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 :هتي فبسعی 

 ُبی اجتوبعی ّ حقْق بؾش فعبلیي جٌبؼ  سّؽٌفکشاى،اعبتیذ داًؾگبٍ،  ُبی صًذاًیبى عیبعی، خبًْادٍ

 ُب سا آصاد کٌیذ آرسببیجبًی

 ُفتن ؽِشیْسهبٍ ُؾتبد ّ ًَ

هذافؼیي دمْق هذًی ّ فشٌُگی اص اّايل ثِبس اهغبل تب کٌْى دُِب تي اص 

آرسثبيجبًی دس ؽِشُبی هختلف اص جولَ ؽِشُبی تجشيض، تِشاى، کشج، 

.... ؽِش، خْی ّ صْفیبى ّ اّسهیَ، اسدثیل، هیبًذّآة، هبکْ، کلیجش، هؾکیي

آصاد ... ُشچٌذ ثشخی اص آًبى ثَ لیذ ّثیمَ ّ. اًذ دعتگیش ّ ساُی صًذاى ؽذٍ

 حویذٍ فشجضادٍ، صُشا فشجضادٍُب  بهی خبًناًذ اهب ٌُْص گشُّی ثَ اع ؽذٍ

هٌِذط حغي ، (ًْيغٌذٍ ّ ژّسًبلیغت) اکبش آصادّ آلبيبى ( فؼبلیي دمْق صى)

حغیي ًصیشی، دکتش علیشضب عبذالِی، ، (فؼبل دمْق ثؾش)سحیوی بیبت 

دکتش لطیف حغٌی، هٌِذط هحوْد فضلی، هٌِذط ؽِشام سادهِش، آیت 

ای، بِوي ًصیشصادٍ،  آیذیي خْاجَ هِشعلی بیگلْ، بِبْد قلیضادٍ،

، ُوگی ؽکشهللا قِشهبًی فشد  ًعین احوذی، یًْظ علیوبًی،  حیذسکشیوی،

اص فؼبلیي هذًی آرسثبيجبى ٌُْص ثطْس هتْعػ عَ هبٍ دس صًذاى اًفشادی 

پْس، علی عببعی، ّدّد ععبدتی،  ععیذ هتیياًذ، ايي دسدبلی اعت کَ  ثْدٍ

ًیض اص عبل گزؽتَ ُوچٌبى دس دبل عپشی  سحین غالهی ّ بِشّص علیضادٍ

..... ّ  ُبًیَ فشؽی ؽتشببىکشدى صًذاى خْد ثْدٍ ّ اخیشا ًیض خبًن 

 .اًذ ثبصداؽت ّ ثَ هجوْػَ لجلی اظبفَ گؾتَ

ُب ثذّى اسائَ دکن دادگغتشی اًجبم ؽذٍ، آًبى دس صًذاى اًفشادی ًگِذاسی  ثَ لشاس اغالع ثغیبسی اص ايي دعتگیشی

، اجبصٍ هاللبت يب  ُبی ؽذيذ فیضيکی ّ سّدی لشاس گشفتَ دك اًتخبة ّکیل هذشّهٌذ، ثشخی تذت ؽکٌجَ ؽًْذ ّ اص هی

 !ؽبى سا ًذاسًذ  توبط تلفٌی ثب خبًْادٍ

ُب دس غشح هطبلجبت فشٌُگی، صثبًی، اجتوبػی، التصبدی ّ عیبعی خْيؼ، اػتمبد  هب ظوي تبيیذ دمبًیت آرسثبيجبًی

یي دهْکشاعی اص هجبسصٍ ثشای تبهیي دمْق اّلیَ اُبلی هٌبغك اتٌیک کؾْس جذا ًیغت، هب داسين کَ هجبسصٍ ثشای تبه

هبًذگی ًغجی هٌبغك هختلف ّ ايجبد ؽکبف لْهی  ُبی هشکضی ايشاى سا کَ هْجت ػمت آهیض دکْهت ُبی تجؼیط عیبعت

 .کٌین دس جبهؼَ ايشاى ؽذٍ اعت سا ثَ ؽذت هذکْم هی

.... بتْسی ثب ًبديذٍ گشفتي، دمْق ؽِشًّذاى تشک ّ کشد ّ ػشة ّ تشکوي ّ ثلْچ ّ هب هؼتمذين کَ هجبسصٍ ثب ديکت

