
 (ذي الحجه/ ذي القعده)ماه مهر 

 رويدادها- مناسبتها ماه قمري ماه شمسي روز

جلسِ - اسائِ تشًاهِ ّفتگي - اسائِ تشًاهِ ّفتِ دفاع هقذس-  هشاسن تاصگطايي هذسسِ  ري القعذ17ُ  هْش 1 دٍضٌثِ
 12 ٍ 10هذيشيت تا كالسْاي 

   ري القعذ18ُ  هْش 2 سِ ضٌثِ

   ري القعذ19ُ  هْش3 چْاسضٌثِ

 2، فيضيك 1، صيست1، فيضيك 1، ضيوي 3تشگضاسي كالس الوپياد ضيوي  ري القعذ20ُ  هْش4 پٌجطٌثِ

   ري القعذ21ُ  هْش5 جوعِ

   ري القعذ22ُ  هْش6 ضٌثِ

   ري القعذ23ُ  هْش7 يكطٌثِ

ِ ي دتيشاى - سٍص ّوثستگي تا كَدكاى ٍ ًَجَاًاى فلسطيٌي- تضسگذاضت هَلَي  ري القعذ24ُ  هْش8 دٍضٌثِ جلس
 ساٌّوا

   ري القعذ25ُ  هْش9 سِ ضٌثِ

   ري القعذ26ُ  هْش10 چْاسضٌثِ

 2فيضيك - 1ضيوي - 1فيضيك - 3الوپياد ضيوي   ري القعذ27ُ  هْش11 پٌجطٌثِ

 آصهَى قلن چي پايِ چْاسم   ري القعذ28ُ  هْش12 جوعِ

اعالم ثثت ًام هساتقِ علوي ضشيف - ضشٍع هطاٍسُ فشدي تا اٍلياء هحتشم سال چْاسم  ري القعذ29ُ  هْش13 ضٌثِ
 سياضي-ضيوي- ّش سِ پايِ دس دسٍس كاهپيَتش

 ضَساي هذسسِ- جلسِ هذيش تا داًص آهَصاى پايِ اٍل  - (ع)ضْادت اهام هحوذتقي  ري القعذ30ُ  هْش14 يكطٌثِ

   ري الحج1ِ  هْش15 دٍضٌثِ

 آصهَى هشآت تعييي سطح پايِ اٍل- سٍص سالهت دّاى ٍ دًذاى  ري الحج2ِ  هْش16 سِ ضٌثِ

 ديذاس تا اٍلياء پايِ اٍل ٍ دٍم - آهَصش خاًَادُ پايِ اٍل  ري الحج3ِ  هْش17 چْاسضٌثِ

 اسدٍي پايِ اٍل- تشگضاسي كالسْاي الوپياد- آهَصش خاًَادُ پايِ چْاسم   ري الحج4ِ  هْش18 پٌجطٌثِ

   ري الحج5ِ  هْش19 جوعِ

 ضَساي هذسسِ  ري الحج6ِ  هْش20 ضٌثِ

جلسِ - آصهَى ايٌتشًتي چْاسم اًساًي - تشگضاسي هشاسن جْت تضسگذاضت حافظ   ري الحج7ِ  هْش21 يكطٌثِ
 ساصهاى ضْش تْشاى- دتيشاى ساٌّوا 

   ري الحج8ِ  هْش22 دٍضٌثِ

 تشگضاسي هشاسن سٍص عشفِ   ري الحج9ِ  هْش23 سِ ضٌثِ

 عيد سعيد قربان  ري الحج10ِ  هْش24 چْاسضٌثِ
ري الحج11ِ  هْش25 پٌجطٌثِ   

ري الحج12ِ  هْش26 جوعِ   

ري الحج13ِ  هْش27 ضٌثِ ضشٍع - اًتخاتات ضَساي داًص آهَصي- ضشٍع تثليغات ضَساي داًص آهَصي 
 ضشٍع ثثت ًام ستَكاج- هطاٍسُ ّاي فشدي تا اٍلياء

