
 ( 6ششمیه جشىًارٌ ي جایشٌ َمایًن خزّم )وًای خزّم  شدگان پذیزفتٍ اسامی

 ی وامالفبا حزيف تزتیب بٍ رقابتی مزحلٍ در حضًری اجزای بزای

 

 خًاویوًاسی ي تکشدگان اجزاَای تک پذیزفتٍ

 

 اتَاللضل ٍاضؾتِ؛ ًطج 

 احؿاى تْطاهی ًطًًَسی؛ اصلْاى 

 اضزٍاى هازضی ًػاز؛ ًطهاى 

  خَاًی؛ ًطجاضؿَاى 

 اضهیا هْسی تثاض قَضًی؛ تاتلؿط 

 ًِاؾطا خؼلطی هوسم؛ هیا 

 الٌا ضضایی؛ تْطاى 

 الِْ پَیاًلط؛ تَقْط 

 الیاض ػاضضی تٌاًتپِ؛ ًطج 

 الیٌا ًویثی؛ ًطج 

 اهیط اضؾالى ضحواى پَض؛ تْطاى 

 اهیط حؿیي ًاظضاًی؛ تْطاى 

 اهیط هحوس حؿیٌی هٌدعی؛ ًدق آتاز 

 آتاز اهیط هلٌی زٍلت اتازی؛ زٍلت 

 اهیطحؿیي احسظازُ؛ اضزتیل 

 اهیطحؿیي آزٍؼ؛ ضقت 

 اهیطحؿیي خوكیسیاى هلؼِ ؾلیسی؛ ًدق آتاز 

 اهیطحؿیي ذازهی؛ تَهْي 

 اهیطحؿیي ًیاهطثی؛ گچؿاضاى 

 اهیطضضا ایعزپٌاُ؛ تْطاى 

 اهیطضضا ًَذ؛ تاتلؿط 

 اهیطضضا هصاحة؛ تٌٌاتي 

 اهیطػلی ؿلاضی آهثالؽ؛ تْطاى 



 اهیطػلی هلي لَ؛ تْطاى 

 اهیطهحوس اهیٌی؛ اصلْاى 

 اهیطهحوس تحطی؛ یعز 

 اهیطهحوس پٌاّسُ ػلی؛ یعز 

 اهیطهحوس گلی؛ ًدق آتاز 

 ٍُاٍیٌاض زٌٍّسٍ؛ ؾا 

 اَّضا هطیة؛ ًچؿاضاى 

 ایلیا اهیسٍاض؛ اصلْاى 

 ایلیا تاظیاضی؛ تَقْط 

 ایلیا خؼلطیاى؛ زللاى 

 ایلیا قاًطی؛ تْطاى 

 ایلیا هؼوط؛ ًطج 

  قْطآتطیؿا حؿیي ؿاًوی؛ قاّیي 

 آتٌا ػوَ؛ هكْس 

 آضاز احوسی؛ اؾالهكْط 

 آضاز ؾالخوِ؛ ًطهاى 

 آضتیي  طاّطی؛ قْطیاض 

 آضتیي خثاضی ؛ تْطاى 

 آضـ  خاللًَس؛ قْط هسؼ 

 آضـ ذازهی؛ تْطاى 

 آضـ ٍطي پطؾت؛ ًطج 

 آضقا ػثاؾی؛ تْطاى 

 آضهاى اضزؾتاًی؛ تْطاى 

 آضهاى تاخیي؛ تْطاى 

 آضهاى تدطی؛ تْطاى 

 آضهیتا  آهاض؛ تْطاى 

 آضهیي اتطهَیی؛ تْطاى 

 آضهیي تاهط ًاؾِ گطی؛ تٌٌاتي 



 آضهیي ؾطپطؾت یٌتا؛ تْطاى 

 آضهیي قطیؼتی؛ هكْس 

 آضٍیي ظًسًطیوی؛ ؾٌٌسج 

 آضیا اكعٍى؛ ًطهاى 

 ًِآضیا تگاًِ زٍؾت هیاًدی؛ هیا 

 آضیا هاؾوی؛ ًطهاى 

 ٌِآضیا یاؾی؛ صح 

 آضیاًا  تَصیلیاى؛ ًطج 

 آضیاًا زاٍزی؛ قاّیي قْط 

 ً طهاًكاُآضیي اهیٌی؛ 

 آضیي هطازی؛ تطٍخطز 

 آضیٌا صازهی؛ ؾٌٌسج 

 آؾاًا قاُ هحوسیاى؛ اصلْاى 

 آكام تْوي پَض ًدق آتازی؛ ًدق آتاز 

 آلوا ؾاالضی؛ تْطاى 

 آًیتا اصـطی؛ تْطاى 

 آًیتا ًثَی؛ گطگاى 

 آٍا حاخی هظلطی؛ هن 

 آٍا ػاضف ًیا؛ ذطم آتاز 

 آٍا هاؾوی؛ تٌٌاتي 

 آٍاى هصطلی پَض؛ هْاتاز 

  اًگَضاًی؛ تْطاىآٍیي 

 آٍیٌا  اككاضًیا؛ قیطاظ 

 آیسا اهیطی اضگاًی؛ چالَؼ 

 آیسا گطاهی كْین؛ قْطیاض 

 آیؿاى كتحی ًدق آتازی؛ اصلْاى 

 آیلی  كتاحی؛ ًطج 

 تاتي هلی ظازُ؛ هطٍزقت 



 تاضاى تحیطایی؛ ًْاًٍس 

 تاضاى قایاًلطز؛ تْطاى 

 تاضاى صالحی؛ ًطج 

 تاضاى ػثَزیت؛ اصلْاى 

 ْاىتاضتس قاّعیسی؛ اصل 

 تاضهاى ضؾَلی ًػاز؛ قْطیاض 

 تطزیا هدط؛ تْطاى 

 تطًا ذسازازی؛ ذطم آتاز 

 تٌیاهیي ػطب؛ ًدق آتاز 

 تٌیاهیي ًوالی؛ تْطاى 

 ٍُتْاض ؾَضی؛ ؾا 

 تْاض پٌدِ پَض؛ اصلْاى 

 تْاض ذَاخِ زّاهاًی؛ قاّیي قْط 

 تْاض ًٌسی؛ اضاى 

 تْاض لطلؼلیاى؛ ذطم آتاز 

 ِتْاضُ خاًپطیاى؛ تطذَاض ٍ هیو 

 حؿیٌراًی؛ هیاًِ تْطاز 

 تْطاز هحوسی؛ تْطاى 

 تیتا حن خَئیاى؛ یعز 

 پاضؾا تیسگلی؛ هن 

 پاضؾا زّواى؛ ّوساى 

 پاضؾا قْطیاضی؛ ًطهاى 

 پاضؾا ػثساللْی ّا؛ تْطاى 

 پاضهیسا ایعزی؛ تْطاى 

 پاضهیسا حؿیي ظازُ؛ تْطاى 

 پاضهیي ّطاتی؛ تْطاى 

 پاًتِ آ ذؿطٍی؛ هْطقْط 

 پاًیص ایٌالَیی؛ تْطاى 



 اضؾائی؛ تْطاىپطًیاى پ 

 پطّام پااٍضًح؛ ذطم آتاز 

 پطیا ػلی تاتایی؛ الیگَزضظ 

 پطیا هٌاػتیاى؛ تْطاى 

 پَضاى زذت ضكیؼی؛ اصلْاى 

 پَضیا  ظهاًی؛ كالٍضخاى 

 پَضیا پاضؾا؛ ضقت 

 پَضیا ًَالض؛ هن 

 پَضیا ًؼوتی؛ ًدق آتاز 

 تطاًِ هٌصَضًیایی؛ تٌٌاتي 

 تطًن ذازهلَ؛ یعز 

 تْویٌِ ترتیاضی؛ هحالت 

  تًَلی؛ گَّطزقتتیسا 

 تیٌا طالثی؛ تْطاى 

 تیٌا هاضلوی؛ تْطاى 

 تیٌا هْطٍی؛ تْطاى 

 ثٌا هلي هحوسی؛ هن 

 خؼلط ظللی پَض؛ قْطًطز 

 حؿام پیطاهي؛ هن 

 حؿیي  زاٍٍزی؛ ًطهاى 

 حؿیي قاًط؛ ًدق آتاز 

 حویس ضضا تَخَیی؛ هن 

 زاضیَـ ضحیوی؛ ًدق آتاز 

 زاًا قیَاًؿة؛ ظاّساى 

 زاًیال زلساضی؛ قْط هسؼ 

 ا تیات؛ تْطاىزضؾ 

 زضیا تٌسضچیاى؛ تْطاى 

 زالضام گائیٌی؛ هن 



 زالضام ًَزُ كطاّاًی؛ تْطاى 

 زیثا  پیكسازی؛ تْطاى 

 زیثا تیگلطی؛ ًطج 

 زیٌا  ًطهی؛ ًاهیاضاى 

 زیاًا  ػؿگطی؛ تْطاى 

 ضاهتیي ؾلیسگط قْاًوی؛ ًطج 

 ضایا ًطهی؛ تثطیع 

 ضضا احوسی قاپَضآتازی؛ زٍلت آتاز 

 ضٍغاى  هصطی؛ تَقْط 

 ضٍغیي ضًاؾیاى؛ تْطاى 

 ضٍهیٌا هازضی؛ قاّیي قْط 

 ضیحاًِ صازهی؛ تْطاى 

 ضیحاًِ هحؿي ظازُ؛ تْطاى 

 ِظّطا قطیلی پَض؛ اهیسی 

 ظّطا صالحی؛ قْطیاض 

 ظّطا هٌلطزذصال؛ تْطاى 

 ؾاضا پَضهطتاى؛ اصلْاى 

 ؾاضا تطاتی گَزضظی؛ هْطقْط 

 ؾاضا ذاًی؛ هن 

 ؾاضیٌا ظهاًی؛ هْاخطاى 

  ؾالٌَیِ؛ تْطاىؾاضیٌا ػلَی 

 ؾاضیٌا یگاًِ؛ تْطاى 

 ؾاهاى تَاًیحف؛ یعز 

 ؾاًیا كطّازی؛ ًطج 

 ؾاًیاض زیَؾاالض؛ ًطج 

 ؾتاضُ ؾاهاًی پَض؛ تٌٌاتي 

 ؾتایف اتَالحؿٌی؛ ظضیي قْط 

 ؾتایف تاهطی؛ تْطاى 



 ؾداز ػطاء اللْی؛ قْطیاض 

 ؾحط ضحیوی؛ ًدق آتاز 

 ؾطٍـ تٌی تیات؛ ؾٌٌسج 

 ؾطٍـ هَاًلَ؛ گطگاى 

  هرتاضی؛ اصلْاىؾطٍـ 

 ؾطٍـ هوصَزی؛ ظًداى 

 ؾطٍقا ًظیق؛ هعٍیي 

 ًِؾؼیس خَازی آًٍلیوی؛ هیا 

 ؾویطا طَهاًی؛ ظضیي قْط 

 ؾٌا پیواًی؛ ذطم آتاز 

 ؾٌا حٌظلی؛ اَّاظ 

 ؾَضًا هدط؛ تْطاى 

 ؾْیل اؾواػیلی؛ ًدق آتاز 

 ِؾْیل هیطخلیلی؛ قاّسی 

 ؾیس اهیطحؿیي ظّطی؛ ًاقاى 

 ؾیس ؾْا  ظضگطًتاج؛ تٌٌاتي 

 ػطقیا هتَلیاى؛ ؾوٌاى ؾیس 

 ؾیس ػلی ضضَیاى؛ ًطج 

 ؾیس هاّاى حؿیٌی؛ گٌثس ًاٍٍؼ 

 ؾیس هحوس هاّاى هیطًصیطی؛ تْطاى 

 ؾیس هؿیحا هَؾَی؛ ًطج 

 ؾیسحؿیي اهیٌی؛ ًطج 

 ؾیسصسضا ػلَی ًؿة اقٌصضی؛ یعز 

