞقتی

پیكٌٜاضكطیسٝٙ پطٝا٠ٛ ٛكطٝز ًْٛی٘چ٠ ُٞقتی

ق٢طؾتاٙاتطا١یٖ پٞضتویٛی٘چ٠ ُٞقتی

حؿٚ آتازٗح٘سضٝزًی ٛی٘چ٠ ُٞقتی

اتطا١یٖ ؾطاٗح٘س حؿیٚ ُیالٛپٞضٛی٘چ٠ ُٞقتی

اتطا١یٖ ؾطاهاؾٖ ؿالٗیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ُٞضاتؿطٛی٘چ٠ ُٞقتی

پیطتؿت ٓٞٓ٘اٙحؿیٚ ٛٞضترفٛی٘چ٠ ُٞقتی

اتطا١یٖ ؾطا ٛی٘چ٠ ُٞقتی

رؼلط آتازیحیی ػٔیعازٟٛی٘چ٠ ُٞقتی

ضقت آتازٗح٘س  اتطا١یٖ ٛٞیس طآ٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

ضقت آتازضحیٖ ٛٞیس طآ٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

طاضٗؿطكطظیٚ صآح پٞضٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٓٞٓ٘اٙحؿیٚ ذطیثاٛیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ُیٔٞاح٘یسضضا اًثطپٞض ترؿ٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٗاٗٞزاٙٗطتضی اٛصاض ٛیاٛی٘چ٠ ُٞقتی

كرطآتازٛی٘چ٠ ُٞقتی

چٞٛچٜاٙ ٝٓی ٛازضی ت٢ساٛیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٓیچاء یٞؾق تطظیٚٛی٘چ٠ ُٞقتی

تٞچاٟ آٓ٘اٙػیٜؼٔی ظًی چ٘اچائیٛی٘چ٠ ُٞقتی

كرطآتازاتطا١یٖ ضقیسیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ظ١ٜسٟػثاؼ ضتیؼیٛی٘چ٠ ُٞقتی

كرطآتازح٘یس هطتاٛیٛی٘چ٠ ُٞقتی

كرطآتاز ٗح٘سٛوی قٌاضؾطائیٛی٘چ٠ ُٞقتی

رٔیساٙصآح اٗیسیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٓیچاق٢طی ضضا ظازٟ ٛیاٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٓیچاء٢ٗسی ًاٟٝ ٗوسٕٛی٘چ٠ ُٞقتی

اؾطٔيٛی٘چ٠ ُٞقتی

قیراٙ ُلك٠ؾیسرٞاز اٗیطیٛی٘چ٠ ُٞقتی

چاكچاٟٗطتضی ایعزیٛی٘چ٠ ُٞقتی



اؾطٔيٗح٘ٞز حؿیٚ پٞضٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٓیچاءٗح٘س ػٔی زضٝیفٛی٘چ٠ ُٞقتی

ذكٌطٝزاتطا١یٖ ضٗضاٙ ٛیایٛی٘چ٠ ُٞقتی

پیطتاظاض ٗطتضی اتطا١ی٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

تیزاض ًٜاضًطٕ ًطی٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

كٌٔسٟاٗیطحؿیٚ اصلیاءٛی٘چ٠ ُٞقتی

آكا ؾیس قطیق١ازی ُٔی پٞض ٝٓ٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٗح٘س اتاز ػٔیطضا ١ٞقٜ٘س اؾسیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ظ١ٜسٟصسف ٗح٘ٞزیٛی٘چ٠ ُٞقتی

كرطآتازؾیس ػٔی ٗٞؾٞیٛی٘چ٠ ُٞقتی

كرطآتازٛی٘چ٠ ُٞقتی

ریٔیساٙحثیة ضتیؼیٛی٘چ٠ ُٞقتی

صیوالٙ ٝضظّؾیسٟ ظ١طا ٝٓ٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

ُیْ پطزؾطٗح٘س ٛٞیسطآ٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

ذٜلچ٠ػٔیطضا حؿیٚ ٛػازٛی٘چ٠ ُٞقتی

كٌٔسٟٗح٘س ذاٛیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ؾیا١ٌٔٞٛساٙػٔی تیٞ پٞضٛی٘چ٠ ُٞقتی