ري الحج14ِ  هْش 28 يكطٌثِ   

ري الحج15ِ  هْش 29 دٍضٌثِ دٍم - آهَصش خاًَادُ پايِ اٍل - (ع)ٍالدت اهام علي الٌقي - ديذاس تا اٍلياء پايِ سَم  
 (ٍ سَم 

ري الحج16ِ  هْش 30 سِ ضٌثِ  92اّذاي جَايض داًص آهَصاى كٌكَسي سال  
 



 (محرم/ ذي الحجه)ماه آبان 

 رويدادها- مناسبتها ماه قمري ماه شمسي روز

 تشگضاسي جطي عيذ سعيذ غذيش خن ري الحج17ِ  آتاى1 چْاسضٌثِ

               عيد سعيد غديرخنتشگضاسي كالسْاي الوپياد  ري الحج18ِ  آتاى2 پٌجطٌثِ

   ري الحج19ِ  آتاى3 جوعِ

 جوع آٍسي ليست ًوشات هاّاًِ اٍل  ري الحج20ِ  آتاى4 ضٌثِ

 اسدٍي پايِ سَم   ري الحج21ِ  آتاى5 يكطٌثِ

 جلسِ دتيشاى ساٌّوا  ري الحج22ِ  آتاى6 دٍضٌثِ

   ري الحج23ِ  آتاى7 سِ ضٌثِ

پاياى جوع آٍسي - سٍص تسيج داًص آهَصي- ضْادت حسيي فْويذُ- سٍص هثاّلِ   ري الحج24ِ  آتاى8 چْاسضٌثِ

 ًوشات هاّاًِ اٍل 

 تشگضاسي كالسْاي الوپياد- سٍص خاًَادُ  ري الحج25ِ  آتاى9 پٌجطٌثِ

 آصهَى ستَكاج- ضْادت آيت اهلل قاضي طثاطثايي اٍليي ضْيذ هحشاب  ري الحج26ِ  آتاى10 جوعِ

 اسدٍي پايِ اٍل  ري الحج27ِ  آتاى11 ضٌثِ

 ضَساي دتيشاى- اسائِ كاسًاهِ دٍم اًساًي  ري الحج28ِ  آتاى12 يكطٌثِ

 اسائِ كاسًاهِ سَم سياضي ٍ تجشتي- جطي سٍص داًص آهَص ٍ تسخيش الًِ جاسَسي  ري الحج29ِ  آتاى13 دٍضٌثِ

 اسدٍي پايِ دٍم - اسائِ كاسًاهِ سَم اًساًي- تشگضاسي هشاسن دِّ اٍل هحشم  هحشم1  آتاى14 سِ ضٌثِ

 سياضي ٍ سَم تجشتي - اسائِ كاسًاهِ دٍم تجشتي   هحشم2  آتاى15 چْاسضٌثِ

 كالسْاي الوپياد  هحشم3  آتاى16 پٌجطٌثِ

 آصهَى سٌجص پايِ چْاسم  هحشم4  آتاى17 جوعِ

   هحشم5  آتاى18 ضٌثِ

 دٍم ٍ سَم- آصهَى هشآت پايِ اٍل - سٍص سالهت   هحشم6  آتاى19 يكطٌثِ

 تشگضاسي جلسِ عقيذتي ٍ پاسخ تِ سَاالت داًص آهَصاى  هحشم7  آتاى20 دٍضٌثِ

 تشًاهِ هشثيِ خَاًي ٍ عضاداسي  هحشم8  آتاى21 سِ ضٌثِ

 تاسوعاي حسيني  هحشم9  آتاى22 چْاسضٌثِ

 عاشوراي حسيني  هحشم10  آتاى23 پٌجطٌثِ

 سٍص اسشا ٍ جاًثاصاى- سٍص كتاب ٍ كتاتخَاًي   هحشم11  آتاى24 جوعِ

هحشم12  آتاى25 ضٌثِ  تضسگذاضت عالهِ طثاطثايي  - (ع)ضْادت اهام سجاد  

  سٍص جلسات تصيشت ديٌي 10 ضشٍع 

   هحشم13  آتاى26 يكطٌثِ

 (ًاًَ)حضَس داًص آهَصاى دٍم تجشتي دس ًطست علوي   هحشم14  آتاى27 دٍضٌثِ

 هعايٌِ پضضكي داًص آهَصاى پايِ اٍل   هحشم15  آتاى28 سِ ضٌثِ

 ضشٍع دٍسُ سَم آهَصش خاًَادُ تا حضَس خاًن الْام اتشاّيوي- تجليل اص جاًثاصاى  هحشم16  آتاى29 چْاسضٌثِ

