ًبم زاًكزَ

ػٌَاى پبیبى ًبهِ

اؾتبز ضاٌّوب

اؾتبز هكبٍض

وس

ضقتِ

هَؾَيً ،ؼيوِؾبزات

لَلٌبهِ

ًبّيس ثليغ

...

75

حمَق

ضحوبًي ،هؼهَهِ

انل لبًًَيثَزىرطاینٍهزبظاتْب ٍ لَاػس ًكأتگطفتِ اظآى

ليال ؾبزات اؾسي

...

75

حمَق

روكيسیبى ،هطین

اّليت

ليال ؾبزات اؾسي

...

75

حمَق

ٌٍَي ،ظّطُ

هُبلؼِ تُجيمي ّيبت هسیطُ زض حمَق ایطاى ٍ آهطیىب

ؾبلِ رَاّطي

...

75

حمَق

ًبهساض ،قىَُ

تفؿيط لطاضزازّب ٍ تَافمٌبهِّب

ؾبلِ رَاّطي

...

75

حمَق

اهيسیبى ،فبَوِ

اوطاُ ٍ ايُطاض زض هؼبهالت

ظضیي هسًي

...

75

حمَق

هحوسيآضاًي ،ذسیزِ

ٍضقىؿتگي ثِ تمهيط ٍ تملت

ظضیي هسًي

....

75

حمَق

ػوبزیبى ،فرطآفطیي

حمَق هبلي ظٍرِ

ظّطا زاٍض

...

75

حمَق

ؾپْطي انل ،ظّطا

حمَق غيط هبلي ظٍرِ

ظّطا زاٍض

...

75

حمَق

ؾيس هطتًي حؿيٌي ،ضاحلِ

ثطضؾي تُجيمي البلِ زض فمِ ٍ حمَق

ایطاًسذت ًظطي

...

75

حمَق

يطاثي ،هيتطا

احط حمَلي لجى زض ػمَز

ایطاًسذت ًظطي

...

75

حمَق

اقطفي وٌي ،فبَوِ

اػالهيِ رْبًي حمَق ثكط ٍ هَاظیي اؾالهي

فبَوِ اؾتمبهت

...

75

حمَق

پَضوطین ػطثي ،ظیٌت

رطم هُجَػبتي (زض ثطضؾي لَاًيي هُجَػبت ایطاى)

ظضیي هسًي

....

75

حمَق

حمي ،ليال

نسٍض چه پطزاذت ًكسًي

ظضیي هسًي

...

75

حمَق

ضحوبًي ،پطیؿب

ثطضؾي ٍ تحليل رطم ؾطلت زض لبًَى هزبظات اؾالهي ههَة 1375

فبَوِ ؾَّبًيبى

...

75

حمَق

فطري ،ظیجب

اٍپه ٍ تحَالت اذيط آى

فبَوِ اؾتمبهت

...

75

حمَق

لبًغ ،حويسُ

هَرجبت َالقزضحمَق ایطاى ٍ زضهمبیؿِ ثب ؾبیطوكَضّب

ظّطا زاٍض

...

75

حمَق

الرَضزي ،الْبم الؿبزات

رطائن هٌىطاتي زذتطاى ظیط  18ؾبل

ظّطا زاٍض

...

75

حمَق

ًيطٍضًگ ،ضاحلِ

ؾبظهبى تزبضت رْبًي

فطیسُ قبیگبى

...

75

حمَق

اثطاّيوي ،هطین

ثطضؾي اقتغبل ظًبى

ظّطا زاٍض

...

76

حمَق

اؾتيطي ،ؾؼيسُ

اضوبى ٍ ػٌبنط لتل ػوسي

فبَوِ ؾَّبًيبى

...

76

حمَق

ثبًيبًي ،آظازُ

اربضُ ثِ قطٌ توليه

ایطاًسذت ًظطي

...

76

حمَق

زاٍضظًي ،هليحِ

يطض ٍ ظیبى ًبقي اظ رطم

ليال ؾبزات اؾسي

...

76

حمَق

ضحوتي ،فبَوِ

هؼبهالت فًَلي زض حمَق ایطاى

ایطاًسذت ًظطي

...

76

حمَق

لبًغ ػعآثبزي ،هْيي

اضوبى ٍ ػٌبنط ؾطلت هؿتَرت حس

ظیٌت قىَضي

...

76

حمَق

لٌسضیع ،الِْ

ثطضؾي حمَق اًؿبًي ظى زض هؼبّسات ثييالوللي

ظّطا زاٍض

...

76

حمَق

هؼيي ًزفآثبزي ،آظازُ

ؾبظهبى ًبتَ ٍ ًمف آهطیىب زض آى

فبَوِ اؾتمبهت

...

76

حمَق

حبهسیبى انفْبًي ،ؾَزُ

رطم ؾيبؾي

ظضیي هسًي

...

76

حمَق

همسم ،فبَوِ

هؿؤٍليت ثييالوللي زٍلتْب زض حفظ هحيٍ ظیؿت

فطیسُ قبیگبى

...

76

حمَق

هالئي ،ليال

ثطضؾي فمْي ـ حمَلي ثبضٍضیْبي ههٌَػي

ليال ؾبزات اؾسي

...

76

حمَق

هٌَچْطي ،هطین

ػسم اًزبم تؼْس ٍ آحبض آى

ایطاًسذت ًظطي

...

76

حمَق

هَؾَيهجبضوِ ،هحجَثِؾبزات

قطوتْبي تًبهٌي زض لبًَى تزبضت ایطاى

ػفت ّوتيبى

...

76

حمَق

هْطاثي ،هْطًبظ

تفؿيط ٍ هبّيت لطاضزازّبي ثيوِ

ؾبلِ رَاّطي

...

76

حمَق

ًحَي ،ؾؼيسُ

ػؿط ٍ حطد ظٍرِ اظ زیسگبُ فمْي ٍ حمَلي

ػفت ّوتيبى

...

76

حمَق

حبشلي ،تىتن

زیَاىزازگؿتطياضٍپبیي

فبئعُ ظٍاضُ َجبَجبیي

...

76

حمَق

ثبثبیيثَضويآثبز ،پطٍیي

رٌَى اظ ػَاهل تبم ضافغ هؿؤٍليت

ظیٌت قىَضي

...

76

حمَق

ثليغي ،آؾيِ

ثطضؾيتُجيمي ؾطلفليٍحك وؿتٍپيكٍِتزبضت زضفمِ ٍحمَقایطاى

ظیٌت قىَضي

...

77

حمَق

ثيبتي ،هطین

حًبًت اَفبل (تفبٍت حًبًت ٍ ٍالیت)

ثتَل آٌّي

...

77

حمَق

الْبم اهيي ظازُ

...

77

حمَق

پَضهحوسي هبًَّىي ،قيوب

تسليؽ زض فمِ ٍ حمَق ایطاى

ػفت ّوتيبى

...

77

حمَق

حؿيي ،ليال

ثطضؾي فمْي  -حمَلي ٍنيت توليىي زض ایطاى

ًطگؽ ایعزي

...

77

حمَق

حؿيٌيظازُ ،ضػٌب

غهت

ایطاًسذت ًظطي

...

77

حمَق

حًطتي ،هطین

تؼْسات ٍويل زض ثطاثط هَول

ایطاًسذت ًظطي

....

77

حمَق

ذبًي ،الِْ

ترلف اظ قطٌٍ يوي ػمس ًىبح

ًطگؽ ایعزي

....

77

حمَق

زازیبض ،ػميلِ

تؼسز رطم زض حمَق رعاي ایطاى

ليال ؾبزات اؾسي

....

77

حمَق

ظضیجبفبى ،قيوب

انل تفىيه لَا زض لبًَى اؾبؾي

ظضیي هسًي

...

77

حمَق

قىطي ،ثٌتالْسي

والّجطزاضي زض حمَق هَيَػِ ایطاى

ليال ؾبزات اؾسي

...

77

حمَق

ػجبؾي ،هيٌب

هَاًغ حمَلي اهٌيت زض ایطاى

ظضیي هسًي

...

77

حمَق

ػهتالظَْض ،ذسیزِ

ثطضؾي حزيت ػلن لبيي زض فمِ اهبهيِ ٍ حمَق هَيَػِ ایطاى

ظیٌت قىَضي

...

77

حمَق

فطّوٌسظاز ،ظیٌت

ثطضؾي رٌبیت ػليِ ثكطیت زض حمَق ثييالولل

ظّطا ًَػپطؾت

...

77

حمَق

وطین ظازُ هيجسي ،آًبّيتب

حمَق ٍ آظازیْبي فطزي ـآظازي ػميسُ ٍ ثيبى

ظضیي هسًي

....

77

حمَق

هتَليظازُ ًبیيٌيً ،فيؿِ

ثطضؾي ؾمٍ رٌيي اظ زیسگبُ فمِ ٍ حمَق

ليال ؾبزات اؾسي

....

77

حمَق

هكؼلٍ ،فب

ثطضؾي زفبع هكطٍع زض لبًَى هزبظات اؾالهي

ػفت ّوتيبى

...

77

حمَق

هيطظایي ،ليال

ػمس ضّي

ثتَل آٌّي

...

77

حمَق

زیسذت نبزلي

...

