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١-پيشگفتا

شكد ،فها نعت شگا مر هندشگا  يا ا اا ١٣٥٦نو   و ا

مو اآ شگا وآ رز خستي  كا و   آ مر   ااثير  ك مو ،ذ

  فها تا  مر هند وآ ا رذ و شو رر چني.

شكدين  ستر ايد  ند هر  فتخر مر هند شو ط  شژ  وآ ا

هاداتا .ر  مو شكد  ايد و د يا ار  وآ نا رعتبر

و هنديد چا  ا تنا ا  ملل ي ج رر  ،شا و د نتشر لم قا  د

 ستر وآ اكا  ور ي  .چني جهز،  ي حقيقا  شگااآ ضا

ر  ميش شكد  تگاوآخبو شو ا رر  رد؛قيوستمر اتگاوآ 

شكد ودآ ناا  اتر،شجو امپياقا  حصي و  يز 

شگاخ  تل ا   عتبر اشو، دا ثبا   ه .

شگا  حصي  ر شكد  تگاوآ   سياضو  ا  د ترذ يا  ر ا

دآ وذ جا لم يازر تما  شا سئل  شكدد.  ملل ي لمهند  مر

د تنا الي  ا دتا ا  يفي ف . آيعاه ،شژ  وآ ار

ر ،ملل ي جا ا شكد  وثر با . و شكد اشجو قيو  تما  يا

يش ر بنايعا برحقيقا ا ا  ختل اشو  شا  عاطا ر اتيا  آ

 ر اشجود.

ست ا شكد ضا وثر بار  نعت ا يز  ،نيا  اشا خصص ا

ر  سيا ار ،شو تگاوآ  تيا  هند ا  تغا ر بنا ار

د.گرااتگاوشكدآهندمرشگانعتفهاموبو

رلياذاراختلمرور،ستندودروف

حصيشكداقيو. اآ غل د  تگاوآ تگاوآشكد

روثرسياراسترمرشوظيرري،هراد،اطوتر

ستندگرررزيزشواآاوايلوترزهرا،  و.

نو اشكد  تر  د ناا ،ناا قا  شجو هندا ا مر

 تحصييا و تخص ير  هم خ  يطود   شو شكي مر هند.ند

يعا دشار  شكد  هر ي    ستر سيااشگا ي  آ ،شو ا



ر ا    و تگاوآ  ر ا تخااختلكميل حصي قط ،تنا

ا  شو خصص ايا تحصي ا شادو.

٢-ل عا  وآ ظا

شگا ما  وآد ظا ر بتن ،شو اا ا  عد ا  ر  د ظا  .

 حد  ما     شجو بو د ا بو  د نجيد  آ اد.و

 ظر:د د ر ر آ فا    قد ١٦شگااآ ا مل ،ا٣٢

يد مليا ا اا ،ا٤٨وآا  ا١٦٠ا ا حصيل يمسا  و  استاا

ار ب   ر صو .و

حصيل يمسا:ا   حصيل يمسا  ا حصيل ا ر ستااا حصيل يمسا  اد.

١٦ وآ فت٢ر اا اتحا فت.دااا يز ستاا٦ وآ فت١ر اا اتحا فت

.دا

وآ نما تا:تا نو  شكد لم يا ضا  فر  ، يمسا  ا ثب  

 عيي شجو وآ نمالي ستا اشجو .رثب ،اقد ا ثب ظير و وآ اد

نما تا ظر ر  طر ذ  ير ،ا.ند جا و

ئيس ياشكد:يس يا)  تشك شكد١) ،ي (٢) ،وآ عا (٣حصي رر (

) ،كميل٤)  شژ عا (٥شجو رر (- نگرناا اشجو   ر   اد.

