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 001 42 اِف 285ر  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط قدبػي –احٕسي  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖسحّيُ ٔحشٛا وشبة ػّْٛ اخشٕبػي 

 152 46ؼ273ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط َبٞطٜ ؾجحب٘ي دٛض وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي اذشالالر ضفشبضي سطؼ ثط ضٚاٖ وٛزوبٖ 

 152 46ؼ273ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطاوطْ ٔؿطٚض ٘ؼيٕي  وبضقٙبؾيثب٘ٛاٖ سب ثيط َالق ثط ثعٞىبضي 

ثطضؾي ٚٔمبيؿٝ ايُطاة ٚاحؿبؼ حمبضر زا٘ف أٛظاٖ ؾبظٌبضٚ٘بؾبظٌبض دبيٝ دٙدٓ اثشسايي 

 سطثز حيسضي81ٝ-82ؾبَ سحهيّي 
 152 46 خ 447ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛضسطثز ح ذطزٔٙس خٛازػّي وبضقٙبؾي 

 وبضقٙبؾي آلبيبٖػٛأُ ٔٛثط زض ٍ٘طا٘ي ، حٛظٜ ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ٍ٘طا٘ي ٚ زضٔبٖ ٍ٘طا٘ي زض افطاز 
 ضحٕز فبَٕٝ زقشي

 آثبزي
 152 46 ز 573ع زا٘كٍبٜ آظاز وبقٕط 

ُٔبِؼٝ ٚ ثطضؾي ػٛأُ ٔٛثط ثط ذالليز زذشطاٖ زٚضٜ ٔشٛؾُٝ قٟطؾشبٖ ظاٞساٖ زض ؾبَ 

 85- 86سحهيّي 
وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ 

ظٞطا حؿيٗ ظازٜ 

ٔحٕسآثبزي 
 153 35 ح 565م زا٘كٍبٜ ظاٞساٖ 

 153 35خ 184ب  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطا ذبوعازاٖ وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي سدبضة ٔؼّٕبٖ زض قٙبؾبيي زا٘ف آٔٛظاٖ ذالق 

 153 93 ف 549ْ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فطلب٘ي ٔطيٓ وبضقٙبؾي  ٔمبيؿٝ ثٟطٜ ٞٛقي زا٘ف أٛظاٖ ثبٚاِسيٗ فطٍٞٙي ٚغيطفطٍٞٙي قٟطؾشبٖ وبقٕط

 153 35 ْ 934ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ن.ٔيطظائي  وبضقٙبؾي  ثطضؾي ٔيعاٖ ذالليز زض زضٚغٍٛيي زا٘ف أٛظاٖ

سبثيط آٔٛظـ ٟٔبضسٟبي ظ٘سٌي ثط ضاٞجطزٞبي ٔمبثّٝ ثب اؾشطؼ ٚ  ضقس اخشٕبػي زا٘ف آٔٛظاٖ 

ٔمُغ ٔشٛؾُٝ ثطزؾىٗ 
 155 اِف 133ر زا٘كٍبٜ آظاز ثيطخٙس  اثطاٞيٓ سطقيعي فرطيوبضقٙبؾي اضقس ثب٘ٛاٖ 

 155 232 اِف 533ح  زا٘كٍبٜ اظاز وبقٕط اؾٕبػيّي ؾيسٜ وبضقٙبؾي  دطذبقٍطي

 155 232 ع854بزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اوطْ ػّيسٚؾز وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ... ٚ سبثيط زٚضٜ ضإٞٙبيي قٟطؾشبٖ وبقٕط ثطضؾي ٔيعاٖ دطذبقٍطي زض زا٘ف آٔٛظاٖ 

ضاثُٝ ثيٗ ػعر ٘فؽ ،وٕبَ ٌطايي ٚ ؾالٔز ضٚاٖ زض زا٘ف آٔٛظاٖ دبيٝ ؾْٛ ٔمُغ ٔشٛؾُٝ 

قٟطؾشبٖ وبقٕط 
 155 2 آ 697ض زا٘كٍبٜ آظازثيطخٙس آَ َٝ نسيمٝ وبضقٙبؾي اضقس ثب٘ٛاٖ 

 155 332 ج 745ر  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطاوطْ خٛازي  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖسفبٚسٟبي خٙؿي ، ضٚحي ظٖ ٚ ٔطز ٚ وبضآيي آٖ 

 155 234ر 861ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض سطثز ح سٛوّي وٙسضي ٔديس وبضقٙبؾي  ثب٘ٛاٖ... ثطضؾي سبثيط ٌطٟٚٞبي ذٛ٘ي ثط سيخ ٞبي قرهيشي زضٖٚ ٌطايي ثطٖٚ ٌطايي ٔطزاٖ ؾٙيٗ

 155 643 ح 623ٌ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ؾٕب٘ٝ حكٕشي ضاز وبضقٙبؾي  آلبيبَٖالق ٚ آثبض آٖ ثط فطظ٘ساٖ 

 155 234 اِف 551ٖ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ػعر اقطافي وبضقٙبؾي  ثب٘ٛاٖ٘ظط ٚ زيسٌبٟٞبي ضٚا٘كٙبؾبٖ زض ٔٛضز سبثيط ٚضاثز زض قرهيز ٚ ضفشبض 

 155 937د 628ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فبَٕٝ زالٚض وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٚ ٔيعاٖ أيس ثٝ ظ٘سٌي زض خٛا٘بٖ زذشط ٚ دؿط قٟطؾشبٖ ثطزؾىٗ 

 155 643 و 83آ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطفبَٕٝ ييبيي  وبضقٙبؾي آثبض ٚ ديبٔسٞبي َالق ثط سطثيز فطظ٘ساٖ 

       

 155 2 ق 448ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط لسٍٔبٞي ٟٔسي کارشناسی  ثطضؾي ٚٔمبيؿٝ ٚيػٌيٟبي قرهيشي ظ٘بٖ ٞٙطٔٙس ٚظ٘بٖ ذب٘ٝ زاضقٟطؾشبٖ ٘يكبثٛض
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 155 21 غ 66ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ِيال غفبضي ٔمسْ وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ضاثُٝ ثيٗ ٞٛـ ٚ ذالليز ٘ٛخٛا٘بٖ قٟطؾشبٖ وبقٕط 

اٍ٘يعٜ يبزٌيطي ظثبٖ زض ٔيبٖ زا٘كدٛيبٖ زٚضٜ ِيؿب٘ؽ ضقشٝ ظثبٖ اٍّ٘يؿي زض ٔيبٖ 

 (ٔشٗ ثٝ ظثبٖ اٍّ٘يؿي)زا٘كدٛيبٖ زٚضٜ ِيؿب٘ؽ ضقشٝ اٍّ٘يؿي زا٘كٍبٜ قيطاظ
 155 428 ر717الف زا٘كٍبٜ قيطاظ ٔحٕس ضًٔب٘يبٖ وبضقٙبؾي اضقس آلبيبٖ 

 155 26 ي 59ت زا٘كٍبٜ فطزٚؾي ٔكٟس ٔحٕس يؼمٛثي وبضقٙبؾي اضقس آلبيبٖ ضاثُٝ سيخ قرهيشي ثب ضيبيز قغّي زثيطاٖ 

 155 4ط 282ب  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔؼهٛٔٝ َبٞـطي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ  (قٟطؾشبٖ ثطزؾىٗ)ثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ ٚيػٌيٟبي قرهيشي فطظ٘س اَٚ ٚ آذط ذب٘ٛازٜ 

ٔمبيؿٝ ٕ٘طار أشحب٘بر ثب ٕ٘طٜ ٔٙفي دبيبٖ سطْ زا٘كدٛيبٖ ٞيدبٖ َّت ٚػبزي زضزضٚؼ 

 سؿشي ٚسؿشي سكطيحي
 157 ز 639ْ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط زِطثب فبَٕٝ وبضقٙبؾي 

 157 ف 293ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فرطي آؾيٝ وبضقٙبؾي  ثطضؾي ثيٗ ٞيدبٖ ٚ حبِز ٘ٛضٚسيه زض ٌطٚٞي اظ زا٘كدٛيبٖ زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٘يكبثٛض

 158 ض 298ْ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطػّي ضحٕب٘ي  وبضقٙبؾي ٟٔبضسٟبي ظ٘سٌي 

 158د 295ب  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط  فبَٕٝ زاٚزي لّؼٝ ثبالوبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ قرهيز زا٘ف آٔٛظاٖ زض ذب٘ٛازٜ ٞبي سه فطظ٘س ٚ دطخٕؼيز 

 158 م 677س زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔؼهٛٔٝ ٔؼهٛٔي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ؾٙدف قرهيز 

وبضقٙبؾي آلبيبٖ خطايٓ حك اِّٟي ٚ حك اِٙبؾي 
اػظٓ غفٛضي 

ٔٛقىي 

زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي 

ثيطخٙس 
 297 483غ57ج

 297 54ز 482خزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اوطْ زضٚزي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ذٛاضج ٚ سبثيط ا٘سيكٝ ٞبي آ٘بٖ زض ليبٟٔب ٚ حطوشٟبي ايطا٘ي 

 297 4834 ع 953ف  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطثٟدز ػٙسِيت  وبضقٙبؾي آلبيبٖفّؿفٝ سفبٚسٟبة حمٛلي ظٖ ٚ ٔطز اظ زيسٌبٜ اؾالْ 

 297 377خ 934ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ذٛئـي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٚيػٌيٟبي فطزي ، ذب٘ٛازٌي ٚ اخشٕبػي قٟيس ٚ اضسجبٌ آٖ ثب قٟبزر 

 297 36 اِف618ر  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطضاحّٝ اػالٔي  وبضقٙبؾي آلبيبٖسحّيُ ٔحشٛاي حمٛق ظٖ زض لطآٖ 

 297 636 ز 87ض  ٔطوع حٛظٜ ػّٕيٝ ذٛاٞطاٖظويٝ ظيّٙي وبضقٙبؾي آلبيبٖ يطٚضر حدبة اظ زيسٌبٜ لطآٖ ٚ ؾٙز 

       

 297 485ر 776ب  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطا ضٚح آثبزي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثط ؾالٔز ضٚا٘ي ... ٕ٘بظ ، زػبي وٕيُ ، ظيبضر ػبقٛضا ٚ )ثطضؾي سبثيط ٔطاؾٓ ٔصٞجي 