ؾیا١ٌٔٞٛساٙضحیٖ ٛٞیسطآ٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٓیچاٛی٘چ٠ ُٞقتی

اح٘س ُٞضابضضا ٗح٘سظازٟٛی٘چ٠ ُٞقتی

پؿیراٙٛی٘چ٠ ُٞقتی

ترؿٖ الًاٙٛی٘چ٠ ُٞقتی

الًاٙر٘كیس رٞازیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ؾیا١ِٞٛساٙٛی٘چ٠ ُٞقتی

اح٘س ُٞضابؾپ٢ط حاً٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

تیزاضت٠ٜاؾ٘ؼیْ ط٢یطیٛی٘چ٠ ُٞقتی

اح٘س ُٞضابٛی٘چ٠ ُٞقتی

ذكت ٗؿزسحؿیٚ ضٝحی كٌٔس١یٛی٘چ٠ ُٞقتی

ًٟٞ یدؾیسٗصطلی  اٝٓیاییٛی٘چ٠ ُٞقتی

ضراًْٛی٘چ٠ ُٞقتی

ؾٌٔی ؾطالًاٙٛی٘چ٠ ُٞقتی

اؾٌسٟ ٛی٘چ٠ ُٞقتی

پؽ ٝیك٠ٗح٘س ك٢یٖ ذٞاٟٛی٘چ٠ ُٞقتی



ًتیِطپی٘اٙ ضاٟ پی٘اییٛی٘چ٠ ُٞقتی

ضٝاریطٗح٘س ضضا صآحی ٗحثٞبٛی٘چ٠ ُٞقتی

ُٞضاب ٝضظّؿالٗؼٔی تاهطی ؾٌٔی ؾطیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ًؿثد كٌٔسٟر٢اٛساض اؾسی  ت٘طیٚٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٛاضٛزٌْصازم تؼیسی پؿیراٛیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ًیتِطٗح٘س ضضا  پاضؾا ؾٌٔی ؾطیٛی٘چ٠ ُٞقتی

پؽ ٝیك٠ٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٛاضٛزٌْٗح٘س حؿیٚ حزاظیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ًٔف طآكاٙ حؿیٜحویوی پٞضٛی٘چ٠ ُٞقتی

ُآف ٗح٠ٔؾؼیس ذؿطٝی ٗوسٕٛی٘چ٠ ُٞقتی

كٌٔسٟحؿٚ ذٞق٠ چیٚ ُیٔيٛی٘چ٠ ُٞقتی

ُآكریْٛی٘چ٠ ُٞقتی

ُطا٢ٗ٠ًسی ذیاتاٛیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ضراًْٛی٘چ٠ ُٞقتی

ؾٌٔی ؾط الًاٙاؾ٘ؼیْ ضح٘تیٛی٘چ٠ ُٞقتی

اح٘س ُٞضابر٢اٛثرف ضح٘تیٛی٘چ٠ ُٞقتی

پؽ ٝیك٠اصـط ت٢٘تٚٛی٘چ٠ ُٞقتی

تٔؿ٠ٌُْٔ ضٗضاٛیٛی٘چ٠ ُٞقتی

الًاٙ ٛی٘چ٠ ُٞقتی

ؾیا١طٝزٛی٘چ٠ ُٞقتی

ؾیا١ِٔٞٛساٙٛی٘چ٠ ُٞقتی

ذٜلچ٠ػثسآطضا قا٠ٛ چیاٙٛی٘چ٠ ُٞقتی

ترؿٖحؿیٚ ٛؼی٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

پؽ ٝیك٠ ٛی٘چ٠ ُٞقتی

ِٜٗٞزٟ ػٔی حؿیٚ پٞضٛی٘چ٠ ُٞقتی

تیزاضپؽٝحیس ضٝقٜسّ تٞاٛاٛی٘چ٠ ُٞقتی

كٌٔسٟحؿیٚ ٛٞظازٛی٘چ٠ ُٞقتی

ضقتحؿٚ ذاٙٛی٘چ٠ ُٞقتی

ططاظًٟٞٛی٘چ٠ ُٞقتی

الًاٙٛی٘چ٠ ُٞقتی

اح٘س ُٞضاب٢ٗسی كطذیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ُآف ٗح٠ٔػٔیطضا ٝاحسی