شجو رر  وآ عا ا يشتر ،و حصي و -.ستند با  نگر

عا شكد  ناا  وآ و سئو شكد وآلي يراد. صمي ور ا

 ناا اشجو وآ سا"شكد وآ و" جاو ر ار، ا  .وا

ا اشجو وآ لستا يست  ر  ثباو عد ر يستد.  ثب ا  ا

م لستاو  ،اا  د.  شكد وآ تر   و و ستا شجو اد، ا

  ا شكد وآ و  ير صمي نظو.و

٣-حصي د و   اد

عد دذ ر  ادرر مر هند ناا١٤٠ اد.د



٣-١-د   حصيل يمسا ر  در١٢شجو د٢٠ در ند. تخا  د

  تخا جاستاا٦.  د

بصر١:مر گييا ير يمسا   شجو حصيل١٧ر يمسا  شجو و   اد،

 اعد در ماد.٢٤ود ذ  د

بصر٢: متر شجو عد  و  ،حصيل يمسا رآ ١٠ شجو وباد، ا ت ود

ا بل يمسا  شر٢٤ شجو عد  و  ماد. ذ د وي١٠ر ار ظر   اد،

 ر نع وآ شجو اد، تد و  حصيرد آر ر  ماد.٢٠ود ذ د

بصرر:٣د دذ ا شجو  طر ٨تحصي ا  د شجو ،واد ود

   وذبصر فا  تفا و    ر   ماد. ذ ستاا٢فا  تفا كا ،

. خود و بصر 

٣-٢-  حصي جا د ا چها تيو ناا ار  ز ار شجوااد. 

و  شكد و  د جا ١٤٠د  رد.٤د اا  ا

بصر١:د يمسا  در ،شگا وآ و صو ا  ا ر   تيا شكدجا

تحصي ا د   شجو  و  د. ز  حصي  ،شو حر حصي.و

بصر٢:نزعر ب حصيل نو ز شگا نا يا صو  يمسااشجو

 ا گا وآ شمو.و

بصر٣:د ،حصي  حر ا نصر شجو  و ٧٠مر ا  د دذ بو

دذ   گييا١٢ اد، ار ا د دود ند. ا  ت ما ا

 و  ظر ر  شجو اقا س ا دشگا و جر ا ت آ  صو ا

 جا شجو حصي ح.و

٤-حصيل يمسا ر  ا ب

) ا لر   حصيل يمسا ر  ا ١ثب) ،اقد ا ثب (٢)  ل ا ثب (٣ جا ير (.و

٤-١-اقد ا ب

  وآ   و  خا   ب يمسا  ،يمسا ر اقد ا ثب،و جايس .ر

ر  شجو ر يشنها ز٧٥لستا يست دشا ا.دالييس  تما غيير



اد اقد ا ثب .ير و نما تا ظر ر اد اقد ا ثب يشنها يدا شجو و تد

رع ا پ  ددر يز شا ايد  نما تا  .

١-١-٤- نجر نما، تا پ  شجو و لستا يست  اقد ا ثب ايد د"خد"

