صفر تائید شده
عمران

مکانیک

معماری

مدیریت

بیوتکنولوژی

حطهت الِ هطازی چطاتی

ؾیسهصطفی یَؾفی

هْسیِ حؿیي ظازُ

ؾاهاى جؼفطظازُ

فاطوِ ؾویؼی

هیثن پَضضضا لوی

جوال هْسی ظازُ

ؾاضا ػلیپَض صفطی

گل لط ذاى پَض

ؾحط پلٌگیاى

حؿیي هؿلوی ؾٌگتاتی

پَیا ذیطذَاُ وفكگطی

حاهس لطاػیٌی

ّازی ذیطآتازی

قیوا ظاّسی

ػلی پَضیا هٌف

حؿیي هؿلوی ؾٌگتاتی

هطتضی ًاهساض

ویَاى اػلوی

الْام وثطیا

ضٍظتِ هحوسی

جَاز طْواؾة ظازُ ػوطاًی

هْؿا اؾالهی

هحوس هحوسحؿي

فاطوِ ؾویؼی

هصطفی زضٍیف هتَلی

هحؿي فىطیاى

حؿي ؾیسذلرالی

آضظٍ حؿٌراًی

ػاطفِ تَؾلی

ؾیسهحوس ًظطی

احؿاى قَقتطی ٍیؿی

حجت اهلل حثیة ظازُ

هحوسجَاز ّسایتی

زاًیال فطجی ظازُ

هحوسضضا زضاؾطایی

ؾیسًَضالسیي ػثاؼ پَض

هطین هحؿي ظازُ

ًفیؿِ اهیطؾلیواًی

ؾیطٍؼ هیالًی ػطالی

اهیطػلی ضظالیاى

ؾْیل ػطب ظازُ

فاطوِ حؿٌی

هحوسحؿیي جْاًگیطی

ظّطا یعزاًی

ضاهیي قاّوطازی

ام الثٌیي فتحی

اهیي قْاب

ػثاؼ افتازُ

ویاٍـ حیسضی

ؾؼیس صفطی ظازُ

اهیط هلىی ؾطاتگطزاًی

هْسی حؿي شاتی ضؾتوی

هیتطا فیطٍظی

هحوسجَاز ّسایتی

ػلی پَضهجیسیاى

ػثاؼ جٌت ػلی پَض

تْاضُ تَولی

هْؿا جؼفطی

ػلیطضا لصاب تاقی

ػیي الِ وطز فیطٍظجایی

حجت الِ طْواؾثی

جَاز حمی

لاؾن هحوَزی لوَوی

اؾساهلل تیگلطًیاقالیٌگی

واهثیع ؾمائی

تمی گطایلی

ّاقن ضٍحاًی

هحوس قوؿی

حؿیي قىطی ظازُ آّی

ػاطفِ ٍلی پَض

ػلیطضا ًطیواًی

هحوس هحوسی اضقس

غیال هحوسی

اػظن الؿازات زؾت ضٍاى قْطی

هحوسضضا واظوی
گَضجی

ػلی اوثط فطحی ٍلَوالیی

قیوا قْطام هصطفایی

ضاهیي جاتطی

ؾیٌا صفطی

ضضا هؼصَهی همطی

هحوسهْسی ًثی ظازُ

ایواى ًصیطی

ؾحط هْسی تثاض

پَضیا ّازی ظازُ ًكلی

قایاى ػاضفی

فطقاز جَازیاى

ؾیسحؿي حؿیٌی

ؾیسفیض الِ ضضَی پَض

ٍجیِ اهلل قطیف تثاض

زاٍز هحوسی

حؿیي ضضائیاى جَیثاضی

حؿیي ضقیسیاى

ضاهیي قاّوطازی

ظّطا صحتی ثاتت

قایا پَضهٌس

هائسُ جاًثاظ

هْسی طالثیاى

ظضیٌسذت ضهضاًپَض