 ؾیسُ ؾاؿط احوسی؛ اصلْاى 

 ؾیٌا طاّطذاًی؛ تْطاى 

 ؾیٌا كالحی؛ تطٍخطز 

 ؾیٌا هسضتی؛ هعٍیي 

 گَزضظی؛ ذطم آتاز ؾیٌا 



 قازی قَضًی؛ یعز 

 قاضهیي اهیسی؛ تْطاى 

 قایلی ًلاـ هحوسخاًی؛ تْطاى 

 ًِقوین كطاقیاى؛ هثاض 

 قوین هَؾَی هوسم؛ تْطاى 

 قٌتیا حیسضی؛ اصلْاى 

 قْطاز ؿٌیوتی؛ ًطج 

 قْطیاض هْطی؛ آهل 

 قیطیي ایت الْی؛ یعز 

 قیٌا اكتراض؛ قویطاى 

 صازم ؾؼیس قثاًی؛ ًطهاى 

 اًی؛ ًطجصالح  آهاػلیر 

 صثا  حاج حؿیٌی؛ اصلْاى 

 صثا هطهَضیعازُ؛ قاّیي قْط 

 صسضا  قید اًصاضی؛ الیگَزضظ 

 صسضا كالحی؛ تطٍخطز 

 صسف صاًؼی؛ تْطاى 

 ػاضف كطاضی؛ اؾسآتاز 

 ػطقیا هلتدی؛ اصلْاى 

 ػطكاى كطذی؛ ضقت 

 ػطكاى هْطاتی؛ تْطاى 

 ػؿل پاًعاز؛ تْطاى 

 ػؿل ضؾَلی ًؿة؛ تْطاى 

 ػلی احوسًٍس؛ زضٍز 

 ی اضؾیلَ؛ تْطاىػل 

 ػلی تطاضپَض؛ تاتل 

 ًِػلی زاٍزی؛ هیا 

 ػلی ضاكغ؛ تْثْاى 



 ػلی ضحوتی ّا؛ ًدق آتاز 

 ػلی هحوسی؛ ًطج 

 ػلی هلٌی؛ تْطاى 

 ػلیطضا خْاًكاّی ًًٌَسی؛ تٌسض گع 

 ػلیطضا حثیة اللْی؛ تْطاى 

 ػلیطضا قیطٍزػلیداًی؛ تٌٌاتي 

 ػلیطضا هحوسی اصل؛ هكٌیي قْط 

 ؿعل حویوی اؾٌی؛ تْطاى 

 ؿعل ذیطذَاُ؛ اصلْاى 

 ؿعل ضضَی؛ چالَؼ 

 ؿعل قٌَضی زیعخی؛ تثطیع 

 كاطوِ )یاؾوي( هظاّطی ؾطقت؛ یعز 

 كاطوِ پاضؾاپَض؛ تْطاى 

 كاطوِ پَضحیسضیاى؛ یعز 

 كاطوِ ظّطا ًٍي؛ هن 

 كاطوِ ؾاالض ًطیوی؛ خیطكت 

 كاطیوا اؾواػیلی؛ تٌٌاتي 

 كائعُ ضاًٍس؛ اضاى 

 كطتس هحوس اصـطی؛ تْطاى 

 تٌسض گع كطظام احوسی؛ 

 ِكطیسٍى ًَضٍظی لطًی؛ اهیسی 

 كطیوا صاتطی؛ قاّیي قْط 

 ًاضى احوسی؛ ؾٌٌسج 

 ًاضٍ قیطزل؛ تْطاى 

 ًاهیاض ًطم زؾت لطلی؛ تٌسض اًعلی 

 ًًِؿطی ضكیؼی؛ هثاض 

 ًیاضاز هْسٍیاى؛ كطزیؽ 

 ًیاى  پَضیعزاى پٌاُ ؛ ًطهاى 



 ًیاًا حٌاى؛ هكْس 

 ًیاًا حٌاى؛ هكْس 

 گلٌاض صازهی ؛ ًطج 

  ؾؼیسی ؛ ًطهاىلیاًا 

 هاًلی هصطلی؛ ًطج 

 ُهاًی صطاحی؛ آتاز 

 هاًی هَؾَی؛ ًطج 

 هاُ ًیال ؾلیواًی؛ تٌٌاتي 

  هاّاى  زاًف ؾْی ؛ كطزیؽ 

 هاّاى اػظن هٌف؛ تْطاى 

 هاّؿاى ًاهٌاض؛ تْطاى 

 هایا حویوی ضاز؛ ًطج 

 هثیي ضهضاًلَ؛ تْطاى 

 ٍُهثیي لطیلی؛ ؾا 

 هثیٌا ذاًی ًػاز؛ قیطاظ 

 هتیي صلطی؛ زلیداى 

 هتیي ّاقوی؛ اصلْاى 

 ًِهدیس تاهطیاى هثاضًِ؛ هثاض 

 هحوس اهیط ظاضع ظازُ؛ یعز 

 هحوس حؿیي احوسیاى؛ زٍلت آتاز 

 ًِهحوس حؿیٌداًی؛ هیا 

 هحوس ؾیٌا ّاقوی؛ هن 

 ِهحوس صالح قْثطاًی؛ قْط اًسیك 

 هحوس ػلی حَضُ چكن؛ هكْس 

 هحوس كتاحی زٍلت آتازی؛ زٍلت آتاز 

 هحوس هاّاى هْسیاى؛ تْطاى 

 هحوس هتیي تاتاپیط؛ هن 

 هحوس هتیي ضضایی هوسم؛ یعز 



 هحوس هْسی  ػثاؾی؛ ًطج 

 هحوس هْسی احوسًیا ؛ ذطم آتاز 

 ًِهحوس یَؾلیاى؛ هیا 

 هحوساهیي ًثاتی یعزی؛ اصلْاى 

 هحوساهیي ضضاذاًى؛ ًطج 

 هحوسحؿیي ؾدازی؛ اضاى 

 هحوسضضا الْی؛ هكٌیي قْط 

 هحوسطِ ًاظن ظازُ؛ هطًس 

 جهحوسهتیي یؼوَتی؛ ًط 

 هحیا ؾازات حؿیٌی ًػاز؛ تْطاى 

 هسیا زاٍزی ظازُ؛ ذطم آتاز 

 هطین ػثاؾی هعاض؛ تْطاى 

 هطین كاضل ًدق آتازی؛ ًدق آتاز 

 هػزُ قاًطیاى؛ ًاقاى 

 هؿؼَز چٌگیعی؛ اؾسآتاز 

 هؼطاج  گطگاًی؛ ًاهیاضاى 

 هؼیي هسًی هحوسی؛ ًطج 

 هلیٌا طالثی؛ تْطاى 

 هلیٌا طاّط ًطز؛ هكْس 

  ًَقْطهلیٌا حؿٌی هوسم؛ 

 هِ تا  پَضذاًؼلی ًلَض ؛ ضقت 

 هْسی ذَاخَیی پَضگطیـاًی؛ ًطهاى 

 هْسی گل آٍضی ًدق آتازی؛ ًدق آتاز 

 هْطاز پیطی ظازُ؛ تْطاى 

 هْطاز حاصلی؛ ًطج 

 هْطظاز هٌصَضی ًػاز؛ تْطاى 

 ًِهْطؾا  هلؼِ خَهی ؛ هیا 

 هْطؾا ًكاٍضظ؛ ًطج 



 هْطقاز قداػی كط؛ تٌسض اًعلی 

 ْطاىهْكاز خٌیسی خؼلطی؛ ت 

 هْیا ًطیوی؛ كالٍضخاى 

 هْیاض كضلی؛ ضقت 

 هیتطا صّوطی؛ ًَقْط 

 ًاظگل كتاحی طثطی؛ ًَقْط 

 ًاظًیي  هسیط؛ اصلْاى 

 ًاظًیي تاخیي؛ ذطهكْط 

 ًاظًیي خَازًَضی؛ اَّاظ 

 ًاظًیي حیاتی؛ اصلْاى 

 ًاظًیي زیالِ؛ گچؿاضاى 

 ًاظًیي ػاصلی؛ ًَقْط 

 ًطخؽ تطزؾتاًی؛ تَقْط 

  ًطهاىًطگؽ زّواًی اًاضی ؛ 

 ًطگؽ یَؾلاى ًدق آتازی؛ ًدق آتاز 

  ًؿطیي قثاًی؛ یعز 

 ًؿین  ؾطآتازاًی تلطقی؛ تْطاى 

 ًگاض حلیظی؛ قْطیاض 

 ًگاض ًاصحی؛ تْطاى 

 ًگاض یاؾوٌی كطیواًی؛ هكْس 

 ًگیي ذؿطٍی كط؛ تْطاى 

 ًگیي ضهضاًی؛ هعٍیي 

 ًَقیي ٍطي پطؾت؛ ًطج 

 ًیٌا ذلیلی؛ ًطج 

 ًیٌا ؾلیواًی كطز؛ تٌٌاتي 

  ًایة آهایی؛ تطٍخطزًیوا 

 ٍیاًا كیطٍظی؛ ًطج 

 ّاًیِ اؾسی؛ تْطاى 



 ّاًیِ ظیٌلی؛ ًطهاى 

 ّؿتی ضحیویاى؛ ًطج 

 ّؿتی ؾلیواًی؛ اضاى 

 ّؿتی كاضلی؛ ًیكاتَض 

 ّؿتی هوتسا؛ قیطاظ 

 ّلٌا ؾؼیسی؛ ًطهاى 

 ّلیا پیطًیا؛ تْطاى 

 ّوای اتطٍكطاخ؛ ؾطایاى 

 َّهي  ًصیطی ؛ ًطهاى 

 ّیطاز  گطزیع؛ تٌٌاتي 

 الهی؛ تٌٌاتيیاؾوي ؿ 

 یاؾیي  آشضُ الًِ؛ ضٍزتاض 

 یاؾیي ؾطلي؛ الیگَزضظ 

 یؿٌا پطچوی؛ اَّاظ 

 یؿٌا زاٍضی؛ اصلْاى 

 یؿٌا یگاًِ؛ تْطاى 

 یٌتا حیسضی؛ تْطاى 

 یٌتا صازم پَض؛ تٌسضػثاؼ 

 یٌتا كاطوِ ذوؿِ؛ ًطج 

 یٌتا هحوس ضؾتوی؛ ذَضهَج 

 یلسا كطّوٌسیاى؛ گچؿاضاى 

 یًَؽ ًؼیوی پَض؛ ّكتگطز 

 

 وفزٌ 3ي  2شدگان اجزاَای  پذیزفتٍ

 آٍا )هیطحؿیي هؿللوی ػویللی(، ّوٌلَاظی تلاض ٍ     هَؾیوی هیطاضقیا هؿلوی ػویلی؛ ًطج، آهَظقگاُ  -اقٌاى زیاًتی

 توثي

 كط؛ كالٍضخاى، ّوٌَاظی ٍ ّورَاًی تاض ٍ آٍاظ ًیویا قٌیثایی -كط اقٌاى قٌیثایی 

 ًَای ایطاى )اضؾالى هحثَتیاى(، ّوٌَاظی پیاًَ ٍ كلَت هَؾیوی آضـ پاًسل؛ كطزیؽ، آهَظقگاُ -الیٌا اهسؾی 



 پَض؛ ًطهاى، آهَظقگاُ هَؾیوی قثاٌّگ )قْطام اتَػاهطی(، ّوٌَاظی ٍیَلي ٍ توثي ایلیا كاضلی -اهیس احوسی پَض 

 ُآٍای ؾام )هؿیح ؾلام ذاًیلاى(، ّوٌلَاظی ؾلٌتَض ٍ     هَؾیوی ًَیس ؾاحلی؛ تٌٌاتي، آهَظقگاُ  -اهیط ػثاؼ خوالعاز

 ثيتو

  تطًن هْط، ّوٌَاظی تاض ٍ پیاًَهَؾیوی آهَظقگاُ ًیَقا تیات؛ قْطیاض،  -اهیط ػثاؼ ّلت لٌگ 