 شجو اقد ا ثب درآ  شجو ل ا ثب ا ،اقد ا ثب د خد و  .و

اثب ار ر د كمي ا ر   د نتق اا ثب  شجو تعد شك   ا

د. ود ل

٤-١-٢-اقد ا ثب  يشنها د عد ٢٠در اد.د

٤-١-٣-م يشنها شجو  اقد ا ثب  عا رز  ور مو ستا   و؛

.ر ذ ل ا ثب 

٤-٢-ل ا ب

ا ثبل،يمسا ر ر  ب فت د   ٤ا جا ا     س .و

دشا ر  ا ثبز٥٩االستا. ذر كا ل ا ثب ر  ب   ا ثب

 جا لستا يست ر   قر ا  شجو و ل.ير

٤-٢-١-) ي  ق ا ثب    شجو (١ر شجو، اقد ا ثب  (٢ر  (

) ،تذ يمسا٣) ،تذ يمسا  د ذ  (٤)  عا رز  ور مو  (٥( 

 اقد ا ثب  شد.دما د تخا ود

ر-٤-٢-٢ ر ا شجو ا  ا) ا ثب ر ا  چهاشجو  اا ا (و،كا

ثب. يسر ظر و غيير جا   ذ ،

٤-٢-٣-. ذر كا ا ثب    ل ا ثب  اقد ا ثب ر ا   ذ

٤-٢-٤-  و جاا ،ير مو ا اند  غيير ،ا ثب  چها   مك 

ر ذ دد، را ثب ر ا  ذ كا  تحا ا   ا غيير ،صا د ر ا

اقد  غيير    ه ر اشجو   ،رذ جاار و ،و 

ار) ز١١٠لستا يست) ا ثب و  و فتگ ار  (ز٨٨لستا يست(

نند. ثب و   يا و غيير توند يا و  ا راند نتر ر و  

٤-٢-٥- ر ا و.ا، ود ل ا ثب   فت  ي



٤-٢-٦-نز  حصيل يمسا   شجو ا ثب د ا عر د لق حصي  صر .و

  مر   و حصي  و شجو ،حصيل يمسا آ ما  ب  و ستند 

مادرو ،وآ نما تا ايد ا ،حصي  كا گر، وآ ن و د  و قو

 حا نو  تسا ا حصيل صر يمسا آ ر  ت وصر ك ،و  ير  .و

 ا شجو حصي .و

٤-٣-ير

و بيا  و ر تما لر ،ل ا ثب   ر، و جا (ا  ذ) ير .و

فت تها    ير عموو آ ي ا  د زر (نب چها  نب ) حصيل يمسا  

  وآ  .ر

)١(صا د ر يدرعض ير لر   اآ ذ  ل ا ثب ا؛

)٢ر  ر ير د ا ؛) ا

)٣ر د ا (.تقا اشجو ر دد  ا

٤-٣-١-آ ما  ير   غيير  و ا  لستا اا  دچنيا ها مريمسا 

اشجو ا ثب ز  نظو  ر ود. طل و ا ثب  عي  اشجو   ،ب

)  غيير  و لستااا٧٤زا تفا (چنا .وشجو ا ثب چخدشجو اد،

ار اد ند.تما   و

٢-٣-٤-دشا ر  ير ا     سز٥٩االستار  ب  

 جا لستا يست ر   قر ا  شجو و ير . ذر كا ير.ير

٤-٣-٣- اشجو ير  رد دند٦وند و ل ا ثب  اغيير ا ذ ور .

 حسو غيير   مو حسو غيير  يز گر ر  ر    ر غيير .و.ر

 اشجو ، ر ندوجمو  ا  ندما ذ اقد ا ثب  ذ)د ر 

 حسو غيير  يز (و.

٤-٣-٤-نز ،ير جا  غيير ما   اشجو  ا ثب ااد ها   ما 

نند. ا مينا و ا ثب



٤-٤-ير  ل ا ب (اجو) تثنائا

يو ا د  ر ذ عر تنا و  ا ثب ، آ خت وآجو و .و

  (تنا)  ا ثب ا  تحصي ا اشجو ا نها  و ذر كا ير ا  چني

 ذ  يا  ت وآ شك ،شكد وآ عا شخي   اشجو،د تنا و  

.وشكد وآ عا و پ  د ثب يست  شجو و تنا وند 

 ر .و  لستا يست  اد شجو ،و قو شجو نات و ا  و 

ماد گر،ذ با  . وذ شجو  عنا   تنا ا قوو   تنا و  ود

نز  شجو د د  ند ا ثب ظر  ا ثب د ه تنااد. و ر: باند آ ر 

اد د ير كمي   ر  ا ثب (نتر)ما؛٢(

( اا  خش     ا ثبآما نتر) اد ت  )؛٣ا

آ تحا ا     ا ثب (ما نتر) اد ت  )؛٥ا

نتر) يا  ا يا ي ا د ا ثب (ما ا٨؛٩(

 ي  يا (ما نتر) ير  ).٢٢غيير

٤-٤-١-لي جا  ي د ذ د عد ا ،ا ثب را١٢٢٠ز شجو و د

 خد شجو ا ثب و  ير  و.اد.