ظٞطا ؾبالضي اَٚ وبضقٙبؾي آلبيبٖ  (ع) اذاللي أبْ ؾدبز –ؾيطٜ ؾيبؾي 
ٔسيطيز حٛظٜ ٞبي ػّٕيٝ 

ذٛاٞطاٖ 
 297 954س 198س 

 297 36 ل 723ْ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطظٞطا نفطي  وبضقٙبؾي ثب٘ٛأٖٟـطيٝ ظٖ 

 297 354 842ـ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطؾيسٜ ذبَطٜ ٔٛؾٛي  وبضقٙبؾي آلبيبٖقٙبذز فطًٞٙ ضًٔبٖ ٚثبٚض ٞبي ضايح آٖ زضقٟطؾشبٖ وبقٕط 

 297 632ض 395ٖزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ػّي ضحٕب٘ي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٘مف زٚؾشي ٚ ديبٔسٞبي آٖ 

 297 462ْ 192ف زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فبَٕٝ ٔبٜ ٘ؿبئي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ فّؿفٝ ا٘شظبض 
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 297 378 ٞـ248زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فبَٕٝ ٞبقٓ ظازٜ وبضقٙبؾي آلبيبٖ اضص ظٖ اظ زيسٌبٜ لطآٖ ٚ ؾٙز 

ٔحٕسػّي قطافشـي وبضقٙبؾي اضقس آلبيبٖ ٍ٘طـ ذبل ػيٗ اِمًبٜ ٕٞسا٘ي ثٝ ػكك 
زا٘كٍبٜ سطثيز ٔؼّٓ 

ؾجعٚاض 
 297 89 ش 399ن 

 297 998خ 721ضزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔطييٝ ذّيّي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ضخبَ ٔصٞجي وبقٕط 

 297 4831ْ 683ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔػزٜ ٔؼيٗ ظازٜ وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ثطضؾي زيسٌبٟٞبي ًٟ٘ز ظ٘بٖ ايطاٖ ثب سٛخٝ ثٝ اؾالْ 

 297 6 س 699ر ٟٔسي ؾّيٕي  آلبيبٖ ضاٜ ؾؼبزر دػٚٞكي ثط ٞسفٟبي سطثيشي زض اؾالْ 

 297 4831 ت 898د زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٘بٞيس سٟطا٘ي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ زاليُ ٌطايف ظ٘بٖ ثٝ ثسحدبثي 

سبثيط خكٗ سىّيف ثط سطثيز زيٙي زا٘ف آٔٛظاٖ زذشط ؾْٛ اثشسايي اظ زيسٌبٜ ٔسيطاٖ ٚ 

ٔؼّٕبٖ ظٖ 
٘دٕٝ اؾىٙسضي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ 

زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض سطثز 

حيسضيٝ 
 297 7 الف525ت 

 297 36 ن 524ف زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٘دٕٝ ٘ظيف وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ فّؿفٝ ٚ ٟٔطيٝ ظٖ زض اؾالْ 

 302 542 ن 269ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ؾيسٜ ٔطييٝ ٘جٛي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ػٛأُ ٔٛثط ثط خطْ ٚ ا٘حطاف اظ زيسٌبٜ خبٔؼٝ قٙبؾبٖ 

 وبضقٙبؾي آلبيبٖثطضؾي سبثيط سّٛيعيٖٛ ٚ ضايب٘ٝ زض ا٘دبْ سىبِيف زا٘ف آٔٛظاٖ اثشسايي قٟطؾشبٖ وبقٕط 
فبَٕٝ حبسٕي وٙسضي 

،فبَٕٝ اؾىٙسضي 
 302 2345 ح 116ز زا٘كٍبٜ آظاز وبقٕط 

 302 2345 ح 169ت زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط  فطقشٝ حبخي خٕٟٛضيوبضقٙبؾي آلبيبٖ سبثيط سّٛيعيٖٛ ثط وٛزن 

 302 2345 خ 792ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔحجٛثٝ ذٛاضظٔي  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ؾبِٝ زض وبقٕط 15-49ثطضؾي ضاثُٝ ثيٗ ػاللٝ ٔٙسي ظ٘بٖ ثب ٘ٛع ثط٘بٔٝ ٞبي سّٛيعيٖٛ

وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٘مف اضسجبَبر زض سٛؾؼٝ خٛأغ 
 ٔؼهٛٔٝ ضٚؾشبيي

 فيطٚظآثبزي
 302 2 ض 819ٖ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 302 542 ك 159ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔؼهٛٔٝ وبضيعي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ثطضؾي ػُّ ٌطايف ثٝ ا٘حطافبر اخشٕبػي 

 303 482 ح 378ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اثطاٞيٓ دطٚا٘ٝ وبضقٙبؾي آلبيبٖ ..... ثطضؾي ثطذي اظ ػٛأُ ٌطايف خٛا٘بٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ثٝ فطًٞٙ ٔجشصَ غطة ٚ ضاٟٞبي 

 303 482م 383ت زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط انغط ٔرسٚٔي ٔمسْ وبضقٙبؾي آلبيبٖ  (...ثب ٍ٘بٞي ثٝ ٔٛلؼيز زا٘كٍبٜ آظاز قٟطؾشبٖ)سٟبخٓ فطٍٞٙي ٚ ضاٟٞبي ٔجبضظٜ ثب آٖ 

 303 482 ف 133ر زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط حؿٗ فبضؾي وبضقٙبؾي آلبيبٖ سٟبخٓ فطٍٞٙي ٚ سبثيط آٖ ثط خٛا٘بٖ 

وبضقٙبؾي آلبيبٖ سٟبخٓ فطٍٞٙي قيٜٛ ٞب ٚ ضٚقٟب ٚ ضاٟٞبي ٔمبثّٝ 
ضليٝ ظضاػشىبض ، 

َبٞطٜ ضٚقٙسَ 
 303 482ظ 27رزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 303پ 714ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطا دٛضػّـي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ثطضؾي سبثيط ثبظيٟبي ضايب٘ٝ اي ثط ثٟساقز ضٚا٘ي ٘ٛخٛا٘بٖ قٟطؾشبٖ وبقٕط 

 303 483 ح 536آ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطظٞطا حؿٗ ٘ػاز  وبضقٙبؾي آلبيبٖآؾيت ٞبي اخشٕبػي ايٙشط٘ز 

 303 40955ظ 13ر زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطا ظاضع وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ سحٛالر فطٍٞٙي زض خبٔؼٝ ٚ سبثيط آٖ ثط خٛا٘بٖ 
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 303 482 ق 298ع  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطؾٕب٘ٝ لب٘ؼي ُّٔك  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖػٛأُ ٚ ظٔيٙٝ ٞبي سٟبخٓ فطٍٞٙي 

 303 6 ل 184ع  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطػبَفٝ نبزق ظازٜ  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖػُّ ذكٛ٘ز ػّيٝ ظ٘بٖ 

 303 اِف 255خ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطفبَٕٝ احشكبْ فط  وبضقٙبؾي ذكٛ٘ز ػّيٝ ظ٘بٖ 

ثطضؾي ضاٟٞبي ٔجبضظٜ ثب سٟبخٓ فطٍٞٙي اظ زيسٌبٜ ٔؼّٕيٗ ٔطز ٚ ظٖ ٔمُغ ضإٞٙبيي 

قٟطؾشبٖ ذٛاف 
 303 482 ض372ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطٔحٕس ضخجي  وبضقٙبؾي آلبيبٖ

 304 6 ل 851اِف  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطاثٛاِفًُ نٕيٕي  وبضقٙبؾي آلبيبٖافعايف خٕؼيز ٚثبثيط آٖ ثط آِٛزٌي ٞٛا ٚٔحيٍ ظيؿز 

 304 80955ف 252زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطا فشٛحي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ػٛأُ ٔٛثط ثط ٟٔبخطر ضٚؾشبئيبٖ ثٝ قٟط ٘يكبثٛض ٚ ديبٔسٞبي آٖ 

 304 80955 ن 176م زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ّٔيحٝ ٘بنطي فط وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٟٔبخطر ضٚؾشبئيبٖ ثٝ قٟطٞب 

 305 4  م 351ع زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط حدز ٔحٕس٘ػاز وبضقٙبؾي آلبيبٖ ػُّ ظٖ آظاضي ٚ ضاٟٞبي ٔمبثّٝ ثب آٖ 

 305 235ز 859ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ضيب زٞمب٘ي وبضقٙبؾي  ثطضؾي ٘حٜٛ ٌصضا٘سٖ اٚلبر فطاغز خٛا٘بٖ زض قٟطؾشبٖ ٘يكبثٛض 

وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٌصضاٖ اٚلبر فطاغز زا٘ف آٔٛظاٖ ٔمُغ ضإٞٙبيي قٟطؾشبٖ وٛٞؿطخ 
ظٞطا أيٙي ، ؾيسٜ 

ػفز ؾيسي 
 305 235اِف844ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 305 235 ْ 868ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ؾبضا ٟٔطآثبزي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ثطضؾي ػٛأُ ايدبز وٙٙسٜ ثحطاٖ ٞٛيز زض ثيٗ زذشطاٖ ٔمُغ ٔشٛؾُٝ قٟطؾشبٖ ٘يكبثٛض 

 305 42 ج 745ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطؾٕيٝ خٛازي  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖثطؾي ػٛأُ اخشٕبػي ٔس ٌطايي ظ٘بٖ 

 305 42 د 573ع زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فبَٕٝ زقشي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ػُّ ديسايف فٕيٙيؿٓ زض غطة 

 305 235ـ 824ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فبَٕٝ قٟطيبٖ وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ  (ؼ)ثطضؾي ٘حٜٛ ٌصضا٘سٖ اٚلبر فطاغز زا٘ف آٔٛظاٖ ؾبَ اَٚ زثيطؾشبٖ ظٞطا 

 305 42 آ 414آ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطٔحٕس آضٔٙس  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖآقٙبيي ثب فٕيٙيؿٓ ٚ ديبٔسٞبي آٖ زض ايطاٖ 

 305 42ْ 346رزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔحٕس ٔحٕسظازٜ وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ سدسزظزايي ٚ فطٚزؾشي ظ٘بٖ 