77

حمَق

الجبلي ،فبئعُ

حمَلي هبلي ظٍرِ ثؼس اظ اظزٍاد ٍ َالق (ثطضؾي انل  21لبًَى اؾبؾي)

ػفت ّوتيبى

...

77

حمَق

ثيگسلي ،قطاضُ

ػطف زض حمَق ثيي الولل

الْبم اهيي ظازُ

...

77

حمَق

حبريظازُ ،ثٌْبظ

يطٍضت تكىيل زیَاى ويفطي ثييالوللي ٍ ربیگبُ آى زض حمَق ثيي الولل

زیسذت نبزلي

...

77

حمَق

پبوسل ،هحجَثِ

اؾالهي ،ظیٌت

الساهبت لْطي ؾبظهبى هلل هتحس
ثب تَرِ ثِ ػولىطز قَضاي اهٌيت زض زٍضُ پؽ اظ رٌگ ؾطز

ههًَيت زیپلوبتيه ٍ وٌؿَلي ثب اؾتٌبز ثِ هؼبّسات
حمَق ضٍاثٍ زیپلوبتيه  ٍ 1961حمَق ضٍاثٍ وٌؿَلي 1963

حؿي ،فْيوِ

ذيبض ػيت زض هؼبهالت ٍ ًىبح

ظضیي هسًي

..

77

حمَق

لٌجطي ،ظیٌت

تطٍضیؿن ٍ ؾبظهبى هلل هتحس

الْبم اهيي ظازُ

....

77

حمَق

هيطَبّطي ،ظّطا

ثطضؾي قْبزت زض حمَق ایطاى

ثتَل آٌّي

....

77

حمَق

آلبهيطي ،ؾويِ ؾبزات

هحبضثِ ٍ افؿبز في االضو

ليال ؾبزات اؾسي

...

78

حمَق

ثبلطًيبوبى ،هْكبز

ًؿت هكطٍع

ظضیي هسًي

...

78

حمَق

ثٌبًذ ،فبَوِ

حمَق هرتطػيي زض روَْضي اؾالهي ایطاى

ظیٌت قىَضي

...

78

حمَق

پبويعُ ،ثْبضُ

ًمف ظًساى زض انالح هزطهيي

ؾويطا ذبلمي

...

78

حمَق

راللي ،ضیحبًِ

يبثُِ ػوسي ثَزى لتل

ََثي قبوطي گلپبیگبًي

...

78

حمَق

حؿيٌي ،ؾيسُ ػبَفِ

زػَي اؾتطزاز اهَال زض ٍضقىؿتگي

ثتَل آٌّي

...

78

حمَق

حؿيٌي اوجط ًػاز ،حَضیِ

ضٍاثٍ حمَلي فطظًس ٍ ٍالسیي

ًطگؽ ایعزي

....

78

حمَق

حؿيٌي اوجط ًػازّ ،بلِ

ضقبء ٍ اضتكبء

ًطگؽ ایعزي

...

78

حمَق

ضربیيً ،سا

ثطضؾي ثبظزاقت هَلت زض حمَق ایطاى

ليال ؾبزات اؾسي

....

78

حمَق

ایطاًسذت ًظطي

...

78

حمَق

قطیفي ،ؾلوب

حمَق وَزن زض لَاًيي ويفطي ایطاى

ليال ؾبزات اؾسي

...

78

حمَق

قىيت هٌفّ ،سي

ثطضؾي رطاین ایٌتطًتي ثب ضٍیىطز ثِ وٌَاًؿيًَْبي ثييالوللي

زیسذت نبزلي

....

78

حمَق

نبزق ثعضگي ،هطييِ

آحبض حمَلي ثيوبضيّبي ذبل ثط ضٍاثٍ ذبًَازُ

ثتَل آٌّي

...

78

حمَق

ػويسّ ،سي

ظهبى ٍ هىبى ٍلَع ػمس زض تزبضت الىتطًٍيىي

ثتَل آٌّي

...

78

حمَق

ظضیي هسًي

...

78

حمَق

فطّبزي ،الْبم

تؼْس ثِ ؾَز قرم حبلج

ایطاًسذت ًظطي

...

78

حمَق

فالحً ،سا

ػمس وفبلت

ایطاًسذت ًظطي

...

78

حمَق

لبؾوي ،فبَوِ

ؾٌسیت الطاض زض احجبت لتل

ظیٌت قىَضي

...

78

حمَق

وطیوي ،ػبَفِ

ثطضؾي فمْي حمَلي ذَاؾتگبضي ٍ ًبهعزي

ًطگؽ ایعزي

...

78

حمَق

هزسي ؾطذبثيّ ،سي

حوبیت زیپلوبتيه

فبئعُ َجبَجبیي

...

78

حمَق

هالهحؿي الوبؾي ،هطین

ًمف پيكگيطي ٍيؼي زض تمليل آهبض ثعُ

ؾويطا ذبلمي

...

78

حمَق

ًجبتي ،هطین

رطاین ػليِ ػسالت لًبیي

ََثي قبوطي گلپبیگبًي

...

78

حمَق

ًزبت ،ؾويِ

رؼل اؾٌبز ٍ اؾتفبزُ اظ اؾٌبز هزؼَل زض حمَق ایطاى

ظیٌت قىَضي

...

78

حمَق

آیت اللْي ،ؾَزُ

ًمس حمَلي پبضُاي اظ فيلوْبي ؾيٌوبیي ایطاى

ًطگؽ ایعزي

...

79

حمَق

اؾسالِ ظازُ ،حويسُ

ذيبًت زض اهبًت ٍ ربیگبُ آى زض رطائن ػليِ اهَال

ظیٌت قىَضي

...

79

حمَق

ثبضیىبًي ،هيٌَ

ثطضؾي فمْي ٍ حمَلي لتل زض فطاـ

ظیٌت قىَضي

...

79

حمَق

ثبلطًيبوبى ،ؾحط

ثطضؾي هَاضز هٌؿَخ لبًَى حوبیت ذبًَازُ

ثتَل آٌّي

...

79

حمَق

قبیؿتِ ،قَوت

غًٌفطيَ ،بّطُ

ثطضؾي تُجيمي حمَق پسیس آٍضًسگبى فيلنّبي ؾيٌوبیي
زض لَاًيي ایطاى ٍ اًگلؿتبى ٍ وٌَاًؿيَى ثطى

ثطضؾي حمَق ػوَهي اقربل حميمي ثيگبًِ
زض حمَق هَيَػِ ایطاى( ثب تأويس ثط حك اقتغبل ثِ وبض )

ثبالثگلَوَیزي ،هطین

ٍاوٌف حمَق رعاي ایطاى زض همبثل حبلت ذُطًبن

لويب ضؾتوي

...

79

حمَق

ثْطٍظ ،هطييِ

ربیگبُ اؾٌبز زض ازلِ احجبت زػَي

ظیٌت قىَضي

...

79

حمَق

ثيبتي ،ظیٌت

لتل ثؼٌَاى هبًغ اضث

ایطاًسذت ًظطي

...

79

حمَق

حجيجي ،ظیٌت

وَزوي اظ ػَاهل تبم ضافغ هؿئَليت

لويب ضؾتوي

...

79

حمَق

زاًفپػٍُ ،هطین

اقتجبُ زض للوطٍ حمَق هسًي ایطاى

ثتَل آٌّي

...

79

حمَق

ذلذ اؾؼسي ،فبَوِ

پجكگيطي ٍيؼي اظ ٍلَع رطم

لويب ضؾتوي

...

79

حمَق

زؾتوبلچي ،قيوب

رٌجِّبي حوبیتي حمَق ثييالولل اظ ظًبى ٍ وَزوبى زض هربنوبت هؿلحبًِ

الْبم اهيي ظازُ

...

79

حمَق

ضؾَلي ،ؾؼيسُ

ثطضؾي اثؼبز حمَلي حولِ آهطیىب ثِ ػطاق اظ زیسگبُ حمَق ثييالولل

زیسذت نبزلي

...

79

حمَق

ظاضع ،هليحِ

ثطضؾي حمَلي انل هوٌَػيت روغ پبضُاي اظ هكبغل

ظضیي هسًي

...

79

حمَق

ؾبَؼي ،ظّطا

ثطضؾي لَاًيي هَيَػِي ایطاى زض ضاثُِ ثب زازگبُ اَفبل

ليال ؾبزات اؾسي

...

79

حمَق

ؾؼبزت ههُفَي ،فطظاًِ

ثطضؾي فمْي ٍ حمَلي ذيبض تأذيط حوي

ایطاًسذت ًظطي

...

79

حمَق

ؾَضي ،ؾويِ

هٌغ گؿتطـ ؾالحْبي ّؿتِاي زض للوطٍ حمَق ثييالولل

الْبم اهيي ظازُ

...

79

حمَق

ػجساهلل ،فبَوِ

ربیگبُ تكىلّبي غيطزٍلتي ( ) NGOزض ًظبم حمَلي ایطاى

ظضیي هسًي

..

79

حمَق

فيطٍظ ثرت ،فْيوِ

حمَق ثيي الولل ٍ همبثلِ ثب تطٍضیؿن ( ثؼس اظ حبزحِ  11ؾپتبهجط )2001

زیسذت نبزلي

...

79

حمَق

ًطگؽ ایعزي

....

79

حمَق

هسًي ،ضاحلِ ؾبزات

هؿئَليت ًبقي اظ فؼل زیگطي زض حمَق ایطاى

ليال ؾبزات اؾسي

...