  زاًیال هحوَزی؛ چالَؼ، آهَظقگاُ هَؾیوی ًَُاى )هحوسضضا ػوَخَازی(، ّوٌَاظی ؾِ تلاض   -اهیطحؿیي پَضهطازی

 ٍ ؾِ تاض

 ًتاتی(، ّوٌَاظی ؾٌتَض ٍ توثي یاًیاًا هلوثط؛ تْطاى، آهَظقگاُ هَؾیوی پاضؼ )ؾَك -اهیطػلی ًكلی 

 (، كیاض ضضا هحوس -الق )هؼصَهِ هْطػلیهَؾیوی هَظقگاُ آهْسیؽ ّاتق؛ تْطاى،  -آیسا ػثسالوالٌی -ایلیا ػلیوی

 ّوٌَاظی ٍ ّورَاًی ؾٌتَض، توثي ٍ آٍاظ

 توثياكطا اصالى حؿیٌی؛ تثطیع، آهَظقگاُ هَؾیوی ضٍزًی )هازض ضٍزًیاى(، ّوٌَاظی تاض  -آتٌا قیری ٍ 

  ِحؿلام حؿلیٌی(، ّوٌلَاظی پیلاًَ ٍ      -ثٌا طاّطی؛ تْطاى، هَؾؿِ كطٌّگی چٌاٍى قیسا )هازح كویلِ   -آضتیي كوی

 ٍیَلي

 آضتیواى كطخی؛ ًطج، آهَظقگاُ هَؾیوی ظضیاب )اهیي صازهیاى(، ّوٌَاظی ؾٌتَض ٍ تاض -آضـ صالحی 

 ضهضاًی(، ّوٌَاظی ٍیَلي ٍ توثيتیساز )هحؿي گطٍُ هحوسهْسی كطضی؛ ًطهاًكاُ،  -آضهیي ضهضاًی 

 قثاٌّگ )هدیس ظهاًی پَض(، ّوٌَاظی ٍیَلي ٍ ؾٌتَضهَؾیوی  آهَظقگاُپاضؾا ظهاًی پَض؛ ًطهاى،  -آضیا ظهاًی پَض 

 ّوٌَاظی پیاًَ ٍ ٍیَليًیوا ٍازی پَض؛ هْطقْط -ؾیس زاًیال ذلیلِ -آضیٌا ضضائی ، 

  پَیاى )آضـ ازب(، ّوٌَاظی ٍ ّورَاًی پیاًَ ٍ آٍاظؾطٍـ تْاضیاى؛ ؾوٌاى، هَؾؿِ ٌّط آكطیي  -آٍا ازب 

 هحوسؾتاض هَظًٍی ؛ چالَؼ، )زاٍز آتیاض(، ّوٌَاظی ؾٌتَض ٍ توثي -آٍا تیگلطیاى 

 كطاظ )ظّطا ػثاؾپَض ًدلق آتلازی(، ّوٌلَاظی    هَؾیوی ؾْیل تْاضلَئی؛ ًدق آتاز، آهَظقگاُ  -توٌا تسیْی -آیسا ایَتی

 كلَت ضیٌَضزض ٍ زایطُ ظًگی

 تصٌیق )ّازی ایواًساض(، ّوٌَاظی ؾِ تاض ٍ پیاًَ گطٍُ پطیا اضقازی؛ هطًس، -ایواًساض  آیؿل 

 پطیا هاّیٌی؛ تَقْط، آهَظقگاُ هَؾیوی ؾُل )هحوسضضا ظاضػی(، ّوٌَاظی پیاًَ ٍ ٍیَلي -تاضاى هائسپَضی 

  َُؾلَی پلَض(، ّوٌلَاظی    خاٍیس ؾلاظ )خاٍیلس ه  هَؾیوی هؼصَهِ  ذاًٌكی ظازُ؛ تثطیع، آهَظقگاُ  -تطكیي خؼلطظاز

آٍای ؾپاّاى )هلطین قلوؼًَی(، ّوٌلَاظی    هَؾیوی آهَظقگاُ ؾایٌا قلیؼی؛ اصلْاى، -ػَز تٌیتا ذسازازی  ٍ ؾٌتَض

 پیاًَ ٍ هلَزیٌا

 ُّوٌَاظی تاض ٍ توثيذَضگاهی( )زیْین زیْینهَؾیوی آضاز ًداضظازُ؛ تْطاى، آهَظقگاُ  -پاضؾا ًداضظاز ، 

 آٍاظًَا آكطیٌاى، ّوٌَاظی ٍ ّورَاًی ؾٌتَض، توثي ٍ گطٍُ ظازُ؛ تْطاى،  آضیؿا تٌایی -ظازُ هاؾنّاًا  -آها پاضهیسا حاخی 

  َگطٍُ ًـوِ، ّوٌَاظی تاض ؾتایف هحوسی گًَسضُ؛ قْطیاض، -ؾاضیٌا صالحی -پطًا اككاضتٌكل 

 ػلی هٌثطی؛ ایلرچی، آهَظقگاُ هَؾیوی كاذتِ، ّوٌَاظی تاض ٍ پیاًَ -پطیا هٌثطی 



  ّوٌَاظی ٍیَلي؛ ایلرچی، آهَظقگاُ هَؾیوی كاذتِؾاًیاض ػؿگطی ؾطای -تاتؿتاًی ایلرچیپطیي ، 

 پاضؾا تاخالًٍس؛ تْطاى، )كاطوِ حوعُ لَ(، ّوٌَاظی ؾٌتَض ٍ توثي -تاضا هْطهاًی 

 هحوسهْسی حؿیٌی ؛ هن، ّوٌَاظی تاض ٍ توثي -تثؿن احوسی 

 ثيضٍهیٌا ضیاضی؛ هن، ّوٌَاظی ٍیَلي ٍتو -تطًن هُالیی 

 تطًن، ّوٌَاظی تاضگطٍُ پاًیا خویلی؛ تْطاى،  -تْویٌِ صازهی 

 ضاقا )ػلیطضا هالٌی(، ّوٌَاظی ؾٌتَض ٍ توثي گطٍُ اهیطهْسی هیطػلی اًثطی؛ اًسیكِ، -حویسضضا پیطاهي 

  ضیحاًِ ظضیٌی ؛ هالیط، غًََض )هٌصَض ظضیٌی(، ّوٌَاظی ؾِ تاض ٍ توثي-حٌاًِ ظضیٌی 

 ُا اتطاّین ظازُ؛ تْطاى، ّوٌَاظی ؾٌتَض ٍ توثيؾاضیٌ -زضؾا اتطاّین ظاز 

  ٌّطهٌس )ًاهطاى یؼوَتی(، ّوٌَاظی ؾٌتَض ٍ توثيآهَظقگاُ هَؾیوی زضیٌا اتطاّیوی؛ تْطاى،  -زضؾا اتطاّیوی 

 آضـ حاج توی؛ قْطیاض، گطٍُ پػٍاى )ؾاؾاى كَالزپٌدِ(، ّوٌَاظی ؾٌتَض ٍ توثي -ػطقیا احسی -زیٌا اتطاّیوی 

  زاًیال ػسل ذاًواُ ؾللی؛ ًطج، گطٍُ ایطاًوْط )یَؾق آتی(، ّوٌَاظی پیاًَ،  -ضغیٌا ٍلی ذاًی -پیلِ ٍضضیحاًِ احوسی

 ٍیَلي ٍ توثي

 ّوٌَاظی ؾٌتَض ٍ توثي ،ططظهَؾیوی آهَظقگاُ هاّاى صلاضی؛ زٍلت آتاز،  -ؾاهاى صلاضی 

 آهَظقلگاُ هَؾلیوی ؾلیاٍـ )قایؿلتِ     ؾیٌا خًَاض؛ تْطاى،  -پطّام پطّیعًاض قْطؾتاًی -ؾاهیاض تطهِ تاف قیطاظی

 ضكیؼیاى(، ّوٌَاظی ؾِ تاض، ًواًچِ ٍ پیاًَ

 اهیط هْسی ضئیؿی؛ ًطج، آهَظقگاُ هَؾیوی آٍازیؽ )ّؿتی هوطی ظًگٌِ(، ّوٌلَاظی  -الؿازات هَؾَی ًٍس  ؾتایف

 هاًَى ٍ توثي

 آٍای ؾلٌَت )ػلیطضلا هْلسی    اتاشضی؛ تْطاى، آهَظقگاُ هَؾلیوی  تطاًِ  -آًاّیتا  ؾیویي -ات ضضَیؾیسُ تطًن ؾاز

 ظازُ(، ّوٌَاظی تاض، ؾٌتَض ٍ توثي

   ؾلیسُ پطًیلاى حؿلیٌی لطگلاًی؛ چلالَؼ، آهَظقلگاُ هَؾلیوی ًُلَاى )هحوسضضلا           -ؾیسُ ًاظًیي هَؾَی ًكٌؿلطا

 ػوَخَازی(، ّوٌَاظی ًواًچِ ٍ پیاًَ

 س ضضایی(، ّوٌَاظی ٍیلَلي ٍ  ّعاضزؾتاى )خاٍیهَؾیوی ؾَزا ضازاى؛ ضقت، آهَظقگاُ  -اهیطضضا هَشى -قٌیثا اهیطی

 توثي

 آٍا ٍ ًَا )صلسض حاتوی(، ّوٌَاظی تاض ٍ توثي هَؾیوی آهَظقگاُهحوس اهیي گٌدی؛ الیگَزضظ،  -قٌیثا حاتوی 

  ضٍزًی )هازضضٍزًیاى(، ّوٌَاظی تاض ٍ توثيهَؾیوی آهَظقگاُ قایاى َّضاز تركی؛ تثطیع،  -ػطقیا هحوسی 

 آٍای ًْاى )ػلیطضا چطاؿچی(، ّوٌَاظی  گطٍُ ؿعل ثثَتی اتاصلتی؛ تْطاى، -پاىؾاحل ػعیعی  -ػؿل ثثَتی اتاصلتی

 ٍیَلي، پیاًَ ٍ توثي

 ًَای ایطاى )ًیٌَ ػؿگطیاى(، ّوٌَاظی پیاًَ ٍ كلَتهَؾیوی تاضاى خاللی اؾٌوی؛ كطزیؽ، آهَظقگاُ  -ػؿل ؾْطاتی 

 تاض ٍ توثيّوٌَا )ػلی چطاؿی(، ّوٌَاظی ؾگطٍُ ًٌیؿا صلطی؛ قیطاظ،  -ػلی چطاؿی ِ 



  ایلیا ؿلاضی؛ هن، آهَظقگاُ هَؾیوی چٌاٍى )هْسی الواؾی پَض(، ّوٌَاظی ؾٌتَض  -ػلی ًَُ ذضطی 

 صلا، ّوٌَاظی ًواًچِ ٍ توثيگطٍُ هحوس هثوالی؛ هن،  -ػلی هثوالی 

 اهیط هْسی هْواییاى؛ اضاى، چٌاٍى حعیي )ػثاؼ ضخثی(، ّوٌَاظی ؾٌتَض ٍ توثي -ػلی هیطظاذاًی 

 اهیط هْسی خیطیایی قطاّی ؛ اضاى، گطٍُ ًی لثي )ّازی ًظام آتازی(، ّوٌَاظی ًی ٍ توثي -آتازی ػلی ًظام 

 ُؾؼیسضضا هؼواض؛ ًاقاى، آهَظقگاُ هَؾیوی ػكلام )هدیلس ذلیلن(،     -ؾیسحؿیي چاٍٍقی ًٍی -ػلیطضا حؿي ظاز

 ّوٌَاظی ٍ ّورَاًی ؾٌتَض، توثي ٍ ذَاًٌسُ

 ّوٌَاظی تاض ٍ توثي، پاضؾِگطٍُ قت، هحوساهیي حثیثی؛ هطٍز -ػلیطضا ًاظوی 

 هاَّض )اتَاللضل هحوسی(، ّوٌَاظی ًی ٍ توثيهَؾیوی  هیالز هلٌی؛ هن، آهَظقگاُ -ػلیطضا هحوسی 