٥- ذ

 شجو و  ذ ود  كا ) كز ذ ،(  ر (ر طر ذ ا

.و جا (حصي د و  ا ) جا ذ  (حصي د و  نجر  ذ   هد

  اشجو  شجو تا ق يو ر ر  ق كا   تفا  و.و

٥-١-طر ذ

شجو و ،د عيي وآ   و  خا  وآ يمسا ر  عمو طر ذ

 جاقر ا ر شجو ر .و ند.ر تفا كا   ا  ر ر  ود

ا-٥-١-١  شگااآ ،اا د ذ .(دبا مل ماا ) باد د ير

٥-١-٢-دا ا اد عد ، ذ ا شجو  شو.١٢ر د



٥-٢-كپز ذ

  عا ضو وآ يمسا و  شجو چ دچناا ت و  ا،  ذ ر

ا   طر،دبا ر اا تحا  ر  ا  و كز شك چا حو  ر اا اتحا

 ا ،لستا يست د يشخو ر  ود ند. كز ذ و ،و كز ستند

رز،  ايد    د ر هد رز و تد ور شكد وآ عا و

.ر

٥-٢-١- و  نها ودشجو آ ر اا تحا   ند   كز ذ اقا

 حسو و شجو ر يب ،كز ذ و ايد و  اد. ا.و

٥-٢-٢-چنا ر  ا شجو چ باد، حصيل يمسا  ر اا اتحا   يدو

 تيج  د ر شگا هد رز و تد و   ور ستند ماد. ر ذ و

  شكدر شكد وآ و  و  ،هد رز ايد و  .و  د 

 ايد وميتوآ ا سا ر  ا شگا.و،ميت  و ايد و 

 ما لستا يست  حصيل يمسا آ ذحصيل نو  ،د ذ يمسا   ر   .و

 حسو ر.شجو

٥-٢-٣-ذ و. ذر كا حصي د و  ا  ق كز

٥-٣-جا ذ

جا يما  ير يل   ر اا تحا  و يب نو ح كز ذ شا يز جا ذ

.و

٥-٣-١- و  نها ذشجو اقا جاود ددا تحا   آ ر ا

ذ و ايد و  اد. اجا حسو و شجو ر يب ،.و

٥-٣-٢-ذ وجا. ذر كا حصي د و  ا  ق

٦-تحصيل ا ر  اشجو ر  ذ ا ر

تحصيل ا ر  اشجوكا  ك  د عيي ر ح (وند ا١) ،آ عطا (٢تحا (

) ا  جد٣(تحاكا  ور ر   ماند. تفا ر ي يا وذ ا.و



٦-١-(تا  عر) آ عطا

 و حصي د و  شجو در ظررود  شكد قو ا  و حصي ح

ند  رز گذد.يز (تا  عر) آ عطا و    ضو د 

٦-١-١-   نها حصيل يمسا   ا  ز  مو ذ آ عطا و  و

ت ل.دا شد  يمسا آ  بو شجو

٦-١-٢-. ذر كا شجو آر يمسا   ق تحصيل ا ه آ عطا و   ذ

اد.-٦-١-٣ شگا  ما لم يا ضا  اد  د

٦-١-٤- د ذ ر تد  اد آ عطا مروآ    قي مر مر  آ

ستاا تد  ا ثب ،ستاا  آ عطا  ذ و  .و امر  د جااا ا اد آ

.و ا ستااد ا ثب  اد ز آ عطا  د عدآ  شجو حصيل يمسا

 سا .دآ

٦-١-٥-م ذر كا آ عطا  ذ.دا

٦-١-٦-آ عطا و   ذ شجو:د و آ عطا  ور ر كميتا ايد

ند ظر   شكد وآ و شجو ر رو تحا و حو

شكد وآ   تا تا  خناا حو  شكد وآ و تحا زرثب

.لستا يست   تا و مر

٦-٢-جد تحا

د ر ل   اد تحصيل ا ر  حصيل يمسا رآ  شجو  و   ق

ظرشكد قو و  ،شو تحصيل ا  وند  شجو   جد  مك ،

آد. م  تحا

١-٢-٦-  ت عا ر ر و  ظر و   اد رشجو اا تحامو ر يز

اد.