79

حمَق

هظفطي ًػاز ضاٍضي ،فبَوِ

ػسالت ٍ حمَق

ََثي قبوطي گلپبیگبًي

....

79

حمَق

ًزبضي لَاؾبًي ،آظازُ

تَضم ويفطي زض حمَق ایطاى ٍ ؾبظٍوبض هجبضظُ ثب آى

ؾويطا ذبلمي

...

79

حمَق

ًزفي غطٍيً ،سا

هَاضز پطزاذت زیِ اظ ثيتالوبل

ليال ؾبزات اؾسي

...

79

حمَق

ٍزٍزي ،ؾويِ

ثطضؾي ػولىطز ؾبظهبى هلل هتحس زض رٌگ آهطیىب ػليِ ػطاق

زیسذت نبزلي

...

79

حمَق

آل زاٍز ،ؾيسُ فبَوِ

ثطضؾي حمَلي ثيوِ ػوط زض ایطاى

ظضیي هسًي

..

80

حمَق

اثطاّيوي ٍضويبًي ،فبَوِ

ثطضؾي هوٌَػيت وبضثطز ؾالحْبي قيويبیي زض حمَق ثييالولل

الْبم اهيي ظازُ

...

80

حمَق

ثبظزاضًسگي هزبظات اػسام زض رطاین هَاز هرسض

ّوب زاٍٍزي

...

80

حمَق

ضًزجطظٍاضُ ،ظّطا؛ اؾفٌسیبض ،ؾوبًِ

ارطاي ػلٌي حسٍز ٍ زغسغِّبي حمَق ثكط

ََثي قبوطي گلپبیگبًي

..

80

حمَق

افكبض تطثتي ،حٌبًِ

ثطضؾي ٍيؼيت حمَلي رعایط ؾِگبًِ ایطاًي زض ذليذ فبضؼ

زیسذت نبزلي

...

80

حمَق

اهيطي ،فبَوِ

ثطضؾي حمَلي فطٍـ ػيي هَلَفِ

ًطگؽ ایعزي

...

80

حمَق

لبؾن ظازُ ،ؾويطا

اذتطي ثطٍرٌي ،هطييِ؛
شٍالفمبضيً ،ؼيوِ

ًمس ٍ ثطضؾي حوبیتْبي لبًًَي یىؿبى اظ ظى ٍ هطز
( انل  20لبًَى اؾبؾي) زض لَاًيي زاذلي

ثيبت ،هحجَثِ

گؿتطُ اذتيبضات ظٍرِ زض َالق ٍوبلتي

ثبلطي ،ظیٌت

ثطضؾي يطٍضت یب ػسم يطٍضت پيَؾتي ایطاى ثِ زیَاى ويفطي ثييالوللي

ذبوي ،الِْ؛ وبظويً ،طگؽ

هؿئَليت هسًي ًبقي اظ حَازث ضاًٌسگي

ثتَل پبوعاز

ذسازٍؾت ،ضاحلِ

اهىبى ٍيغ لَاًيي رعایي هبَّي ذبل اَفبل (زض حمَق هَيَػِ ایطاى)

ّوب زاٍٍزي

....

قطایٍ هُبلجِ ذؿبضت ػسم اًزبم تؼْس

ایطاًسذت ًظطي

...

80

حميميّ ،برط؛ ذطاري ،ظّطا

هؿئَليتّب ٍ حوبیتّبي لبًًَي زض ٍضظـ

ًطگؽ ایعزي

...

80

حمَق

ذَقٌبم ،قيطیي

ثطضؾي ًْبز تؼليك تؼميت ويفطي

ّوب زاٍٍزي

...

80

حمَق

ذليلي ،هطييِ

تَؾؼِ پبیساض زض حمَق ثييالولل هحيٍ ظیؿت

زیسذت نبزلي

..

80

حمَق

ػفت ّوتيبى

....

80

حمَق

حؿييظازُ ثيطق ،ظّطا

حوبیت اظزازُ زض ثؿتط هجبزالت الىتطًٍيىي

ثتَل آٌّي

...

80

حمَق

حيسضي ،ظّطا

ثطضؾي ًْبز اػبزُ حيخيت زض حمَق ويفطي ایطاى

ليال ؾبزات اؾسي

...

80

حمَق

ػسالت تطهيوي ثب ًگبّي ثِ لَاًيي هَيَػِ ایطاى

ّوب زاٍٍزي

....

80

حمَق

ضٍحي ،ثٌت الْسي

تمؿين ذعض ،هَايغ وكَضّبي ؾبحلي ٍ چبلفّبي پيف ضٍ

الْبم اهيي ظازُ

....

80

حمَق

ظًسي ،ؾزي

ثطضؾي هحسٍزیت ٍالیت لْطي ثط اهَض نغبض

ػفت ّوتيبى

...

80

حمَق

پبضؾبًيبً ،فيؿِ

ويفطظزایي ٍ ضاّىبضّبي لبًًَگصاض ایطاى

ليال ؾبزات اؾسي

...

80

حمَق

فالح تفتي ،ظیٌت؛ ؾْطاثي ،ليال

لطاضزاز حول ٍ ًمل زض حمَق ایطاى

ثتَل آٌّي

...

80

حمَق

قطاػي ،الْبم

ثطضؾي رطائن ٍ ترلفبت ؾطزفتطاى ٍ زفتطیبضاى

ظیٌت قىَضي

...

80

حمَق

فطیسٍى ،هحسحِ

ثطضؾي ػمس ثيوِ ٍ ضٍاثٍ ثيوِگط ٍ ثيوِ گصاض اظ ًظط حمَلي زض ثيوِّبي اقربل

ظضیي هسًي

...

80

حمَق

لبؾوي فطً ،طگؽ

ثطضؾي حمَلي هتْن زض لَاًيي ایطاى

ليال ؾبزات اؾسي

...

80

حمَق

لطیكي ،ذسیزِ

پَلكَیي زض حمَق ایطاى

ّوب زاٍٍزي

...

80

حمَق

لليظازُ ،ظیٌت

همبیؿِ فمْي ٍ حمَلي هؿئَليت لْطي ٍ لطاضزازي (ثب تَرِ ثِ حمَق فطاًؿِ)

هؼهَهِ هظبّطي

...

80

حمَق

پطٍیي هحوسي زیٌبًي

...

80

حمَق

ظضیي هسًي

...

80

حمَق

زیسذت نبزلي

...

80

حمَق

هظلَهي اثيبًِ ،هْسیِ ٍ هؼهَهِ

ثبًىساضي اؾالهي ٍ هؿئلِ ضثب اظ زیسگبُ فمِ ٍ حمَق

ظیٌت قىَضي

...

80

حمَق

هبلىي ،ظیٌت

ثطضؾي ػمس نلح ٍ رٌجِّبي وبضثطزي آى زض حمَق حجت

ظیٌت قىَضي

...

80

حمَق

ًبنطي ،فبَوِ

ًمف حجت زض حيبت اقربل حمَلي زض ؾيؿتن حمَلي ایطاى

ظیٌت قىَضي

...

80

حمَق

فطّوٌس ،ؾوبًِ

رطم رٌبیت رٌگي زضحمَق ثيي الولل ٍ تُجيك آى ثب هَاظیي فمْي

ّوب زاٍٍزي

...

80

حمَق

اؾىٌسض ،ظّطا

ثطضؾي هيعاى هحسٍزیت زض تهطفبت هبلىبًِ

ًطگؽ ایعزي

...

81

حمَق

ذسایبضي ،ليال؛ ؾلينپَض ،فبذتِ،
ؾليوي ،ظّطا

ثطضؾي تُجيمي وپي ضایت زض ایطاى ٍ

حبري اؾوبػيلَ  .فبَوِ

وكَضّبي ػًَ ؾبظهبى رْبًي هبلىيت هؼٌَي wlpo

هيط احوسي ،هطین؛
زٍؾت هحوسیبى ،هليحِ

ػطة ،ؾوبًِ؛ هحوسي فط ،ثكطي؛ وبفتطي ،ؾوبًِ
وطیويََْ ،ضا
هلىيبى ًبئيٌي ،لسؾيِ

تحَل زض هفبّين تزبٍظ ،زفبع هكطٍع ٍ تطٍضیؿن
ثب ػٌبیت ثِ ضذسازّبي رسیس زض ػطنِ حمَق ثييالولل
رجطاى ذؿبضت ًبقي اظ ًمى لطاضزاز
ثطضؾي حمَلي تكىيل حىَهت اؾطائيل ٍ
حك تؼييي ؾط ًَقت هلت فلؿُيي ثطاي تكىيل حىَهت

ػفت ّوتيبى

80

حمَق

..

80

حمَق

....

80

حمَق

80

حمَق
حمَق

پطٍیي هحوسي زیٌبًي،
ََثي قبوطي گلپبیگبًي

تبد هعیٌبًي ،فبئعُ؛ ًيبٍضاًي ،فبَوِ

قطٌٍ ثبَل هَيَع هبزُ  232ق  .م ایطاى

فبَوِ ثساغي

...

81

حمَق

زالپي ،فطظاًِ؛ قىطٍي ،ظّطا

ًمف قَضاي اهٌيت زض حفظ نلح ٍ اهٌيت ثييالولل

پطٍیي هحوسي زیٌبًي

...