 تشگضاسي كالسْاي الوپياد  هحشم17  آتاى30 پٌجطٌثِ
 



 (صفر/ محرم )ماه آذر 

 رويدادها- مناسبتها ماه قمري ماه شمسي روز

   هحشم18  آرس1 جوعِ

   هحشم19  آرس2 ضٌثِ

 (پايِ دٍم)اعضام داًص آهَصاى تِ اسدٍي ساّياى ًَس   هحشم20  آرس3 يكطٌثِ

 ضَساي هذسسِ  هحشم21  آرس4 دٍضٌثِ

 سٍص تسيج هستضعفيي  هحشم22  آرس5 سِ ضٌثِ

 اداهِ جلسِ آهَصش خاًَادُ- پاياى جلسات سٍصاًِ تصيشت ديٌي   هحشم23  آرس6 چْاسضٌثِ

تشگضاسي - تشگضاسي كالسْاي الوپياد- (تِ سٍايت ديگش) (ع)ضْادت اهام سجاد   هحشم24  آرس7 پٌجطٌثِ

 كالسْاي پل هاكاسًٍي

 ضشٍع اهتحاًات هياى تشم - سٍص تضسگذاضت ضيخ هفيذ  هحشم25  آرس8 جوعِ

اّذاء جَائض هشحلِ اٍل - ضشٍع اهتحاًات هياى تشم - ضْادت آيت اهلل هذسس  هحشم26  آرس9 ضٌثِ

 هاًَس صلضلِ- هشآت 

 (تْذاضت سٍاى)سٍص سالهت   هحشم27  آرس10 يكطٌثِ

 آهَصش خاًَادُ- سٍص جْاًي هعلَليي  هحشم28  آرس11 دٍضٌثِ

   هحشم29  آرس12 سِ ضٌثِ

   صفش1  آرس13 چْاسضٌثِ

 تشگضاسي كالسْاي الوپياد- غثاسسٍتي هضاس ضْذا تَسط داًص آهَصاى   صفش2  آرس14 پٌجطٌثِ

 آصهَى سٌجص پايِ چْاسم  صفش3  آرس15 جوعِ

   صفش4  آرس16 ضٌثِ

 (اّذاء ّذايا تِ ّوكاساى- تشًاهِ سيضي اهتحاًات ًيوسال اٍل )ضَساي دتيشاى   صفش5  آرس17 يكطٌثِ

   صفش6  آرس18 دٍضٌثِ

 (تثليغات صثحگاُ)- (ع)ٍالدت اهام هَسي كاظن   صفش7  آرس19 سِ ضٌثِ

 ضْادت آيت اهلل دستغية  صفش8  آرس20 چْاسضٌثِ

 جلسِ تَجيْي پل هاكاسًٍي - 1تشگضاس كالس سياضي- تشگضاسي كالسْاي الوپياد  صفش9  آرس21 پٌجطٌثِ

   صفش10  آرس22 جوعِ

 پاياى اهتحاًات هياى تشم   صفش11  آرس23 ضٌثِ

  جلسِ تا آقا آقاتاتايي00/8 الي 20/7اص ساعت   صفش12  آرس24 يكطٌثِ

 اسائِ كاسًاهِ ايٌتشًتي- آصهَى هشآت اٍل ، دٍم ٍ سَم - سٍص پژٍّص  صفش13  آرس25 دٍضٌثِ