پؽ ٝیك٠ٛی٘چ٠ ُٞقتی



ططاظًٟٞػٔیطضا توٞی ضازٛی٘چ٠ ُٞقتی

ضقتضحیٖ ٛٞیسطآ٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

ؾیا١طٝزؾیس رٞاز ػٔٞی ٝٓ٘یٛی٘چ٠ ُٞقتی

ذاراٙحؿیٚ ػاقٞضیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ؾیا١ِٔٞٛساٙحؿٚ اضتاب ٛصیطیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ذٜلچ٠ٛی٘چ٠ ُٞقتی

ترؿٖیحیی ػٔیعازٟٛی٘چ٠ ُٞقتی

ترؿٖٗحؿٚ ٗٞزب ضاؾت٠ ًٜاضیٛی٘چ٠ ُٞقتی

ٗثاضى آتازٛی٘چ٠ ُٞقتی

تیزاضپؽٗیطقزاع حات٘ی

ضقتضح٘ت آتیاض ككت٘یظٛثٞضؾتاٙ

ضقتؿالٗطضا ُٔتادظٛثٞضؾتاٙ

ضقتٗح٘س ضضا ذٔیٔیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتهاؾٖ ٛصیطیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتهطتاٛؼٔی ػٔی پٞض ظٛثٞضؾتاٙ

ضقتقزاع اؾ٘اػیٔی ظٛثٞضؾتاٙ

ضقتٗٞؾی رٞاٛ٘طزیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتػعیعا٠ٓ یؼوٞتیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتٛطُؽ یِا٠ٛظٛثٞضؾتاٙ

ضقتػثاؼ شاًطیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتٗحؿٚ قیط ذاٛی ًطتٚظٛثٞضؾتاٙ

ضقتحؿٚ حؿٚ پٞض چ٘اچاییظٛثٞضؾتاٙ

ضقت١یثت اهلل حوسٝؾتظٛثٞضؾتاٙ

ضقتكط١َٜ قا١سیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتحؿٚ زاٌٜٗفظٛثٞضؾتاٙ

ضقتؾیس ٗزثتی ٗٞؾٞیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتق٘ؽ اهلل ػثاؾیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتقیطیٜؼٔی ػثاؾیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتحؿٚ حثیثی ظٛثٞضؾتاٙ

ضقتحؿٜؼٔی رثیثیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتحؿیٚ آتف ظٗعٕظٛثٞضؾتاٙ

ضقتػٜایت ١ًٞیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتحؿیٚ حؿٚ پٞضظٛثٞضؾتاٙ



ضقتًطیٖ ػثاؾیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتٗصطلی ٛیي ًاضظٛثٞضؾتاٙ

ضقتٗح٘س تواتٜیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتایطد صسیویظٛثٞضؾتاٙ

ضقتػ٘از آّ ؾیسظٛثٞضؾتاٙ

ضقتػثاؼ ٛائ٘یظٛثٞضؾتاٙ

ضقتػظیٖ ػثاؾیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتاح٘س ضكیؼیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتٗح٘س ٢ٗسی زٓساض ق٢طظٛثٞضؾتاٙ

ضقتتٜلك٠ ػثاؾیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتػٔی آظازظٛثٞضؾتاٙ

ضقتضٝاٛثرف تی ٛیاظظٛثٞضؾتاٙ

ضقتاٗیٚ ضح٘ت پٞض ظٛثٞضؾتاٙ

ضقتاٗیط  حاری اح٘سیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتاؾ٘اػیْ ٛؼی٘ی ظٛثٞضؾتاٙ

ضقتكطیثا ػٔیپٞضظٛثٞضؾتاٙ

ضقتػٔیطضا ظٗاٛیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتت٢طٝظ پٞض حیسض تٞچا١یظٛثٞضؾتاٙ