81

حمَق

ؾيس ضيي ظازُ ،فبَوِ (ٌ.د)

حىن اضتساز زض فمِ قٌبٍض

ػصضا ذليلي

...

81

حمَق

ضيبظاز ،فبَوِ؛ هطزاًي ،نسضا

ثطضؾي ؾبظهبى تزبضت رْبًي ٍ الحبق ایطاى

زیسذت نبزلي

...

81

حمَق

لوطي ،هْؿب؛ قطیفي ثزسًيً ،هيجِ

ًمف قَضاّبي حل اذتالف زض ضؾيسگي ثِ زػبٍي

ليال ؾبزات اؾسي

...

81

حمَق

ػميلي ،ػطفبًِ؛ قطیفيً ،زوِ

فلؿفِ ٍ اّساف هزبظاتْب ٍالساهبت تأهيٌي ٍ تطثيتي

ظیٌت قىَضي

...

81

حمَق

لبؾوي ثكلي ،فبَوِ

ثطؾي ٍيؼيت اّساي رٌيي زض فمِ ٍ حمَق ایطاى

ليال ؾبزات اؾسي

...

81

حمَق

لبنسي ،هطین ؛ نفبیي ،هطین

ًگطقي ثِ حمَق ظٍرِ زض َالق ثِ زضذَاؾت ظٍد

ليال ؾبزات اؾسي

...

81

حمَق

فطؾبیف حبوويت زٍلتّب اظ هٌظط حمَق ثييالولل

زیسذت نبزلي

...

81

حمَق

هؿزسي آضاًيً ،طرؽ؛
لطثبى وطیوي ،الِْ
هْبرطي ،اًؿيِ

ثطضؾي تُجيمي ٍيؼيت حوبیت ٍ ًگْساضي اظ وَزوبى ثيؾطپطؾت

فبَوِ پَضهؿزسیبى

...

81

حمَق

ََثي قبوطي گلپبیگبًي

...

81

حمَق

حوبیت اظ وطاهت اًؿبى زض لَاًيي ایطاى ٍ اؾٌبز ثييالوللي

ليال زازذسایي

...

81

حمَق

حمَق هتْن زض هطحلِ تحميمبت همسهبتي

ليال زازذسایي

...

81

حمَق

ثبثبیي ،ظیٌت

ثطضؾي زاللي ٍ همبیؿِ آى ثب حك الؼول وبضي ٍ ػبهلي

ػفت ّوتيبى

...

81

حمَق

ثبلطي ،هطین

ثطضؾي تئَضيّبي رعایي زض ایطاى ٍ آهطیىب

ّوب زاٍٍزي

...

81

حمَق

فؼبًربًي ،فبَوِ

ثطضؾي اقتجبُ زض حمَق لطاضزازّب زض ایطاى ٍ اًگلؿتبى

ثتَل آٌّي

...

81

حمَق

اثطاّين ظازُ ،ضاّلِ

تؼسز رطم ٍ آحبض آى زض هزبظات اًَاع رطاین

فبئعُ ؾبزات ػظين ظازُ اضزثيلي

....

ثْوي 81

حمَق

آل اؾحبق ذَئيٌي ،ظّطا

ثطضؾي فمْي ،حمَلي لبػسُ اًهبف

هؼهَهِ هظبّطي

...

ثْوي 81

حمَق

ثْطاهي ،ليال؛ ظضآثبزي ،هٌظط الؿبزات

الطاض ٍ قْبزت زض لطآى ،فمِ ،حمَق

81

حمَق

حبري ػوَقب ،ظّطا

احط تغييط زض اٍيبع ٍ احَال لطاضزازّب

ایطاًسذت ًظطي

...

81

حمَق

زّكيطي ،هطین؛ ذَقٌَیؿبى ،ظیٌت

ضيبیت هزٌي ػليِ زض لتل ػوس

ليال ؾبزات اؾسي

...

81

حمَق

زازپَض ،فبَوِ

ؾَء اؾتفبزُ رٌؿي اظ اَفبل زض فًبي ؾبیجط

ثتَل پبوعاز

...

81

حمَق

ََلبًي پَض ،فبئعُ؛ هظفطي ،هْسیِ

هؿئَليت حمَلي زٍلتوطزاى ٍ تحميك ػسالت ػلَي

فبئعُ ؾبزات ػظين ظازُ اضزثيلي

...

ثْوي 81

حمَق

ًَضاًي ،هطحب

تفَیى اذتيبض حك تَؾل ثِ ظٍض ثِ زٍلتّب ٍ ؾبظهبىّبي هٌُمِ اي

ّسي غفبضي

...

81

حمَق

ّزطي ثيسگلي ،ضليِ

ثطضؾي فمْي – حمَلي تسليؽ زض اظزٍاد

ًطگؽ ایعزي

...

81

حمَق

پيطحيبتي ،ظّطا

حمَق الليتّب زض لبًَى اؾبؾي روَْضي اؾالهي ایطاى ٍ اؾٌبز ثيي الوللي

ًطگؽ ایعزي

...

81

حمَق

زیْيوي ،ؾوبًِ؛ ضرجي اظًبٍُ ،هطین

ثطضؾي همبیؿِاي لبػسُ احؿبى ٍانل حؿي ًيت زض حمَق ذهَني

هؼهَهِ هظبّطي

...

81

حمَق

ًَثرت ،ظّطا

ّجِ ٍ ٍنيت ثِ اػًب زض حمَق هَيَػِ

ػفت ّوتيبى

...

81

حمَق

َّقوٌس ،فبَوِ (ٌ.د)

روؼِ ظازُ ذيجطيً ،طگؽ
حبري ػجبؾيّ ،سي؛
هٌهَضیبى ،فبَوِ

زض فمِ اؾالم ،حمَق ایطاى ٍ ههط ٍ وٌَاًؿيَى رْبًي حمَق وَزن
ثطضؾي ًؿجت ته هزلؿي ٍ یب چٌسهزلؿي ثَزى
هطارغ لبًَىگصاضي ثط انل هطزم ؾبالضي ًظبم ؾيبؾي (حمَق ایطاى ٍ اًگلؿتبى)

فبئعُ ؾبزات ػظين ظازُ اضزثيلي،
ليال ؾبزات اؾسي

اػوبل حبوويت ثب ضٍـ زهىطاؾي هؿتمين ٍ
ثبَّ ؾلِ ثٌي ،فبَوِ
پيطٍظفط ،الِْ

ثطضؾي آى زض هَضز روَْضي اؾالهي
ثطضؾي ثىبضگيطي ؾالحْبي قيويبیي تَؾٍ ػطاق
زض رٌگ تحويلي ػليِ ایطاى ثط اؾبؼ حمَق رعاي ثييالولل

ّسي غفبضي

...

ثْوي 81

حمَق

ّوب زاٍٍزي

...

ثْوي 81

حمَق

فتَحي فيطٍظآثبز ،فبَوِ (ٌ.د)

ثطضؾي ربیگبُ فمْي  -حمَلي ظى زض ًظبم حمَلي اؾالم

فبئعُ ؾبزات ػظين ظازُ اضزثيلي

...

ثْوي 81

حمَق

ػجساللْي ،هطييِ؛ گل هحوسي ،ؾويطا

ثطضؾي رَاظ لتل ثِ اػتمبز هْسٍض السم ثَزى همتَل

ظیٌت قىَضي

...

ثْوي 81

حمَق

آلب هيط ؾلين ،هطييِ الؿبزات

ربیگبُ هزبظات اػسام زض حمَق ثكط اؾالم ٍغطة

ََثي قبوطي گلپبیگبًي

...

82

حمَق

ثتَل پبوعاز

....

82

حمَق

اؾسي ،هَلَز؛ اوجطي ،هطييِ

ثطضؾي همبیؿِ اي اؾٌبز تزبضي ٍ ٍحيمِ ّبي زیي زض حمَق ٍ فمِ ٍ آضاء فمْب

هحجَثِ تَولي

...

82

حمَق

اؾىٌسضي ،الِْ؛ وطیوي َبّطيً ،يطُ

وضعیت حقوقی مدیران در شرکتهای سهامی

هحجَثِ تَولي

...

82

حمَق

انل ضٍؾتب  ،ظیٌت

ثطضؾي تبحيط فطٌّگ ٍ اذالق ارتوبػي زض ثعّىبضي

ّوب زاٍٍزي

...

82

حمَق

اوجطي ،فبَوِ

ثطضؾي فمْي حمَلي آظازي ػميسُ ٍ ثيبى ( ثب ًگبّي ثط اؾٌبز ثيي الوللي)

ًطگؽ ایعزي

...

82

حمَق

اوطهي ،الْبم

ثطضؾي رٌجفّبي الغب ٍ احيبي ًظبم ويفطي ٍ تبحيطآى زض حمَق ایطاى

ليال ؾبزات اؾسي

...

82

حمَق

ثطضؾي تبحيط َجمِ ثٌسي ظًساًيبى ثط ثبظپطٍضي هزطهيي

ّوب زاٍٍزي

...

82

حمَق

ضیبيت ،ظیٌت

ضاثُِ حمَق ٍ اذالق زض ذبًَازُ

نسیمِ هْسٍي وٌي

...