  جلسِ تا آقا آقاتاتايي00/8 الي 20/7اص ساعت 

  جلسِ تا آقا آقاتاتايي00/8 الي 20/7اص ساعت   صفش14  آرس26 سِ ضٌثِ

  جلسِ تا آقا آقاتاتايي00/8 الي 20/7اص ساعت   صفش15  آرس27 چْاسضٌثِ

ِ ي پايِ ّا تِ قن - تشگضاسي كالسْاي الوپياد   صفش16  آرس28 پٌجطٌثِ  جوكشاى- اسدٍي كلي

   صفش17  آرس29 جوعِ

 اسدٍي پايِ دٍم   صفش18  آرس30 ضٌثِ



(ربيع االيل/صفر )ماه دي   

 رويدادها- مناسبتها ماه قمري ماه شمسي روز

 تشگضاسي هشاسن استعيي حسيٌي  صفش19  دي1 يكطٌثِ

 اربعين حسيني  صفش20  دي2 دٍضٌثِ

   صفش21  دي3 سِ ضٌثِ

 30/10 الي 9آهَصش خاًَادُ - (ع)هيالد حضشت هسيح - ضشٍع اهتحاًات ًَتت اٍل   صفش22  دي4 چْاسضٌثِ

   صفش23  دي5 پٌجطٌثِ

   صفش24  دي6 جوعِ

   صفش25  دي7 ضٌثِ
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   صفش26  دي8 يكطٌثِ

 (سَم-دٍم - پايِ اٍل)آهَصش خاًَادُ   صفش27  دي9 دٍضٌثِ

 (ع)رحلت حضرت رسول اكرم و شهادت اهام حسن هجتبي  صفش28  دي10 سِ ضٌثِ

   صفش29  دي11 چْاسضٌثِ

 (ع)ضْادت اهام سضا   صفش30  دي12 پٌجطٌثِ

 آصهَى سٌجص پايِ چْاسم  ستيع االٍل1  دي13 جوعِ

   ستيع االٍل2  دي14 ضٌثِ

   ستيع االٍل3  دي15 يكطٌثِ

 (سَم-دٍم - پايِ اٍل)آهَصش خاًَادُ   ستيع االٍل4  دي16 دٍضٌثِ

   ستيع االٍل5  دي17 سِ ضٌثِ

   ستيع االٍل6  دي18 چْاسضٌثِ

   ستيع االٍل7  دي19 پٌجطٌثِ

   ستيع االٍل8  دي20 جوعِ

   ستيع االٍل9  دي21 ضٌثِ

   ستيع االٍل10  دي22 يكطٌثِ

 (سَم - دٍم - پايِ اٍل)آهَصش خاًَادُ   ستيع االٍل11  دي23 دٍضٌثِ

 (پايِ چْاسم)آهَصش خاًَادُ   ستيع االٍل12  دي24 سِ ضٌثِ

ضشٍع كالسْاي ًيوسال دٍم    ستيع االٍل13  دي25 چْاسضٌثِ

ِ ي پايِ ّا  ستيع االٍل14  دي26 پٌجطٌثِ  اسدٍي هطْذ هقذس كلي

   ستيع االٍل15  دي27 جوعِ

 (ظ)جطي هيالد ًثي اكشم   ستيع االٍل16  دي28 ضٌثِ

 (ع)و اهام صادق  (ص)جشن هيالد نبي اكرم   ستيع االٍل17  دي29 يكطٌثِ

   ستيع االٍل18  دي30 دٍضٌثِ
 

 

 



 

 (ربيع الثاوي/ ربيع االيل)ماه بهمه 

 رويدادها- مناسبتها ماه قمري ماه شمسي روز

   ستيع االٍل19  تْوي1 سِ ضٌثِ

   ستيع االٍل20  تْوي2 چْاسضٌثِ

 تشگضاسي كالسْاي الوپياد  ستيع االٍل21  تْوي3 پٌجطٌثِ

 آصهَى سٌجص پايِ چْاسم  ستيع االٍل22  تْوي4 جوعِ

   ستيع االٍل23  تْوي5 ضٌثِ

 اسائِ كاسًاهِ ًيوسال اٍل دٍم اًساًي- (استَپذ)سٍص سالهت   ستيع االٍل24  تْوي6 يكطٌثِ