ضقتاح٘س پٞض حیسض تٞچا١یظٛثٞضؾتاٙ

ضقتػٔیطضا پٞض حیسض تٞچا١یظٛثٞضؾتاٙ

ضقتٗح٘سػٔی كتحی ٓیچا١یظٛثٞضؾتاٙ

ضقتت٢طٝظ ضرثی تاالُلك٠ظٛثٞضؾتاٙ

ضقتاح٘س ضیاء كرطآتازیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتضتیغ ٗٔي ٛػاز ٓی٘ٞییظٛثٞضؾتاٙ

ضقتػثاؼ ػثسی قیراٙ ُلك٠ظٛثٞضؾتاٙ

ضقتُساػٔی صازم ظازٟ قیراٙ ُلك٠ظٛثٞضؾتاٙ

ضقت١ٞقَٜ هطتاٛی ٛػاز تاالُلك٠ظٛثٞضؾتاٙ

ضقتٓیال حاٗیاٙظٛثٞضؾتاٙ

ضقتػثاؼ ػاطلیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتٗزیس ت٢ث٢اٛیظٛثٞضؾتاٙ

ضقتؿالٗحؿٚ پٞضقؼثاٙظٛثٞضؾتاٙ

ضقتؾ٘ای٠ كطد ظازٟظٛثٞضؾتاٙ

پؿیراٙ(ٗسیط ػاْٗ)اٗیٚ ػطایی ُٔرا٠ٛ



"٢ٗسی ٗطازیُٔرا٠ٛ

"ؿالٗؼٔی كالحتیُٔرا٠ٛ

"ٜٗیط ٗلطحیُٔرا٠ٛ

"٢ٗطزاز قطیلیُٔرا٠ٛ

"ٓیال ٗح٘سیُٔرا٠ٛ

"ٗح٘س ػٔی ٝطٚ آتازیُٔرا٠ٛ

"رالّ اًثط ٛیأُرا٠ٛ

"حؿیٚ ُْ پاؾریُٔرا٠ٛ

"ٗحؿٚ رٞازیاُٙٔرا٠ٛ

"ػٔیطضا ًاظٖ پٞضُٔرا٠ٛ

پیطتاظاضاؾ٘اػیْ ضظٗزُٞٔرا٠ٛ

پیطتاظاضػٔیطضا تٞحیسیُٔرا٠ٛ

"حك٘ت اهلل ٗح٘سُٜزیُٔرا٠ٛ

"ظ١طا تاهطیُٔرا٠ٛ

ٓكت ٛكاٛصطت اؾ٘یُٔرا٠ٛ

"ٗح٘سضضا پٞضحیسضُٔرا٠ٛ

"ٗحؿٚ پیچا١یُٔرا٠ٛ

"كطیسٟ ٗثصط رٞضقطیُٔرا٠ٛ

"حؿیٚ ذصٞصیُٔرا٠ٛ

"ؾیس ٗح٘س آها ؾیس ٗطتضی ُٔرا٠ٛ

زاضؾاظیٗح٘س ضضا زاضیاٛیُٔرا٠ٛ

"كطاٗطظ ػاقٞضیُٔرا٠ٛ

"ال٠ٓ ٗحؿٚ ٛػاز ٝ ٗطتضی تاهطیُٔرا٠ٛ

"اتٞآواؾٖ قطیؼتیُٔرا٠ٛ

"اؾ٘اػیْ پٞض حؿیٚ راٛعازُٟٔرا٠ٛ

"ػٔیطضا كطح پٞضُٔرا٠ٛ

"تاهط ظیٚ آؼاتسیٜیُٔرا٠ٛ

"كطاٗطظ ضضاییُٔرا٠ٛ

"كاط٠٘ هاؾ٘یُٔرا٠ٛ

"ٗح٘ٞز ضكیؼیاُٙٔرا٠ٛ

"ٗؼص٠ٗٞ ١سایتیُٔرا٠ٛ

ذ٘إاتطا١یٖ اٛصاضیُٔرا٠ٛ

ؾِٜطاؾ٘اػیْ ذٞقثابُٔرا٠ٛ



"   (ٗكاؿْ ذاِٛی)ظ١طا ٛٞضیُٔرا٠ٛ

"   (ٗكاؿْ ذاِٛی)كاط٠٘ ١٘طَُٛٔرا٠ٛ

"حؿٚ قاًطیُٔرا٠ٛ

"ؾؼیس ح٘یساٝؿٔیُٔرا٠ٛ

 "   (ٗكاؿْ ذاِٛی)صـطی ضرة پٞضُٔرا٠ٛ

"ػٔیطضا ٗٞحویُٔرا٠ٛ

ًٞچصل٢اٙٗح٘س ؾطاتیُٔرا٠ٛ

"ٗؼص٠ٗٞ ٛیٌرٞأُٟرا٠ٛ

"ظ١طا رؼلطیُٔرا٠ٛ

"ایطد ٗیٜٞییُٔرا٠ٛ