 305 40955 ـ 669زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٘بٞيس قٕؿيٝ وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ػُّ سجؼيى زض اقشغبَ ظ٘بٖ ثؼس اظ ا٘مالة اؾالٔي 

 306 4812 ْ 352ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطاْ ِيال ٔحٕسي ٘بٔمي  وبضقٙبؾي آلبيبٖثطضؾي اٚلبر فطاغز ٚ ضاٞىبضٞبي آٖ 

 306 89ف786آزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط دطٚيٗ فغب٘ي وبضقٙبؾي آلبيبٖ آؾيت قٙبؾي اخشٕبػي فطٍٞٙي َالق 

ثطضؾي ٘ظطار ٔسيطاٖ زض چٍٍٛ٘ي ٌصضا٘سٖ اٚلبر فطاغز زا٘ف أٛظاٖ زذشط والؼ دٙدٓ 

 اثشسائي قٟطؾشبٖ وبقٕط
 306 4812 ض 228ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ضاػي ظيٙت وبضقٙبؾي 

 306 74 ْ 842اِف زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ضليٝ لطثب٘ذٛض وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ػُّ ٚ ثطضؾي فحكبء زض ثيٗ ظ٘بٖ 

وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٚضظـ ٚ اٚلبر فطاغز زض ثيٗ زا٘ف آٔٛظاٖ زٚضٜ ٔشٛؾُٝ قٟطؾشبٖ ثطزؾىٗ 
ظٞطا ثطظٌط ٚ فبَٕٝ 

زِكبز غالٔي 

زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي 

وبقٕط 
 306 4812ة 444ة
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 306 74ح 949ضزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطا حيسضي ٘يب وبضقٙبؾي آلبيبٖ ضٚؾذيٍطي زض ايطاٖ 

 306 89ْ 829ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ؾىيٙٝ ٔٛزة وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ  87-82ثطضؾي خبٔؼٝ قٙبذشي َالق زض وبقٕط زض فبنّٝ ؾبِٟبي 

 306 89 ف 828آ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط َيجٝ فالحشي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ آثبض ٚ ديبٔسٞبي َالق 

 306 7 ع 986ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطػعر ػيسي  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖثط ضؾي ٔؼيبض ٞبي اظ زٚاج ٕٚٞؿط ٌعيٙي 

 306 89 ْ 958ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطػهٕز ٔيط وٙسضي  وبضقٙبؾي آلبيبٖثطؾي ػُّ َالق 

 306 89ٞـ 669ٌزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ػهٕز ٕٞشي فطز وبضقٙبؾي آلبيبٖ َالق ٚ ػٛأُ فطٍٞٙي ٔٛثط زض ٌؿشطـ آٖ 

 306 81 ح 81ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فبَٕٝ حٕعٜ ئي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ظٔيٙٝ ٞبيبظزٚاج سحٕيّي زض ضٚؾشبي ػكطر آثبز اظ سٛاثغ قٟطؾشبٖ ٘يكبثٛض 

 306 85 ض 193ٖ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطٔحؿٗ ضاؾشٍٛ  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ٘مف ذب٘ٛازٜ زض ٌطايف ثٝ ٔٛاز ٔرسض 

 306 4812 ج 657ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطٔحٕس خٕؼٝ دٛض  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖثطضؾي اٚلبر فطاغز زا٘ف آٔٛظاٖ 

 306 352ْ89ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔحٕس ػّي ٔحٕسي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي َالق ثط ديكطفز سحهيّي زا٘ف آٔٛظاٖ ٔمُغ اثشسايي قٟطؾشبٖ ؾجعٚاض 

ٔحٕسحؿيٗ ٔديسي وبضقٙبؾي اضقس آلبيبٖ زضآٔسي ثط خبٔؼٝ قٙبؾي زيٗ 
زا٘كٍبٜ قٟيس ثبٞٙط 

وطٔبٖ 
 306م 285د 

 306 89 خ 397ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطٔحٕسػّي ذسٔشٍعاض  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖثطضؾي  خبٔؼٝ قٙبؾي َالق زض وبقٕط 

ثطضؾي ٘مف ذب٘ٛازٜ زض ٔيعاٖ ٌطايف ثٝ خطْ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔمُغ ٔشٛؾُٝ ٚضإٞٙبيي 

ؾجعٚاض 
 306 85 ٚ 754آ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطٔطخبٖ ِٚيبٖ دٛض  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ

       

ٔمبيؿٝ ضقس اخشٕبػي ثيٗ وٛزوبٖ ػبزي ٚ وٛزوبٖ ٘بقٙٛا زض قٟطٞبي وبقٕط ٚ سطثز 

حيسضيٝ 
 306 ع 458م زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٘ؿطيٗ ػدٕي وبضقٙبؾي آلبيبٖ 

 306 89 ز 31ع زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٘يطٜ ظضزي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ػُّ ٚ ػٛأُ ٔٛثط ثط َالق ثط فطظ٘ساٖ 

ثطضؾي يب قٙبذز حيبر ػّٕي ، الشهبزي ، اخشٕبػي ، فطٍٞٙي ٚ وكبٚضظي ضٚؾشبي 

ثيؿشمفيعٖ 
 307 760955ْ 738زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط حؿيٗ ٔرشبضي وبضقٙبؾي آلبيبٖ 

 307 72ح 179ع زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطٜ دبؾجبٖ وبضقٙبؾي آلبيبٖ ػٛأُ ٔٛثط ثط سٛؾؼٝ ضٚؾشـب 

 324 255ؼ 435ْزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فبَٕٝ ؾطثبظ وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٔؼطفي احعاة ٚ خٕؼيز ٞبي ؾيبؾي ايطاٖ 

 331 482 ع 847ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اػظٓ ػّي دٙبٜ ٔغب٘ي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثبض ؾٍٙيٗ اقشغبَ ظ٘بٖ 

 331 482 ع 847آ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطاػظٓ ػّي دٙبٜ ٔغب٘ي  وبضقٙبؾي آلبيبٖثطؾي ٘مف اقشغبَ ظ٘بٖ ثط ثٟساقز ضٚا٘ي ٚػعر ٘فؽ ٕٞؿط ٚ فطظ٘ساٖ 

 331 4 و 283ن زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اػظٓ ٚاِٝ وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٘مف سؼبٚ٘ي ٞب زض ايدبز اقشغبَ ثطاي ظ٘بٖ 
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 331 1 ة 392ٖ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط حؿيٗ ثطاسي ٘جي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ( unempoyment)٘مف ثيىبضي زض ٌطايف خٛا٘بٖ ثٝ ٞٙدبضيٟبي اخشٕبػي

 331 482ح 179ٖ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطٜ دبؾجبٖ وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ٘مف اقشغبَ ظ٘بٖ زض ذب٘ٛازٜ 

  اخشٕبػي ذب٘ٛازٜ ٞب زض ضٚؾشبي فطي –ثطضؾي ٘مف ظ٘بٖ ضٚؾشبيي زض ٔٛلؼيز الشهبزي 

 (لسؼ)
 331 4 ْ 783ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطظٞطٜ ٔىبضيبٖ  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ

 331 482 و 83آ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فبَٕٝ ييبئي وبضقٙبؾي آلبيبٖ آثبض ٚ ديبٔسٞبي اقشغبَ ظ٘بٖ ثط سطثيز فطظ٘ساٖ ٚ ثط اخشٕبع 

 331 4 ف 282ْ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطفبَٕٝ فرطائي  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ فطٍٞٙي – اخشٕبػي –ٔكبضوز ٚ ٘مف ظ٘بٖ زض ػطنٝ ٞبي ٔرشّف فؼبِيشٟبي الشهبزي 

 331 482 ْ 842ر  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطفبَٕٝ ٔٛؾٛي  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖالشهبزي -   اخشٕبػي –سطثيشي - سبثيط اقشغبَ ظٖ اظ ثؼس ػبَفي

 ثبة ٔطييٝ نٙؼشيوبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ٘مف ظ٘بٖ زض فؼبِيشٟبي الشهبزي ، اخشٕبػي ٚ ثيبٖ ٔكىالر آٟ٘ب زض أط اقشغبَ 

 اِحىٓ
 331 4ة 116خزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 331 422ْ48ْزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔٙيطٜ ٔٛؾٛي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٔٛا٘غ اقشغبَ ظائي ظ٘بٖ زض خٛأغ 

 332 76هـ 157آ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظيٙت ٞبزٚي وبضقٙبؾي آلبيبٖ آقٙبيي ثب ثٛضؼ ٚ ثبظاض ؾٟبْ ٚ ٔؼبٔالر آٖ 

 334ح 378ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اثطاٞيٓ دطٚا٘ٝ وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٟٕٔشطيٗ ػُّ ػمت ٔب٘سٌي ثرف سؼبٖٚ ٘ؿجز ثٝ زيٍط ثركٟبي الشهبزي زض اثطاٖ 

 334 ع 298ن زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اثٛاِحؿٗ ػجبؾي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٘مف سؼبٚ٘ي ٞب ي ٔهطف زض سٛظيغ ػبزال٘ٝ وبالٞبي اؾبؾي 

 334 0955 ة 241ٖزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط احٕس ثبلطي ٘ؿٛاٖ  وبضقٙبؾي آلبيبٖ٘مف خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض ًٟ٘ز سؼبٚ٘ي 

 334 1ق 549ٖ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اوطْ لطثب٘ؼّي آثبزي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٘مف ٚ وبضوطزقطوشٟبي سؼبٚ٘ي ٔؿىٗ 

 334 82اِف967ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ثشَٛ ايطا٘ي وبضقٙبؾي آلبيبٖ  (اؾشبٖ ذطاؾبٖ)ثطضؾي آٔٛظـ زض سؼبٚ٘ي سِٛيسي زض ايطاٖ 

 334ْ 934ذ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ثشَٛ ٔيطظايي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ چٍٍٛ٘ي ديسايف قطوشٟبي سؼبٚ٘ي زض ايطاٖ 

 334 ع 856ٖ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ضيب ػّيعازٜ ايٛضي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٘مف سؼبٖٚ زض ايدبز اقشغبَ زض ايطاٖ ثؼس اظ ا٘مالة 