82

حمَق

ييبئي ،هطین

ويفط حجؽ ٍ ربیگعیي ّبي آى زض هىبتت ٍ حمَق هَيَػِ

ظیٌت قىَضي

...

82

حمَق

َبّطي ،ؾوبًِ

ًگطـ ًمبزاًِ ثط لَاًيي َالق

ًطگؽ ایعزي

...

82

حمَق

ؾلوبى َبّطي ،ذسیزِ

ثطضؾي لبػسُ فمْي  -حمَلي ػسالت
ثطضؾي فمْي  -حمَلي هزبظات ًبلًبى حمَق هحيٍ ظیؿت

ػصضا ذليلي

82

حمَق

هبغضظ ،ظّطا

زض ایطاى ٍ ثطضؾي اروبلي آى زض حمَق ثيي الولل

82

حمَق

احوسيً ،ؿيجِ

حؿيٌي ،فًِ؛
قطف السیي قيطاظي ،آهٌِ

ثطضؾي تحليلي ضًٍس تحميمبت همسهبتي زض زازؾطا ٍ
ربیگبُ آى زض ًظبم ويفطي ایطاى

ثتَل پبوعاز

...

ثطضؾي هفبّين ػسالت اظ زیسگبُ لبًَى اؾبؾي ایطاى
هحوَزي حبًي ،ؾويطا

ٍ وٌَاًؿيَى اضٍپبیي حمَق ثكط

ّسي غفبضي

...

82

حمَق

ّبقوي انل ،فبَوِ

ثطضؾي نالحيت ّبي زازگبُ ويفطي ثيي الوللي ( )TCC

ليال ؾبزات اؾسي

...

82

حمَق

آلبربًي هؼوبض ،ػبَفِ

تبهيي ارتوبػي زض حمَق ایطاى ٍ اؾٌبز ثيي الوللي

ّسي غفبضي

...

83

حمَق

اثطاّيوي ،فبَوِ؛ اوجطي ،ضاييِ

حمَق ظًساًيبى زض همطضات زاذلي ٍ ثيي الولل

ًطگؽ ایعزي

...

83

حقوق

احوسي وطّطٍزي ،ػُيِ

ؾيبؾت رٌبیي حمَق ایطاى ٍ حمَق ثيي الولل زض اضتجبٌ ثب زاضٍّبي ضٍاًگطزاى

ّوب زاٍٍزي

ؾويطا ذبلمي

83

حمَق

اقطفي ،هطین

اهٌيت قغلي وبضگطاى ٍ هؿترسهيي زٍلت

ّسي غفبضي

...

83

حمَق

ثبلطي ،فبَوِ؛ نسیمي ،هسحت

ثطضؾي قطوتّبي ؾْبهي زض لبًَى تزبضت ایطاى

ػفت ّوتيبى

...

83

حمَق

تطاثعازُ ثبفمي ،فبَوِ

رطائن حجتي زض حمَق ایطاى ٍ ضاّىبضّبي پيكگيطي ٍ همبثلِ ثب آى

ظیٌت قىَضي

...

83

حمَق

تَولي ،هطربى

ثطضؾي لبًَى ایطاى زض ذهَل ثعُ زیسگي وَزوبى

ػفت ّوتيبى

...

83

حمَق

حؿيي ظازُ ،ليال

تجؼيى زض وبض ثِ ضٍایت  ٍ ILOحمَق وبضي الليتّبي هصّجي

هحيب نفبضيًيب

...

83

حمَق

وبضگط رَقمبًي ،ؾوبًِ؛

فؿبز ازاضي زض لَاًيي ایطاى ٍ اؾٌبز ثيي الوللي

ليال ؾبزات اؾسي

...

83

حمَق

ذبًَیطزي ،ليال

رجطاى ذؿبضت هتْن ثطائت یبفتِ زض حمَق ایطاى ٍ اؾٌبز ثيي الولل

ّوب زاٍٍزي

...

83

حمَق

ذطاظیبى ،ؾيسُ هطین

ًمف هزبظات ّبي ربیگعیي ؾبلت آظازي زض وبّف ثعّىبضي

فبَوِ لٌبز

...

83

حمَق

ضفيؼي ،هطييِ

ربیگبُ هزوغ تكريم ههلحت ًظبم زض ؾيؿتن لبًًَگصاضي ایطاى

ًطگؽ ایعزي

...

83

حمَق

قيد اؾسي ،فْيوِ

گفتوبى رٌبیي لبًًَگصاض ایطاى زض اهط پَقف

ػبَفِ ػجبؾي

...

83

حمَق

قيطػليپَض ،فبَوِ

ربیگبُ حمَق قْطًٍسي زض اًسیكِ اؾالهي ٍ ًظبم حمَلي ایطاى

ّسي غفبضي

...

83

حمَق

زضاًي االنل ،فْيوِ

ثطضؾي ػلل َالق ثب ضٍیىطز پعقىي لبًًَي

ليال ؾبزات اؾسي

ذبتوي

83

حمَق

نبلحيبىً ،زوِ

ثطضؾي ٍظبیف ٍ اذتيبضات ٍلي فميِ زض لبًَى اؾبؾي

ًطگؽ ایعزي

...

83

حمَق

هُْطُ هيطرليلي

تطروِ تزبضت ثيي الولل

ضاحلِ اليبؾي

...

83

حمَق

نجبغي ،ػُيِ

ًمس ٍ ثطضؾي ػجبضت فؼل حطام زض هبزُ  638لبًَى هزبظات اؾالهي

ليال ؾبزات اؾسي

...

83

حمَق

وَظُ گطاى ،ضیحبًِ

حك تٌجيِ ٍ تبزیت وَزوبى ٍ ًَرَاًبى ٍ ؾَء اؾتفبزُ اظ آى

فبَوِ لٌبز

...

83

حمَق

یَؾف آثبزي ،حويي؛ له ،ظیٌت

ًمف ٍ تبحيطزاٍضي زض انالح ضٍاثٍ ظٍريي زض حمَق ایطاى ٍ ضٍیِ لًبیي

ػفت ّوتيبى

...

83

حمَق

اؾفٌسیبضي ،هطييِ؛ هحوَزي ،ظیٌت

اظزٍاد ثِ لهس َالق

ضاحلِ اليبؾي

...

84

حمَق

اهبهي ،هطييِ ؾبزات؛ ضًزجط ،فبَوِ

حك ٍ الؿبم آى اظ زیسگبُ هرتلف فمْي ٍ حمَلي

هطین قيري ،ظّطا ضاؾتي

84

حمَق

ثطضؾي رطم لبچبق اًؿبى زض حمَق زاذلي ٍ اؾٌبز ثيي الوللي

فبَوِ لٌبز

...

84

حمَق

ههسقً ،زوِ؛ ثَؾتبًي ،ؾبضُ

هجبًي هؿئَليت هسًي زض حمَق ایطاى

ایطاًسذت ًظطي

...

84

حمَق

ذطاظیبى ،هطین؛ پبضؾبیي ،ذسیزِ

ثطضؾي هزبظاتْبي ربیگعیي ؾبلت آظازي اظ ًظط اثؼبز فمْي ٍ حمَلي

فبَوِ لٌبز

...

84

حمَق

پَضّبقوي ،ظیٌت؛ لبزضي ،ليال
حبري لبؾوؼلي ،هطین؛

ثطضؾي حك ثط آهَظـ زض اؾٌبز ثيي الوللي

هحيب نفبضيًيب

...

84

حمَق

هحوس هطازي ،فبَوِ؛

زاًكٌبهِ ربهغ ظى هؿلوبى زض ًظبم حمَلي ذبًَازُ

فبئعُ ؾبزات ػظين ظازُ اضزثيلي

...

84

حمَق

حيسضظازُ ،ؾوبًِ

حؿيٌي لطگبًي ،فبَوِ؛
اًهبضيً ،ؿطیي

حؿيي لطثبىً ،يلَفط؛
هظفطي ،ظّطُ
حؿٌي ،الْبم؛ زلزَ ،هًَب
حويسيً ،طرؽ؛

تطٍضیؿن ٍ حمَق ثكط زٍؾتبًِ ثيي الوللي

هْطقبز قجبثي

...

84

حمَق

زّجبقي ،هطييِ (ٌ.د)

يطٍضت تكىيل اتحبزیِ وكَضّبي هؿلوبى ٍ چبلكْبي پيف ضٍي آى

هْطقبز قجبثي

...

84

حمَق

ضيبئي ،ظّطا ٍ ّبرط

ًظبضت ثط لًبت ٍ اهٌيت قغلي آًبى

ليال ؾبزات اؾسي

...

83

حمَق

هحوسًجي ،ؾبضا؛ زیَاًسضي ،تىتن

ثعُ زیسگي رٌؿي وَزوبى زض حمَق ایطاى ٍ اؾٌبز ثيي الوللي

ػفت ّوتيبى

...

84

حمَق

ضرجي همسم ثبزي ،ظّطا؛ فبًي ،حليوِ

ًمف لهس ٍ اًگيعُ زض اضتىبة فؼل هزطهبًِ

َبّطُ ػبثسي تْطاًي

...

84

حمَق

آظازیْبي فطزي زض ایطاى ٍ اؾٌبز ثيي الوللي

هْطقبز قجبثي

...