"كاط٠٘ قلیویُٔرا٠ٛ

"ٗح٘س ضضا صاتطیُٔرا٠ٛ

تٞٓیس كطآٝضزٟ ١ای 

اتطا١یٖ آؾایف(..زٝؽ،ٗاؾت،)ٓثٜی

الًاٙ،ق٢طى 

صٜؼتی

(ٗسیط ػاْٗ)ضٗضاٙ ظازٟ ذٞضاى اٗازٟ زإ

ؾِٜط،اؾالٕ آتاز 

ق٢ط صٜؼتی

ؾِٜط،ؾطاٝاٙ(ٗسیط ػاْٗ)ٗحونتؿت٠ تٜسی ُٞقت هطٗع

كاط٠٘ ػٔیعازٟ ت٘یعًاضؾطزذا٠ٛ تاالی صلط  تطای ٢ِٛساضی

ضقت،پؿتي 

ُٔؿاض

اح٘س ُٞضابٗح٘ٞز ذاٛعازٟ...ُْ ١ای ظیٜتی ٝ 

پیطتاظاضضذكازتٞٓیس ًٜٜسٟ اٛٞاع ازٝات ًكاٝضظی

ق٢طیاض ضٗضاٛیتٞٓیس ًٜٜسٟ زؾتِاٟ ١ای زضُٝط

ق٢طى صٜؼتی 

ؾلیسضٝز

 تٜی2000ؾطزذا٠ٛ 

ػطا ٝحیس تٜاؾاظ

ٓچ٠  –زاضؾاظی 

ُٞضاب

تؿت٠ تٜسی اٛٞاع ٗحصٞالت ذكٌثاض

ت٢طٝظ تٞؾاضی

ق٢طى صٜؼتی 

الًاٙ

ظیطزٟ –ذ٘إ ح٘یسضضا ًكٞضی...تٞٓیس اٛٞاع ًٜؿطٝ ٓٞتیا ٝ 

آد تیك٠(ٗسیط ػاْٗ)ػٔی ضٗضاٛیؾٞضتیَٜ تطٛذ

كطآٝضی ٝ تؿت٠ تٜسی چای

(ٗسیط ػاْٗ)كضْ ا٢ٔٓی

ق٢طى صٜؼتی 

ؾلیسضٝز

ذٞضاى آٗازٟ طیٞض

یٞؾق ٌٗٔی

ضٝؾتای - ذ٘إ

چًٞإ



- ؾِٜطكطآٝضی اٛٞاع تؿتٜی یری ٝ ٗیٟٞ ای

ٗزت٘غ )هكتإ

تحویواتی

 ٛی٠٘ صٜؼتی تـصی٠ ٗا١یاٙ ُطٗاتی

پاضى ػٖٔ ٝ كٚ 

آٝضی

كطآٝضی ٝ تؿت٠ تٜسی اٛٞاع ٗحصٞالت 

ػٔی ط٢طاٛچیاٙؿصایی

رازٟ اٛعٓی ذیاتاٙ 

ػطكاٙ

ٛظیط ؾثعیزات ؾطخ قسٟ ٝ ؿیطٟ

ػٔی ضؾتِاض

ال٠ٓ - ًٞچصل٢اٙ

زقت

كطآٝضی ٝ تؿت٠ تٜسی اٛٞاع ؾثعیزات

ؾیس ٗزیس ؾازات كطیعٛی

(ٗسیط ػاْٗ)  ؾطخ قسٟ ٝ ذإ

ؾطزذا٠ٛ زٝ ٗساضٟ

(ٗسیط ػاْٗ)قیطیٚ ضیحاٛی

ؾاذت٘اٙ - الًاٙ

ت٢عیؿتی

تؿت٠ تٜسی اٛٞاع ٗحصٞالت ؿصایی

ٛظیط حثٞتات ٝ تطٛذ ٝ ؿیطٟ
ًرَزچر

پسیراى

گالش هحلِ

پسیراى

پس ٍیشِ

تیجارکٌار

پسیراى

تیجارکٌار

پس ٍیشِ

زافسار

زافسار

سیاّگلًَساى

فلکسُ

سیاّگلًَساى

تازُ آتاز گالش هحلِ

صیقالى ٍرزل

سقالکسار

(ٗسیط ػاْٗ)ح٘یس زٛیایی 

ُطكٖ



سقالکسار

کیسارٍرزل

ٍیشکاٍرزل

سیوثر

فلکسُ

سیاّگلًَساى

سیاّگلًَساى

آقا سیس شریف

ًرَزچر

طرازکَُ

فرة

پیرتازار

هٌگَزُ

هثارک آتاز

هثارک آتاز