 334 934ْ0955اِفزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ضيب ٔيطظائي وبضقٙبؾي آلبيبٖ اقىبَ سؼبٖٚ زض ضٚؾشبٞبي دبييٗ ٚاليز قٟطؾشبٖ وبقٕط 

وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي انَٛ سؼبٚ٘ي زض ٘ظبْ الشهبز اؾالٔي ٚ سبثيط آٖ زض خبٔؼٝ 
ضًٔب٘ؼّي ظاضع 

ايٛضي 
 334ظ 13ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ٚيػٌيٟبي سؼبٚ٘ي ٞب زض ايطاٖ لجُ ٚ ثؼس اظ ا٘مالة 
ظٞطا اثطاٞيٕيبٖ 

وؿطييٙٝ 
 334اِف 137ٚزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 334ح 612ؼ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطا حؿيٗ آثبزي وبضقٙبؾي آلبيبٖ قطوز سؼبٚ٘ي ذسٔبسي 

 334ْ 934رزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطٜ ٔيطظاذب٘ي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ( 1384اظ اثشسا سب دبيبٖ قف ٔبٞٝ ٘رؿز ؾبَ )سؼبٖٚ  ٚ سٛؾؼٝ وٕي آٖ زض قٟطؾشبٖ ٔكٟس 

 334 4ق 288اِفزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظيٙز لب٘غ وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ اٍ٘يعٜ اقشغبَ ظ٘بٖ 
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 334 ق 298ٖ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطؾٕب٘ٝ لب٘ؼي  وبضقٙبؾي آلبيبٖ٘مف اقشغبَ ظ٘بٖ زض سؼبٚ٘ي ٞب 

 334 0955ة 392ٖ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ػصضا ثطاسي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٘مف ٚ اٞساف قطوشٟبي سؼبٚ٘ي ٔهطف زض ايطاٖ 

 334 س 535ب زا٘كٍبٜ آظاز وبقٕط ػفز ؾؼبزسرٛاٜ وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٘مف سؼبٚ٘ي زض اقشغبَ ظايي 

 334ع 981رزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ػفز ػيب٘ي وبضقٙبؾي آلبيبٖ سؼبٖٚ ٚ وبٞف فمـط 

       

       

 334 6 ف 282ٖ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطفبَٕٝ فرطايي  وبضقٙبؾي آلبيبٖ٘مف سؼبٚ٘ي ٞب زض ايطاٖ لجُ اظ ا٘مالة ٚ ثؼس اظ ا٘مالة 

 334ٖ 361ٖزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فبَٕٝ ٘رؼي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٘مف قطوز سؼبٚ٘ي ضٚؾشبيي قٟطؾشبٖ ثطزؾىٗ زض ديكطفز وكبٚضظاٖ 

 334 ْ 514ؼ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطٔحٕٛز ٔػزوبّ٘ٛ  وبضقٙبؾي آلبيبٖؾيٕبي سؼبٚ٘ي ٞب شض وكٛضٞبي ٔرشّف خٟـبٖ 

 334 68392 ق 199زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔطيٓ لبؾٕي وبضقٙبؾي آلبيبٖ قطوز سؼبٚ٘ي ٌٙسٔىبضاٖ ٚ دٙجٝ وبضاٖ قٟطؾشبٖ وبقٕط 

 334ٞـ 475ضزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔطيٓ ٞطاسي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ضاثُٝ آٔٛظـ ٚ سٛؾؼٝ سؼبٚ٘ي ٞب 

 334 59 ح 577ن زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ّٔيحٝ حؿيٙي ٞسن وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ  اخشٕبػي –٘مف سؼبٖٚ زض سٛؾؼٝ الشهبزي 

 334 59 ٖ 539ٖ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ّٔيحٝ ٘ؼٕشي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ٘مف سؼبٚ٘ي ٞبي ٔهطف زض سٛظيغ وبالٞبي اؾبؾي 

 334اِف 2525ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔٙيطٜ اؾىٙسضي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٘مف قطوشٟبي سؼبٚ٘ي فطـ زؾشجبف ثط ٚيؼيز الشهبزي ٚ اخشٕبػي اػًب زض وبقٕط 

 334ق 298ٖ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔٙيطٜ لب٘ؼي ُّٔك وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ٘مف سؼبٚ٘ي ٞب زض ٔكبضوز الشهبزي اخشٕبػي ظ٘بٖ 

 334ز 852ٖ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطٟٔسي زٞمبٖ  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ٘مف سؼبٚ٘ي ٞب زض ضٚحيٝ ٔكبضوز اخشٕبػي الشهبزي ظ٘بٖ 

 334 0955ن516ٖزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٘دٕٝ وطيٕي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٘مف ٚ وبضوطز قطوز ٞبي سؼبٚ٘ي ٔؿىٗ 

 334 ٞـ 844ٚ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٘طخؽ ٞٛقي ػّٛئي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٚيػٌي ٞبي سؼبٚ٘ي زض ايطاٖ لجُ ٚ ثؼس اظ ا٘مالة اؾالٔي 

 334 ٞـ 844ر زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٘طخف ٞٛقي ػّٛئي  وبضقٙبؾي آلبيبٖسؼبٚ٘ي ٞبي ٔهطف 

 335 4ي 583ْ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ػّي ٌّكٗ آثبزي وبضقٙبؾي آلبيبٖ   وٕٛ٘يؿٓ ٚ حعة سٛزٜ زض ايطاٖ–ٔبضوؿيؿٓ 

 338ن 822ظزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض ٔٙيط وٛضٚـ ظازٜ وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ظٖ ٚ سٛؾؼـٝ 

 وبضقٙبؾي آلبيبٖخبٔؼٝ قٙبؾي فمـط 
احٕس ذٛـ ذّك 

 َطلي
 339 4خ 859ض  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط

 341 486 ح 511ح  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطٔحٕس حؿٗ آثبزي  وبضقٙبؾي آلبيبٖحمٛق دٙبٞٙسٌبٖ زضلٛا٘يٗ ايطاٖ ٚ ٘ظبْ ثيٗ إُِّ 

وبضقٙبؾي آلبيبٖ زفشطذب٘ٝ اؾٙبز ضؾٕي 
اػظٓ غفٛضي 

ٔٛقىي 

زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي 

ثيطخٙس 
 346 55غ58د
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 346 550134ف 384زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط َيجٝ فطخـي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ثطضؾي حمٛق ظ٘بٖ ٚ زذشطاٖ زض ٘ظبْ خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ 

 362 293 ة 241آ زا٘كٍبٜ آظاز وبقٕط احٕس ثبلطي  وبضقٙبؾي آلبيبٖآثبض ٚ ديبٔسٞبي اػشيبز ثط فطز 

اػظٓ حؿٗ ظازٜ وبضقٙبؾي آلبيبٖ  1383 ؾبِٝ قٟطؾشبٖ وبقٕط ؾبَ 35 سب 20ػُّ اخشٕبػي ٌطايف ثٝ ٔٛاز ٔرسض ٔطزاٖ 
زا٘كٍبٜ ػّْٛ ثٟعيؿشي ٚ 

سٛا٘جركي ٔكٟس 
 362 29 ح 526ع 

 362 2 اِف 771ْ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط أبٖ اثبزي ظٞطا وبضقٙبؾي  ٔمبيؿٝ ثيٗ ؾالٔز ضٚا٘ي خب٘جبظاٖ ثبافطاز ػبزي

وبضقٙبؾي آلبيبٖ  (ضٚاٖ ٌطزاٖ)اػشيبز ٚ ضٚقٟبي خسيس آٖ 
دطٚيٗ فغب٘ي ٚ ظٞطا 

قطيؼشي 
 362 293 ف 786اِف زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

ٔمبيؿٝ ٔيعاٖ ٞيدبٖ ذٛاٞي ، زضٖٚ ٌطايي ٚ ثطٖٚ ٌطايي افطاز ٔؼشبز ٚ غيط ٔؼشبز ٔطز 

قٟطؾشبٖ وبقٕط 
حؿٗ ٘ٛضي وبضقٙبؾي آلبيبٖ 

زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض سطثز 

حيسضيٝ 
 362ح 757م  

 362ل 233ت زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط حٕيس الِـٛي وبضقٙبؾي آلبيبٖ سحميك ٚ ثطضؾي زض ٔٛضز سبثيط اظزٚاج ٔدسز ثط ثٟساقز ضٚا٘ي فطظ٘ساٖ 

 362 74 ز 255ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛضسطثز ح زا٘ف ٘يب ظٞطا وبضقٙبؾي  ثطضؾي ضقس اذاللي وٛزوبٖ ذيبثب٘ي ثب وٛزوبٖ ػبزي

 362 2 ض 421ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛضسطثز ح ضحيٓ ذب٘ي ِيال وبضقٙبؾي  ثطضؾي ٚٔمبيؿٝ ثٟساقز ضٚا٘ي دطؾُٙ ٘ٛثشىبض ٚ ضٚظوبض زضٔحيُٟبي نٙؼشي

 362 293 ظ 27ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطضليٝ ظضاػشىبض  وبضقٙبؾي آلبيبٖثطضؾي ٚيؼيز الشهبزي ٚ اخشٕبػي افطاز ٔؼشبز زض حبقيٝ قٟـط 

ثٟساقز ضٚا٘ي زض وٛزوبٖ ٔحطْٚ اظ دسض زض ٔمبيؿٝ ثب وٛزوب٘ي وٝ اظ ٚخٛز دسض ثطذٛضزاض 

 ٞؿشٙس
 362 2 ظ 13ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظاضػي ػهٕز وبضقٙبؾي 

 362 293 ض 523ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطا ضؾِٛـي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٘مف اػشيبز ثط اذشالالر ضٚا٘ي 

وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٘مف ذب٘ٛازٜ ٚ ٔصٞت ثط ضٚي اػشيبز 
ظٞطا ضًٔب٘ي ٚ اوطْ 

اؾىٙسضي 
 362 293ض 716اِف زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 362 293 ي  59ع  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطا يؼمٛثي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ػُّ ٔٛثط زض ٌطايف ثٝ ٔهطف ٔٛاز ٔرسض ٚ ديكٍيطي 

 362 293ر 836رزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطٜ سٛؾّي ٘ػاز وبضقٙبؾي آلبيبٖ سبثيطار اػشيبز ثط ذب٘ٛازٜ 