قازی توسى

ػؿىط تگطی

ٍحیس حثیثی زضًٍىال

احؿاى جؼفطی

هْطٍیِ ؾلیوی قْطوی

ؾیسهجیس تی گٌاُ للؼِ ؾطی

احوس ػؿگطیاى

ضضا ؾطٍؾتاًی

هْسی ضضایی

هحوس وطم ظازُ ػوطاى

ظّطا جؼفطی وجَضی

ویَاى ًیىصات

ؾویِ ذَقگَئیاى

ّازی هحوَزی

هطین ظاضع تجؿتاًی

ٍیسا تیوَضی

حؿیي وطیوی وطیولَ

هحوسضضا زازاـ تثاض

ضتاتِ آشضًَـ

لیال اهیٌی ًیاوی

حؿیي یَؾفی ؾطذی

حؿیي لاؾوی

هْؿاؾازات ًمَی

هطین صفطی

ػلیطضا ّسایتی

ؾیسضضا حؿیٌی
ؾیاّسقتی

احوس ذَـ للة

هػگاى ػالیكاُ

ػثاؼ هْسیاى جَیثاضی

هْسی ذازهی

هؼصَهِ پَضؾؼیسی

حویس صفطی اهیطی

اهیس قفیغ ظازُ

هجتثی هاًی

ػصوت قطیفی چاته

پیام ًاظطی ؾَازضٍزتاضی

ػلی ضضاپَض

پطٍیع ػطب هرتاضی

هْؿا ویَاى

جالل السیي فیطٍظی

ؾیسهحوسجَازػظیوی
ؾٌگسّی

ضؾَل قوكیطی

ؾیسوطین ًَضاًی

هیٌا هظفطی پَض

ؾیسقاّیي حؿیٌی ٍضویاًی

حجت الِ تاتایی

ؾیسهحوس ًَازُ

ػلی جالئی

عمران

مکانیک

معماری

مدیریت

اؾواػیل فَالزی ؾَازوَّی

هجتثی هاًی

هیالز غالهی

ًازضُ هایلی

ؾیسهْثس اتطاّین ظازُ

حثیة ًَضی الؾىی

هحوس جؼفطی الّیجاًی

هْسی ذازهی

اتطاّین اصغطی وطیوی

هْسی حسازّا

ضضا ضضَی

هحوس ػثسالؼلیاى

ػلیطضا اًصاضی

هحوس هله ظازُ وثطیا

حؿیي ضذكی

یَؾف یَؾفیاى

حویسُ شٍالفماضی

هجیس تطظٍ

هطین ظًگٌِ

حؿیي ًصَضی

حؿي ظاتلی

هْسی لٌثطی آغَظگلِ

ضػٌا گَزضظی

هیتطا فطیفتِ

حویسضضا صازلی

ضضا صاتطًیا

هحوس لطتاًی

ػازلِ جؼفطی

ػلیطضا اًصاضی

هحوسضضا ًازضی

ًاظیال ؾؼیسی فطظازی

هحؿي یحیی پَض

هطجاى صازلی زضُ تیسی

ػلی ًیىرَاُ تٌْویطی

هیطحؿیي ًمیة ظازُ

یًَؽ اتطاّیوی

ًیلَفط هلَن ظازُ

ؾیسهطتضی هَؾَی

اهیطحؿیي اؾواػیلی

ػلی ضفیؼاًی ذاچه

ػثسالَّاب ضهضاًی

فَغاى افضلی

ًیوا هرثطی

ؾحط اذتیاضی

هصطفی پَضیاى

حاهس ؾلواًی ؾیسهحلِ

هْؿا واهلی

هاًساًا زازاـ ًؿة

ػویس تطیواًی

اتَالفضل ضٍیاًیاى فیطٍظ

هْؿا اؾالهی

ؾیسُ ًاظًیي ایوٌی آشضی

هْسی ضضایی
(اهضاءهسیطگطٍُ ًساضز)