پیرزُ

پیرزُ

کفتِ رٍز

راستِ کٌار

هثارک آتاز

سیاُ اسطلد

طش

آلواى

سیاُ اسطلد

پیرتازار

کفترٍز

هٌگَزُ

راستِ کٌار

گرفن

رکي سرا

پیشِ ٍر

پیرکالچای

تیجارتٌِ

تیجارتٌِ

تیجارتٌِ

ٍیشکا سَقِ

زٍ آب هرزخ



طش

پاییي کَید

ذاجاى

گَراب

سَقِ

تیجارپس

تَسراًٍساى

هلل کاء

چَکام

تلسکلِ

هلل کاء

تاالهجلِ چَکام

چَکام

هیاًکل

چَکام

چَکام

تاالهجلِ چَکام

فرشکی

فرشکی

فرشکی

اشکیک

تاالهحلِ چَکام

تیجرٍزکل

ذَاچکیي

تیج

هصرزشت

جیرسرچَکام

تیجرٍزکل

اشکیک

هلل کاء

فرشکی

فرشکی

جیرسر تاقرذالِ

جیرسر چَکام

هلل کاء

جیرسر

هلل کاء



اشکیک

اشکیک

جیرسرچَکام

هلل کاء

تلسکلِ

تلسکلِ چَکام

ذَاچکیي

زاذل شْر

راستِ کٌارشیجاى

زٌِّ سرشیجاى

هیاى هحلِ شیجاى

شیجاى

زاذل شْر

زاذل شْر

چاپارذاًِ

زٌِّ سرشیجاى

(ذیرآتاز)راستِ کٌار

شیجاى

راستِ کٌار

زٌِّ سرشیجاى

فشتکِ اٍل

زیرزُ

شیجاى

چاپارذاًِ

فشتکِ اٍل

پشتستاى

پایین هحلِ شیجاى

شیجاى

جفرٍزتاال

هرززشت

زافچاُ

هرززشت

ترهچِ

تیسیِ

الت

هرززشت

فتاتَ



کَیشا

ترهچِ

ترهچِ

کالُ چاُ زٍم

کتکَل زافچاُ

کالُ چاُ زٍم

کالُ چاُ زٍم

کالُ اٍل

زافچاُ

اشوٌاًطالن

زافچاُ

هرززشت

کتِ سر

تیسیِ

فشتکِ اٍل

چَکام

کَیشاء

الت

ذَاچکیي

زافچاُ

زافچاُ

کٌِْ ذَاچکیي

هلل کاء

رٍزترزُ

رٍزترزُ

رٍزترزُ

زاذل شْر

رٍزترزُ

تازقلعِ هلک

تازقلعِ هلک

تازقلعِ هلک

کیاسرا

گیل پرزُ سر

گیالًٍساى

اهشِ

گیل پرزُ سر

زلچِ



ٍیشکاًٌک

گیالًٍساى

سرًٍساى

ٍیشکاًٌک

سکاچاء

جَتٌِ

طالن سِ شٌثِ

هیاى هحلِ شْرستاى

اسالم آتاز

زّثٌِ

شْرستاى

شید علی تست

کٌسستاى

پیش کٌار

(شاُ عثاسی)سراٍاى

قاضیاى

قاضیاى

گیل پرزُ سر

کیاسرا

ًشرٍزکل

سراٍاى

سراٍاى

سراٍاى

سراٍاى

قاضیاى

قاضیاى

رٍزترزُ

آییٌِ ٍر

قاضیاى

قاضیاى

طالن سِ شٌثِ

تٌکسُ

سسُ

سسُ

شکارسرا