84

حمَق

تؼْسات فطٍقٌسُ زض حمَق ایطاى ٍ وٌَاًؿيَى ثيغ ثيي الوللي وبال

فطیسُ قىطي

...

84

حمَق

84

حمَق

85

حمَق

هيطیبى ،ؾبضا؛
ػجسالْي ػلي ثيه ،الِْ (ٌ.د)
وطزي ،هطین؛ ًهيطاىً ،بّيس
هؼظوِ ًبظن ظازُ -الْبم نبلح ًػاز

آؾيت قٌبؾي هبّيت ٍ آحبض قطٌٍ يوي ًىبح
زض لجبلِ ػمس (ؾٌس ًىبحيِ) ثب تىيِ ثط هؿتٌسات فمْي

نسیمِ هْسٍيوٌي ،ػفت ّوتيبى

ؾليوي ،اًؿيِ؛ نبلحيًػاز ،فبَوِ

ثطضؾي رطم ربؾَؾي ایٌتطًتي زض وٌَاًؿيَى ثَزاپؿت ثب ضٍیىطزي ثِ حمَق ایطاى

فبَوِ لٌبز

هْسٍي نفت ،ضیحبًِ

حمَق هبزي ٍ هؼٌَي پسیس آٍضًسگبى آحبض ازثي ٍ ٌّطي

ػفت ّوتيبى

یَؾفي ،اػظن ؛

...

...

85

حمَق

هْطقبز قجبثي

...

85

حمَق

ظّطا وفبیي -ظّطا اؾسي(ٌ.د)

رطائن ػليِ ثكط ٍ تزبٍظات زٍلت آهطیىب زض هٌُمِ افغبًؿتبى ٍ ػطاق

هْطقبز قجبثي

...

85

حمَق

قفيك ،ظیٌت؛ آلبربًي ،ضيَاى

هؿئَليت هسًي ًبقي اظ اًتمبل ثيوبضي ایسظ

ًؿطیي َجبَجبیي حهبضي

...

85

حمَق

زضٍیكي ،قيَا؛ نفَي ،ػُيِ

ثطضؾيتُجيمي اضث ظٍرِ ،هبزض ٍ زذتط زض حمَق اؾالم ٍ ایطاى

ػفت ّوتيبى

...

85

حمَق

لبليجبفبى ،هطین؛ هطتزي ،هطین

ثطضؾي حمَلي تغييط رٌؿيت

هطین قيري

...

85

حمَق

تفطد ًَضٍظ ،هيٌب؛ حؿييظازُ ،هطین

هفَْم ًظن ػوَهي زض حمَق ويفطي ایطاى

َبّطُ ػبثسي تْطاًي

...

85

حمَق

ثيگًَس ،ظّطا ؛ ػجبؾي انلّ ،برط

ضؾبًِ ّبي زٍلتي ٍ آظازي ثيبى زضآًْب

ًطگؽ ایعزي

...

85

حمَق

ثبثبئي ًيب ،ظّطا؛ وطیوي ،ؾَزُ

ثطضؾي حمَق وَزن زض هربنوبت ثيي الوللي
ثب ضٍیىطز ثِ رٌگ ضغین اقغبلگطٍ فلؿُيي

هله احوسي ،هطييِ؛ ًبًىلي ،هطین

حسٍز اذتيبضات اًؿبى زض تهوين گيطي ّبي
پعقىي ثب ضٍیىطزي ثِ هؿبئل ًَیي پعقىي
ثطضؾي حمَلي  -پعقىي حيبت ًبپبیساض

هؼهَهِ هظبّطي

...

85

حمَق

ظیٌت قىَضي

...

85

حمَق

...

85

حمَق

...

85

حمَق

اًهبضيّ ،بًيِ؛ حٌبئي ؾٌزبًي ،فبَوِ

ثب تَرِ ثِ لبًَى هزبظات اؾالهي

رجييظازُ ،هْسیِ؛ فطٍتي ،ظّطا

ثطضؾي فمْي  -حمَلي رطم فطظًس وكي

ظیٌت قىَضي

ربیگبُ ضؾبًِ زض پيكگيطي اظ ٍلَع رطم

َبّطُ ػبثسي تْطاًي

افكبضي ،فبَوِ؛
ذطهكبز ،فبَوِ ،لَاهي ،ظیٌت

ذساثرف ،فْيوِ؛ نبلحظازُ ،فبَوِ

ههًَيت هؿىي زض حمَق قْطًٍسي

ًطگؽ ایعزي

...

85

حمَق

ربىًخبضي ،ػبليِ؛ ؾْيليپَض ،ؾحط

ًمس ٍ ثطضؾي ؾبذتبضٍ ،ظبیف ٍاذتيبضات قَضاي ًگْجبى

ًطگؽ ایعزي

...

85

حمَق

آلب ثبلطي ،فبَوِ؛ ػلي ػطة ،ػُيِ

هؿئَليت ًبقي اظ تطن یبضي ضؾبًسى ثِ زیگطاى

ضاحلِ اليبؾي

...

85

حمَق

اوجطي رسي ،هطین؛ پبقبپَض ،ظیٌت

تحليل انَل حبون ثط آیيي زازضؾي ويفطي زض فًبي ؾبیجط

ػبَفِ ػجبؾي

...

85

حمَق

هبلىيت ظهبًي

ًؿطیي َجبَجبیي حهبضي

ؾويطا لبؾن ظازُ

86

حمَق

زاؾتبًي حؿيي آثبزيٍ ،ريِْ؛
آؾَزُ آضاًي ،هٌيطُ؛
ػُبئي ،ػُيِ ؾبزات
ًؼوتي ،ؾوبًِ؛
زّمبًي ظازُ ثْبثبزي ،هٌهَضُ
وبقبًيّ ،بًيِ؛
اغزض پَض ،قىَفِ (ٌ.د)
حبري همهَزي ،هْسیِ؛
ًيىَ هطام ،ػُيِ
اوجطي ،ؾوبًِ؛ ثيبت ،ليال
ثيبت ،اهيٌِ؛ اًهبضي ،ظّطا؛
پَضزّمبًي فطاقبُ ،الْبم
تطوبقًَس ،هيٌب؛ َبّطي ،ؾيسُ ًزوِ
ؾيف اللْي همسمً ،فيؿِ؛
ّسایت ،هطین
ػجبؾي آثىٌبضي ،فطاًه،
تميذبًي ،آهٌِ

لَاػس حبون ثط تَحيك ؾْبم

ضاحلِ اليبؾي

اًتمبل حمَق فىطي

ضاحلِ اليبؾي

...

86

حمَق

...

86

حمَق

ثطضؾي حك زفبع هتْن زض رمَق ويفطي ایطاى

ػبَفِ ػجبؾي

حَضیِ حؿيٌي

86

حمَق

ؾيبؾت رٌبیي ایطاى زض همبثلِ ثبرطاین ؾبظهبى یبفتِ

ليال زازذسایي

ذسیزِ لطقي

86

حمَق

پيكگيطي اظ ٍلَع رطم اظ َطیك هسیطیت قْطي

ػبَفِ ػجبؾي

هٌهَضُ ثْكتي

86

حمَق

لطاضّبي هَيَع الیحِ رسیس آیيي زازضؾي ويفطي

ّوب زاٍٍزي

زؾتوبلچي

86

حمَق

آهَظـ حمَق قْطًٍسي زض ضؾبًِ ّوگبًي

ّسي غفبضي

ػبتىِ لبؾن ظازُ

86

حمَق

ؾيبؾت رٌبیي ًظبم حمَلي ایطاى زض لجبل قطوت ّبي ّطهي

ليال ؾبزات اؾسي

....

86

حمَق

ٍيؼيت اوَتَضیؿن زض ایطاى اظ هٌظط لَاػس حمَق زاذلي ٍثيي الوللي

ػميلِ زازیبضَ ،ليؼِ ػليب

86

حمَق

ثركي ًيىَ،
ّسي؛ قوؿبئي
ظفطلٌسي ،ظّطا
اهيط آثبزي فطاّبًي ،فطقتِ؛
هحوس للي ّب ،فبَوِ
حؿيٌي ثْبضاًزي ،هليحِ
نٌؼتگط لْطٍز ،فبَوِ
هرتبضي ظًزبًي ،ضاييِ؛

ًظبم حمَلي حبون ثط ػالهت تزبضي زض حمَق ایطاى

هطین اثطاّيوي

...

86

حمَق

هبّيت لطاضزازّبي آتي

هطین اثطاّيوي

...

86

حمَق

ذؿبضت هؼٌَي ًبقي اظ رطم

َبّطي ،فبئعُ
َبلت ًزف آثبزي ،اػظن؛ ّبزي ًزف

ربیگبُ ههلحت زض ؾيبؾت تمٌيٌي ويفطي روَْضي

آثبزي ،فبَوِ؛ ّبقويبى ،قطیف ؾبزات

اؾالهي ایطاى

ّوب زاٍٍزي

ّبلِ حؿيٌي
ػبتىِ لبؾن

86

حمَق

87

حمَق

فطیجب اؾسي ٍ ًؿين حؿي پَض

ربیگبُ رٌؿيت زض فطایٌس زازضؾي ويفطي ایطاى

ػبَفِ ػجبؾي

....

87

حمَق

هحوسيَ ،بّطُ؛ آظازي ،هليحِ

اقتطان ظٍريي زض اهَال زض حمَق ایطاى ٍ فطاًؿِ

ًطگؽ ایعزي

...