هْطزاز لطفی

قاّیي اؾوؼیل ذاًلَ

ضٍزاتِ ایعزی اهلی

آضهیي قؼثاًی

ؾیسهظفط صوسی ضیىٌسُ

ػاطفِ حؿیٌیاى

هْطزاز ػعیعظازُ آایی

ؾیساحؿاى لسیطی

هْسی ًػاز وطین ضٍزؾطی

الْام ًطیواى

ًگاض تْعازی

هحوسضضا واظوی
گَضجی

ضضا تَولی هْط

ًگاض وطیویاى آشضی

حؿام اضزقیط تْطؾتالی

ٍحیسُ للی پَض
هَقٌگائی

هحوسضضا ؾلواًی هطقت

ؾیسُ هؼصَهِ ضیاضی

آضظٍ ضظم آضا

لیال حؿیي ًیا

ضضا تَولی هْط

فطظاز صاتطی هَحس

ؾیسحاهس حؿیٌی

هْسی هحوسی
پَضًَزّی

هحوسضضا ؾلواًی هطقت

قثٌن فطظًسی پَض

ضٍح اهلل طَض ؾَازوَّی

هحوسضضا تَول ًػاز

احوسػلی ضهضاًپَض

ؾحط هؿتَضی واقاًی

اهیطحؿیي ػطائی ًویي

ؾجاز آلىاز

فطقاز ضحیوی تثاض

ؾیسجوال آجَزاًی

الِْ جاللی جَیثاضی

ٍحیس قْثاظی

هحوسظهاى اؾالهی

هؼصَهِ جاًی تثاض زضظی

ؾیسُ ػاطفِ تالطی آتوالی

ؾیسػلی ؾیسوتَلی

صازق اهاًی والضیجاًی

اهیس هحوسلَ

هیٌا هَهٌی

ؾیٌا ًیىجَ

ؾیٌا واظوی پَض

الْام تمَی

زیٌا فطاهطظی

یاقاض ػوازی

اتَشض هتاًی

فاطوِ قطج قطیفی

پطیا ًاهَض

ضضا قفیؼی

ؾیسهظفط صوسی ضیىٌسُ

ًسا تؿلیویاى

ػلی قیطگاّی

هؿؼَز هحوسی

اتَالفضل ضٍیاًیاى فیطٍظ

هػگاى احوسی والوی

ؾیسػاتسیي حؿیٌی

هؿؼَز هْسٍی

هؿؼَز گطاى اٍضیوی

هصطفی فالح

اتَالفضل ویَاى پَض

هحوس ّوساًیاى

هؿؼَز پْلَاى

ؾْیل ؾیفی

ؾیسهْسی وطیوی ؾٌگسّی

هطتضی ذثاظیاى

هحوس ذطی زیعآتازی

هْؿا حثیة ظازُ

هیٌا هَهٌی

هحوسضضا قْاتی

پَیا ضحیوی ؾاحلی

هٌیػُ فطیسی

ػلی ذاًی

هحوس غالم زٍؾت

هحوس قوؽ

هطین هحوسی

ؾَزاتِ ؾؼازتی

ًازض احؿاًی پَض

حؿیي ضقیسیاى

هْسی ػعیعی

ضاضیِ ؾلیواى تثاض

اتطاّین طاّطی

ّازی گیلىی

ؾیسُ آظازُ حؿیٌی

ظّطُ هْسیعازُ

بیوتکنولوژی

عمران

مکانیک

معماری

مدیریت

ؾحط تای

ؾیسهجیس تی گٌاُ للؼِ ؾطی

هحؿي غالهپَض

هحوس فطحعازی

ًیوا حثیة پَض ػوطاى

اهیس ػٌایتی

اصغط ًَػی

ػاطفِ زاػی

قْاب احوسی

ػلی تكط زٍؾت

ًاظیال ؾؼیسی فطظاز

ػلی فالح

ضٍظتِ تَاًگط

ؾجاز هْسٍی

ظّطا ًصطتی

واهیاض زُ پٌاُ

هطتضی ضضایی

هْسی لاؾن پَض

پَیا وثیطی

هطین پًَىی

ػلی جلیل چٌاللَ

تٌْام حافظی

الویطا پطیچْطُ

ؾیسلاؾن هیطی

پیواى پیطی

جَاز زّماى

هحوساهیي ترتیاضی وٌاضی

هحوس هؿلوی اجاضؾتالی

فطقاز ضؾتوی

قایاى غعًَی

وویل اتَالحؿٌی زضًٍىال

ؾیسحؿیي زضیاتاضی