 .هْفمیتی دس پی ًخْاُذ داؽت

ّعیلَ ظوي هذکْم ًوْدى ُشگًَْ هصبديك خؾًْت، ؽکٌجَ، تذمیش ّ تُْیي ّ ًمط دمْق فشدی  لزا ثذيي

شی جِت پْؽؼ خجشی ّ دوبيت اص آًبى، ُبی هغتمل ّ عبصهبًِبی دمْق ثؾ ؽذگبى ّ ثب دسخْاعت اص سعبًَ ثبصداؽت

 لیذّؽشغ ّ اسجبع پشًّذٍ آًِب ثَ يک هذکوَ ػبدلَ ُغتین خْاُبى آصادی عشيغ ّ ثی

  :هتي تشکی 

 

ًیي  عْعیبل دشکتلشيي آکتیْيغتلشی ايٌغبى دبلالسی ّ  عی، آيذيٌالس، آکبدهیغیٌلش،  ثیش لشّپ عیبعی دّعتبلالس ػبيیلَ

 عی  ثیبًیَ

 آرسببیجبًلیالسی بْساخیي
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یجبسا عیْيل ّ کْلتْسل دبلالسی عبًّّبى ثْ ايل يبصيي اّللشيٌذى اػت

اًّالسجب آرسثبيجبًلی تجشيض، تِشاى، کشج، اّسهیَ، اسدثیل، لْؽبچبی، 

ؽِشلشيٌذٍ تْتْلالًبساق ...هبکی، کلیجش، خیّْ، خْی، صْفیبى ّ

عی ّثیمَ لبسؽیغیٌذا آصادلیغب  ثًْالسداى ثیش ًئچَ. دّعتبغب گؤًذسيلیجذيش

 حویذٍ فشجضادٍ ّ صُشا فشجضادٍ: ًیوالسثْساخیلغب ثئلَ، ُلَ دٍ خب

يبصيچی ّ ) اکبش آصاد: ّ جٌبثالس( لبديي دبلالسی آکتیْيغتلشی)

، (ايٌغبى دبلالسی آکتیْيغتی)هٌِذط حغي سحیوی بیبت ، (ژّسًبلیغت

حغیي ًصیشی، دّکتْس علیشضب عبذالِی، دّکتْس لطیف حغٌی، 

بگلی،  لیهٌِذط هحوْد فضلی، هٌِذط ؽِشام سادهِش، آیت هِشع

ای، بِوي ًصیشصادٍ، حیذس کشیوی، ًعین  بِبْد قلیضادٍ، آیذیي خْاجَ

اّستبالهب اّچ آيذيش کی اًفشادی ( ُبهیغی آرسثبيجبى عیْيل آکتیْيغتلشی) احوذی، یًْظ علیوبًی ّ ؽکشالَ قِشهبًی

کئچي  ن غالهی ّ بِشّص علیضادٍپْس، علی عببعی، ّدّد ععبدتی، سحی ععیذ هتیيعلْلالسدا دّعتبلذاديشالس، ػیٌی دبلذا 

کیلشٍ  تْتْلالًبساق، اؤًجَ..... ّ  ُبًیَ خبًین فشؽی ؽتشببًیايلذى اػتیجبسا دجظ جضاعیٌی چکیشلش، عْى ّاخالس دا 

 .لْؽْلوْؽالس

 هؼلْم اّلذّغْ کیوی ثیش چْر تْتْلالهبالس ػذلیَ دؤکوًْذى لیشاق اّص ّئشهیؼ، تْتْلالًبًالس تک علْلالسدا ّ ّکیل

لشٍ هؼشّض لبلیت، ػبيیلَ  عی سّدی ّ جیغوی ايؾکٌجَ عئچوَ دبلیٌذاى يْخغْى عبخالًیلویؾالس، اًّالسداى ثیش ًئچَ

 .ػعْلشيلَ گؤسّؽلشی ّيب تلفْى ثبغالًتیالسی ثئلَ يبعبلالًویؾذيش

ّلذّلالسيٌی ّّسغْاليیش ثیض آرسثبيجبًلیالسيي ديل ّ کْلتْس، عْعیبل، التیصبدی ّ عیبعبل ايغتکلشيٌیي غلجیٌذٍ دبللی ا

دى  عیٌیي ايلکیي دبلالسيٌی لبصاًذيشاى هْجبديلَ لش اُبلی اتٌیک ثؤلگَ  ّ ايٌبًیشيك کی دهْکشاعی اّغشًّذا ديشًیؼ،