 ّوٌلَاظی پیلاًَ، ٍیلَلي ٍ     )ٍحیلس ذُطهلی(،   ًَای هْطگطٍُ هن، هؼصَهِ هرتاضی؛ -كاضل حؿیٌیاى -ػوازالسیي هَهٌی

 كلَت

 ًَُای ایطاى )ًیٌَ ػؿگطیاى(، ّوٌَاظی پیاًَ ٍ كلَتهَؾیوی آضیي ًیٌوطز؛ كطزیؽ، آهَظقگاُ -ؿعالِ اؾوؼیل ظاز 

 كطز(، ّوٌَاظی پیاًَ ٍ توثي هحوسطِ هیطظاخاًیاى؛ هن، آهَظقگاُ هَؾیوی چٌاٍى )هیثن هطتاًی -ؿعالِ هرتاضی 

 ی )ؾیس ػطاء اهلل حؿیٌی(، ّوٌَاظی پیاًَ ٍ ٍتَلياهیطضضا هٌلطز؛ ذَضهَج، ذاًِ ٌّط ًگیي زقت -كاطوِ ػاقَضی 

  ضٍز )هْطزاز ًطیوی(، ّوٌَاظی پیاًَ ٍ توثيآهَظقگاُ هَؾیوی زضؾا ًطیوی؛ تْطاى،  -ًؿطا ًطیوی 

 ایلطج تؿلطاهی  هَؾلیوی  آضٍیي ضحین پَض؛ ًطهاى، آهَظقگاُ  -ًیاضـ حؿام ػاضكی- ُ قلثاٌّگ   هَؾلیوی  آهَظقلگا

 )كاطوِ تؿطاهی(، ّوٌَاظی ٍیَلي ٍ توثي

 آٍای خلن )ًلاهطاى   هَؾلیوی  آهَظقلگاُ  -ٌّطهٌلس هَؾلیوی  آضتیي هكْسی ًَضی ؛ تْطاى، آهَظقلگاُ   -ًیاى هاؾوی

 یؼوَتی(، ّوٌَاظی ؾٌتَض ٍ توثي

 ّوٌَاظی تاض، پیاًَ ٍ ؾاضًگ )حاهس تالٌسُ(، هَؾیوی آهَظقگاُ آضیي ًًٌَاض؛ ًطج، -هحوسهتیي هدیسی -ًیاًا اهیطی

 توثي

 ّوٌَاظی ٍیَلي ٍ توثي، ًَتاًگگطٍُ اهیي قوؿی؛ اضاى،  -هاًی طاّطی 

  هحوسػلی ًطیوی(،  -ؾؼیس هحة كضلی؛ كالٍضخاى، هَؾؿِ ًی ًَا )هؼصَهِ قوؽ -قاّطخ ًاظوی -هاّاى ًطیوی

 ّوٌَاظی تاض ٍ توثي

 اظی پیاًَ ٍ ٍیَليّوٌَ، پطّام ٍكایی؛ هن، گطٍُ ّوایَى -هحوس اهیي اتطاّیوی 

 آٍای ؾام )آضهاى حیسضیاى(، ّوٌَاظی ٍیَلي ٍ توثيهَؾیوی اهیي ًَضهحوَزی؛ تٌٌاتي، آهَظقگاُ  -هحوس قؼثاًی 

  پؿلطاى ایلطاى )ػللی كلالح(، ّوٌلَاظی      گلطٍُ  هحوس حؿیي كالح؛ اصلْاى، -هحوس هؼیي كالح -هحوس یَؾق كالح

 ًواًچِ، ؾٌتَض ٍ توثي

 ذَاُ؛ تٌٌاتي، آهَظقگاُ هَؾیوی ًَاى )اهیطحؿیي ؾلطاًی(، ّوٌلَاظی ؾلٌتَض ٍ    ًیيطاّا  -هحوساهیي ًیاحؿیٌی

 توثي



  آؾواى صثا، ّوٌَاظی تاض، هَؾیوی هحوسضضا اتطاّیوی ؛ زلیداى، آهَظقگاُ  -ایواى اتطاّیوی  -هحوسحؿیي كراضاى

 گیتاض ٍ توثي

 چٌگ، ّوٌَاظی تاض ٍ توثيهَؾیوی ًَضٍـ پػهاى هٌف؛ ًطج، آهَظقگاُ  -هحوسحؿیي ًاظوی صیولی 

 صثا )ؾیس هْطاى آیتی(، ّوٌَاظی ؾٌتَض ٍ توثيگطٍُ كاطوِ هازضی ؛ ًدق آتاز،  -ًگاض یاٍضی  -هحوسضضا یاٍضی 

 گیلساز )ػثاؼ ازضاًی(، ّوٌَاظی ٍیَلي ٍ توثيهَؾیوی ًگیي ذلؼتثطی؛ ضقت، آهَظقگاُ  -هَغاى هَثوی 

  ًـوِ اضؼ تاضاى )صائة ًاًاًٍس(، ّوٌَاظی تاضگطٍُ غ ذاًی؛ تْطاى، تطؾام قلی -اهیطهْسی اضزتیلی-هْطؾا آشضهْط 

 یتی(، ّوٌَاظی ؾٌتَض ٍ توثيآهحوس حؿي یعزاًی كضل اتازی؛ ًدق آتاز، )ؾیس هْطاى  -ًطگؽ حویوی 

 آٍای ضٍز )هْطاى ضحیوی(، ّوٌَاظی ٍیَليگطٍُ الِْ صسیوی ایلرچی؛ هوواى،  -ًؿتطى ضحیوی 

 تْاض، ّوٌَاظی پیاًَ ٍ تاض گطٍُ ػطكاًِ گل ظاضی ؛ اؾالهكْط،  -ًیا یلسا كاضلی  -ًگاض هائوی 

 ّوٌَاظی تاض ٍ توثي، زیْینهَؾیوی پَض ؛ تْطاى، آهَظقگاُ  پاضؾا پعقي -هلن ًگاض ًیویا 

 ّوٌَاظی پیاًَ  ًطج،هاّاى هطازی؛  -ًیٌا ذلیلی 

 اكؿطی(، ّوٌَاظی كلَت ٍا )ظٍیاآهَؾیوی هَظقگاُ آًیطٍاًا ضحواًی؛ ًطج، ًیٌی  -ًیٌی ضحواًی 

  هْطاؼ )حؿام حاهسی(، ّوٌَاظی ٍیَلي ٍ توثيهَؾیوی ضّا ضضایی؛ اضاى، آهَظقگاُ  -ٍیْاى ذَـ صلا 

  ضذكا، ّوٌَاظی تاض ٍ توثيگطٍُ ؾیس اضهیي قْطخطزی؛ تْطاى،  -ّسیِ تصیط ططیوت 

 

 شدگان اجزاَای گزيَی پذیزفتٍ

 تْاض پٌدلِ   -كاطوِ ظّطا ًٍي  -هحوسهْسی حیسضی  -تطًن هُالیی -هن؛ ؾاضا آٍیػُ  اروستر تاراى )ٍحیذ خُرهی(؛

یؿٌا یگاًِ  -ؾاضیٌا یگاًِ  -ًْال ٍّاتی-هْسیاض ضؾتوی -اتَاللضل هٌتظطیاى -پاضؾا تیسگُلی -هؼصَهِ هرتاضی  -پَض

 -پاضؾلا تاخالًٍلس    -یٌی هحوسهْسی حؿ -پطیا هسیطیاى  -ثٌا هلي هحوسی  -تثؿن احوسی  -ػوازالسیي هَهٌی  -

 ّاًیِ اؾسی -زالضام گائیٌی  -ػطكاى ػثسالْی  -طاّا هلٌی  -پَضیا ًَالض  -تْاض ضؾتوی  -اهیطحؿیي تاخالًٍس 

 )هحوس اهلیي  -طاّط هثِ ظضیي-ًیال خثطئیلی-ًؿتطى ضٍقٌی-؛ تثطیع؛ طاّا تاؿكوالاروستر رٍدوی )لادر رٍدویاى

ؾایٌا -ضایا ًطهی -اهیطحؿیي اًثطًػاز تاهطی-ػطكاى اًثطًػاز-ًَیس كطّازی-ائیلیاؾطا هیٌ-آٍا ًداضپَض-ًاظوی تَكیوی

ؾلیس هْلسی ضضلَیلط    -اهیط ػلی تْطٍظیِ-ػطقیا هحوسی-الیٌا ضحوت-آتٌا قیری-ػلیطضا ػطب احوسی-یَؾق ظازُ

ُ  -تلطكیي خؼللطظازُ  -اقٌاى كطخی-ػلی ٍصالی-اهیطؾاالض قٌطی-ًیوا ًثیطی كط-ذؿطٍقاّی ولیي  ث-ازیلة ایعزذلَا

 یؿٌا ضَّ-اهیط ٍصالی-اكطا اصال حؿیٌی-ؾیٌا قدطی-َّضاز تركی قایاى-كطظاز یاضی-ؾوا قدطی-حاهس خَزت

 )آیلی -ّیَا خلیلًَس-صالح ػلیراًی -؛ ًطج؛ هحوس هْسی  ػثاؾیاروستر ًَجَاًاى سرًا )هحوذ حسي علیخاًی

زیٌا ضػیت  -زیاًا ؾازات اَّیی ًػاز زظكَلی -تٌیاهیي ًظاضت -ّلیا  اؾحاهی -ؾاضیٌا هسهی -ضضا ًوال ظازُ -كتاحی

 ًَضـ ًصیط آتازی-پطیا خاًثرف -تاظ هلؼِ



  ِضّلام    -هْؿلاى هحولَزی     -حاهستحصیلی(؛ تْطاى؛ ظیٌلة ًطیولی  _اضًؿتطگلْای چٌاٍى قیسا )زًتطهازح كوی

هحیلا   -ذلولی   ؾلتاضُ  -ّؿلتی اتلطاّین ضاز    -آضتیي كویلِ   -ًیاضـ ذالوی  -ؾیسُ ؾاضا ؾازات تیسگلی  -صالحی 

ًیلي   -كطًَـ تاًی  -ػلی هٌثطی  -اهیطحؿیي ػلی احوسی  -ًاظًیي ظّطاؾازات هیطّازی  -آٍا اكضلی كط  -اذَاى 

 آٌّگ ضضایی

  ِپطیلا   -هلیٌلا هٌللطز    -؛ تْطاى؛ ثٌا طاّطی حاهذتحصیلی( -اروسترًَجَاًاى چىاٍن ضیذا )دوترهادح فمی

 -ضضا ًطیولی   -ضاهتیي كویِ  -ػطقیا آظازی  -هلیٌا صلایی ًیا  -یٌی ؾیسُ هْال حؿ -آضیاًا لطلی  -ًَقٌؿتاًی 

 -قلٌیثا اهیلطی    -هحوسصلازم هیطظاذلاًی    -هلػزُ خثلاضی ًیلي     -ایلیلا هیطٍاؾلغ    -هْسی تاتایی  -آضتیي كویِ 

 قْطٍظ تی ططف  -هْؿا صلاضلَاؾاًی  -اهیطهحوس حؿیي ظازُ 

 هاظیلاض   -ػللی ًطیولی    -؛ تْطاى؛ هاًیلا كاضؾلیاى   ز حویذی(آوادهی دل اًگیساى )دل اًگیساى چىاٍن( )فریثر

هحولس پاضؾلا    -ػطقلیا ًطیولی    -هحولس هْلسی ًاصلطی     -ّؿتی ًطیوی  -ّاًیِ حویوت  -اقٌاى هعٍیٌِ  -اككاض

 تاهساز ضضایی  -اهیط ػلی هطزاًی هْطآتاز -اهیط هحوس هطزاًی هْطآتاز -ًكَضی 

 ؛ هن؛ پطّام هحوسی ًیؿلتاًی ( )عثاس صذر آتادی یسدی(آوادهی هَسیمی چٌگ لن )گرٍُ هَسیمی پرًان- 