فاطوِ والًی

ػلیطضا صالحی

الْام ضضایی ؾاضٍیی

ػاضفِ ًیه ترف

هٌصَض طَؾی طثیثی

هیثن لاؾن ظازُ ٍضظی

پیواى حك پطؾت

شتیح اهلل قاُ هطزاًی

ؾیسضضا ّاقوی
قاّاًسقتی

قایاى غعًَی

ؾیسػلی هَؾَی الضیجاًی

هْؿا هىاًی

هحوسضضا جؼفطپَض

ضضا حاتوی

هْسی اوثطی

ظّطا صحتی ثاتت

ؾثا ػثاؾی

ایواى حیسضپَض

هْسیِ ؾلیواًی

هْسی ظاضػی

حاهس صوسی تَاًا

تمی فتحی

ذاططُ حطیطی

اتطاّین ػلیعازُ

ؾپْط ؾاضاتی

هجیس اؾواػیل پَض

هطتضی ًاهساض

احوس قىطی لازیىالیی

الًَس زیَؾاالض

ؾطٍـ ؾؼازت

اهیطحؿیي ضضاظازُ

ؾیسُ ًاظًیي ایوٌی آشضی

ػلیطضا ّسایتی

تٌْام ؾاجسی

ًاظلی پاقایی

الِْ هلىیاى

حثیة تالطی

هَحس ظهاًی طالكی

هْؿا تاذسا

ػلی زیَؾاالض

زاٍز ضضایی

ؾیسػلی حؿیٌی

حاتن ػیؿی ًػاز

ؾطًٍاظ ایعزی

قفك طاّطی والّسٍظ

حؿیي ضضایی

صاتط لسیطی

اهیط ػثاؼ ٍاال گْط

ػلی قیری

هحؿي تطزؾت

هحوسضضا ًَضٍظی قاز

جوال تالَ

قْطُ پٌاّی

پطٍیع قاُ حؿیٌی

ضضا احوسًتاج واضی

هطتضی فالح

ّاًیِ گلی تَاًی

ّازی حوعُ

آضهاى ثٌایی

فاطوِ هیطظایی

ؾواًِ لطتاًی

هحوس ًَع پطٍضؾاضٍی

ؾیساهیطحاهس هحوسی

هثیي تْطاظفط

حویس ًیه ًػاز

ظیٌة یعزاى پَض

هصطفی غیاثی

هْسی وَالئیاى

تٌیاهیي جؼفطی فَتوی

اهیطحؿیي ضٍح ترف

ػلیطضا هحوَزی
وطزذیلی

هؿؼَز هرتاضپَض

ًاصط جؼفطی حاج ػلی تیه
وٌسی

هحوَز هیطظاآلایی

الْام ضضایی

هطین تطظُ واض

اتَشض صفسضی

قیوا اؾوؼیلی

ًفیؿِ ذساتٌسُ

هحوساؾواػیل التساضی

یاقاض جلیلی

ظّطُ تالطپَض

ػطقیا لسیطلی

ؾیسهحوس ؾؼیس لؿاًی

ًؿطیي اهیطذاى الَؾتاًی

هحوس تاوطی

حؿیي ػطاضّا

ّیسذت هْطتاًی

حؿیي لطفی ًَوٌسُ

ًغوِ وثیطی تاالجازُ

هحوَز وَچه ظازُ تْوتي

ؾْطاب جؼفطی

ؾیسُ ؾحط تٌی ّاقوی

جَاز ًیه ضٍظ

هحوساتطاّین ذساٍضزی

ؾویِ ظحوتی ایطج

شتیح الِ قاّوطزاًی فیطٍظجایی

ضضا فماًی اؾىٌسضوالیی

زاٍز طیاضًٍس

بیوتکنولوژی

معماری

مدیریت

عمران

هْسی ػكایطی

ؾاللِ زلفاى آشضی

ؾیسیًَؽ هَؾَی تلَوالیی

اتَالحؿي تطاتی

ؾَگٌس هسزی حیسضی

حؿیي ضٍحی

قفك هؼثَز

حؿي واٍیاى

تْاضُ هیطظایی

ؾیسهؿؼَز هٌْوا

هْسی اوثطی

فاطوِ فطحعازی

هْسی هَؾی زذت

فائعُ ضجة ًیا تاتلی

هحوسهْسی حؿیٌیاى

حؿي ًام آٍض

ظیٌة یعزاًپَض هطظًٍی

هطتضی تاتاًػاز ؾطحواهی

هجیس اؾسیاى

ؾؼیس صازلی