تْپلْهذا اتٌیک چبتیي يبساًوبعیٌب ثبػیث اّالى ايشاى هشکضی   لشيي گئشيذٍ عبخاليیت، ثیض اتٌیک ثؤلگَ. آيشی دئییل

 .عئچگیلیک عیبعتلشيٌی کغیٌلیکلَ لیٌبيیشيك دکْهتلشيٌیي آيشی

ًیي ّغٌذاػ دبلالسيٌی ًظشدٍ آلوبداى ديکتبتْسلْغب لبسؽی  ّ عبيیشٍ....ثیضجَ تْسک، کْسد، ػشة، تْسکوي ّ ثلْچ 

 .هجبديلَ ثبؽبسيلی اّلوبيبجبلذيش

تذمیش ّ فشدی دبلالسيٌیي  هَ، ثْ عججذى ثیض تْتْلالًالسا لبسؽی آپبسيالى ُشًْع صّساکیلیك، ايؾکٌجَ، کْچْهغَ

پْصّلوبعیٌی هذکْم ائذيت، ثْتْى اؤصگْس هذيبالس ّ ايٌغبى دبلالسی اؤسگْتلشيٌذى اًّالسيي خجشلشيٌی يبيیٌاليیت، 

ػذالتلی   يیشيک، ُبثئلَ غلت ائذيشيک کی دّعتبلالًبًالس ؽشغغیض آصادلیغب ثْساخیلیت، دیوبيَ آلتیٌب آلیٌوبالسيٌی ايغتَ

 .اسجبع ائذيلغیٌلش يَ ثیش هذکوَ

 

 

 عکگیضیْص عکگیض ًفشیي اهضبعی الیفبب عیشاعی ایلَ

 .(جکذيش يبيٌب ّئشيلَ  ثیش ًئچَ گْى عًْشا  لئیذ ائتوک الصيوذيش کی ثبؽمب اهعبالس دا)

ًژاد، خبًْادٍ  ابشاُینهٌْچِش ابشاُین ًژاد، ؽِجبص ابشاُین ًژاد، عیشّط ابذالی، هِذی ابذالی، گُْش ابذالی، صفش 

هذوذ،  اکجش، ثِشّص، پشّيض، ثشيب، دغي، دغیي، خلیل، سلیَ، سيذبًَ، عویشا، عیشّط، ػلی، لشثبى، گل) :احوذی

اسدبیلی، ػلیشظب ادسیغی، يبؽبس احوذیبى، ّدیذٍ احوذیبى، دغي احوذیبى، اهیي ، (احوذیّلی  هذوذ، هِذی، هِشداد ّ

لیال اعذپْس، صُشٍ اعحبقی، اهیش اسک، دغي اسدالى، پشّيي اسدبیلی اصل،  آيغبىاسدبیلی، هذوذ اسدبیلی، غالهشظب 

اعوبعیل بیگی، ثِشام اعوبعیل، هذوذ دغیي اعالهی، عؼیذٍ اعکٌذسیبى، صّيب اعکٌذسی، صبدق اعذی، يبعش اعذی، 

اصل آساص صفِبًیبى، ادغیي اصفِبًیبى، الِبم اصفِبًی صادٍ، غالهؼلی اصفِبًی صادٍ، افغبًَ اصغشصادٍ، ػلیشظب دکتش 

آتیال اصالًی، ًگبس اصالًی، ثبثک اصالًضادٍ، يبؽبس اصالًضادٍ، عئْين اصالًضادٍ، عْلوبص اصالًضادٍ، داداػ خلخبلی، 

اقٌبیی، اهیش افؾبسیَ، هذوْدػلی افؾبسی، ػلی افؾبسلی، ًبصش اعتوبدی، هِذی اعتوبدی، ثِبسک اعتوبدی، 

اهیذ ادوذ پشّفغْس اهبًتی، اهیش اهبًتی، اکجش الیبعی، صفْسا الیبعی، سجت الوبعی، ًغشيي االسدبیلی، هذوذسظب 
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اًصبسی، ُّبة اًصبسی، الٌبص اًجن سّص، ػلی اهیٌی صادٍ، هِذی اهیٌی، آعیَ اهیشی، ًْؽبثَ اهیذّاس، فشُبد یضداًی، 

دغیي اّعتبجلْ، آيغبى اّعتبجلْ، ائلٌبص اّسهْلْ، کشين اّسهبى، ػلی اًْسحقیقی، ػجبط اًْس حقیقی، دغیي 

دغیي اُْاصی، ًبدس اُْاصی، ػجذهللا اُشی، هشين دکتش اّعتبجلْ، لیال اّعتبجلْ، ؽبُیي اّعتبجلْ، عذش اّعتبجلْ، 