 362 293 ن  642ع زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطٜ ٕ٘بظي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ػُّ ٌطايف خٛا٘بٖ ثٝ ؾيٍبض 

 362 29 ض 187اِف  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطػفز ضاؾز دٛض  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖاػشيبز 

 362 293  الف577ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ػّي انال٘ي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي خبٔؼٝ قٙبذشي ػُّ ٚ ػٛأُ ثطٚظ اػشيبز زض ثيٗ ٘ٛخٛا٘بٖ 

 وبضقٙبؾي آلبيبٖاػشيـبز 
ػٕبز حبئطي ٚ ٟٔسي 

ضًٔب٘ي 
 362 293 ح 257اِف زا٘كٍبٜ آظاز وبقٕط 

 362 282ٌ718ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط غالٔطيب َبٞطي وبضقٙبؾي آلبيبٖ  زض قٟطؾشبٖ ٔكٟس 15-30ثطضؾي ػُّ ٚ ػٛأُ فطاض اظ ذب٘ٝ زض ثيٗ زذشطاٖ 



موضوع 
محل 

شماره رده دانشگاه ارائه دهنده مقطع  نگهداري

 

 10 

ثطضؾي ٔكىالر ذب٘ٛازٜ ثط ديكطفز سحهيّي زا٘ف آٔٛظاٖ ٘بقٙٛا ٚ ػمت ٔب٘سٜ شٞٙي زٚضٜ 

اثشسايي 
 362 54 ل 111ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطفبَٕٝ نحيح ضيٍي  وبضقٙبؾي آلبيبٖ

وبضقٙبؾي آلبيبٖ ػّٕىطز وٕيشٝ أساز أبْ ذٕيٙي ضٜ ٚ ٘مف آٖ زض اقشغبَ ظايي ٔسز خٛيبٖ سحز دٛقف 
لبؾٓ ػجبؾذٛض 

سطثمبٖ 
 362ع 276عزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 362 293ج 721اِفزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔطييٝ خٍٙـي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ( Addiction)اػشيبز 

 362م 317ب  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔطيٓ ٔحطٚلي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ  ؾبَ لجُ 30ثطضؾي سفبٚر ٔؼيبضٞبي اظزٚاج زذشطاٖ زا٘كدٛي أطٚظ زض ٔمبيؿٝ ثب ٔبزضاٖ 

 362 293ظ 55ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔػٌبٖ ظٔيطي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي سبثيط ديكٍيطيٟبي ذب٘ٛازٜ زض وبٞف اػشيبز 

 362 8 اِف 136ع  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطٔؼهٛٔٝ اثطاٞيٕي  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖػٛأُ ضٚا٘ي ٚ سطثيشي ٔٛثط زض فطاض زذشطاٖ 

 362 708649ق 551زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔٙهٛضٜ لطثب٘ي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ فطاض زذشطاٖ اظ ذب٘ٝ 

 362 29ؽ 63عزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٟٔسي غالْ دٛض وبضقٙبؾي آلبيبٖ  ؾبَ قٟطؾشبٖ وبقٕط 35سب20ػُّ اخشٕبػي ٌطايف ثٝ ٔٛاز ٔرسض ٔطزاٖ 

 362 293ح 541رزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٟٔيٗ حؿٙي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ سبثيط اػشيبز ثط ذب٘ٛازٜ 

 362 29ـ 669آزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٘بٞيس قٕؿيـٝ وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ آثبض ضٚحي ٚ ضٚا٘ي اػشيبز 

 362 2 ع 667م  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٘دٕـٝ ػُبض وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٔمبيؿٝ ثٟساقز ضٚا٘ي افطاز وٕطٚ ٚ ػبزي 

 362 2 ص 563ب  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٘ؿطيٗ نسٚلي يعزي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ ثٟساقز ضٚا٘ي ثيٗ ظ٘بٖ ٘بظا ٚ ػبزي 

وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ثطضؾي ػُّ ثعٞىبضي ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ زذشط قٟطؾشبٖ سطثز حيسضيٝ 
ثي ثي ػُيٝ ٔٛؾٛي 

سجبض 
 364 36 ْ 824ع زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖثطضؾي ػُّ ٚ زاليُ ا٘حطاف ٚ ثعٞىبضي زض ٘ؿُ خٛاٖ 
حؿٗ اثطاٞيٕي ٚ 

ػّي اوجطأيطي 
 364 153 اِف136ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط

 364 36ؼ 922ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ؾيسٜ ػفز ؾيسي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ػُّ خبٔؼٝ قٙبذشي ثعٞىبضي زض ٘ٛخٛا٘بٖ دؿط 

 364 36ٞـ 826ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فبَٕٝ ٞٛقٕٙس وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ػُّ ثعٞىبضي ٘ٛخٛا٘بٖ 

 364 1 ح  951ب  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔدشجي حيسضيبٖ وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ػُّ لبچبق وبال 

 364 1522ح951خزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔدشجي حيسضيبٖ وبضقٙبؾي آلبيبٖ ذٛزوكـي 

 368آ 781ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ؾٕيـٝ آٔبزٜ وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي انَٛ ٚ ٔجب٘ي ثيٕٝ اظ ثسٚ سبؾيؽ سبوٖٙٛ زض ايطاٖ 

 368 4 ؼ 332ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فبَٕٝ ؾذٟطي لطثي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٘مف ؾبظٔبٖ سبٔيٗ اخشٕبػي قٟطؾشبٖ وبقٕط زض ثٟجٛز ذسٔبر زضٔب٘ي 

 370 157 ة 883ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطخالَ ثٟٙبٔي قىٜٛ  وبضقٙبؾي ثطضؾي سبثيط ٔحيٍ ذب٘ٛازٜ ثط ذالليز 

 370 82 ح 849ة زا٘كٍبٜ آظاز وبقٕط ذسيدٝ حٕيسي ٚ  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ضٚا٘ي زا٘ف آٔٛظا٘ي وٝ ٚضظـ –ثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ ديكطفز سحهيّي ٚ ؾالٔز خؿٕي 
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ضأف ؾّيٕب٘ي .... نجحٍبٞي 

 370 157 خ 639ٖ زا٘كٍبٜ آظاز وبقٕط ظٞطٜ ذُيجيبٖ  وبضقٙبؾي آلبيبٍٖ٘بٞي وٛسبٜ ثط ٘مف ذب٘ٛازٜ زض ذالليز وٛزوبٖ 

 371 2ع 856ب  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط احٕس ػّيـعازٜ وبضقٙبؾي آلبيبٖ وبقٕط ...ثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ ٚيػٌيٟبي قرهيز اخشٕبػي وٛزوبٖ ػبزي ٚ ٘بقٙٛا زض 

ثطضؾي سبثيط آييٗ ٘بٔٝ ٞبي خسيس ثط ديكطفز سحهيّي زا٘كدٛيبٖ لسيٓ ٚ خسيس ٚ لسيٓ 

اِٛضٚز زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 
وبضقٙبؾي آلبيبٖ 

اػظٓ ضخت ظازٜ 

سطقيعي 
 371 28ر368ب  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 371 4 هـ572م زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اػظٓ ٞػثطي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٔمبيؿٝ ٚيػٌيٟبي ضٚحي ٚ ضٚا٘ي زا٘كدٛيبٖ قبغُ ٚ ثيىبض زض زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

ثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ ٔؼّٕيٗ ٔطز ٚ ظٖ ٔمُغ اثشسايي ُٔٙمٝ ثدؿشبٖ زض ٔٛضز ضاٟٞبي افعايف 

 79- 80اضسجبٌ اِٚيب ٚ ٔطثيبٖ زض ؾبَ سحهيّي 
 371م 285ب  زا٘كٍبٜ آظاز سطثز حيسضيٝ اوجط ٔديسي آًٞٙ وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ 

ثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ ٘ظطار ٔؼّٕيٗ ٔطز ٚ ظٖ قٟطؾشبٖ ثطزؾىٗ زض ٔٛضز ػُّ سمّت زا٘ف 

 82-83آٔٛظاٖ زض ٔمبَغ سحهيّي ضإٞٙبيي ٚ ٔشٛؾُٝ زض ؾبَ 
 371 264  خ 415ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اوطْ ذسيٛض وبضقٙبؾي آلبيبٖ 

ثطضؾي ٔمبيؿٝ ديكطفز سحهيّي ٚ ؾالٔز ضٚا٘ي زا٘ف آٔٛظا٘ي وٝ ٚضظـ ٔي وٙٙس زض 

ٔمبيؿٝ ٌطٜٚ ٕٞؿبالٖ ذٛز وٝ ٚضظـ ٕ٘ي وٙٙس زض ٔمُغ اثشسايي 
 371ك 332ب  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اِٟـبْ وبٜٚ وبضقٙبؾي آلبيبٖ 

زض ديكطفز سحهيّي زا٘ف  (االشهبزي ، فطٍٞٙي ٚ اخشٕبػي )ثطضؾي قطايٍ ذب٘ٛازٌي 

ذّيُ آثبز .... آٔٛظاٖ 
 371 283ق549ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ثٟدز لطثب٘ػاز وبضقٙبؾي آلبيبٖ 

ثطضؾي ٘مف ٔؼّٓ زض ذالليز زا٘ف آٔٛظاٖ زٚضٜ اثشسايي قٟطؾشبٖ ثطزؾىٗ ؾبَ سحهيّي 

84 -83 
 371الف 136ب  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ثي ثي اوطْ اثطاٞيٕي وبضقٙبؾي آلبيبٖ 

وبضقٙبؾي آلبيبٖ ػٛأُ اٍ٘يعقي ٚ ٟٔبضسٟبي ٔٛثط زض وبضايي ٔؼّٕبٖ ٔمُغ اثشسايي ظاٜٚ 
ثي ثي ػُيٝ ٔٛؾٛي 

سجبض 
 371 102ْ 824عزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

ٔيعاٖ ديكطفز زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ ٘مف ا٘دٕٗ اِٚيبء ٚ ٔطثيبٖ زض ضاثُٝ ثب آ٘بٖ زض ٔساضؼ 

ضإٞٙبيي دؿطا٘ٝ ؾجعٚاض 
 371 19206ة 883ْ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطخالَ ثٟٙبٔي قىٜٛ وبضقٙبؾي آلبيبٖ 