 اسائِ كاسًاهِ ًيوسال اٍل پايِ اٍل  ستيع االٍل25  تْوي7 دٍضٌثِ

 اسائِ كاسًاهِ ًيوسال اٍل سَم اًساًي  ستيع االٍل26  تْوي8 سِ ضٌثِ

 تجشتي- اسائِ كاسًاهِ ًيوسال اٍل دٍم سياضي، تجشتي ٍ سَم سياضي   ستيع االٍل27  تْوي9 چْاسضٌثِ

 تشگضاسي كالسْاي الوپياد- آصهَى قلن چي سال چْاسم ستيع االٍل28  تْوي10 پٌجطٌثِ

   ستيع االٍل29 تْوي11 جوعِ

 (ّش سٍص تشًاهِ دس صثحگاُ)ضشٍع دِّ فجش   ستيع الثاًي1  تْوي12 ضٌثِ

   ستيع الثاًي2  تْوي13 يكطٌثِ

 سٍص فٌاٍسي فضايي  ستيع الثاًي3  تْوي14 دٍضٌثِ

   ستيع الثاًي4  تْوي15 سِ ضٌثِ

   ستيع الثاًي5  تْوي16 چْاسضٌثِ

 تشگضاسي كالسْاي الوپياد  ستيع الثاًي6  تْوي17 پٌجطٌثِ

   ستيع الثاًي7  تْوي18 جوعِ

 جطي پيشٍصي اًقالب اسالهي - (ع)ٍالدت اهام حسي عسگشي   ستيع الثاًي8  تْوي19 ضٌثِ

 اسدٍي پايِ اٍل   ستيع الثاًي9  تْوي20 يكطٌثِ

ستيع الثاًي10  تْوي21 دٍضٌثِ  (س)ٍفات حضشت هعصَهِ  

ستيع الثاًي11  تْوي22 سِ ضٌثِ  روز پيروزي انقالب اسالهي 

ستيع الثاًي12  تْوي23 چْاسضٌثِ   

ستيع الثاًي13  تْوي24 پٌجطٌثِ  تشگضاسي كالسْاي الوپياد 

ستيع الثاًي14  تْوي25 جوعِ   

ستيع الثاًي15  تْوي26 ضٌثِ   

ستيع الثاًي16  تْوي27 يكطٌثِ   

ستيع الثاًي17  تْوي28 دٍضٌثِ   

ستيع الثاًي18  تْوي29 سِ ضٌثِ   

ستيع الثاًي19  تْوي30 چْاسضٌثِ  اسدٍي پايِ دٍم  
 

  



 

 