87

حمَق

ضليِ ػليرَاُ ٍ هًَب ثْعاز (ٌ.د)

ثعُ زیسُ قٌبؾي رطاین التهبزي زض حمَق ويفطي ایطاى

َبّطُ ػبثسي تْطاًي

...

87

حمَق

ًطگؽ ایعزي

...

87

حمَق

ّسي غفبضي

قيوب زؾتوبلچي

87

حمَق

حك ٍ تىليف ٍالسیي ثط تطثيت فطظًس ٍ ضاثُِ آى ثب حطین ذهَني اٍ

ًطگؽ ایعزي

...

87

حمَق

وطیوي ،فطظاًِ؛ قفيغظازُ ،فطظاًِ

ٍيؼيت حمَلي هؼلَالى شٌّي

ػفت ّوتيبى

...

87

حمَق

آشیٌِ ،ؾوبًِ؛ رْطهي ،ػُيِ ؾبزات

ًمف ٍ هؿئَليت ثعُ زیسُ زض ٍلَع رطین هٌبفي ػفت

ليالزازذسایي

...

87

حمَق

هطييِ رؼفطي ٍ ضاييِ شٍالفمبضي (ٌ.د)

آحبض ًبقي اظ اظزٍاد ثب اتجبع ثيگبًِ ٍ تبحيط آى ثط فطظًساى

َليؼِ ػليب

...

87

حمَق

آزهي ،هْسیِ؛ ظطافتي ،ظّطا
ًظطي ،فبَوِ؛ ًمَي ،فبَوِ
ًَضثرف ،ؾَؾي؛
زّمبًي فيطٍظآثبزي ،هطین

ٍحساًي ،فبئعُ؛ هيطظایي ،فبَوِ
ضًزجط ،فبَوِ؛ وكتىبض هلىي ،ؾجب
اؾوبػيلي وطیعيً ،ؼيوِ؛
ثبلطیبى گٌسم ثبًي ،فبَوِ

ٍظبیف ٍ اذتيبضات زٍلت زض اضتمبي
آگبّي ّبي ػوَهي (ثٌس  2انل ؾَم لبًَى اؾبؾي)
ثطضؾي هجبًي هكطٍػيت ًظبم روَْضي اؾالهي
ایطاى اظ هٌظط لبًَى اؾبؾي

ثِ ظهبهساضي زض اًسیكِ اؾالهي ٍ لبًَى اؾبؾي روَْضي اؾالهي ایطاى

ػبَفِ ػجبؾي

ظازُ

ّسي غفبضي

قيوب زؾتوبلچي

87

حمَق

انَل ٍ لَاػس حبون ثط لطاضزازّبي ازاضي

ًؿطیي َجبَجبیي حهبضي

...

88

حمَق

ضٍیىطز حوبیتي اظ قَْز زض لَاًيي ويفطي ایطاى ٍ اؾٌبز ثيي الوللي

ليالزازذسایي

...

88

حمَق

ثب تبويس ثط زٍ هَلفِ حبوويت لبًَى ٍ پبؾرگَیي

فبئعُ ثحطیٌي ،ؾيسُ فبَوِ ؾيس افمْي

حك ثط ؾالهت زض اؾٌبز ثيي الوللي ثب

هحيب نفبضيًيب

...

88

حمَق

زاٍضي ثيي الوللي زضزػبٍي تزبضي ثب ًگبّي اروبلي ثط ذهَني ؾبظي قطوتْب

هػگبى هَفمي

...

88

حمَق

ضاييِ لبؾوي فبَوِ ؾبزات حؿيٌي

ثعُ زیسُ قٌبؾي ظًبى

ليال ؾبزات اؾسي

...

88

حمَق

فطظاًِ ٍويلي ارَز ،فبَوِ ظاضع

ؾيبؾت تمٌيٌي ایطاى زض لجبل لبچبق وبال ٍ اضظ

ليالزازذسایي

...

88

حمَق

قيطُ پع ،هطربى؛ َجطؾي ،هحجَثِ

ثطضؾي ذؿبضتْبي ظیؿت هحيُي اظ هٌظط فمِ ٍ حمَق

َليؼِ ػليب

ػميلِ زازیبض

88

حمَق

رطاین ػليِ ويبى ذبًَازُ

ليال ؾبزات اؾسي

...

88

حمَق

هؿئَليت ضؾبًِّبي زیساضي زض ثطاثطحمَق وَزن

ًطگؽ ایعزي

...

88

حمَق

ػبَفِ ػجبؾي

...

88

حمَق

نفبضي ًيب

ََلبًي پَض

89

حمَق

تسیي ؾؼسي ،هْؿب؛
ؾليوبى ظازُ زیعري ،ظّطا

ػجبؾي ،اًؿيِ؛ لٌجطظازُ ،اػظن؛
هحوسحؿٌي ،نسیمِ
رؼفطيً ،فيؿِ ؾبزات؛ ػوطاًي ،فبَوِ

ضٍیىطزي ثط ًظبم حمَلي ایطاى

اهلل هطازي،حٌبًِ؛

ؾيبؾت رٌبیي ایطاى زض حوبیت اظ حطین ذهَني

گطاهي ًَـآثبزي ،ظّطُ

ثيوبضاى زض فًبي ػبزي ٍ ؾبیجط

حك ثط زیٌساضي ٍ تؼْسات زٍلتْب ٍ
هؼهَهِ َيبض ٍ فبَوِ حيسضي

اقربل زض نيبًت اظ آًْب
ؾيبؾت تمٌيٌي روَْضي اؾالهي ایطاى

ليال ّوتي ٍ ؾؼيسُ توييع وبض

زض رطم اًگبضي رطاین هطتجٍ ثب هَاز هرسض،

ػجبؾي

قىطي

89

حمَق

زاضٍّبي ضٍاى گطزاى ٍ پيف ؾبظّب
الِْ ثيگلَیي هْكيس ػليعازُ
قيطیي يطاثي قمبیك يطاثي
ؾيسُ هبئسُ تمَي
فطقتِ گَّطي
ؾوبًِ پبثطرب

ثطضؾي آیيي زازضؾي روَْضي اؾالهي

ػجسي

89

حمَق

89

حمَق
حمَق

ایطاى زض تؼميت همبهْبي زٍلتي

ػجبؾي

ًظبم حمَلي ایطاى ٍ اؾٌبز ثيي الوللي

َليؼِ ػليب

حك ثط غصا زض ًظبم حمَلي ایطاى ٍ اؾٌبز ثيي الوللي

نفبضي ًيب

حبري ظازُ

ایعزي

لبؾن ظازُ

89

ػظين ظازُ

ذؿطٍي

89

حمَق

زازذسایي

زازیبض

89

حمَق

حك زؾتطؾي ثِ اَالػبت زض

تحليل آضاء ّيبت ػوَهي زیَاى ػبلي وكَض
زض َالق ثِ هَرت ػؿط ٍ حطد

ؾؼيسُ َّقوٌس

حمَق التهبزي ٍ هبلي ظًبى زض ًظبم حمَلي

ًسا ؾبزات هَؾَیبى
فبَوِ ظّطا اثطاّيوي

ایطاى ثب ضٍیىطزي ثط ؾيطُ حًطت ظّطا(ؼ)

ؾويِ آشضیي

آلب هيط ؾلين

89

حمَق

ثبض احجبت قطایٍ هؿبػس ثِ حبل هتْن

فبَوِ ظاّسي

هجبًي حمَلي تحطین ّبي

فبَوِ روكيس ًػاز

ٍيغ قسُ زض ذهَل ایطاى اظ ؾبل 2007

ظیٌت ذيطاًسیف

حمَق ؾيبؾي ارتوبػي ظًبى

هطین ػظيوي
ًيهثيي ،ظّطا

زض اؾالم ٍ اؾٌبز ثيي الوللي

چطاغيپَض ،فبَوِ
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قجبثي

حبري ظازُ

89

حمَق

ایعزي

روبل ظازُ

89

حمَق

ػجبؾي

...

90

حمَق

قزبػيبى ،هُْطُ
ثطضؾي تُجيمي روغ هؿئَليت ؾطپطؾتبى لطاضزازي ٍ
قْطٍي ،هبئسُ؛ زاٍزي ،ذسیزِ
ػجبؾي ظّطا
هؼهَمذبًي ،هطین
یَؾفي ََؾي ،ػبَفِ؛
هؤهيظازُ ؾزيساى ،وَحط

افًلي هْط

...

90

حمَق

هجبًي ٍ آحبض فمْي ٍ حمَلي قطٌٍ يوي ػمس ًىبح

هؤهي

...

90

حمَق

ؾْنذَاضي زض ًظبم پعقىي ایطاى ثب ضٍیىطز فمْي-حمَلي

ػجبؾي

...

90

حمَق

ایعزي

...

90

حمَق

هحمك زاهبز

...

90

حمَق

هؿئَليت ٍويل زػبٍي

ایعزيً ،طگؽ

...