٦-٢-٢-شكد  ب  ر  رز،  ر  اا  مل زر جد تحا

م.و



٣-٢-٦-:جد تحا و   ذ تحاد  ور ر كميشجو و جدتا ايد

  شجو عا ضو ر بن لي  ر يز  حصيل يمسا و   اآ اتحا

شجو ر رظر   شكد وآ و  تا و تحا و حو

شكد وآ تحا زر تا  خناا حو  شكد وآ ومر 

.شكد وآ عا   يواو ر 

٦-٢-٤-ر د شجو،ردفت نندا زر رز  اد ر وعر جد تحا 

فت ا در اد جد تحا .ومر  د زر چها .و ا شجو حصي ح  آ

٦-٢-٥-فت ا در اد شجو ،جد تحا  شجو د ر و   جد نج

 و.ند ا ثب ظر

٦-٣-(عا رز  خت) ر پي تحا

دذ  يا حصي  ر ر شجو  و رد  ) عا رز مو   در

د)٤ اد، تو  .و عر عا رز  شكد وآ عا ر  رزود قو

فت   ،ور زر ر ي تحا ،حصيل يمسا ر تد.و

٦-٣-١-آ مر  ر ي  د عد ثب شجو حصيل يمسا رآ  عدو.ا رنا

 ثب ر ي مر  يمسا  شجو ادتسا ا ،وجا جا ق  باد ر ي 

چنا رماد. ز آ مر  دا ،و زر (ا (هر حصيل ا  يمسا تد  ر ي تحا چ

 ثب ستاا.و

٦-٣-٢-مرد ر ي تحا بو ١٢.دا

و-٦-٣-٣ ر ي تحا ي ا  عا رز د عيي ا  و  ضو  ر

لس . ر تحا 

٦-٣-٤-م زر جد تحا ،ر ي و  د ذ  .و



٧-غيا  ضو

 ر  ور لسا ما  شجو ضوز.يمسا  و  شجو ير   حصيل

مر ا  آ  ند، يب   لسا زا  مر ا  فر ر ،گر ر.و

جمو   آ ،و  شخي و شجو يب  و  ذ يمسا آ ا.و

٧-١-لس  و ير يبتحا نز  ر اامر تر   آ تحا  فر .يب

  ر اا تحا  ودو ذ  نجر  ك ر.ا جا ذ ا  كز ذ ا

٢-٧-،تحا   لسا  يب و و شخي رشكد وآ و.دا

٨-احصيل شجوپيشر

يعا  ر ،ضو ا ر   ما د و  ر  شجو حصيل يشر، اجا

ر  يكات ، ااوآ  ويزا ا ر اا  ر يا ا دا فر ي د بنا ر

 بحا يس.ر

٨-١- ر تب ر اا وآ زر. ز ظر ا

٨-٢-مر  ا    . غيير ا ير ،وآ

٨-٣-مر د ر  بو ١٠جد ذ  لز ،و ر با    شجو اد.