آتب بی تْساى ائیٌبلی، . مائلبی قیضی، عْلوبص ائل بی قیضی، ژيال ایشّاًی، سّؽٌک ایشّاًی، سظب ایبهی، عویَ ایبهی، 

هشظیَ آرسی، يؼمْة آرسی، هِذی آرسی، هِذی آرسی، ػزسا آرستْسک، عئْدا آرساى، س اثْرآتبببی، غغشل لی، 

آصادیبى، ػجبط دکتش آصادگش، هذوذ ، (آصاديبؽبس  ائلٌبص، آيذا، دیذس، فبغوَ، گْصل، هذغي ّ: ) آسیبًفش، خبًْادٍ آصاد

ؽکْس دکتش آیتی، پشّاًَ ٌگشی، آُکبٍّ آٌُگش قؾقبئی، آسػ آکغْى، ثبثک آقب صادٍ، هِذی آؽْسی، داسيْػ دکتش 

ببغیش ًبدس ببغیش اّغلْ، ًبصش ببؽبْغ، غبصی بببک، يبؽیل دکتش ببببیی، اّختبی ببببیی، الٌبص ببببصادٍ، ًبُیذ ببببصادٍ، 

هٌیشٍ بخؾیبى، عٌِذ بخؾی پْس، لیلی ببیشاهضادٍ، هِذی ببقشی، هِذی ببقشاّغلْ، خبلبى   ،(جْؽغْى آرس اّغلْ)اّغلْ 

ؽِال بِبساى، هشين بٌی فبطوَ، جبّيذ بٌذّخت، صفیَ بلیذای، ًبصش بشقی، فبئضٍ بشاٌُی، سظب دکتش بشادساى، 

صجشی بِوٌی، آسػ بِگش، دغي بِشّاى، پْسيب بِشاهی، ًجبت بِشاهی، گاللَ بِبسی، هِشاى دکتش بِبسدّعت، 

آيذا بیگضادٍ، سظب بیگذلی، ثِشام دکتش ذخت، بیعؼیذ بیبتی، افغبًَ بیبت ؽیشاصی، ادوذسظب بِوٌی، ًبُیذ بِوٌی، 

گلی پْسدعتبى، ادوذ پْساقذم، عْلوبص پبؽبیی، اکجش بیلگیي، ُبؽن بیلگیي، هذوْد بیلگیي، آيلیي بیلگیي، آيغبى بیلگیي، 

پْسًجف، صبلخ پْسًجف، علوبى پْسهِذی، ػلی پْسهِذی، سعْل پْسهِذی، خلیل پْسهِذی، خذيجَ پْسعتوی، 

سظب تبشیضلی، ائلیبس تبسیْسدی، سهعبى تبسیي، هذوذ تبتبس، ػلی تببعی، ثالل پیغوبشصادٍ، صيٌت ، پْسًجفکبظن 

توجیذی، دغي توجیذی، آيذا پْس،  تقیػلی تقی صادٍ، سثبثَ تقی پْس، آيذيي تشخبًی، ُبجش تجشبَ کبس، خغشّ تبشیضی، 

خشاهبى جبشائیلی، ػجذالَ جببش، ادوذ ثشّتی، هژگبى تِشاًی، عویَ تِشاًی، ثبثک تْحیذی، ًیشٍ دکتش توجیذی، ػظین 

هصطفی  ّ هشتعی، کوبل، گل عبسی، دغیي، دغي، ائلوبى) :جعفشبیگی، خبًْادٍ جعفشپْساصغش جعفشاّّا، 

جالیش اهیش جعفشی، يبؽبس جعفشی، فبغوَ جعفشی، سظب جعفشی، دبهذ جعفشی، اکجش جعفشقیضی، ًْؽیي ، (جعفشپْس

جْادی، عبسا جْادی، ثِشّص جویلی، اعوبػیل جوؾیذی، ادوذ جلیلی، پیٌبس جلیلی، ثبيشام ًی، جلْخبعِشاة ادسیغی، 

جِبًؾبٍ، خبًْادٍ غضالَ جِبًبخؾی، اعفٌذيبس جِبًبخؼ، هذوذ جْالًی، ادذ جْؽغْى، هذوْد جْاُشی، جلٍْ 

دغیي ( جِبًگیشپْسّدیذ  سدین، صيٌت، صبثش، ػجذهللا، لطیفَ، هذوْد، هؼصْهَ، هٌصْسٍ، هِذيَ ّ) :جِبًگیشپْس