 (جمادي االيل/ربيع الثاوي)ماه اسفىد 

 رويدادها- مناسبتها ماه قمري ماه شمسي روز

 تشگضاسي كالسْاي الوپياد  ستيع الثاًي20  اسفٌذ1 پٌجطٌثِ

 آصهَى سٌجص پايِ چْاسم  ستيع الثاًي21  اسفٌذ2 جوعِ

 اسدٍي پايِ سَم   ستيع الثاًي22  اسفٌذ3 ضٌثِ

   ستيع الثاًي23  اسفٌذ4 يكطٌثِ

 (سٍص هٌْذس)سٍص تضسگذاضت خَاجِ ًصيشالذيي طَسي   ستيع الثاًي24  اسفٌذ5 دٍضٌثِ

   ستيع الثاًي25  اسفٌذ6 سِ ضٌثِ

 تضسگذاضت سٍص تشتيتي   ستيع الثاًي26  اسفٌذ7 چْاسضٌثِ

 تشگضاسي كالسْاي الوپياد- سٍص تشتيتي  ستيع الثاًي27  اسفٌذ8 پٌجطٌثِ

   ستيع الثاًي28  اسفٌذ9 جوعِ

   ستيع الثاًي29  اسفٌذ10 ضٌثِ

 آصهَى هشآت پايِ اٍل ٍ دٍم   ستيع الثاًي30  اسفٌذ11 يكطٌثِ

 (اًتخاب سضتِ)جلسِ ديذاس تا اٍلياء پايِ اٍل   جوادي االٍلي1  اسفٌذ12 دٍضٌثِ

   جوادي االٍلي2  اسفٌذ13 سِ ضٌثِ

 سٍص احساى ٍ ًيكَكاسي  جوادي االٍلي3  اسفٌذ14 چْاسضٌثِ

 تشگضاسي كالسْاي الوپياد- سٍص دسختكاسي  جوادي االٍلي4  اسفٌذ15 پٌجطٌثِ

 ٍالدت حضشت صيٌة سٍص پشستاس  جوادي االٍلي5  اسفٌذ16 جوعِ

 (صثحگاُ)جطي ٍالدت حضشت صيٌة   جوادي االٍلي6  اسفٌذ17 ضٌثِ

 سٍص تضسگذاضت سيذجوال الذيي اسذآتادي  جوادي االٍلي7  اسفٌذ18 يكطٌثِ

 سٍص سالهت ٍ تغزيِ  جوادي االٍلي8  اسفٌذ19 دٍضٌثِ

   جوادي االٍلي9  اسفٌذ20 سِ ضٌثِ

جوادي االٍلي10  اسفٌذ21 چْاسضٌثِ ِ ّا  ِ ي پاي  اسدٍي داخل هذسسِ كلي

جوادي االٍلي11  اسفٌذ22 پٌجطٌثِ  (پايِ چْاسم)آهَصش خاًَادُ   

جوادي االٍلي12  اسفٌذ23 جوعِ   

جوادي االٍلي13  اسفٌذ24 ضٌثِ  هشاسن فاطويِ- تِ سٍايتي (س)تشًاهِ ضْادت حضشت صّشا  

جوادي االٍلي14  اسفٌذ25 يكطٌثِ  تضسگذاضت پشٍيي اعتصاهي 

جوادي االٍلي15  اسفٌذ24 دٍضٌثِ   

جوادي االٍلي16  اسفٌذ27 سِ ضٌثِ   

جوادي االٍلي17  اسفٌذ28 چْاسضٌثِ   

جوادي االٍلي18  اسفٌذ29 پٌجطٌثِ  روز هلي شدن صنعت نفت 
 

  



 