هحؿي ضٍؾتایی

الْام غالهی پَض

فائعُ طثطی

قاخ ًثات تات زاٍزی

اهیطحؿي ضاػی

تىتن ضاػی

هطین تاتلی

هحوسقاّطخ جؼفطی

هحؿي ضطتی فطیسًٍی

ؾاضا وطین

جاتط حثیثی هاچیاًی

حؿي ضجة ًیا اؾثَئی

ًیلَفط ضضَی

هحوس اوثطی

هطین حوعُ ًتاج تٌْویطی

فاطوِ فالح

حاهس هجیسی ًؿة

ضضا صازلی ًَضی

هطین فضلی

الویطا ػثاؼ ًػاز

مکانیک

اهیط هحوس هظلَم

پیواى اوثطی

یاؾط تاتایی

ؾیسُ آضظٍ شضَّى

ؾؼیس حؿیٌی

قْطیاض صثَضی

ًثی اهلل ػٌایتی

اهیطحؿیي ػثساهلل پَض

تْطام اتطاّیوی هَلط

ػلی هحوَزی

الویطا ضطاتپَضی

همسؾِ گطظیي صٌوی

ػلی اصغط زضآیٌسُ

هجتثی هثصطی

اؾواػیل اوثطی

احوس جؼفطی

لاؾن ػلیعازُ

هحوسضضا ًظطی

اػظن صسیمی ًَضی

هحوسهحوسی وطزذیلی

تْاضُ ضضاتثاض

حاهس صوسی تَاًا

پیام ًاظطی ؾَازضٍزتاضی

ػلیطضا ّسایتی

حویس صفطی اهیطی

زاًیال لْطاؾثی

ًَقیي ٌّسٍوالیی

ؾیسهیثن هَؾَی تلَوالیی

اهیي هٌتظطی

آضـ ًصیطی گًَپاپاق

ایواى حؿیٌی

ػاضف هحوسیاى

ضاهیي قالیىاض

هْطزاز حؿیٌی

ػلی اوثط جؼفطی

هْسی هْسٍی ویا

ؾؼیس تاتاظازُ طلَتی

هْسی ػكایطی

ػلی قید پَض

هحوسجَازؾاالضی گَیگاى

ؾیسُ ضتاب ویاًػاز تجٌىی

ػلی حؿي ًػاز اؾفٌساًی

هؿیة ایطاًسٍؾت

ؾیسهحوستالط ازیاًی ضاز

اؾوؼیل لطتاًی

هحوسجَاز احوسظازُ

اؾوؼیل قؼثاًی

هٌصَض ؾٌچَلی

هحوستالط احوسی

اؾواػیل پاقاظاًَؾی

ؾیویي صسض

بیوتکنولوژی

معماری

مدیریت

عمران

مکانیک

ضضا ضضاپَضهاظًسضاًی

ضضا ظیٌال ظازُ

هحؿي ٍاحسی اؾه

ػلیطضا ّسایتی

تٌَْزتیجاضتَهی

فطّاز شتیحی

آضـ ذؿطٍی

هجیس لازضی

ؾیسهْسی واضزاى

هْسی ضؾتوی هٌصَض

ّازی جَازیاى

فاطوِ ػظیوی

ؾیسهحوس قجاػت الحؿیٌی

ّوایَى همسم گٌگطج

هحوسّازی لاؾویاى
گلَگاّی

هطین فاًی

فاطوِ ظّطا آلاجاًی

هؿؼَز زضذكاًی

هیثن هلىیاى

هحوَز وَچه ظازُ تْوتي

ؾیسهیالز تمَی

اهیطحؿیي ػثسالِ پَض

فاطوِ هؼتوسی لوَوی

فطظاًِ هلىی

هحوسػلی یعزاًی

جؼفط ظیاضی

احؿاى صسالت

حویس گیالًی

آضـ ضئَفی

ًازیا همصَزلَ

صاتط ًیه ترت

ظّطا ظیتًَلی

ظّطُ ًصیطی اهیطی

هًَا فطجی

حاتن ٌّسٍوالیی

الٌاظ الَام هسًی

احوس حؿٌی زٍضٍزذاًی

ضاحلِ صازلی

تْطًگ فطج پَض

تْعاز هؼصَهی

حؿیي جَضؾطا

هحوس تالط احوسی

ؾیس اهیط اضقازی

حؿي ػاقمی

هْسی احوس ظازُ

ًفیؿِ ذساتٌسُ

تٌْام ظضیي ووط