حبهذ ػلی حبفظی، دجیجَ حبجی، ػلی حبتوی، ائلچیي حبتولْئی، عیف الذيي حبتن خبًی، دویذ جِبًی، کبظن جِبًی، 

حغي ُبدی حغي صادٍ، گیتی حغي صادٍ، صوذ حغبهی، سصا حشداى، ػجذالذغیي حجتی، جالل حبیبی، ثبثک ایوبى، 

حغٌخبًی، هیٌب خبًی،  حغيعیبهک خبًی،  حغيادذ حغٌپْس ابِشی، سّيب ، حغٌپْسگیتی حغي صادٍ اصل، دغیي صادٍ، 

فیشّص حغٌی، هٌیشٍ حغٌی، ؽبُیي حغٌلْ، الِبم حغٌضادٍ، هِذی حغٌضادٍ، صبثش حغٌضادٍ، جبثش خبًی،  حغيُبتف 

ػجذ ، حوضیًْسّص حوذی، اصغش حلفی، عؼیذ حغیٌپْس، دغیي حغیي صادٍ، ُْؽٌگ حغیي خْاٍ، هشين حغیي اّغلْ، 

حیذسی هِذی حیذسی، فبغوَ حیذسی، عتبس   ،حیذسیدغیي حیذسقیضی، آرس حٌیفی، دویذ حویذی، ُبدی حویذی، 

فبغوَ خبلقی، اهیش حیْصاّی، ؽشيف حیذسیبى، فخشالذيي حیذسی صادٍ، همذم   ،(آرسثبيجبًی)حیذسی هِذی ، (اُْاصی)

خذایی، ًْسّص خذایی، هِذی خذایی، للی خذایی، عشيَ خذایی، ججشائیل خذایی، ّسدی  هللاخذابٌذٍ لْ، ثِضاد خبلقی، 

اکشم خْیی، هذوذسظب خْیی، سّيب خلیلی، ػلیشظب خلخبلی، الٌبص خغشّی، ّيذا خغشّی، هصطفی خشعٌذی، ػجبط 

داّّدی فشيجب داًؾگش، يبؽبس داداؽی، هغؼْد داداؽی، ؽْساًگیض داداػ ًژاد، سظب خیشخْاٍ، ػجذالَ خیشخْاٍ، 

يوي دعتوشد، ػیْض دسّاصٍ غبسی، ػلی دسصی ًْیغی، دجیت پشّفغْس دسخؾبى، دغي دسختی، جْاد دکتش  هِبجش،

سظب دّلتوٌذی، هذوذػلی دّلتخْاٍ، هصطفی دًیبهبلی، جبثش دلیلی، اهیش دلیشی، دجیت دؽتی، عالهت دعتوشد، 

سادهِش، عجبد هٌِذط سادهِش، الَِ  رّالقذسی،دْسيَ رّالقذس، آيغبى دیبسی، اتبثک دُقبًی، آيذيي ، (چٌگی)دُقبى

ًشيوبى سحیوی، ادوذ سحوبًی، هشين ساعی، ّلی ساعی، ثیْک ساؽذی، دغي هٌِذط ساؽذی، جؼفش سادهِش، صبلخ 

سؽیذی، اثشاُین سؽتبشی، ػیغی سؽتبشی، ػلی سؽتبشی، عِشاة سصاقی، ًصیش سصاقی، جبثش سصاقی، آيت سحیوی، 

ادغبى سضبئی ؽیشاص، کبٍّ سضبیی، هِذی سضبیی، هذوذ سضبیی، ػلی سضبیی، پیٌبس سضبًیب، کبهی سؽیذی، اهیش 

سهعبى صیي الذیٌی، هذوذ صًجبًلی، کبٍّ صسُی، دغي صبشدعت، ؽاللَ صبشدعت، عئْدا سُبشی، ػلیشظب سهضبًیبى، 

ععبدت،  آيذاعشببصی، عْسٍ عپبعگزاس، ثِشام عببی، هٌبف دکتش عببی، آتیال عبکت، هْعی عبعذی، ًبُی عبعذی، 

اثْالفعل، ائلٌبص، ثِشّص، ثِضاد، خذيجَ، داّّد، ػجبدهللا، ػلی،  : )ععبدتی، خبًْادٍ ععذالِیلیال ععبدتوٌذ، ثبثک 