.  آ  ر  مر د بحا  عد  يمسا عد   چند ا   ر

يمسا   آ دذمر ذ  نجر عد ام ر .و

٤-٨-چنا متر حصيل يمسا ر  شجو مر گييا ١٢چيمسا آ  شجو لقشراد،

ا در عد يمسا   و١٤ ندودد .ذ

٨-٥-چنا  شجو چتيو ناا ،دا د شر تنا ا تو   يمسا

شجو  عد  و ١٢ جا نو ق  اد، ار ا ا ا يمساود عد ا

 حر حصي  ،و  ير  د؛  حصي  شو شر.ورر و  طر چني 

ند  بصر ر٢-٣ شجو ماد.،  ت ما ا د اقا ود



٩-تگوآ 

لي  شجو  اد ار ب  ناا  رقر ا ر  شكد صو

ذ قيو ا ا يآ ،دا دتوآ  تنا  آ.و

٩-١-اتگوآ مر رآ عيي ا  ستلس و ا شجو  تحصيل ا 

 وآ  ا  ك تر ظر  ا ما هم ا  وهر ير، ا.و

٩-٢-رتوآ  دوهرا  حصيل يمسا رآ ر د ذ اد جمو ،ا

 ستااا ير باد (٢٨ر اد ٢٠د يمسا  ا٨د  استا.(د

٩-٣- ي حصي د و  شجو  و ١٤٠نز ماد، ذ طاد ا د عد 

عر ا ا شجو  شگا صو.و

٩-٤- ر تگوآ  تيو ناا ،د  عد ت١٢  اا .دا

مترچچنا  آ  اد ما دذ   شجو  عد ١٢و قو ا اد،

  ر شجو  هر ذ  حصيل نو جا ق ا ا يمسا  نها ،شكد وآو

در جد ذ ا مر٢٠ا ا    د ١٢متر  ند.   و عد ، دذ

اا  بل مر ر  كر  مر و د ثب شجو بحا مر  عد

 حسو.و

٩-٥- ماد، رآ  وذ اند قر تود ي ر   شجودوا د اقا

ت .دما و 



١٠-ارهند ناا  وآ مر

ار لي ،مر هند وآ اشجو ١٣٠ شتر و    شد ر   ذند

١٠  و ا  تيا د و  تخا تيا ار انند. ر يشنها حصيل 

ق١٤٠د ر  مر هند ناا د ذ ر  .١د د د

دچ١ چها  ل ومر هند ناا

ا د٢١

مو د٢٠

ل -خصصد٨٨

وآاد١

تيا د١٠

مد١٤٠

١٠-١-د)٢١(پا

ار  و دا ر  ا  ،شگا  وو ٢ يشنهاوا جموا   .لم

 ك  ند.شجو

د٢ هرا

 ما اد(منيا) پيشنيا

١١٩١٤١٠٦مو ا١٣-

٢١٩١٤١٠٧مو ا٢٣مو ا١

٣١٩١٤٢٥١سيفر عا٣مو ا١مو ا) +٢(

٤١٩١٤٢٧١د باحا٢مو ا٢پيوا ا ار با ر+

٥١٩١٢٢٩١هند اآ  تما٣مو ا٢

٦٢٠١٠١١٥يز١٣مو ا)١(

٧٢٠١٠١١٦يز شگاا١١آمو ا)١يز) + (١(

اپيور٨١٧٣٠١٥٠ ا ار با٣مو ا١

اپيور٩١٧٣٠١٥١ سو ار با اا٠سو ار با)(رپيوا

م٢١-



١٠-٢-) مو د)٢٠

ار  و ا ،شگا  وو مود ر ٣ يشنها.دو

د٣مو  هر

 ما اد(منيا) پيشنيا

١٢٥١٠١١١هند ن مو ا٣-

٢٢٦١٠٢٥٢ا٣-

٣٢٧١٠١٠١د ير١١-

٤٢٧١٠١٠٢د ير٢١د ير١

٥٢٦١٠٢٧٢ ير  ٢-

٦٢٦١٠١٠٣ ا٢-

٧٢٦١٠٠١١شد١٢-

٨٢٦١٠٠١٢شد٢٢شد١

٩٢٦١٠١٣١ تو٢-

١٠٢٦١٠١٤١ش ق ا٢-

م٢٠-



١٠-٣-) خصص  ل د)٨٩

ا ل   تقا شجو   ايا  و ا  و مر هند ا.دويز خصص 

ل ر  ز  ا،س حي  آ چني  كنيو هر . د د

د  خصص  ل٤ دشا ا.دا

د٤خصص  ل  هر

و ما اد(منيا) پيشنيا


ل






١١٦١٠١٠١تماا ش قش  ن 

ا

٢
-

٢١٦١٠١٠٢يتا٣مو ا١

٣١٦١٠١٠٨هند نا ي١٢-

٤١٦١٠١١٩ر قش٢مو ا١

٥١٦١٠١٢٠ر قش مليا١١(ر قش)