 پطًاى اتطاّیوی -ًیایف اؾؼسی -ضٍیا اتَئی

  )هْطاًلِ هٌتظلطی    -ّؿلتی ًاصلحی    -؛ تٌٌلاتي؛ آضهیتلا حیلسضی   آهَزضگاُ آٍای سام )هسیح سام خاًیااى- 

هحولس اهلیي ًیلا     -حلی ًَیلس ؾلا  -اهیطػثاؼ خوال ظازُ  -ًیٌا ؾلیواًی كطز  -تاضا هؼتوسی -اهیطحؿیي ًاظطیاى 

 آٍا هاؾوی  -حؿیٌی 

 )ًلطگؽ   -ؾثحاى اصیلیاى -؛ ًطٌع؛ ؾحط قوؿیآهَزضگاُ فٌی ٍ حرفِ ای هثتىراى داًص ًطٌس )هجیذ خلیك

 هحوسحؿیي ظاّسپَض -ؾثحاى ؾؼیسی -آٌّیي خاى

 )ػؿلل   - قلیسا هصلطلایی   -ّؿتی هلسیطیاى   -؛ ًدق آتاز؛ ػلی ػثسالْیآهَزضگاُ هَسیمی فراز ) ًسین طالثی

 -ؾلتایف ًیلاًی   -ظّلطا هَحلسی   -ػللی قلٌطاللْی   -زیٌا ذلاًی   -ػلی احوسی  -هحوسضؾَل ًاهطاًیاى  -تْاضلَ 

 -ؾیس هحوسهْسی طثاطثلایی  -هحیا هحوسی -یاقاض قطیلی  -هْیاض ضؾتوی -حؿیي اتطاّیوی -هحوسطاّا ذطیة

ًیلاضـ   -ؾلپْطًازی  -ّاًیِ قیاؾلی  -لیپاضؾا اؾواػی -ثویي اًتكاضی -ؾْیل ؾلیواًی -ضّا هْسیِ -ظّطا ًاٍٍؾی

ّؿلتی   -ؿلعل ًَضهحولسی   -كاطیولا ضضلایی   -ایلیا حویولی  -ؿعل حدتی -ػؿل حدتی -هاّاى قْطیاضی -حویوی

 -ًیاًلا قلیطظازپَض   -اهیطحؿیي ػلیلاض  -ثٌا هَگَیی -پطًیا اًثطی -هحیا هلٌی -هحیا آذًَسی -پطیا ػاتسیٌی -صلطی

ًگلیي   -ًدولِ اؾلواػیلی   -قلایاى قلطیلی ًلػاز     -ظیٌة هَؾی ػلطب  -ّثٌسُتطًن قا -پطیا ًاظوی -پاضهیي هالٌی

 -هْلطاى كاضلل   -ظیٌة یاٍضی -طاّا ًاظوی -صسضا آؾیاتاًی -ًَضـ ًاظوی -ًیوا ًصطاللْی -ًگاض ذلیلیاى -هْسیِ

هس اهیطحا -ػؿل ؾَضاًی -اهیط حؿیي شٍاللواضی -ًیایف یعزاى قٌاؼ -قیطیي ؾَضاًی -ضّا هطْطی -هْیا ًاهساضی

پاضؾلا   -پطًیلا ذاًیلاى   -ؾپْط ًَضهحولسی  -هتیي ًَضٍظیاى -تٌیتا ایواًیاى -كاطوِ قطیلیاًا -ػلی هٌصَضی -هاؾوی

 ّلیا هحوسی -تیٌا ًاظوی -ؾاضا هحوسی -یاؾویي خؼلطی -ذاًیاى



 )الٌلا   -هْلسی ؾلتاضُ    -كطّاى كطخ پلی   -؛ تثطیع؛ قْطظاز صسضایی آهَزضگاُ هَسیمی ارن )حاهذ صٌعت طلة

پطیلا ػظلین    -ػلی حوعُ  -ؾلَی هطقسی  -قازی هْسٍی   -آیؿاى تطظگطی -الِْ ظاضع  -اٍضهاى قازضؼ  -اهی ًظ

آیٌاظ  -اؾطا حاهس خَزت  -ؾلَا هؼتوسی  -ّؿتی قطػی آالًن  -اهیطحؿیي پَزضاتچی  -قازلیي ضاثی هیاؼ  -ظازُ 

 هحوسضضا هحوسًٍس  -ثٌا قیطی  -قیٌا اهتیاظی  -ًاقق 

 آیؿلاى   -هْلسیؽ پیلطی    -؛ هكلٌیي قلْط؛ قلواین خاّلس     پَر فردی( َسیمی الْی )ضْال عاتذیيآهَزضگاُ ه

 -ؾلیسُ ؾلاًیا طثاطثلایی    -حلسی  قلیطیي ظازُ    -اهیي هحوسی -اهیطحؿیي خوكیسظازُ تاضٍم  -ؾالهتی ذیاٍی 

 آًیتا قاّی -ًؿطیي پطٍیع   -ًطگؽ پطٍیع -ػطقیا گلكٌی

  هلاًی پاقلایی   -هاضیا اؾسی  -؛ هكٌیي قْط؛ ًؿا هحوسی پَر فردی(آهَزضگاُ هَسیمی الْی )ضْال عاتذیي- 

اهیطضضلا   -اهیطحؿیي قلید ظازُ ذیلاٍی   -كطیٌا قیطیي ظازُ -ًیلَكط ؾوایی  -ػلیطضا هحوسی اصل -ًاظپطی ًصیطی

 اهیط حؿیي حؿیٌی  -ػاتسی 

 )هحلطاب  -قیطیي ذلیللی پلَض   -پَضیا قؼثاًی -؛ گطگاى؛ ًاٍُ قوكیطؾاظ آهَزضگاُ هَسیمی آراد )ّادی تایاری

 ًیوا یعزی -آضاز هحطاتی پَض -كطتس ػظین هحؿٌی  -حؿیٌی 

 )آیلسا آهلایی هوصلطی    -ؾلؼیس تیلس گللی    -؛ زلیداى؛ ضٍیا  كساییآهَزضگاُ هَسیمی آسواى )ًیوا ضىر وردی- 

یاؾلوي   -پطًیلا ًدللی   -تْویٌلِ ترتیلاضی   -ا احولسی ػلی ضض -آٍا هحوسی -هائسُ خاللی -ؾثحاى ضضایی هالْطی

-حویلطا اتطاّیولی  -هحوس حؿیي كرلاضاى -پطؾتَ اتطاّیوی -ایواى اتطاّیوی-ظّطا ضحیوی -ػلی ضضا خاللی -خاللی

 آیسا خاللی-ؾَگٌس حؿیٌی-ضضا اتطاّیوی -هاًی ظهاًی-اًَقا خاللی-هحوس حؿي هٌصَضی

 )ضٍخا ًصَضی -یثاض؛ هْسیؽ اًثطی ضًدثط ؛ خَآهَزضگاُ هَسیمی آٍا )سیذ حسیي هظلَهی-   َ -پطًیلاى هلساًل

اضقلیا  -ؾلاضیٌا اصلـطی    -اتَاللضلل آهلاپَض   -كاطوِ ظّطا ازّوی -تَحیس ػعیعی -ّلیا ؾَضتیدی -اهیطػلی قْؿَاض 

 ػلی صازم ظازُ -ًیوا هٌثطپَض  -ؾیسُ ؾتایف خاللی -ًیاى ًطهاًؿاضٍی -ؾیس هاّس ػثسی -آضیي اككاض -هطازی 

 آٍیي ضضایی  -هْطؾا ًكاٍضظ  -ٍیاًا كیطٍظی   -؛ ًطج؛ تیسا تًَلی اُ هَسیمی آٍادیس )ٍصال صالحیاى(آهَزضگ

ّؿلتی   -ًیایف الؿازات هَؾلَی ًٍلس    -ؾیس احوس ضضا هٌلطز  -یلسا اًثطی  -آضتیي هكؼَكی  -ضّا حاخی ظازُ  -

 ًیایف ذیطاًسیف  -ػلیطضا صاحة پَض  -اهیسٍاض 

 ػلیطضلا اهلیي   -ّاًیلِ ًلائیح    -ّاًلا ضاحللی    -؛ ًطج؛ اهیي خوالی س )اهیي صادلیاى(آهَزضگاُ هَسیمی آٍادی

لَا صسهی  -ّؿتی هطتاًی پٌاُ  -آضیا هطیكی  -ایلیا هؼوط  -آٍا هوصَزی -تاضاى ضضَاى -آتٌا هؼتوسی پاضؾا -زّواى 

كطیلسٍى  -تا ظحوت ًف آضهی -ػلی هحوسی  -ؾتایف الؿازات هَؾَی ًٍس  -ضاؾتیي ضضایی ًلح  -ؾاضا هطیكی  -

 ػطقیا صثاؿی -ًَضٍظی 

 )هْسی خؼلطی  -یؿٌا زاٍضی  -اقٌاى ذوط  -؛ اصلْاى؛ آضیي هَضی تاظكت آهَزضگاُ هَسیمی آٍان )ثٌا داٍری

 ػلی زّواى -قیوا احوسیاى  -ایلیا تاظیاضی  -پَضیا ًؼوتی  -هظاّط آهاؾی -ػلی هسزی  -ػلی خوكیس پَض -



 َضهیلِ صلالحی    -هتلیي صلازهی    -؛ تْطاى؛ الٌلا هحولسی  پَر( ت )حسیي احوذیآهَزضگاُ هَسیمی آٍای سى

 هْؿا ًاٍُ  -پاضهیسا اتَالحؿٌی  -ًلَضی 

 (  آهَزضگاُ هَسیمی آٍای هْرآییي)آضتلیي تیطاهلی   -اهیطهْسی هلاًغ  -؛ تْطاى؛ آضاز تاخیيآرش سیاُ چطن- 

 ام ًكاطیاهیطؾ -پاضؾا ًَضٍظی -هحوسهْسی هساح -ؾاضیٌا ضاكؼی -ّلیا ظیٌلی

 )هاضال آهایی  -ًگاض یَؾلی صلت  -؛ تْطاى؛ آیؿا ًدلیاى آهَزضگاُ هَسیمی آٍای هْرآییي  )آرش سیاُ چطن

 ًیوا كیطٍظی ًػاز  -هلیٌا ًاًاًٍس  -آضهاى تاخیي  -یاؾویي تطازضاى اكتراضی  -ّلیا ؾؼیسی ًیا  -ذَاخِ زّی 

 )آضؾام اًثلطی   -هائسُ ؿلاضی  -هاّاى ًاظوی  -؛ ًطج؛ پطیا صاضهی آهَزضگاُ هَسیمی تارتذ )ٍصال صالحیاى- 

 ؾیس هحوس حؿیي هیط هحوس صازهی  -هٌصَض تاج السیٌی  -آضهیي هْواى ًَاظ  -الیاض ػاضضی تٌاًتپِ  -ػلی ًطیوی 

 )هاًی ػثیس -آضیٌا ؾیسضضی  -ؿعل ٍكایی  -؛ تْطاى؛ ضازیي هلوثطآهَزضگاُ هَسیمی پارس )ًاصر ًظر 

 )تاهساز هحوَز ظازُ  -؛ تْطاى؛ اهیط هحوس تْعازی طْطاًیآهَزضگاُ هَسیمی پارس )ًیلَفر الثال ٍ آًیتا یعمَتی

 هاَّض هحثَب  -هحوس ؾاهاى قوكازی -ًیٌٌام 

 )ٍاًیلا اؾلپطٍظ   -؛ تْطاى؛ هاَّض هحثلَب آهَزضگاُ هَسیمی پارس )گرٍُ هَسیمی چىاد( )ًیلَفر الثال حاهذ- 