علطبى صادٍ، ًبُیذ علحؾْس، سظب علجْق، تیوْس ععیذصادٍ، هذوْد ععیذ صادٍ، هذوذ ، (ععذالِیهٌِبص، ّلی ّ يًْظ 

دکتش علیوبًی، ايلمبس علوبًضادٍ، هشين علوبًضادٍ، خبًین علوبى، ػذًبى بًی، علطػلی علطبًی، صبثش علطبًضادٍ، ُذايت 
عیبعی ساد، ػلی عؤیلن، اهیش عِشابی، ثِشام عْلذّصلْ، افغبًَ عْاسی، فیصل علیوبًی، علیوبى علیوبًی، آساص 

عئْیگیي، عتبس  عئْیگیي،افغبًَ عیوب، علوبى عیگبسی، فشؽیذ عیف، اعذ عیذ کشیوی، هذوْد عیذ عببعی، دْسيَ 

ؽِال ؽبُغئْى، آصادٍ ؽبُغئْى، اصالى ؽبهلی، يًْظ ؽبهلی، ػلی حویذ ؽبفعی،  هٌِذطؽبخصی، دغیي 

ؽشُبًی، جلیل ؽشکتی، ًْيذ ؽشبیبًی، ثبثک ؽببًی، هؼصْهَ ؽببًی، ػجبط ؽببًی، اکجش ؽبُْسى، يًْظ ؽبُغئْى، 

ججشائیل ؽکشی، اهیذ ؽفیعی، سّدی ؽشیفی، ْعی هًیب،  ؽشیفساهیي ًیب،  ؽشیفاهیش ؽشیعتوذاسی، دغي هٌِذط 

ؽِبة الذيي ؽیخ االعالهی ّطٌی، ًگیي ؽٌِبصی، ثبلش ؽوغی، دغیي ؽکیبب، اکجش دکتش ؽکیبب، اصغش ؽکشی، 

صبشی، عیویي صبدقی، فتبًَ صبدقی، اثْلمبعن ؽیشی، فیشّص ؽیشی، عیشّط ؽیشصاد، هذوذ ؽیشاصی، فشؽتَ ؽیخی، 



ػلیشظب هٌِذط صذسی، عویشا صذساالؽشافی، ظیبء دکتش صحت، لیال صبْسی، سؽیذ صبشی، هْعی صبشی، ػیغی 

اثشاُین صیبدی، اهیش سظب صوذلی، فشصاد صفشی، يبّس صفشی، عِیل صفشی، دغي صفشاّغلْ، جالل صشافی، 

صادٍ،  طِوبعبيْعف طلْعی، عْعي طشیفی، فبظل طشفی، ُبدی طبُشی، فشح ضیب، هؼصْهَ ضشبی، گلؾي ضحبک، 

جْاد عببعقلی صادٍ، هذجْثَ عببعضادٍ، فشح عببعضادٍ، الٌبص عببعپْس، الِبم عببط تقی دیضج، افغش عببدی، ذيَ ػِ

ّجذاى عبذالخبًی، کوبل عببعیْى علی اببد، هذوذسظب عببعی، هذوذ عببعی، دغیي عببعی، دغي عببعی، 

هیثبق صادٍ،  عبذلللی صادٍ،  عبذلتْسج ذالِی، عبگلٌبسٍ عبذالِی، ػلیشظب عبذالِی، ػلی عبذالِی، ظشيفَ عبذالشحوي، 

سظب دکتش عجوی ُیذج، ادوذ عجوی، فشيجب ًژاد،  عتیقیهذوذ عبیبت، ًبصش عبذیبى، کشين دکتش عبذلی عیغبى، 

عشبؾبُی، هِذی عشاقی هشعؾی، پشّيي عشاقی، هِذی عذلی، جْاد عذلتی، جْاد عذالتی، صذيمَ دکتش عذالتی، 

عضیضی بٌی يْعف عضیضی، عِیال عضیضی، عؼیذ عضیضی، عجبد عضهی، سادل عشبلْئی، ثبثک عشبلْئی، اصالى 

اثشاُین علی عببعی، جؼفش علْی ثبًی، سظب علْی، ثِبسٍ علوذاسی، کبظن دکتش عطشی، اکجش عطبیی، ػصوت طشف، 

يْعف علیضادٍ،  غالهؼلیعلیضادٍ، ؽِیي علیپْس خشهذسٍ، فشيجب علیپْس اصل، غالهذغیي علیپْس، فشُوٌذ علیپْس، 