٦١٦١٠٢٠٠تماا صا٢هند نا ي١

٧١٦١٠٢٠٦ينا٣يز +يتا١

٨١٦١٠٢٢٢
 واهر عما با

٢ا تماا ش قش  ن + ٣٢

دذ د

٩١٦١٠٣٠٠تماا صا شگاا١آت وكنو

١٠١٦١٠٣١٦مر خصص ا٢+هند  ن مو ا٦٠دذ د

١١١٦١٠٣٢٥
عما ر

٢ش قش  ن ا تماا+ ٥١

دذ د

١٢١٦١٠٤٠٣وآا١٩٠دذ د

١٣١٦١٠٤٢٣ر رآ  تر٢عما ر


ز





ا


ص
ص

خ





١٤١٦١٢٢١٠صا قا٤يتا

١٥١٦١٢٢٢٤ا حليا١٣مو ا٢صا قا +

١٦١٦١٢٢٣٤ت وكنو٢تماا صا

١٧١٦١٢٣٠٢او ا١٣ا حليا١سيفر عا +

١٨١٦١٢٣١٤ا حليا٢٣ا حليا١(د باحا) +

١٩١٦١٢٣٣٤او ا٢٣او ١

٢٠١٦١٢٣٤٤ذا٢ تماا حلي) + هند ااآ٢(

٢١١٦١٢٣٤٨اآ ت ا١٣ا حليا١ت وكنو +

٢٢١٦١٢٤٠٢صا قا شگاا١آا حلي) +صا قاا١(

٢٣١٦١٢٤١٣تماا راا  وا٢ا ا١ا) +آ ت ا١(



٢٤١٦١٢٤١٦ا رو ا١ا +ذاو ا٢

٢٥١٦١٢٤٢٧اآ ت ا٢٣اآ ت ا١ا حلي) )٢ا+

٢٦١٦١٢٤٣٥ا رآ ت ا١ا +ذاآ ت ا٢

٢٧١٦١٢٤٥٧ز هند٣ا حلي + ذاا٢


س




حي





آ


ص
ص

خ





٢٨١٦١٤٢٢٦يايكا١٣مو ا٢ينا +

٢٩١٦١٤٣٠٨ييد١٢يايكا١

٣٠١٦١٤٣١٥س حي هند٢يايكا)١(

٣١١٦١٤٣٢٨هند ويد١٣يايكا١هند اآ  تما +

٣٢١٦١٤٣٤٢يايكا شگاا١آييد١

٣٣١٦١٤٤٠٤بكا  آ ا٣ييد١هند ويد) +١(

٣٤١٦١٤٤٢٤بك رآ ا١بكا  آ ا

٣٥١٦١٤٤٣٢
يستآ تقا ا

٣ييد +ايكا١شگااآ) +

(يايكا







ني
ك

ئو
ژ


ص

ص
خ




٣٦١٦١٦٢٣٠ايكا٣صا قا

٣٧١٦١٦٣٢٠
ا 

٢نا ي +ر قش +ايكا

هند١

٣٨١٦١٦٣٥٧ا  ر١ر قش مليا + ا 

٣٩١٦١٦٣٦٠ايكا شگاا١آايكا

٤٠١٦١٦٤٠٨ هند٣ايكا

٤١١٦١٦٤٧٥ ا٢ا 

م٨٩-



١٠-٤-) تيا د)١٠

شكد و د  تيا  يا  اد اشجود١٠.ندگذ  ذ و ند  س ر 

هر تياد٥ دشا ا.دا

د٥تيا  هر

 ما اد(منيا) پيشنيا

١١٦١٠٤٢١ر  يككا يساا٢يايكا١