 لی ًكلی اهیطػ -ًیاى قْاتی 

 ٍُپلاضهیؽ   -تاضتلس ؿالهلی    -؛ تْلطاى؛ آضقلا ؾلاهٌی   ًَازی لاًَى( )ًاصار ًظار(   آهَزضگاُ هَسیمی پارس )گر

 تاضاى ؾؼازت ًیا-تاضاى كطٍتي  -كطّام ػطٍخی  -پطیا ػلیًَس  -قیسُ تًَلیاى  -ظازُ  ًیویا ضحین -ؾلیواًی

 )هْطاى صلح خَ  -اهیطحؿیي قٌاضی  -اككاض ؛ قْطیاض؛ ًؿطی آهَزضگاُ هَسیمی ترًن هْر )هحسي اتَالماسن

 ًیوا حیسض پَض -ؾٌْس ؾلیساضی  -ؾداز ػؿگطذاًی  -یلسا كاضلی ًیا  -ػطكاًِ گلعاضی -

 )ایلیا ٍاضؾتِ -كاطوِ ظهاًی -كاطوِ ذسایی -؛ چالَؼ؛ ؾًَیا ذَاخِ ًٍسآهَزضگاُ هَسیمی تیىا )ّادی فتَحی- 

كاطولِ   -ؾلْا ؾلیلی   -ضیحاًلِ ثاتلت ًیلا     -زضؾلا ًیلایی    -ضضَی  پطًس -آزیف توَی -الیٌا ضضَی -هلیٌا ذعایی

هْیلاض   -هاّلي احولسی ظازُ    -هْسیا حؿي ذلاًی   -ضاهتیي ؾیلی  -ًَثط حؿیٌی  -هحوس ًالضؾتاهی  -هٌصَضًیا

 اهیط ؾؼیس ثاتت ًیا -پطّام اؾلٌسیاضی -ؾایواى هْط پطٍض -پاضؾا ًیایی  -ًؿطی حاخی ظازُ  -ًیاكط 

 ظیٌلة   -هیطیلام آتطاهیلاى    -؛ ًطج؛ هاًیا ػلی ًیلا  ی چاٍٍش )گرٍُ دلىَب( )هرتضی جْاًی(آهَزضگاُ هَسیم

 ػلیطضا هثلؾ ًاصطی  -پاضهیؽ هَؾَی -هحوس هْسی گطاًٍس -هْؿا ضضائیاى  -هیطظاظازُ 

 هحوسپاضؾا لٌگطٍزی  –؛ هن؛ پاضؾا توی ظازُ پَر( هْذی الواسی-فرد آهَزضگاُ هَسیمی چىاٍن )هیثن لرتاًی

ؾحط  –هحوسحؿیي ترتیاضی  –حؿیي ضضائی  –حؿیي لطلی پَض  –آتٌا اضظًسی  –هاًی ػعیعی  –هحوس تاهطی  –

 –ظیٌت ؾازات ؾؼازتوٌس  –ًطگؽ ضضاتٌسُ لَ  –ػلی اؾواػیلی توٌسگاًی  –پطیؿا ؾازات ؾیسذَـ ترت  –هوسم 

ؾیس هحوسطاّا هیطظاخاًیاى  –الواؾی  هْسیِ صازم ظازُ –ؿعالِ هرتاضی  –الیا ؿلاضی  –ؾحط زّواًی كیطٍظآتازی 

 ؾحط اؾواػیلی  –هحوس خَاز تٌی ػلی  –



 )ؾلیس تاضتلس    -هْسی ظًسی -؛ هن؛ هحوسهْسی خٌسهی ظازُآهَزضگاُ هَسیمی چٌگ )عثاس صذرآتادی یسدی

للی  هلیٌلا ػ  -هحوسؾلیٌا ّاقلوی   -ًیوا گائیٌی -قْاب السیي آهاذاًی -الیٌا ترتیاضی -ظیٌة اتطاّیوی -تٌائی هوی

 -اهیطحؿلیي ًصلطتی    -آیٌاظ تیواضُ -ّؿتی ػطتؿتاًی ًَ -حاًیِ گطاهی ظازُ -پًَِ ضظهی -زاًیال هْسی تثاض -اًثطی

 -ؾلیسػطكاى ػثلازی   -ؿلعل ًولَی   -پاضؾلا ًدلق ظازُ   -ؾیسًاٍُ تٌائی هولی  -هحوسضضا آم ؾاهلَ -ضؾَل ضحواًی

 الٌا ضٌّوا -اهیس ضقیس -پطیا ًیي اتسی -هحوسهتیي كطذی

 آاللِ ٍاقواًی  –هاّاى قْیس ثال   –؛ تْطاى؛ یگاًِ ٍلیعازُ اُ هَسیمی خوسِ )اهیرحسیي هحوذخاًی(آهَزضگ

 –هاًلا خـتلاتی    –آضاز تاتلایی   –زًیع یعزاًی اضزؾلتاًی   –ؾَكی قًَسی  –آضاظ اصلْاًی  –زاتیؽ هاخاض  –كطاّاًی 

ػطكلاى   –ضٍغاى ذَقلٌَزی   –آیكیي حؿیٌی  –آٍا اهي ظازُ  –آضیا كضل الْی  –تاضاى ؾیس كطخی  –ؾیٌا حویوت 

 –ًیویلا قلالچی    –گیتا خاٍیلسًیا   –زًیا اًطهی  –ػلی ػثاؾی  –پاضؾا توی ضاًٍدی  –ًَضٍـ ػاهطیاى  –صازهی 

 –اهیطًیلاى هاؾلن قلاّی     –اضؿَاى هلي للَ   –تطًن تْطاهی  –ًگاض زقتگطز  –ػلی ػلَی ًاًاًٍسی  –ؾاضا ضضایی 

 –اضؾام اؾَزی  –ضظیي ػلَی  –ّلیا ػلی ًطین  –گلكي قْیس ثال   –آٍیٌا صازهی  –ٌن الٌا هح –اهیطػلی زّلَی 

 –ضایلاى پْللَاى ظازُ    –هْطتس خاللی  –آیال آؾایف  –هْسیِ حویوت  –ّؿتی كطج الِ هوكِ  –آیلیي زازاـ ظازُ 

 –ؿلعل قلؼثاًی    –یی ؾَگٌس تاال –ضازٍیي ػثسالْی زضگاُ  –یاؾویي هاؾوی  –آضتویؽ هٌصَضلی  –ؾتَزُ ضخثی 

آضیلا ػظیولی    –طللَػی   –آضًَقلا   –آٍیٌلا زّللَی    –تطًن هؼتوسی  –اَّضا ًازضیاى  –تاضؾیي كسایی اًیي آتازی 

ؾلپیسُ   –آضقاى ضٍحی  –تْاض اذالم  –زیثا ذَقٌَزی  –الیٌا ًاصطی  –آضٍیي چواهلی  –آیلیي ضكیؼی  –قاًداًی 

 ضخثی 

  ًیٌلَ ػثاؾلپَض   -؛ تْلطاى؛ ظّلطا )زالضام( قلطتتی   زادُ( هحوذاتراّینآهَزضگاُ هَسیمی رازاى )هحوذحسیي- 

تلاضا   -تْتام اكتراض -هحوس پاضؾا پیطٍیؿی -یعزاى حاخی ظازُ -تاضاى تْاضؾتاًی -ؾاضیٌا ًداضیَى -هحوساهیي اًثطی

 -تلی هتلیي ًثطی  -ضٍهیٌلا تطذلی   -ؾیسُ آٍیي حؿلیٌی  -پاضؾا حؿي پَض -ایلیا صساهت -اهیطحؿیي هالیی -ػعیعی

 زاًیال زلساضی  -ؾوا ٍیكلوی -ًیویا هلٌی-ضًٍیٌا قطیؼتوساضی -زضًیٌا هؼصَهی

 )ؾلْیل   -آضتیي ؾلطاى لَ  -پػهاى ؿیاثًَس  -؛ ًطج؛ آٍا هاضی آهَزضگاُ هَسیمی زریاب )اهیر حسیي هٌصَری

ًلَضٍـ   -ًیاًثرلت   ضازیي -ؾپْط كطتسًػاز  -آضهیي هحثی  -زًیا صوسلیائی  -ًاضیي یاضهحوستَؾٌی  -ًػاز ضًدثط 

كاطولِ   -اضؿلَاى خلَاًی     -تلاضا ًصلطتی    -پاًیلص هحولسیاى    -ؾام ؾْطاتی  -ّیطاز حن ًظطی  -هؼظوی گَزضظی 

هْطقاز ضٍحاًی  -تاضاى ًؼوتی  -تاضاز ؾطحسی  -یاؾویي ظًس  -تْاى ؿلاضی آظاز  -ّؿتی خاهؼی  -اؾواػیل ضهدی 

 هوسم 

 تلاضا   -تیتا ًَتاـ  -؛ ًطج؛ هحوس هتیي هدیسی ى( )حاهذ تالٌذُ(آهَزضگاُ هَسیمی سارًگ )اروستر ًَجَاًا

 -ایولاى تلَضاًی    -ًیاًا اهیطی  -ّؿتی ًالًتطظازُ  -ؾیس ػلی ضضَیاى  -ػؿل ضحواًی  -طاّطُ پاقایی  -ًاٍٍؾی 

ٌلی  ًی–ؾلٌا ؾلازات حؿلیٌی     -آضیلي ًًٌَلاض    -پاضؾا ؾتَزُ هْط -ّیَا ظیثایی  -گلؿا شٍاللواضی  -اضؿَاى كطیسی 

 هْطقاز ضّثط هساهی  -هحوس حؿي ظازُ كیطٍظهٌس 



 )؛ كطزیؽ؛ ؾلاضیٌا صلالحی  آهَزضگاُ هَسیمی سارًگ )تارًَازاى( )هجیذ وَرًگ تْطتی-  َ -پطًلا اككاضتٌكلل

ضازهلاى  -تطزیلا تیلات  -طاّلا اكترلاضی  -آضتیي طلاّطی -تْطاز قلیؼی-ؾاهاى ذیطیِ-تطزیا هحوَزی-ؾتایف هحوسی

 ًػاز هْطظاز هٌصَضی-ذاًی پاضؾا توی-تْطام ًطهی-هحوسطاّا تْوٌی-اتَاللضل اتطاّیوی-پَض پطّام ضاهیي-كطٍظًسُ هْط

  هثیٌا ضضاذَاُ  -ؾاؿط ضتیؼی  -تیاضا ذیطی  -آهَظقگاُ هَؾیوی ؾاظى )هحوس ػلیداًی(؛ اصلْاى؛ ػلیطضا اهیٌیاى- 

تْلاض   -حولسهثیي ضضلایی   ه -ثولیي ًصلط آظازاًلی     -زاضیلَـ كالحلی    -هحوسحؿیي ضضایی  -هحوسضضا اهیٌیاى 

 اهیطحؿیي اتطاّیوی -آٍا ًطتاؾیَى  -آضیي خؼلطی ؾاهاًی  -هتیي ّاقوی  -ػثسالْی 

 )آضـ هْسیلِ   -ًیَقا طلالثی   -؛ ظضیي قْط؛ ؾیس هْسی هیطصلاییآهَزضگاُ هَسیمی سرایص )حثیة خرهی- 

 آضهاى ًثیطی -آیسا ػثاؾی  -حؿیي پیطپیطاى  -ازیة ذؿطٍی 

 آًیؿلا قلطیلی    –؛ كالٍضخاى؛ آضقام هاؾوی هلیىا ًادری( -سرٍش آسواًی )فاطوِ زهاًی  آهَزضگاُ هَسیمی

ؿلعل   –طلَع تكلیطی   –هْسیؽ ذكَػی  –اهیطحؿیي ػعیعی  –كاطوِ ظّطا قاُ ًظطی  –ًاظًیي ظّطا ؾثحاًی  –

ًػال –تاضی ؿعل هر –ػؿل هرتاضی –ثویي ًازضی  –ؾْیل ًطیوی  –هیالز تًَلی  –كاطوِ ظّطا زّرسا  –زّرسا 