 (جمادي الثاوي/جمادي االيل)ماه فريرديه 

 رويدادها- مناسبتها ماه قمري ماه شمسي روز

  جوادي االٍلي20  فشٍسديي1 جوعِ

  جوادي االٍلي21  فشٍسديي2 ضٌثِ

  جوادي االٍلي22  فشٍسديي3 يكطٌثِ

  جوادي االٍلي23  فشٍسديي4 دٍضٌثِ

  جوادي االٍلي24  فشٍسديي5 سِ ضٌثِ

  جوادي االٍلي25  فشٍسديي6 چْاسضٌثِ

  جوادي االٍلي26  فشٍسديي7 پٌجطٌثِ

  جوادي االٍلي27  فشٍسديي8 جوعِ

  جوادي االٍلي28  فشٍسديي9 ضٌثِ

  جوادي االٍلي29  فشٍسديي10 يكطٌثِ

  جوادي االٍلي30  فشٍسديي11 دٍضٌثِ

جوادي الثاًي1  فشٍسديي12 سِ ضٌثِ   

جوادي الثاًي2  فشٍسديي13 چْاسضٌثِ   

جوادي الثاًي3  فشٍسديي14 پٌجطٌثِ   

جوادي الثاًي4  فشٍسديي15 جوعِ   

جوادي الثاًي5  فشٍسديي16 ضٌثِ   

جوادي الثاًي6  فشٍسديي17 يكطٌثِ   

جوادي الثاًي7  فشٍسديي18 دٍضٌثِ  سٍص سالهتي ٍ تْذاضت 

جوادي الثاًي8  فشٍسديي19 سِ ضٌثِ   

جوادي الثاًي9  فشٍسديي20 چْاسضٌثِ  سٍص ٌّش اًقالب اسالهي- سٍص هلي فٌاٍسي ّستِ اي 

جوادي الثاًي10  فشٍسديي21 پٌجطٌثِ   

جوادي الثاًي11  فشٍسديي22 جوعِ  آصهَى سٌجص پايِ چْاسم 

جوادي الثاًي12  فشٍسديي23 ضٌثِ  سٍص تضسگذاضت عطاس 

جوادي الثاًي13  فشٍسديي24 يكطٌثِ   

جوادي الثاًي14  فشٍسديي25 دٍضٌثِ   

جوادي الثاًي15  فشٍسديي26 سِ ضٌثِ   

جوادي الثاًي16  فشٍسديي27 چْاسضٌثِ   

جوادي الثاًي17  فشٍسديي28 پٌجطٌثِ   

جوادي الثاًي18  فشٍسديي29 جوعِ   

جوادي الثاًي19  فشٍسديي30 ضٌثِ   

جوادي الثاًي20  فشٍسديي31 يكطٌثِ  ّوايص حجاب ٍ تضسگاضت هادساى- (س)جطي ٍالدت حضشت صّشا  
 



 

 (رجب/ جمادي الثاوي)ماه ارديبهشت 

 رويدادها- مناسبتها ماه قمري ماه شمسي روز

 سٍص تضسگذاضت سعذي جوادي الثاًي21  اسديثْطت1 دٍضٌثِ

جوادي الثاًي22  اسديثْطت2 سِ ضٌثِ   

جوادي الثاًي23  اسديثْطت3 چْاسضٌثِ   

جوادي الثاًي24  اسديثْطت4 پٌجطٌثِ   

جوادي الثاًي25  اسديثْطت5 جوعِ   

جوادي الثاًي26  اسديثْطت6 ضٌثِ   

جوادي الثاًي27  اسديثْطت7 يكطٌثِ   

جوادي الثاًي28  اسديثْطت8 دٍضٌثِ   

جوادي الثاًي29  اسديثْطت9 سِ ضٌثِ   

اسديثْطت10 چْاسضٌثِ    سجة1 

اسديثْطت11 پٌجطٌثِ  (پايِ چْاسم)آهَصش خاًَادُ   سجة2 

اسديثْطت12 جوعِ  آصهَى سٌجص پايِ چْاسم- سٍص هعلن - ضْادت آيت اهلل هطْشي   سجة3 

اسديثْطت13 ضٌثِ    سجة4 

اسديثْطت14 يكطٌثِ    سجة5 

اسديثْطت15 دٍضٌثِ    سجة6 

اسديثْطت16 سِ ضٌثِ  (ع)ٍالدت اهام جَاد   سجة7 

اسديثْطت17 چْاسضٌثِ ِ ي پايِ ّا  سجة8   اسدٍي كاضاى كلي

اسديثْطت18 پٌجطٌثِ    سجة9 

اسديثْطت19 جوعِ    سجة10 

اسديثْطت20 ضٌثِ    سجة11 

اسديثْطت21 يكطٌثِ  كاسًاهِ هشآت- كاسًاهِ هياى ًَتت دٍم - صثحگاُ (س)ٍفات حضشت صيٌة  سجة12 

اسديثْطت22 دٍضٌثِ    سجة13 

اسديثْطت23 سِ ضٌثِ  سٍص سالهت   سجة14 

اسديثْطت24 چْاسضٌثِ    سجة15 

اسديثْطت25 پٌجطٌثِ    سجة16 

اسديثْطت26 جوعِ    سجة17 

اسديثْطت27 ضٌثِ    سجة18 

اسديثْطت28 يكطٌثِ    سجة19 

اسديثْطت29 دٍضٌثِ    سجة20 

اسديثْطت30 سِ ضٌثِ ِ ّا  سجة21  ِ ي پاي  اسدٍي داخل هذسسِ كلي

اسديثْطت31 چْاسضٌثِ  (ع)ضْادت اهام هَسي كاظن   سجة22 
 