ثیْک غیبی، اسعبى غٌی لْ، تْکل دکتش غالهی، ثِجْد عٌذلیبیبى، داسيْػ علیضادٍ هشاغی، غالهؼلی علیضادٍ آرس، 

فشاُبًی، خبًْادٍ فشؽتَ فتبحی، هللا  سّحفتبحی، دیذس فبسیببی، فشؽیذ غیبی، ًبصش غیبی، هیشّلی غیبی، کجشی غیبی، 

هِذيَ ، (فشجضادٍهلیذَ  هذوْد ّ، فبغوَ، فشؽتَ، هذجْة، دویذ، عکیٌَ، ػمیل ٍ،دغي، دغیي ، اثْالفعل: )فشجضادٍ

هذوْد فشدی، يْعف فشدی، يؼمْة فشدی، ًصیت فشدی، ػصوت فشدی، ثٌِبم فشجی، يبسغیت فشجی، خذيجَ فشجضادٍ، 

آلبثیگن فالح، ثشيب فضلی، صبثش فضلی، اهیي هٌِذط فشیذ، فشاًک فشیذ، عویَ فشٌُگی، غالم فشؽی، عویَ فشصاًَ، 

قبعوپْس، خبًن قبعوپْس، دغیي قبعوپْس، دغي قبساداغلی، آغشی قبساداغلی، ائلذاس قبساپبپبق، ػلی الِی،  فیض

قبعوی عؼیذ قبعوی کشهبًؾبُی، کبٍّ قبعوی، هؼصْم قبعوی، هذغي قبعوی، اژدس قبعوی، اختش پْس،  قبعنلبعوؼلی 

فبغوَ قضلببػ، ؽِیي لْ،  جَ قشٍػلی دکتش  قشببًی،اکجش قشاببببئی، ّص ثِشقبئن هقبهی، هذوذ قبًع، ايْة دکتش ًژاد، 

ّ عْلوبص، ؽبُجبص، هجیذ، هذوذ  هللا، ژيال،  دویذ، داداػ، سّح) :صادٍ، خبًْادٍ قلیضادٍ قضّیٌیصُشٍ قضلببػ خوغَ، 

دغي قِشهبًی، يبؽبس قِشهبًی، هبّی قِشهبًی، عِیال قْسخوبص، ُبًیَ قٌبشی، صُشا قٌبشی، دغیي قلیضادٍ، ّدیذ 

کشین صُی، ػجذل کشهبًؾبُی، کبٍّ صادٍ،  کحبلُبدی کبهشاًی، صبلخ کبفی، ػلی کبظوی، هجیذ کبظوی، سظب کبظوضادٍ، 

ػلیشظب کشیوی، ػلی کشیوی، سظب کشیوی، ثِضاد کشیوی، ثِشّص کشیوی، اهیش کشیوضادٍ اصل، عْلوبص کشیوضادٍ، ؽِال 

کْدسیلْ، جالل کٌبًی، دبهذ کوبًذاسی، دغي کعبی، خلیل کؾبّسص، ػلی کشیوی اصل، هذوذػلی کشیوی، ّجیَِ کشیوی، 

اتبثک، ادوذ، اصغش، اکجش، ثبثک، دغیي، عبهبى، عویشا، فبغوَ،  ): خبًْادٍ کیْهشثی، صادٍ کیؾیآتیال کیبسعی، اهیش 

دغي گًْئی، جبّيذ گٌجبلپ،  گًْتبیگلغتبًی، عیذ هیثن گلضاسًیب، ػلیشظب گشگشی، ػجبد ، (کیْهشثیهذغي  هذغي ّ

کبظن هجتِذی، لیال هبُشی، هذوْد ؽشیعت پٌبُی، . مژيال لطیفی، ، الِبم لغبًیػجبط الُیجی، ًگبس الغبدات الُیجی، 

يبؽبس هحوذصادگبى، ػلی هحشهی، عْعي هحبی، هذجْثَ هحبْبی، الِبم هجلغی، داسيْػ هجشد، ػغگش هجذم، 

ًْيذ هحوذی، ًغشيي هحوذی، فشدٌبص هحوذی، عبهبى هحوذی، سّژيي هحوذی، ثِوي هحوذی، ثِکبم هحوذصادگبى، 

آيذيي هختبسی، ًغشيي هختبسی، ػلی هختبسی، ادوذ هخبشی، ؽِبة هحوْدی، آصاد هحوذیبى، صیبد هحوذی ًغب آببد، 

فشيذ هشدای، فشًگیض هشداًی، اهیش هشادی، ػبدل هشادی، صبثش هشادی، ؽبُیي هشاد ّیغی، ثالل هخلص علْی، 