هحوس ػثسالؼلیاى

آیسا آضیاى ًػاز

ؾیسهطتضی هطتضَی

ضضا اوثطی للؼِ ؾطی

هحوس هْسی ًثی

جَاز ضحیوی ضاز

هطتضی حؿیٌی

ػلی لازضیاى

ؾیسُ آشیي ػمیلی

ػلی تعضگی اهیطی

ؾیطٍؼ ضؾتن پَض

ؾؼیس ضضَاًی

حؿام اضزقیط تْطؾتالی

هحوس هؼتوسی حَض

ؾؼیس احوسظازُ ضٍزی

هجیس ؾلیواى پَض

ؾیسُ ًؿطیي ؾؼیسیاى
پَضاهیطی

هْطاى پازیاٍ

ایواى ًیه ًػاز

یاؾط آتازیاى

فاطوِ ػظیوی

هطتضی قؼثاًی

هطٍا پیطایٌسُ

اؾواػیل پاقا ظاًَؾی

هؼصَهِ اػالیی

هحوس جَاززّماى

ؾیسهؿؼَز ًجات حؿیٌی

فطقازضؾتوی

صسف ظاتلی

بیوتکنولوژی

هحوسضضاحاجی پَضوَچىؿطایی
هْسی قاّؿًَس
حؿیي هحؿٌی
هْسی ظاضػی
ؾلیواى اهیٌی
ضضا غالم پٌاُ
اهیي احوسی زقتیاًی
ؾیسُ آشیي ػمیلی
ػثسالطؾَل ضاَّی
ذسایاض طالثی
ّازی هحوسی وٌاضی
ػلیطضا فطج اللْی
ؾیسُ ًگاض لسم ًػاز
اصغط ضجة پَض
صازق اوثطی
هیثن هحوسی
اصغط ػعتی
ًگیي قید ػلیا لَاؾاًی
غالهطضا شتیحی
ؾیسحؿي حؿیٌی ًؿة
احوس قىطی
ًَضهحوس ػثسی ًػاز ػوطاى
هحوس شوَضی
هْسی قاّؿًَس
شات اهلل اصغطی
حؿي تمَیاى
هجیس ضؾتوی اصاًلَ
فاطوِ فطحعازی
اهیط ػالیی
هحوسحؿیي وفائی هْط
ضاحیال ؾَظًی
هیثن گطایلی
هحوس ضهضاًی
ًؿطیي حیاتی
ٍحیس ضًجثط
ضضا جؼفطی اؾپاّی
تاب الِ فْیوی
ؾیس اصغط طاّطی اطاق ؾطا
ًَضالسیي ؾلیواًی

یساهلل زضٍیكی
حؿي یَؾفی
تْطٍظ آًٍس
ؾیٌا قىَضی فط
ضحین واضزض لسؾی
ؾاهاى ؾَّاًیاى
وویل ًَضٍظی هظفط
ػؿگطی تمی ظازُ
هیٌَ وطهی
آٍیكي ظوَی

ضوٌاً هَضَع هحوستالط احوسی ضقتِ هسیطیت صٌؼتی ضز قسُ اؾت
هَضَع آلای هْسی هحوسی پَضًَزّی ضقتِ ػوطاى – ؾاظُ تىطاضی تَزُ اؾت
هَضَع آلای ػلی قیری ضقتِ هؼواضی تىطاضی تَزُ اؾت
هَضَع آلای هؿؼَز لطیفی ضقتِ ػوطاى تىطاضی اؾت
هَضَع ذاًن فاطوِ ػظیوی ضقتِ هسیطیت تىطاضی اؾت
هَضَع ذاًن ؾیویي صسض ضقتِ هسیطیت تىطاضی اؾت
آلای هْطزاز ػعیعازُ آایی هطاجؼِ تِ پػٍّف زاًكىسُ فٌی ٍ هٌْسؾی هطاجؼِ قَز
آلای ٍحیس فطظاًِ ضقتِ ػوطاى – ضاُ هَضَع تىطاضی هی تاقس.
آلای هْسی ضؾتوی هٌصَض ضقتِ ػوطاى ػٌَاى هَضَع اضائِ قسُ زاضای غلط اهالئی ٍ اًكایی تَزُ ٍ فالس
هحتَاؾت
آلای هْطزاز لطفی هَضَع تىطاضی اؾت
آلای جَاز ضحیوی ضاز هَضَع تىطاضی اؾت
آلای هحوس جَاز زّماى ضقتِ ػوطاى(ؾاظُ)هَضَع تىطاضی اؾت
ذاًن هیٌَ وطهی ضقتِ هسیطیت هَضَع تىطاضی اؾت
آلای هحوس اؾواػیل پؿٌسیسُ لازیىالیی هَضَع تىطاضی اؾت