 تْاض هیطظایی –پَضیا طاّطی  –هحوس آًالَیی  –ضٌّوا 

 )ًیاى پَضیعزاى پٌلاُ   -آضاز ؾالخوِ  -؛ ًطهاى؛ اهیس احوسی پَضآهَزضگاُ هَسیمی ضثاٌّگ )ضْرام اتَعاهری

صلالح   -ؿلعل ؾللواًی چْاضكطؾلری   -كاطوِ الؿازات خؼلطی هحوس آتازی -ًطگؽ زّواًی اًاضی -حؿیي زاٍٍزی -

 پاضؾا قْطیاضی  -ػلی ظیٌلی -ایلیا كاضلی پَض -صازم ؾؼیس قثاًی -ّاًیِ ظیٌلی -لیاؾواػی

 )؛ تْطاى؛ كطتس قلٌَّی ظازُ آهَزضگاُ هَسیمی صذای هْرٍرزاى )گرٍُ سٌتَرًَازاى فاًَس( )هْیار ًجفی- 

 یاًا ضقیسی -هاًتطا اؾواػیلی  -ؾاؿط هساحی ظازُ ًصطت آتازی

  ٍُػاطلِ ًولالی   –كْاهِ اتٌا ذَى  –؛ زٍلت آتاز؛ ضًؿاًا ضكیؼی )هسعَد ٍحیذا(( 1آهَزضگاُ هَسیمی طرز )گر

یلًَؽ   –ؾلوا زاٍضی   –ػلی ػاتلسی   –ؾاهاى صلاضی  –ػطكاًِ ػاتسی  –ػلی ًیاًی  –پطًیا ظاضػاى  –ظّطا ضتیغ  –

 پطّام ًثیطی  –هاّاى صلاضی  –ظاضع 

  ٍُؾلاضا   -یلسا هَهٌی  –؛ زٍلت آتاز؛ ّسیِ اػظوی آتادی( ( )سواًِ عاتذی دٍلت2آهَزضگاُ هَسیمی طرز )گر

 –هحوس كتلاحی   –حؿام ضكیؼی  –تْاضُ حیسضیاى  –ػلی ًلیطی  –هْال كتاحی  –هحوسحؿیي احوسیاى  –زاٍضی 

 ػلی ػثاؾی  –هْسی ػاتسی  –اهیط هلٌی  –پطًیا ًطیواًی 

 )قیسا  -ضهیِ ٍخْی ًَـ آتازی -آتازی؛ ًاقاى؛ یلسا تطاتی ًَـ آهَزضگاُ هَسیمی عطاق واضاى )هجیذ خلیك

ؿلعل   -هلػزُ قلاًطیاى   -ًلاهطاى ؾلتاضی   -ػاضكلِ ػاتلسیٌی ًاقلی هدلطز     -ثٌا زًیازیسُ -ًؿطیي ؾطهسیاى -ضخائی

ؾلداز ذَضقلیسی    -هحولس خوؼلساض   -پطٍاًلِ هٌؼویلاى   -ظّطا حٌطِ -هحوسطِ ظیلَئی -هثیٌا ضٍظتْاًی -صاتطٍحیس

 -زیٌلا هَؿلاضی   -اهیطػللی ٍاحلسی پلَض    -اقٌاى ٍالیتی -ؿؼَزی ػلَیؾیس ػلی ه -هحوس ؾؼیس هؼیي كط -تیسگلی

 ؾؼیسضضا هؼواض



 )ؾلیس هاّلاى    -اهیطضضلا ًلَّی   -؛ گٌثلس ًلاٍٍؼ؛ قلیسا ذلًَیٌی    آهَزضگاُ هَسیمی عٌذلیة )هْذی داٍدی

 تیتا ػٌایت -ؾداز تطاتیاى -هطین ؾطایلَ -احؿاى ؾطایلَ -حؿیٌی

 اهیلط   -؛ ًطهاى؛ هیٌا ًطهی ًلػاز ضًدثلط  گلْا( )پَیا تٌی اسذی(ّای جاٍیذاى )اروستر  آهَزضگاُ هَسیمی گل

ػولاز ضحیولی    -آضیا اكلعٍى  -ّلیا زضذكاى  -ّلٌا زضذكاى  -هْطًَـ حؿیٌی ًؿة -ّلٌا ؾؼیسی  -ػلی ًطیویاى

ّاهلاى صلاحة    -كاطولِ احولسی   -پًَلِ ؿیلاثی   -طِ ػاضكی -پاًیص ًاضآهَظ -حؿي ًطیوی -ؾیٌا اؾٌٌسضی -صازم

ؿعاللِ   -یاؾلیي ػؿلگطیاى اؾلٌَیی    -گلٌلاض هیطحؿلیٌی   -هاظیاض هیطحؿیٌی -ضازاى ضًٍوی -ام اهیطیپطّ -اذتیاضی

 -آضقام اكعٍى -ضٍقا هكایری -آضام اكعٍى -ؾام یؼوَتی -پطًیاى اقطف گٌدَیی -پطّام ػؿٌطپَض -ػؿگطیاى اؾٌَیی

 ًیاى هحؿٌی

 )تیتلا   -هلَغاى هلَثوی    -اهیاض هیطهظللطی ؾ -؛ ضقت؛ تاضا ضازذكٌَز آهَزضگاُ هَسیمی گیلذاد )عثاس ادراوی

ٍصلال   -هْیلاض كضللی    -هِ تا پَضذاًؼلی ًلَض  -الیاؼ صلطػلی ظازهدطز  -طاّطُ هٌعُ هصاتؿطایی -اًصاضی هَحس 

 زاًیال خاللی -اهیطػلی آل ؾیس  -اهیكی تثطیعی 

 )ػلی  -قیسا تٌاضی-ٌاضیقیَا ت-ًیوا تٌاضی -ظازُ  ؛ یعز؛ ًیاى ًَچيآهَزضگاُ هَسیمی هسیحا )هجتثی حثیثی

 صلایی

 )كطتس ؾلطاًی  -ؾایٌا ًطیوی -؛ تْطاى؛ هحی السیي هحوسپَضآهَزضگاُ هَسیمی هلَدی وْي )ساهاى هحوذًثی

 یلسا خٌاب –ًیویا حیسضی زؾتدطزی  -ضٍهیٌا زٍلتكاّی  -آضیاًا ذازم الِ آتازی  -اهیطػلی هطازی ًاصط -هحوسی

  هْلطاز پیلطی ظازُ    –؛ تْطاى؛ ّؿلتی ّاقلوی   فرّاد پرستَ( -آهَزضگاُ هَسیمی هٌادی )حسیي سجَدی– 

 –تیاًلا طَؾلی    –تٌَْز ؿللاضی چطاتلی    –ًگیي هؼثَزی  -تثؿن ؾیاٍـ پَض –آضظٍ ًَچي تاؿی  –پطی ًاظ تٌایی 

ًیلَاى   –اهیطػلی اؾلتازضحیوی   –آضیا ؿطتی تالیؿٌی  –ضٍهیٌا كسایی كَالزی  –هحوسحؿیي چیصضی  –ؾیٌا تٌلَ 

 –هْكلیس ظیٌللی    –ّؿتی ًطیوی آقلتیاًی   –اهیطحؿیي خَقواًی –پطؾتَ هحوسػلی تیگی  –ػؿٌطی ؾیاًَّی 

 –هْلسیاض هعیٌلاًی    –پاًیص طاّطذلاًی   -اهیي خوالی ؾطقٌی  –هطین هوسؼ  –قاضهیي اهیطی  –ؾیٌا طاّطذاًی 

 ؾیس اتَاللضل ؾازات ٌّسی  –آضؾام زٍؾتی  –هْسیؽ ّاتق 

 َاهیلط حؿلیي حؿلي     -طَْضا ًطیولی   -؛ اضاى؛ هْثس ترتیاضی سیمی هْراس )علی ضاُ هٌصَری(آهَزضگاُ ه

 ایلیا حؿي تیگی  -یعزاى ّسایت ظازُ  -كاػعُ ضاًٍس –ؾپْط هحثی ضاز  -ػلی اًوی  -تیگی 

 )اهیطػللی   -ّولایَى ؾلطلي   -؛ الیگلَزضظ؛ هْیلاض كالحلی   آهَزضگاُ هَسیمی هْرآٍا )هحوذهْذی سیذصالحی

 ًیال آضیيزا -ًظطی

 )ًلَا   -هحسثِ ذاى تاتائی حثیلة آتلاز    -؛ چالَؼ؛ پطًس ًیاى آهَزضگاُ هَسیمی ًَُاى )  هحوذرضا عوَجَادی

 -زاًیال هحوَزی  -َّهي تصًط ضضائی  -چاٍٍـ قوؽ  –ؾیسُ ًاظًیي هَؾَی ًكٌؿطا  -صثا ذیطزٍؾت  -كویِ 

 آًیتا ًَضائی -یطػلی پػٍّف اه -الٌاظ هاؾوی پَل  -ؾیس ًیاى حؿیٌی  -اهیطحؿیي هحوسظازُ



 )ؾلتایف حلولی   -تلاضا كطذٌلسُ   -؛ هكلْس؛ ؾلتایف احولس ظازُ   آهَزضگاُ هَسیمی ًاهیه )هثیٌا خَاجِ ًژاد- 

ؾلایِ   -ّلیلا ًطیولی   -ًیاًلا حٌلاى   -ًیویا ّطاتی -تٌیاهیي یؼوَتی  -تْاض اهیٌی -كطیوا ػاتس پَض -پاضهیؽ ضكیؼی

 ضٍهیٌا ذَاخِ ًػاز -هلیٌا ػاتسی هٌی -ػلی حداظی -ًاظًیي اضزقیطی -احوسظازُ

 )ؾلداز اصلالحی   -تٌیلاهیي یؼولَتی   -؛ هكْس؛ ػلیطضا آظازآهَزضگاُ هَسیمی ًاهیه )فیرٍزُ هذیر خراساًی- 

 ًؿین اؾٌَیی -هلیٌا صاّط ًطز

 )ضٍظا ؾازات تاج السیي اؾالم -صالح هْطی -؛ اّط؛ آضهاى ػثاؾیآهَزضگاُ هَسیمی ًَا )هیرهحوذ ٍطي دٍست- 

 ؾیساهیي حؿیٌی  -حویس صالحیاى  -هثیي حاخیالض  -اى احوسی هْط

  ٍُّلیلا حؿلیي ظازُ    -؛ ؾاضی؛ ًیویا ػثاؼ ظازُ ( )سیذ رضا صذرایی(1آهَزضگاُ هَسیمی ًَای پارس )گر- 

ؾیسُ  -اهیطضضا ًظطی  -تاضا ػلیعازُ هازی ًالیی  -ؾتایف حؿیٌی ؾیاُ زقتی  -ًیایف ذلرالی  -هظاّط هطازیاى 

 ػلی ذَضقیسی  -سضایی ثٌا ص

  ٍُیؿلٌا ضٍقلي    -؛ ؾاضی؛ اهیطػلی ّاقلوی  ( )اسواعیل واظوی ٍرًذی(2آهَزضگاُ هَسیمی ًَای پارس )گر

اهیطحؿیي ًدلاتی   -ؾیسُ صثا اؾواػیلی  -اهیطضضا هٌصَضیاى -هطین پاظًی  -حسی  ًصیطی -گلؿا تَقْطی  -تیي 

 ًًَا ذلرالی -تاضتس ٍاحستي  -ؾاضٍی 

 ؾلیّس هؿلیحا    -ضیحاًِ احوسی پیلِ ٍض -ًطج؛ اهیط هحوس یعزاى پٌاُ یمی ًَای هْر )یَسف آتی(؛آهَزضگاُ هَس

 -آضقلام ػثاؾلیاى   -آضتلیي حؿلیٌی   -الٌاظ تاؿثاًی -اتَاللضل ٍاضؾتِ -هحوس هتیي تاؿكایی -صَكیا ػلیپَض -هَؾَی