ٔمبيؿٝ ديكطفز سحهيّي زا٘ف آٔٛظاٖ دبيٝ چٟبضْ اثشسايي ثب وشبثٟبي فبضؾي خسيس ٚ لسيٓ 

 81-82آٔٛظقي زض ؾبَ سحهيّي 
 371 و 283م زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط خٛاز ٚاِــٝ وبضقٙبؾي آلبيبٖ 

 371 264 ض 574ؼ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطحجيجٝ ضيبيي  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖؾٙدف ٔيعاٖ ٔٛفميز سحهيّي زذشطاٖ ذٛاثٍبٜ قجب٘ٝ ضٚظي ٘يٕٝ قؼجبٖ 

٘مف سىِٙٛٛغي آٔٛظقي زض ٚيؼيز سحهيّي زا٘ف آٔٛظاٖ زذشط ٔمُغ اثشسايي قٟطؾشبٖ 

٘يكبثٛض 
 371 33ز 895ٖزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ضيب زٞمب٘ي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ 

 371 283 ض 574ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ضيبئي ظٞطٜ کارشناسی  ثطضؾي خٙؿيز ٔؼّٓ زض ديكطفز سحهيّي زا٘ف أٛظاٖ والؼ اَٚ اثشسائي
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 371 7 الف135ب  زا٘كٍبٜ آظاز وبقٕط ظٞطا اثطاٞيٓ ظازٜ وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ثطضؾي ٚيؼيز ثٟساقشي ٔساضؼ ؾُح قٟط وبقٕط زض ٔمبيؿٝ ثب حس اؾشب٘ساضز 

 371 الف 845ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطا أيٙيبٖ وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٔيعاٖ اثط ثركي ٔؼّٕبٖ حك اِشسضيؽ ثط ديكطفز سحهيّي ٚ ضٚا٘ي زا٘ف آٔٛظاٖ 

 371 1س 444م  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ظٞطا ؾطچبٞي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ٔمبيؿٝ ٚيػٌيٟبي ٔطثي سطثيشي ذٛة اظ زيسٌبٜ زذشطاٖ ٚ دؿطاٖ قٟطؾشبٖ ٘يكبثٛض 

 371 283ؼ543رزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ؾٕيٝ ؾؼبزسي وبضقٙبؾي آلبيبٖ سبثيط ٔيعاٖ سحهيالر ٚاِسيٗ ثط ديكطفز سحهيّي فطظ٘ساٖ 

ثطضؾي ويفيز ُٔبِؼٝ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔٛفك ٚ ٘بٔٛفك ٔمُغ ضإٞٙبيي قٟطؾشبٖ وبقٕط زض 

 83-84ؾبَ سحهيّي 
 371 2 ر 715ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ؾٟيال ضًٔبٖ ٘ػاز وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ 

 371س 443ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط َبٞطٜ ؾطچبٞي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٘مف سحىيٓ ٚاِسيٗ زض ديكطفز سحهيّي زا٘ف آٔٛظاٖ 

ثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ ػُّ ػسْ ٔٛفميز سحهيّي زا٘ف آٔٛظاٖ دطسحطن اظ زيسٌبٜ ٔؼّٕيٗ 

ٔمُغ اثشسايي قٟطؾشبٖ وبقٕط  (ٔطز ٚ ظٖ)ِيؿب٘ؽ 
وبضقٙبؾي آلبيبٖ 

ػهٕز ثٛضيبٖ 

َبٞطي 
 371 30ب 769ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 371 422 ٖ 866ؼ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فبَٕٝ ٘يبظي ذًطثيٍي وبضقٙبؾي آلبيبٖؾٙدف ٍٚ٘طـ ٔؼّٕبٖ ٔمُغ اثشسايي ٘ؿجز ثٝ ضإٞٙبيبٖ سؼّيٕبسي 

 371 92 ح 176الفزا٘كٍبٜ آظاز وبقٕط ٔحٕسضيب حبخي ٘ػاز وبضقٙبؾي آلبيبٖ اذشالَ يبزٌيطي 

 371 264 ْ 378ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطثبثبغيجي - ٔرشبضي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖثطضؾي ػُّ افز سحهيّي 

 371 2913آ161عزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔطيٓ آثيبض وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ ػٛأُ ٔٛثط ثط افز سحهيّي  زا٘ف آٔٛظاٖ ٔمُغ ضإٞٙبيي قٟطؾشبٖ ذّيُ آثبز 

ثطضؾي ػُّ افعايف ؾٗ اظزٚاج ثيٗ زا٘كدٛيبٖ زذشط ٚ دؿط ديبْ ٘ٛض ٚ زا٘كٍبٜ آظاز ٚاحس 

وبقٕط 
 371 21گ 666ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔؼهٛٔٝ ٌٙح ثرف وبضقٙبؾي آلبيبٖ 

ثطضؾي ػُّ افعايف ؾٗ اظزٚاج ثيٗ زا٘كدٛيبٖ زذشط ٚ دؿط ديبْ ٘ٛض ٚ زا٘كٍبٜ آظاز ٚاحس 

وبقٕط 
 371 21گ 666ب زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔؼهٛٔٝ ٌٙح ثرف وبضقٙبؾي آلبيبٖ 

 371 33ق 781ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٟٔسي لٙبزسطقيعي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي سبثيط سىِٙٛٛغي آٔٛظقي زض ديكطفز سحهيّي زا٘ف آٔٛظاٖ زٚضٜ اثشسايي 

 371 8ن 452رزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٘طٌؽ وطزيبٖ وبضقٙبؾي آلبيبٖ سبثيط ٔحيٍ ذٛاثٍبٜ قٟيس چٕطاٖ وبقٕط ثط ضفشبض زا٘كدٛيبٖ 

 372 21 ْ 667ة زا٘كٍبٜ آظاز وبقٕط ظٞطا ٔؼهٛٔي ظاضع  وبضقٙبؾي آلبيبٖ (ايطاٖ ، اٍّ٘ؿشبٖ ٚ ؾٛئـس)ثطضؾي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ زض ٔمُغ ديف زثؿشب٘ي زض ؾٝ وكٛض 

ثب قطايٍ الّيٕي  (ثرٛا٘يٓ)ُٔبِؼٝ ٔيعاٖ اُ٘جبق سهبٚيط وشبة فبضؾي ؾْٛ زثؿشبٖ 

 83-84قٟطؾشبٖ ذّيُ آثبز زض ؾبَ سحهيّي 
 372 24 ر716م زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض سٟطاٖ ؾؼيسٜ ضًٔب٘ي وبضقٙبؾي اضقس آلبيبٖ 

 378 55 ة 391ٚ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط حؿيٗ ثطاسي ٘جي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٚيؼيز ٚ ٍ٘طـ ٚ ٔؿبئُ زا٘كدٛيبٖ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

وبضقٙبؾي آلبيبٖ سدبضر اِىشطٚ٘يه ٚ ثبظاضيبثي قجىٝ اي 
فبَٕٝ ٘يبظي 

ذًطثيٍي 
 381 142ٖ 866رزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 400فا 8/ 9الف 495زا٘كٍبٜ فطزٚؾي ٔكٟس اِيبؼ اؾحبلي وبضقٙبؾي اضقس ثب٘ٛاٖ ثطضؾي ٚ سٛنيف ٌٛيف وبقٕط 
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 400فا 8/ 9الف 495زا٘كٍبٜ فطزٚؾي ٔكٟس اِيبؼ اؾحبلي وبضقٙبؾي اضقس آلبيبٖ ثطضؾي ٚ سٛنيف ٌٛيف وبقٕط 

 515 35 ظ 13ض  زا٘كىسٜ ػّْٛ دبيٝحؿيٗ ظاضع ٔمسْ  وبضقٙبؾي اضقس ثب٘ٛاٖضٚـ ٔيٙيٕٓ ؾبظي ٔب٘سٜ اي سؼٕيٓ يبفشٝ ثطاي حُ زؾشٍبٜ  ٞبي ذُي ٘ب ٔشمبضٖ 

وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ا٘طغيٟبي سدسيس دصيط زض سِٛيس اِىشطيؿيشٝ 
ؾيس ٔحؿٗ احٕسي 

٘بنطي 
 531الف 287ب زا٘كٍبٜ آظازٌٙبثبز 

 616 9792 ج 745زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ؾٕيٝ خٛازي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ( HIV)وبثٛؼ لطٖ 

وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ ٔيعاٖ قيٛع ثيٕبضيٟبي ضٚا٘ي زض ذب٘ٛازٜ ٞبي دطخٕؼيز ٚ وٓ خٕؼيز 
فبَٕٝ ضٚح ثرف 

ايٛضي 
 616 89ر 776ب  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛضوبقٕط 

 616 9289ع 848زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فبَٕٝ ػّي دٛض وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي اذشالالر ضفشبضي وٛزوبٖ ٔبزضاٖ ٔكغَٛ ثٝ سحهيُ ٘ؿجز ثٝ وٛزوبٖ ػبزي 

 616 89 ْ 842اِف  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطفبَٕٝ ٔٛؾٛي  وبضقٙبؾي آلبيبٖافؿطزٌي زض سٛخٛا٘بٖ ٚ ػُّ ٚ زضٔبٖ 

ثطضؾي ٔيعاٖ قيٛع ثيٕبضيٟبي ضٚا٘ي ٚضاثُٝ آٖ ثبؾبذز ذب٘ٛازٜ زض ثيٗ زا٘ف آٔٛظاٖ زذشط 

 ٔمُغ زثيطؾشبٖ وبقٕط
 616 8914 635ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطٌّي ٕٔطآثبزي فبَٕٝ  وبضقٙبؾي 

 616 8527ن 244م زا٘كٍبٜ آظاز وبقٕط ٔطيٓ ٘بٚوي ػبضفي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ُٔبِؼٝ ٔٛضزي ثطضؾي دسيسٜ افؿطزٌي 

ٟٔطي غفٛضي وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ افؿطزٌي زض وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ َطحي ثطاي سكٛيك وٛزوبٖ افؿطزٜ 
ٔطوع آٔٛظـ يٕٗ ذسٔز 