کبٍّ هصشی، هذوذ فش،  هؾفقیهٌصْس فش،  هؾفقیاعوبػیل هؾبیخی، هِشداد دکتش هغعْدی، ؽِشصاد دکتش هشیؾذی، 

فشح هقذم خوغَ، پشّيي هقذم، سظْاى هقذم، خذيجَ هعیٌی، ػلی هعوبسًژاد، هذوْد هعوبس حغیٌی، هِشی هظفشی، 

آلبهذوذ صادٍ،  هلکاهیش هلک، ػلی هالکی، دغبى اهالصادٍ، ػلی هالصادٍ، دغي هقین بیگی، هذوذ هقذم هشاغی، 

ًبصش هٌصْسی، دغبم هٌتظوی، دغي هٌتظشی هِذّی، يبؽبس هٌبفی، سظب هلکضادٍ، هذجْة هلکضادٍ، ػضيض هلکضادٍ، 

کبٍّ هْعْی ًغب، اتبثک هْعْی خْئیٌی، ػلی اکجش هْعْی، ُبدی هْعْی، سظب هْعْی، دویذ هٌظْسی، 

صُشٍ هِبجش، سظب هْهٌی، ػؾب هْالیی، ػضيضٍ هْال ًجف آببدی، لیال هْغبًلی، عؼیذ  پْس، هْعیُبًیَ پْس،  هْعی

ثیگلْ  خبًْادٍ هِشػلیهِش، ايشاى هِذیلی، هِغب پْس،  هِذیفشر هِذّیبى اصل، هِذی هِبّی، دجیت هِبجش ایشاّاًی، 

پیوبى، تمی، جبثش، جْاد، دغي، دغیي، ادذ، اعوبػیل، اکشم، اّختبی، ايپک، آيذا، آيِبى، ثِبدس، ثِشام، ثِوي، پشيب، )

اکجش، ػٌبيت،  هللا، صُشا، عؼیذ، عکیٌَ، عویشا، عویَ، عْاد، صفش، صوذ، ػظین، ػلی، ػلی لیض، سعتن، سظب، سّح خبًین

، ادوذ )بیگلْ هِشعلیًصشت  فبغوَ، فشدٌبص، فشيجب، لذست، کالم، لیلی، هذوذ، هغؼْد، هلیذَ، هِذی، هِذی ّ

فبغوَ ًبهذاس، دویذ ًبهذاس، اثشاُین ًبدسی، ًصیجَ ًبدسی، آصاد هیشهعیذی، هیشػلیشظب هیشعتبسی، اًْس هیشصاپْس، 

عیبهک ًجبتبخؼ، يْعف ًبی ًجفی، ػلیشظب ًبی صادٍ، آيالس ًبیب ُبؽوی، دغي ًبهذاس، ّدیذ ًبهذاس، هذغي ًبهذاس، 

آصادٍ ًصشت، ًبُیذ ًغیوی، آساص ًشیوبًی،  ػلیًشیوبًی، عالهت ًشیوبًی، دغي ًشیوبًی، آيذيي ًجفی، صجشی ًجفی، 

هِذی ًعیوی، عؼیذ هٌِذط ًظوی افؾبس، ػلیشظب دکتش ًظشی، هذوذ ًصیشی اقببلی، آسػ ًصیشی، عجبد ًصیشصادٍ، 

ثٌِبم ًیغی، ػجذالذغیي ًیغگیللی، دویال ًْسّصی، صبدق ًْسّصی، تْدیذ ًْجْ، ؽیْا ًقؼ آفشیي، آساص ًعیوی، 

ُذايت ّسهضیبسی، سؽیذ ّسهضیبسی، داسيْػ ّسهضیبسی، خذيجَ ّثْقی، عکیٌَ ّاحذی، صُشا  ّاحذی،سدین ًیکضاد، 

دغي ُبؽوی، هذوذ دکتش ُبسای، هغؼْد ّلیضادٍ، دغي ّکیلی، ، آيذيي ّقشیغفبس ّطٌذّعت، دغیي ّسهضیبسی، 

یکیتب، فشاص یحیبیی، دغیي دکتش یحیبیی، آسهبى یحیبیی، آساص یبؽبم، آصاد ُئیت، هذوذسظب دکتش  ، )دهیشچی( ُشگلی 

 .یْعفیفیشّص یْعفضادٍ، ثِبءالذيي یویٌی افؾبس، الِبم 



 