 -ػؿل هؼیٌی -آضیي هؼیٌی -ُزاًیال ػسل ذاًوا -ؾام ؿالهی -اهیط حؿیي تیات -ػؿل اضزقیطی -پطؾتف ٍزیؼیاى

 یاؾیي هْیي ذاًی

 )هحولس اهلیي   -آتٌلا اهلاًی  -قٌیثا اهیلطی  -؛ ضقت؛ ًَضا احوسیآهَزضگاُ هَسیمی ّساردستاى )جاٍیذ رضایی

ؾلتایف  -ػوازضضلا هٌثطپلَض   -اهیلط ضضلا هلَشى    -هحوسػلی اؾتَاض -ػطكاى كطذی -هحوسهْسی صلطظازُ -حالخیاى

ؾلیسهاًی   -ًیللَكط هلیلعازُ   -پَضیلا پاضؾلا  -آیت اللِ یلاضی  -پطّام قؼثاًی -طی پَضًازیا تاه -پاًتِ آ هسًی -هحوَزی

 طاّا ًَضی-ًؿطی ضضایی -ّاقوی

 )آٍیؿا ؾاضی  -آضقیسا قْطخطزی  -؛ ًطج؛ هاّاى هطازی آهَزضگاُ هَسیمی ّطت تْطت )آلای هیثن سالىی

تطؾلا   -پطًلسیي آهاتاتلائی پلَض     -اؾی اهیطهحوس ػث -ًیٌا ذلیلی -ؾیسؾیٌا هیطی  -هحوساهیي ضكیؼی -ذاى تیگلَ 

 ػثاؾی 

 ًًِلطگؽ   -اهیلط هحولس هحولسی لیلؿلتاًی     -؛ ًلطج؛ صلثا ّاقلوی ظضًلسی    ی سٌتَر پرًیا )صائة واواًٍاذ(  خا

 تیام اؾلٌسیاضی -هٌصَضترت 

 )ؾیسُ لیلا   –ضٍقا اضقازیاى لٌگطٍزی  –؛ الّیداى؛ تطًن هحیطی گرٍُ هَسیمی آٍا )رلیِ صفری اتراّین سرائی

هْتلا هللن ظى    –قلاضهیي َّقلٌگی    –آضیا ًرؿلت  –زلؿا كالح حؿي پَض  –ًیوا صلطی  –زایاًا ذٌساى  –ٌی حؿی



 –تطزیلا ػؿلٌطی    –هًَا ػلی اًثلطی   –ؾثحاى حیسضی ًػاز  –ًیوا قیسیاى اًثط  –آضیي ضؾتن ظازُ هالي  –ػاضف 

تاضاى زاضیَـ  –تٌتا حؿي زٍؾت  –هحیا حاخی پَض  –یؿٌا تٌتاظ  –ضّا الْی الّیداًی  –ضٍقٌي الْی الّیداًی 

 الویطا كتحی  –ثویي قیطظازپَض  –ًیَقا ؾیق پٌاّی  –ػؿل ؾلیواًی  –

 )ِپطًیلا   -آضـ حلاج تولی    -ػطقلیا احلسی     -؛ قْطیاض؛ زیٌا اتطاّیویگرٍُ هَسیمی پژٍان )ساساى فَالد پٌج

 ًیایف قاّی   -آضهٌس

  حٌاًِ اًثطظازُ   -تیتا قاّی   -ؾاؿط ًثی پَض   -؛ قْطیاض؛ ّؿتی ظًسپٌجِ(گرٍُ هَسیمی پژٍان )ساساى فَالد 

 )ضضا یاٍضی-ًگاض یاٍضی -احؿاى كٌَضی -؛ ًدق آتاز؛ ًطگؽ حویویگرٍُ هَسیمی دلٌَازاى )سیذ هْراى آیتی-

 اهیلط حؿلیي  -ػللی ضحوتلی ّلا   -هْطاى لطللی -ًَضٍـ پیطاؾتِ-كاطوِ ذیطالْی -اتَاللضل پَضقثاى -هْسی هؼیي

ػطكلاى  -ًاظًیي ؿیَض-حؿیي قاًط-اقٌاى ؿلاضی-اهیطػلی آهایاضی-ّلیا ضضایی -پطًیا یعزاًی-هْسی گل آٍضی-ضتاًی

پطیؿلا  -هلطین كاضلل  -ًگیي ًاصحی-ضاهیي قلیؼی-ػویل خوكیسیاى-ًطگؽ یَؾلاى-هحوسضضا پَضػعیعی-قطیلیاى

ػطكلاى  -هتیي ًاصحی -ا اخاللی هْؿ -هْسی ضحوتی ّا-ػلی ػثسالـالهی-ؾحط ضحیوی-تْاض هحوسًثیطی -ًاظوی

ؿعاللِ  -كاطولِ هَؾلَی  -حؿلیي ضضلایی  -ؾْیال پیطاؾتِ-آیسا ضحوتی ّا-ًاظًیي صالحی-اهیطحؿیي پَضقثاى-هؼیي

 ػاضكِ هیصطیاى -زاضیَـ ضحیوی-كاطوِ هازضی-كاطوِ یعزاًیاى-اخاللی

 )اهیلس   –ذیطذلَاُ   ؿلعل -ؾلام هْلطی    -؛ اصلْاى؛ پَضاى زذت ضكیؼی زاضیَـگرٍُ هَسیمی دیثا )عسل سیاف

 قیساؾازات حؿیٌی  -الٌا حؿٌی  -پطیؿا قطیق ًػاز -ؾاهی زالًَس  -آضهیتا حاج حیسضی -تٌطاًی تاالًی

 )آتٌلا   -هْلال ضئلَكی   -هحولس ًلاظوی هولسم      -؛ قیطٍاى؛ پسضام كطاهلطظی گرٍُ هَسیمی ساغر )سعیذ فراهرزی

 اهطظی پطًیاى كط -هیطحؿام كطتس -ػلیطضا تركی پَض ذطاب -قطاكتوٌس

 )تاضا هْطهلاًی   -زیٌا ضیائی كط  -آًَقا كطّوٌسكط  -؛ تْطاى؛ آضهیي اتطهَییگرٍُ هَسیمی ضْرآٍا )ٍحیذ خُرهی- 

 هاّاى هْسیاى   -آضیاًا تَصیلیاى -ضٍهیٌا ضیاضی  -هسیا احوسیاض  -آضام كیاض 

 )یاؾویي ضؾلَلی پلَض    -آضتیي ذلرالی  -؛ قْط ضی؛ آیسا ضتیؼی گرٍُ هَسیمی صذای پان )ًفیسِ اسواعیلی- 

 -زیاًلا ػلطب ًیاؾلط     –ایلیلا هللی ًیلا     -هحوسحؿیي قلیؼی  -تْاض ّوتی  -كاطوِ تاج آتازی  -هحوس آضیا ضحوی 

 طاّا ًَضی -ّاًا تركٌسُ  -اهیط حؿیي ًطم آتی  -ًسا ًطم آتی  -كاطوِ اكتراضی  -یٌتا تاهطی  -قٌیثا حؿیٌی 

     )كاطولِ   –هاّلاى هیطظاتیگلی    -آضـ كتحلی   -؛ ّولساى؛ تلاضا كضللی    گرٍُ هَسایمی طلاَ) )پریساا زارعای

ؾلَگٌس   -قلیسا طلاّطی ظازُ    -ؿعل زّولاًی   -طٌیي حؿیٌی  -هطین قیطًیاى  -پاضؾا ذسایًَسی –ًصیطاالؾالهی 

 ؾیس ؾْیل حؿیٌی -ؾازات حؿیٌی 

 )ؾپْط كلن  -پَضیا هطازی  -هحوس حؿي تازی  -؛ هن؛ هحوس ػلی اتطاّیویگرٍُ هَسیمی وارٍاى )علی تادی 

 )ًیویا هلطُ زاؿلی    -ًازیا حثیثی  -تاضاى اهطایی  -؛ ّوساى؛ پطیا طاّطی ظازُگرٍُ هَسیمی گلْا )عوراى لرتاًی- 

 تاضا كضلی -ضٍغیٌا ًكَازی  -ػطكاى یَؾلی  -ًیٌی ظضاػتی 



 )هْیاض هطتاًی  -هْطًَـ اؾواػیلی -كاطوِ هیطصلی -قاظًس؛ ثٌا ػعیعی ؛گرٍُ هَسیمی ٍصال )عثاس اتَالحسٌی 

 ( ًسین طالثیگرٍُ هَسیمی ّوایَى)هحولس هتلیي    -ثولیي هحولسی   -پاضؾلا ذاٍیلاى   -؛ ًدق آتاز؛ پطیا ذاٍیاى

 ؾلیواى

 )ی هحولس ػلل    -اهیلط ًطیولی     -اهیط ػلی ًَلیًَس  -؛ هن؛ حویسضضا تَ خَییگرٍُ هَسیمی ّوایَى )علی تادی

 ػلی ضكیؼی هْط -اتطاّیوی 

 تطهلِ   –پاضهیي اكترلاضی   –آزضیٌا ضًدثط  –؛ تْطاى؛ آضٍقا هیطظا پَض آزادُ اللِ( -هذرسِ هْرآسا )خاًن ضعثاًی

حٌاًِ زاًكَض  –زیاًا ظػین  –كاطوِ احوسی  –ػؿل صاتط  –زل آضام ظاضػی  –آضهیٌا ظػین  –هْیا ًوالی  –ًَضٍظی 

ػؿل ػٌثطی  –ؾاضا اقؼطیَى  –الیٌا ؿالهی  -لیال كالحی اهسم –پاضهیسا خلَُ  –هاًلی تسیغ ظهاى  –ظٍیا تْطٍظیی  –

 صسف صاًؼی  –كاطوِ گیل آتازی  –

 )اهیطهْعیاض هاؾوی  -پیطٍظ تٌْایی -؛ اصلْاى؛ اهیط هْسی هیطظایی هذرسِ ٌّرّای زیثا ٍ هَسیمی )ًَا سلیواًی

 كطّاى هٌصَضی  -هدتثی ًَضی  -ضیي ؾپْطی آ -اهیط ػثاؼ صالحی  -ػواز صازهی  -

 )ضّا صلطی  -حؿام كالحی  -پَضیا ظهاًی  -؛ كالٍضخاى؛ هحوس صالح احوسی هَسسِ پذیذُ لرى )هسعَد ٍحیذا

ؾلتایف   -ػؿل ضئیؿلی   -ظّطا ازاٍی  -ّاًیِ تطاتی  -ػلی خوكیسی  -ًیاضـ ضقیسی  -آٍا ظاضع  -شًطیا تًَلی  -

 ػلیطضا هطتاًی  -ضٌّوا 

     )؛ ًدلق آتلاز؛ ضٍح االهلیي ضؾلتوی    هَسسِ فرٌّگی ٌّری فرٌّگ سازاى هعاصار )پریساا حثیاة الْای- 

ّوا تاضاًی  -حویسضضا تاضاًی ًدق آتازی -هْسی هحوسی -ّؿتی ؾازات قطیؼتی ًدق آتازی -هحوساهیي تْاضلَیی

 ؾْیل كٌایی -حؿیي قیطظاز -ثویي اهیٌی -ًدق آتازی

 ػللی  -؛ هكْس؛ هْلطاى ػلیٌولی ظازُ ططهثلِ    ْذ )هحوذ علی حَرُ چطن(ٌّرستاى ٌّرّای زیثای پسراى هط

صلالح   -حویس قلایاى تثلاض    -كطّاز اؾالهی  -هحوسػلی حَضُ چكن  -تٌیاهیي ًاقاًی لطق آتازی  -اًصاضی الئیي 

 ذطیثی 

 )هحولس اؾلوؼیل    -ضغیٌاهحولسی  -؛ قْطیاض؛ آتتیي خاپلویٌّروذُ هَسیمی ضاداب )ٌّروذُ هَسیمی ضاداب

 هؼیي  پاؾثاى -ؾیسػلیطضا هیطهحوسی -از للٌاهیًػ

 