فطٍٞٙيبٖ سطثز حيسضيٝ 
 616 8527 غ57

 616 9792 ن 933ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛضسطثز ح ويب٘ي ػجبؼ وبضقٙبؾي   ؾبِٓ زضظ٘ساHIVٖثطضؾي ٚٔمبيؿٝ ؾالٔز ػٕٛٔي اغطاز ٔجشال ثٝ

 618 ص 817ب  زا٘كٍبٜ آظاز وبقٕط نٕسي ٚ لٙيطي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٔٛضزي ضفشبض ٘بذٗ خٛيسٖ 

خؼفط ثٕب٘عازٜ وبضزا٘ي  آلبيبٖ AVRلفُ اِىشطٚ٘يىي اظ ضاٜ زٚض ثب 
زا٘كىسٜ فٙي أبْ ذٕيٙي 

ؾجعٚاض 
 621 38 ب 678ب

وبضقٙبؾي اضقس آلبيبٖ وبضثطز ضسجٝ ثٙسي فبظي زض ٔؿبيُ سهٕيٓ ٌيطي چٙس ٔؼيبضٜ 
ؾيس ٔحؿٗ احٕسي 

 ٘بنطي
 621 38 الف287ك زا٘كٍبٜ آظاز ٌٙبثبز 

 628 ْ 829ة زا٘كٍبٜ  ؾيؿشبٖ ٚ ثّٛ ٔحٕس ٔٛزة وبضقٙبؾي اضقس  آلبيبٖ GISثطضؾي ٚ اضظيبثي آِٛزٌي آثرٛاٖ ايطا٘كٟط ثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ زضاؾشيه زض ٔحيٍ 

 629ع 249ت  زا٘كٍبٜ آظاز ٌٙبثبز حؿٗ ػبٔطي وبضقٙبؾي اضقس آلبيبٖ سكريم دالن ذٛزضٚ 

 630 71ع866ٖزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اػظٓ ػّي ٔحٕسي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٘مف ٔطٚخيٗ زض اضسمبي ؾُح سِٛيس قٟطؾشبٖ ثطزؾىٗ 

 ق 549ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ثٟدز لطثبٖ ٘ػاز وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ٕٞيبضيٟبي ؾٙشي ٚ خسيس زض ُٔٙمٝ ذّيُ آثبز 
630 

 

 630ـ 464ٞـزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط  لّؼٝ ثبالٔحٕس قطيف وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٕٞىبضيٟب ٚ ٕٞيبضيٟبي وكبٚضظي ضٚؾشبي لّؼٝ ثبال ثرف ثبال ٚاليز قٟطؾشبٖ وبقٕط 
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وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖ قيٜٛ ٞبي ٕٞيبضي ؾٙشي زض ثرف زأساضي زض ضٚؾشب 
 لّؼٝ فبَٕٝ سيٕٛضي

 ثبال
 636ر 983ةزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 641 2ٞـ475ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اوطْ ٞطاسي وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي ػُّ ػسْ اؾشمجبَ ٔطزْ اظ ٘ٛقبثٝ ٞبي ضغيٕي 

وبضقٙبؾي آلبيبٖ ٘مف ٔسيطيز زض ازاضٜ سؼبٚ٘ي ٞب 
ذّيُ ٔطيٓ ػٕطا٘ي 

 آثبز
 658ع 899ٖزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 658اِف 525ٖ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط  ٔٙيط اؾىٙسضي سطثمبٖوبضقٙبؾي آلبيبٖ ٘مف ٔسيطيز زض سؼبٚ٘ي ٞب 

ػجبؼ ٔغٙي ظازٜ وبضقٙبؾي اضقس آلبيبٖ ثطضؾي دبضأشطٞبي ٔٛثط ثط ٘مُٝ خٛـ ٘مُٝ اي 
زا٘كٍبٜ نٙؼشي ذٛاخٝ 

٘هيط اِسيٗ َٛؾي 
 671 52 م 691ب 

 800 1فب23 653ْْ  زا٘كٍبٜ آظاز سطثيز حيسضيٝٔحٕسػّي ٔؼجٛزي وبضقٙبؾي اضقس آلبيبٖ خبيٍبٜ ٔطزْ زض ٔثٙٛي 

 800 1 فا 22ن164ح  زا٘كٍبٜ آظاز سطثز حيسضيٝٞبزي حبسٕي ويب وبضقٙبؾي اضقس آلبيبٖ ثطضؾي ٔؿبئُ والٔي ٚ فمٟي زض اقؼبض ٘بنط ذؿطٚ 

 915 5827 ض 877ف  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطظٞطا ضؾِٛي  وبضقٙبؾي آلبيبٖٔؼطفي خبشثٝ ٞبي ٌطزقٍطي وبقٕط 

 915 5825 ق 584ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط- حال خبٖ- لطٚ٘ٝ وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖثطضؾي خبشثٝ ٞبي ايطاٍ٘طزي ٚخٟبٍ٘طزي قٟطؾشبٖ ٘يكبثٛض اظ ثؼساخشٕبػي آٖ 

 955 8275ن 362ضزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اوطْ وجيطيبٖ وبضقٙبؾي آلبيبٖ ضاثُٝ قٟط ٚ ضٚؾشب ثب سبويس ثط ٔؿبئُ الشهبزي قٟطؾشبٖ ثطزؾىٗ 

 955 084 د 629ب  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٔحٕسضيب زِجطيبٖ وبضقٙبؾي آلبيبٖ ثطضؾي اثؼبز سطثيشي ظ٘سٌي ؾطزاضاٖ قٟيس احٕس ػبٔطي ، ٞبزي قٟبثيبٖ ٚ ٔحٕس 

 955 0822044اِف136 زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطٔؼهٛٔٝ اثطاٞيٕي  وبضقٙبؾي ثب٘ٛاٖوكف حدبة ٚ سَٛئٝ ٞبي اؾشؼٕبضي ٚ ديبٔسٞبي آٖ 

ثطضؾي ٚ٘مف ضػبيز ثٟساقز ضٚا٘ي والؼ زضؼ اظ ٘ظطٔؼّٕيٗ زض ديكطفز سحهيّي زا٘ف 

 أٛظاٖ اثشسائي قٟطؾشبٖ ثطزؾىٗ
 362 2 ض 716ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ضًٔب٘ي اثٛاِفًُ وبضقٙبؾي 

ثطضؾي ٘مف ٚؾب ئُ آٔٛظقي ٚوٕه آٔٛظقي ثط ديكطفز سحهيّي زا٘ف أٛظاٖ زٚضٜ 

 اثشسائ
 371 33 ٖ 231ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٘بٔٛض فطقشٝ وبضقٙبؾي 

 155 4 ل 686ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطنفطظازٜ ٔؼهٛٔٝ  وبضقٙبؾي  ؾبِٝ ٚسبثيط زض ثعضٌؿبِي ٚچٍٍٛ٘ي زضٔبٖ آ15ٖ-10ثطضؾي ػُّ ِدجبظي زض وٛوبٖ 

ثطضؾي ٚٔمبيؿٝ ٔيعاٖ ٚاوٙكٟبي ٞيدب٘ي فطظ٘ساٖ اَٚ ٚاذط ذب٘ٛازٜ زض ٔمُغ ضإٞٙبئي 

 ثرف لبؾٓ اثبز
 152 4 ْ 919ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض سطثز ح ٔيف ٔؿز ػّي اوجط وبضقٙبؾي 

ثطضؾي ػُّ ذب٘ٛازٌي ٚاخشٕبػي افز سحهيّي زا٘ف أٛظاٖ زٚضٜ ضإٞٙبيي قٟطؾشبٖ 

 وبقٕط
 371 2913 اِف685ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اوجطي ٔحٕس حؿيٗ وبضقٙبؾي 

 616 89 ؽ 92ْ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض سطثز ح غيبثيبٖ ٔؼهٛٔٝ وبضقٙبؾي   اذاللي وٛزوبٖ ثي ؾطدطؾز ثب وٛزوبٖ ػبزي–ٔمبيؿٝ  ٚ ثطضؾي ٚيعٌي ضفشبضي 

 305 4 ح 594ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطحؿيٙي فط  وبضقٙبؾي  ثطضؾي ضاثُٝ ثيٗ ٕٞؿط آظاضي ثبضيبيز ظ٘بقٛئي زض قٟطؾشبٖ ثطزؾىٗ
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 ؾيسٔدشجي

 158 1 ق 299ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط لب٘ؼي ضا ز ػهٕز وبضقٙبؾي  ثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ ٔيعاٖ ٔؼيبضٞبي ا٘شربة زٚؾز زض ثيٗ زا٘ف آٔٛظاٖ دؿطٚزذشط

 وبضقٙبؾي  سبثيط َالق ثط وٛزوبٖ
ٔمٙي ظازٜ سطقيعي  

 ثٕب٘ٝ
 306 89 ْ 281ر  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط

 649 125 ح 577ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕطحؿيٙي فبَٕٝ  وبضقٙبؾي  ثطضؾي ضاثُٝ ثيٗ ؾجه ٞبي فطظ٘س  دطٚضي ٚسفىطار ٔثجز ٚٔٙفي فطز

 153 35 ف 243ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط  فشحي ٔطيٓ وبضقٙبؾي  ثطضؾي ضاثُٝ ثيٗ ؾجه فطظ٘س دطٚضي ٚذالليز وٛزوبٖ

ٔمبيؿٝ ديكطفز سحهيّي زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي  اٚلبر فطاغز ٚزا٘ف آٔٛظاٖ فبلس  اٚلبر 

 فطاغز
 306 4812 اِف 533ْ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط اؾٕبػيّي ػهٕز وبضقٙبؾي 

 ؾبَ قٟطؾشبٖ 25 سب18ثطضؾي سبثيط اػشمبزار ٔصٞجي ٚثيٕبضٞبي ضٚحي ٚضٚا٘ي خٛا٘بٖ ثيٗ 

 81-82٘يكبثٛض ؾبَ سحهيّي 
 297 485 ة 895ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ثيبر ٔرشبضي ضليٝ وبضقٙبؾي 

اخشٕبػي ٚشٞٙي زا٘ف آٔٛظاٖ زذشط ٔمُغ ضإٞٙبيي . ثطضؾي سبثيط ثبظي زض ضقس ػبَفي 

 قٟطؾشبٖ وبقٕط
 155 4 ـ 576ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط قىبضي ؾٕيٝ وبضقٙبؾي 