٢١٦١٠٤٤٤مليا  ر قش٢٢(ا  ر) + ا 

٣١٦١٢٣٣٥ا رنعت ا٢ا حليا٢ا) +و ا٢(

٤١٦١٢٣٣٩صا قا٢٣ا حليا١

٥١٦١٢٣٩٣انا ا٢نا صا

٦١٦١٢٤٣٠ا ير  عمير ،گهدا٢او ا٢ا +آ ت ا٢

٧١٦١٢٤٥٩اتي ر  وا٣اآايز ا

٨١٦١٢٤٦٠ا سرا ا٢اآايز حليا٢

٩١٦١٢٤٧٢ا رتن تاي ا٢اآ ت ا٢

١٠١٦١٤٣٩٩ا صفي رآ ا٢بكا  آ ا

١١١٦١٤٤٤٨آ نا ز ار  هند تصا٣٧٠دذ د

١٢١٦١٤٤٦٢را صفيا ا٢بك)(ا  آ ا

١٣١٦١٤٤٨٦آين ر ا٢هند ويد١

١٤١٦١٦٣١٧راكنيو٢ هند

١٥١٦١٦٣٦٢ا  آ يا  ر ٢ا 

١٦١٦١٦٣٦٢و٢ هند

١٧١٦١٦٤٨٧حرايكا٢+ايكا٩٠دذ د

١٨٢٤١٠١٣٤مر كاو اا١او ا١



١١-ر ر پيشنها  ار

د٦يشنها  هر

 يمسا يمساو يمساچها يمسا

مو ا٣(١(مو ا٣(٢(بارپيوا ا ار

)٣(

)د باحا٢(

يز٣(١() سيفر عا٣() عما ر٢(

) ن ٢(هند نا ي٢(١(ا ار با اا

) )٠اپيور

يايكا٣(١(

)٣كايا)اا

هند نا ي٢(١() ن ٢() هند اآ  تما٣(ا حليا٣(١(

يز شگاا١(١آ()يتا٣()ينا٣(صا قا شگااآ

)١( هند  ن مو ا

)٣(

) ر قش٢()صا قا٤(

ر قش مليا١(١() تماا صا٢(
) ت وكنو٢(

) ا٣(
)  ير  ٢(عما با  و

)اهر٢( )  تو٢(
 عا٢(١(

د ير١(١(د ير١(٢()  ا٢(

د١٨د١٩د١٩د١٦

پنج يمساش يمسافت يمساشت يمسا

او ا٣(١(اآ ت ا٣(١(اآ ت ا٣(٢(ا ر) آ ت ا١(

اااا

اآ ت ا٣(١(او ا٣(١(او ا٣(٢(ا ر)و ا١(

تماا صا شگااآ

)١(

او ا٣(٢(ا راو)١() ز هند٣(

(اا ر رآ  تر٢(

ا حليا٣(٢(اآ ت ا٣(٢(ا ر) آ ت ا١(
بك ر)آ ا١(

ييد٢(١() ذا٢(تماا راا  ا

)٢( )س حي هند٢(يكا شگااآيا

)١(
)  ا٢(

) ا ٢(بك)ا  آ ا٣(

ايكا شگااآ

)١(

هند ويد٣(١(يست)آ تقا ا٣(
) تيا ٤(

)  هند٣()تيا ٤(

) مر خصص ا٢(
)ا  ر١(

ش ق ا)٢( عا٢(٢(
)تيا ٢(

د١٥د١٨د١٨د١٦