شکارسرا

پشکِ



اللِ زشت

هالسرا

هالسرا

هصزُ

هصزُ

تلسثٌِ

جعفرآتاز

شکارسرا

ایوي آتاز

تلسثٌِ

تلسثٌِ

ًَیسُ

گَراتسر

حسي آتاز

جیرسرا

ترکازُ

(کتِ کل)شکارسرا 

کسٍسرا

ذشت هسجس

جاًکثر

شیرایِ

شیرایِ

کٌارسر

کٌارسر

کٌارسر

گیلَا

شیرایِ

گیلَازشتاى

گیلَا

گلیَازشتاى

رشت آتاز

چَالب

کرتاسسُ

اتراّین سرا

طارم سر

طارم سر

پاییي هحلِ طارم سر



فشتن

فشتن

لَلواى

لَلواى

کرتاسسُ

فشتن

لَلواى

فشتن

کٌارسر

پشکِ

ذشت هسجس

رشت آتاز

ٌّسٍاًِ پرزُ سر

رٍزتارکی

کالورز

گَراتسر

گَراتسر

لَلواى

ًَاسطلد

کٌارسر

سیاُ صَفیاى

حشکَا

گیلَا

حشکَا

جرٌّسُ

کرزذیل

سالستاى

ًَرٍز

ًَحساى

ًَحساى

ذشکرٍز

(زاذل شْر)ٍلن

لیچاُ

ًَرٍز

لیچاُ

جلیساى

فررآتاز



ذشک اسطلد

زیثارکٌار

جلیساى

جلیساى

فررآتاز

چالکش الت

ًَزُ

علی تسایِ

تاالگفشِ

زاذل شْر

اسطلک

تاالگفشِ

پس تیجارگفشِ

لیوَچاُ

چلیکساى

هیاى گفشِ

زاذل شْر

شیراى گفشِ

ًَرٍز

زٌّسُ

الشک

زّسر

تازُ آتاز

اشزّا تلَچ

شْویرسرا

چَچٌاى

زاذل شْر

چافَچاُ

جَپشت

شْرستاى

شْرستاى

سرذشکی

جیرکَیِ

پیرعلیسُ

حاجی تکٌسُ

سازات هحلِ جیرکَیِ



تاغ طالش هحلِ

سازات هحلِ

چَکسُ

چپرپرززهاى

سیاُ اسطلد

فرشن تاال

تستِ زین

جَکَیِ

جیرسرٍیشکاء

ًَشر

ذشکثیجار

رٍزپشت

فرشن پاییي

ٍیشکاء

فرشن تاال

آلواى

رٍزپشت

جَکَیِ

رٍزپشت

تلسکلِ سیساتَالقاسن

ٍیشکاء

ٍیشکاء

تول شیرکَُ

ًَشر

شیشِ گَاب

هریساى

تول شیرکَُ

تول شیرکَُ

رٍفچاُ

جیرکَیِ

تلسکلِ سیس اتَالقاسن

سرذشکی

اهیي آتاز

جیرکَیِ

گراکَ
















































































































































































































