اخشٕبػي ٚشٞٙي زا٘ف آٔٛظاٖ زذشط ٔمُغ ضإٞٙبيي . ثطضؾي سبثيط ثبظي زض ضقس ػبَفي 

 قٟطؾشبٖ وبقٕط
 155 2 ْ 352ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط قىبضي ؾٕيٝ وبضقٙبؾي 

 370 26019 ع 947ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ػٙبيشي فطز ظٞطٜ وبضقٙبؾي  ثطضؾي ػُّ ايُطاة أشحبٖ زا٘ف آٔٛظاٖ اظ ٘ظط ٔؼّٕبٖ

 371 9142 ؼ 198ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ؾبالضي فبَٕٝ وبضقٙبؾي  ثطضؾي ضاثُٝ ثيٗ اذشالالر ظثبٖ ٌٚفشبض زض وٛزوبٖ ثبدكطفز سحهيّي آ٘بٖ

 وبضقٙبؾي  ٔمبيؿٝ ذالليشٟبي زا٘ف آٔٛظاٖ قبٌطز اَٚ ثب زا٘ف آٔٛظاٖ ػبزي
ضًٔب٘ي ػبضفي 

 فبَٕٝ
 153 35 ض 716ْ  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط

 وبضقٙب ؾي  ثطضؾي ٔيعاٖ سحمك ضػبيز حمٛق وٛزوبٖ زض قٟطؾشبٖ وبقٕط
لّي ظازٜ وؿطيٙٝ 

 ظضيٗ
 346 55013 ق 748ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط

 371 102 ة 511ر  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ثطٖٞٛ حؿيٗ وبضقٙبؾي  سبثيط ضاثُٝ ٔىبٖ آٔٛظـ ثط ديكطفز سحهيّي زا٘ف آٔٛظاٖ

 616 12 ع 118ة   تربت حزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض ػبثسي ٔؼهٛٔٝ وبضقٙبؾي  ثطضؾي ػُّ ضٚا٘ي ٔٛثط ثط اثشالء ثٝ ثيٕبضي لّجي زض ثيٕبضاٖ قٟطؾشبٖ وبقٕط

 وبضقٙبؾي  ثطضؾي سبثيط ثبظيٟبي ضايب٘ٝ اي ثطٔيعاٖ دط ذبقٍطي زا٘ف آٔٛظاٖ دؿط زثؿشب٘ي
حبخي ٔطسًبئي 

 ضاييٝ
 155 232 ح 162ة   تربت حزا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض

 150 ٖ 483ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٘ظبفشي ٔطسًي وبضقٙبؾي  ثطضؾي ٔيعاٖ ثٟساقز ضٚا٘ي ثيٗ وبضٔٙساٖ ٚٔكبغُ آظاز زض ؾُح قٟطؾشبٖ وبقٕط

 750 7 ف 243ر  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط فشحي ٔطييٝ وبضقٙبؾي  سبثيط ٘مبقي ثط ضٚي قرهيز ٚديكطفز سحهيّي
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ٔمبيؿٝ ٚيػٌيٟبي ضٚا٘ي وٛزوبٖ دطذبقٍط ٚ وٛزوبٖ ػبزي ٔمُغ اثشسايي قٟطؾشبٖ 

ثطزؾىٗ 
 618 9289 ل 851ْ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط نٕيٕي  ٌٛٞط وبضقٙبؾي  

 955 0843092 ح 577ظ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط  حؿيٙي ؾيس ضيب وبضقٙبؾي  ظ٘سٌيٙبٔٝ سحّيّي ؾطزاض ٌٕٙبْ قٟيس ػّيطيب ػبنٕي

 371 28 ٞـ 262ْ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط  ٞبقٕي دٛض اػظٓ وبضقٙبؾي  ٔمبيؿٝ ديكطفز سحهيّي زا٘كدٛيبٖ قبٞس زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض ثب زا٘كدٛيبٖ غيط قبٞس

 618 9289 ف 492ْ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط  فطظا٘ٝ ظٞطٜ وبضقٙبؾي  ٔمبيؿٝ ثٟساقز ضٚحي ٚضٚا٘ي وٛزوبٖ زاضاي ٘ب ٔبزضي ثبوٛزوبٖ ػبزي

 616 8584 اِف 844ؼ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط  أيٙي فبَٕٝ وبضقٙبؾي  ؾجىٟبي سطثيشي  ٚاضسجبٌ آٖ ثب سٕب يالر ذٛزوكي زذشطاٖ ٘ٛخٛاٖ

ثطضؾي ٚٔمبيؿٝ ٚيؼيز ضٚا٘ي ٔبزضاٖ وٛزوبٖ ػمت ٔب٘سٜ شٞٙي ٚ ٔبزضاٖ وٛزوبٖ  ػبزي 

 قٟطؾشبٖ وبقٕط
 وبضقٙبؾي 

ٔهُفٛي ثدؿشب٘ي 

 ظضي
 155 45 اِف 287ة زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 155 9042 ح 635ْ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط  حهبض ٘ٛي ػّي وبضقٙبؾي  82-83ٟٕٔشطيٗ ػٛأُ اؾشطؼ ظازض ثيٗ زا٘كدٛيبٖ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ؾبَ 

 616 9289 ز 868ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط زٞٙٛي ٔطيٓ وبضقٙبؾي  ثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ قىيجبيي زا٘ف آٔٛظاٖ فبلس دسضٚزا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي دسض

 302 2345 ل 196ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط نبزلي ٔطييٝ وبضقٙبؾي  ثطضؾي سبثيط سٕبقبي سّٛيعيٖٛ ثط ٚيؼيز سحهيّي زا٘ف آٔٛظاٖ ضإٞٙبيي

 305 230955 ض 783ة  زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط ضؾشٍبض ظٞطٜ وبضقٙبؾي  ثطضؾي ٚٔمبيؿٝ ٔيعاٖ اؾشمالَ ٘ٛخٛا٘بٖ زذشط ٚدؿط زض زٚضٜ زثيطؾشبٖ

 وبضقٙبؾي  ثطضؾي ػُّ ػمت ٔب٘سٌي شٞٙي وٛزوبٖ ػمت ٔب٘سٜ شٞٙي ٔسضؾٝ اؾشثٙبيي ثٙفكٝ
ػجبؾذٛض سطثمب٘ي 

 ٔطيٓ
 371 9 ع 376آ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض وبقٕط 

 892 7134 ـ 448ْ زا٘كٍبٜ ضاظي ٔديسي حؿٗ وبضقٙبؾي اضقس  ٔمسٔبر غعِي قطيف ضيي 

 892 76 ح 437ر / زا٘كٍبٜ سٟطاٖ ٔديسي حؿٗ زوشطي   (نطفي،٘حٛي ، ثالغي ٚ ِغٛي)سحّيُ ازثي ٔمبٔبر حطيطي 

 955 05 ر 736ر زا٘كٍبٜ ظاثُ سٕيعي احؿبٖ وبضقٙبؾي اضقس  سحّيُ ديچكٟبي ٔؼٙبيي ثب ٞسف ثب ٞسف آقىبض ؾبذشٗ حمبيك دٟٙبٖ قسٜ زض سبضيد ثيٟمي 

 362 4 ل 723ة زا٘كٍبٜ آظازوبقٕط نفطي ٞب٘يٝ وبضقٙبؾي  ثطضؾي ٔٛضز ٔؼِّٛيٗ ثيٙبيي قٟطؾشبٖ ٌٙبثبز 

وبضقٙبؾي اضقس  ٍٔٙٙع -وجبِز-سطٚدف ثط ضٚي وبسبِيعٚض آٞٗ-ُٔبِؼٝ ٚ ثطضؾي ؾيٙيشيه ؾٙشع فيكط
اِٚيبئي سطقيعي 

حؿٗ 

زا٘كٍبٜ ؾيؿشبٖ ٚ 

ثّٛچؿشبٖ 
 541 3 اِف 937ْ 

ا٘ساظٜ ٌيطي ٔشٗ آٔيٗ زض حس ٔيىطٚ ٌطْ ثط ٔيّي ِيشط زض حًٛض فطٔبِسئيس ثٝ ضٚـ اؾذىشطٚ 

فشٛٔشطي فبظ خبٔس 
 543 848ْ543/574اِفزا٘كىسٜ قيٕي اضزوبٖ ِٔٛٛزي ػّي وبضقٙبؾي اضقس  

 681 7666 ْ 811ة ديبْ ٘ٛض وبقٕط ٍٔٙٙيبٖ اثِٛفًُ وبضقٙبؾي   (وبضذب٘ٝ وبقي ٚ ٌطا٘يز ظٞطٜ وبقٕط)ثطضؾي ٚاحس وٙشطَ ويفيز زض وبضذب٘ٝ وبقي 

 634 8 خ 234ْ زا٘كٍبٜ آظاز سطثز ح حٕيسضيب ذبٔٛقي وبضقٙبؾي اضقس  ُٔبِؼٝ سبثيط آة ٚ ٞٛا ثط قيٛع ثيٕبضي ٞب ٚ آفبر ٌيبٞي 

 371 2913 ح 548ة ديبْ ٘ٛض وبقٕط دٙجٝ چي ظٞطا وبضقٙبؾي   89-90ثطضؾي ػٛأُ اخشٕبػي  ثط افز سحهيّي زا٘ف آٔٛظاٖ دؿط ٔمُغ ٔشٛؾُٝ ثطزؾىٗ 

 152 2 ؽ 69ْ ديبْ ٘ٛض وبقٕط غالٔعازٜ آضظٚ وبضقٙبؾي  ٔمبيؿٝ ذهٛنيبر زا٘كدٛيبٖ زذشط ٚ دؿط زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض ثط اؾبؼ آظٖٔٛ آيعً٘ زض 
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 86-87ؾبَ سحهيّي 

 ٘يىُ سٟيٝ قسٜ ثٝ – سطٚدف ضٚي وبسبِيؿز وجبِز –ٔسِؿبظي ؾيٙيشيىي ٚاوٙف فيكط 

ضٚـ ٕٞطؾٛثي 
 540 76 ـ 959ْ ؾيؿشبٖ ٚ ثّٛچؿشبٖ قيطظازي ثٟٕٗ وبضقٙبؾي اضقس  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