91

حمَق

همطضات ًبظط ثط فطظًسذَاًسگي اظ هٌظط حمَق زاذلي

هؤهي ،ضليِالؿبزات

91

حمَق

لبًًَي وَزوبى زض لجبل اػوبل ظیبىآٍض وَزن

نوسیبى ،ظیٌت؛

ربیگبُ ههلحت ٍ هٌبفغ ػوَهي زض ؾيؿتن لبًَىگصاضي

ًظطي ،حويسُ

روَْضي اؾالهي ایطاى

هيطثبلطي ،هٌهَضُ الؿبزات؛

ثطضؾي فمْي -حمَلي اّساء اػًبء تَؾٍ

هكْسي ،ظّطُ

هحىَهبى ثِ لهبل ٍ اػسام

احوسي ،قطیفِ؛
تميپَض ،فبَوِ
قْجبظي ،ظّطا؛
حؿيٌي ،ؾيسُ الِْ

ضحيويظازُ،
هطييِ

قْبثي ،فبَوِ؛
حيسضي ،الِْ

زػبٍي ؾطلفلي زض ًظبم حمَلي ایطاى

لبؾن ظازُ ،فبَوِ؛

تًويي زازضؾي ػبزالًِ زض ضؾيسگي وويؿيَى

نبحجي ،فبَوِ

ترههي ّيبت ػوَهي زیَاى ػسالت ازاضاي

ٍفبیي ،فبَوِ؛

ثطضؾي حمَلي -فمْي تَّيي ثِ همسؾبت ٍ

ػجبؾي ،ظّطا
ذبًلطذبًي ،هٌيطُ؛
ػبَفِ ،ػجسي
ػؿگطي ،فبئعُ؛
پَضّبقوي ،حسیج
ثبلطیبى ،هطین؛
ایعزي ،ظّطا

اضتجبٌ آى ثب حس ؾت الٌجي
رٌبیبت رٌگي ػليِ ظًبى زض هربنوبت هؿلحبًِ

نفبضيًيب ،هحيب

91

حمَق

ذهَنيؾبظي ٍ قيَُّبي اػوبل آى زض لَاًيي هَيَػِ ایطاى

فالحتفتي؛ ظیٌت

91

حمَق

ًمس ٍ ثطضؾي ارطاي ػلٌي هزبظاتّب اظ هٌظط ؾيبؾت رٌبیي ایطاى

ػليب ،ظّطا

91

حمَق

هحوسيفط

...

91

حمَق

ػجبؾيبى ،هحجَثِ

...

92

حمَق

ػجبؾي ،ػبَفِ

...

92

حمَق

...

92

حمَق

هزبظات حجؽ ٍ ًحَُ ارطاي آى زض ًظبم حمَلي ایطاى

ػجبؾي ،ػبَفِ

...

92

حمَق

ربیگبُ لبػسُ تحصیط زض ًظبم حمَلي ایطاى

هَهي ،ضليِ ؾبزات

...

92

حمَق

گؿتطُ ٍ وبضثطز لبػسُ العام زض حمَق ذهَني ایطاى

هَهي ،ضليِ ؾبزات

...

92

حمَق

انالح ٍ تطثيت ثعّىبضاى زض حمَق ويفطي ایطاى

هحوسي فط؛ ثكطي

...

92

حمَق

ًظبم حمَلي حبون ثط اػتجبضات اؾٌبزي

فالح تفتي ،ظیٌت

...

92

حمَق

اؾالهي ،ظّطا؛
هحوسقبّي،فبئعُ

ؾيبؾت رٌبیي اؾالم ؾعازّي یب ثبظپطٍضي

لبًؼي اؾىَیي ،ظّطا؛

هؿئَليت لَُ هزطیِ زض پيكگيطي ارتوبػي اظ

ظاّسي انفْبًي ،ظّطا

رطم زض لَاًيي همطضات روَْضي اؾالهي ایطاى

اوجطي ،اؾوبء؛
نسالت ،ؾجب
تيوَضي ،یگبًِ؛
قْطاثي ،ظّطا
راللًَس ،فبَوِ؛
پطىّ ،سي ؾبزات
ذطهيبى ،ؾبضُ؛
زضذكبى ،هطین ؾبزات
ضهًبًي ،فبَوِ؛
ػكطتي ،هطييِ
نسلي ،هطييِ؛
هحوسي ،فبَوِ

ػجبؾي ،ػبَفِ

...

ثطضؾي ربیگبُ رطائن ثسٍى ثعُ زیسُ زض حمَق هَيَػِ ایطاى
ثطضؾي فمْي ٍ حمَلي ٍيؼيت احَال قرهيِ اقربل ذٌخي

ػظينظازُ ،فبئعُ

ّوتيبى ،ػفت؛
شثيحي ،ػبَفِ

...

91

حمَق

91

ثب ضٍیىطز ػسالت تطهيوي

آلبثيه ،هْؿب؛

ػجبؾيبى ،هحجَثِ

...

91

حمَق

حمَق

حوبیت اظ حمَق وَزن ثعُزیسُ زض ًظبم حمَق ایطاى

هحوسي ،فبَوِ

هحمك زاهبز ،هطین ؾبزات

...

91

حمَق

وَظُگطاى،
ضیحبًِ
ََلبًيپَض،
فبئعُ
زیَاًسضي،
تىتن

ّبقوي قبّطٍزي،
َبّطُ ؾبزات؛
همساز یحيبیي ،هحيب
َبّطي ،ؾيسُ فبَوِ؛
رؼفطي ،قويؿب
ظّطا ؾفيسگط
هطین هحوسي
فْيوِ رؼفطي
فبَوِ احوسًٍس
هحسحِ الْي
الْبم قبزهٌس
ظّطا یَؾفي
فبَوِ وطیوي ذبلسي
نغطي حيسضي ويبؾطا
فبَوِ حكوت

تؼْس ثِ فؼل قرم حبلج

هحمك زاهبز

حك قْطًٍساى ٍ ٍظيفِ زٍلت زض پيكگيطي اظ رطم

ػبَفِ ػجبؾي

ربیگبُ لبػسُ العػين غبضم زض ًظبم حمَلي ایطاى

ضليِ ؾبزات هَهي

93

ثطضؾي ؾيبؾت رٌبیي ایطاى زض لجبل پسیسُ ضٍؾپيگطي

ػبَفِ ػجبؾي

93

حمَق

ثطضؾي ػمس هًبضثِ ثبًىي زض ًظبم حمَلي ایطاى

ظیٌت فالح تفتي

93

حمَق

ثطضؾي هؿئَليت هسًي تَليس وٌٌسگبى وبال

ظیٌت فالح تفتي

93

حمَق

هحجَثِ ػجبؾيبى

93

حمَق

ؾيُطُ لبػسُ احتطام زضحمَق ذهَني ایطاى

ضليِ ؾبزات هَهي

93

حمَق

ؾيبؾت تمٌيٌي ،لًبیي زضلجبل ضٍاثٍ ًبهكطٍع زض قجىِ ارتوبػي

ػبَفِ ػجبؾي

93

حمَق

هيتطا ضيبیي
فطظاًِ هْطي
هْؿب نبزلي

حمَق ایطاى

ظّطا ّبزي ظازُ
هحسحِ ًمي ظازُ

93

حمَق
حمَق

تجييي حك ضفبُ ٍ تبهيي ارتوبػي ثِ ػٌَاى یه حك قْطًٍسي زض

فبَوِ ّوتي

...

92

حمَق

ظّطا ًهطالْي

ؾيبؾت ّبي ولي ًظبم اثالغي همبم هؼظن ضّجطي زضؾيؿتن

ظیٌت ثعضگي
فبَوِ افكبض

لبًًَگصاضي ایطاى
همبیؿِ ضٍـ ّبي پيكگيطي ٍ همبثلِ ثب هفبؾس التهبزي زضًظبم حمَلي

فبَوِ اؾوبػيلي

ایطاى ٍ ؾٌت ػلَي

حبًيِ اثطاّيوي
هليحِ هُْطي ضاز
فبَوِ غفبضي ظاز
وَحط ضؾَلي
ظیٌت ويبًي
ضئَفِ ایبظي
فطًبظ قيط هحوسي
هْسیِ افكبضي
فبَوِ اهيطي
ظّطاروبليبى
فبَوِ حويس ًٍس
حٌبًِ وبفتطي
ضيَاى ًهطالْي
حبًيِ هجيٌي

ضليِ ؾبزات هَهي

93

حمَق

ًطگؽ ایعزي

93

حمَق

ٍضقىؿتگي ثبًه ّب ٍ هَؾؿبت هبلي ،اػتجبضي زض ًظبم حمَلي ایطاى

هطین هحمك زاهبز

93

حمَق

ثبضاحجبت لبػسُ ا لطاض زض ًظبم حمَلي ایطاى

هطین هحمك زاهبز

93

حمَق

ػمس ضّي ٍ زػبٍي هطثٌَ ثِ آى

هطین هحمك زاهبز

93

حمَق

تحليل آضاء لًبیي زض ذهَل تهٌيف زاضایي ثيي ظٍريي

ػفت ّوتيبى

93

حمَق

حمَق پٌبٌّسگبى زضاؾٌبز ثيي الوللي ٍحمَق ایطاى

هحيب نفبضي ًيب

93

حمَق

هبّيت حمَلي لطاضزازهكبضوت ػوَهي-ذهَني ٍآحبضآى

ظیٌت فالح تفتي

93

حمَق

حمَق اؾيطاى رٌگي زض اؾالم ٍ حمَق ثيي الولل

هحيب نفبضي ًيب

93

حمَق

