
ًام پسض ًام ذاًَازگي ًام ضزیف
ػثسالِ         اتطاّين زٍؾت تيي والیِ             هطتعي                              1

ؾيساهيي        اتطاّين ظازُ ٍلَوالیي              ؾيسحاهس                            2

حثية           اتطاّين ًٍس                        حؿام                               3

ػليطظا         اتطاّيوي                           حؿي                                4

فيطٍظ          اتطاّيوي                           الِْ                               5

هرتاض          اتطاّيوي                           ضظا                                6

احوس           اتطاّيوي                           تٌْاظ                              7

ایَب           اتطاّيوي لطاتپِ                    ایواى                              8

حؿيي           اتطاّيوي وداًي                     هحوسضظا                            9

اظاز           اتطاّيوي هٌف                       هْطاى                              10

ػثاؼ           اتطاّيوي هٌصَض                     ؾپيسُ                              11

حاخي الا       اتطاّيوي ًػاز                      ًطگؽ                               12

اضؾطَ          اتَالماؾوي                         اتَالفعل                           13

هحوس           اتَلي                              ضظا                                14

لٌثط           اتْطي ًػاز                         فاطوِ                              15

هحوسضظا        اثيوي                              حويسضظا                            16

تالط           احوساتازي                          فاطوِ                              17

هطاز           احوسپَض                            هْسي                               18

وطاهت          احوسپَضقوؽ اتاز                    هطتعي                              19

لطتاًؼلي       احوسلَ                             اهيط                               20

غالهؼثاؼ       احوسي                              ؾلوِ                               21

تطظٍ           احوسي                              هطین                               22

ػلي اصغط       احوسي                              هْسیِ                              23

هحوسضحين       احوسي                              ػلي                                24

ذساضحن         احوسي                              حؿيي                               25

فطیسٍى         احوسي                              ػلي                                26

هؿية           احوسي                              هحوَز                              27

ًصطت الِ       احوسي ؾِ زّي                       ؾويِ                               28

وطم ذسا        احوسیاى فطز                        ظّطا                               29

هصطفي          اذگط                               ذاططُ                              30

صفت اهلل       اذَاى هسضؼ                         تيتا                               31

حوسالِ         اشضًيا                             ّاقن                               32

پطٍیع          اشضي حاج ؾيطاى                     هْسي                               33



غالهحؿيي       اضتاتي ضقيس                        فْيوِ                              34

ػليطظا         اضزالًي                            ويَاى                              35

هحوسحؿيي       اضغٌس                              ػلي                                36

غالهطظا        اضٍى                               تٌْاظ                              37

هحوس           اضیافط                             ؾياهه                              38

یحيي           اضیاى                              فطًَـ                              39

هحوسضظا        اضیاى ظازُ                         پيواى                              40

تْعاز          اظازي                              ذسیدِ                              41

ػلي            اظازي طلة                          هْؿا                               42

پطٍیع          اؾتَاض                             اهيط                               43

ػلي            اؾسي                               فطّاز                              44

اهاى الِ       اؾسي                               ؾويِ                               45

ضایت اهلل      اؾسي ولف                           اصغط                               46

اؾس            اؾسي هالتاقي                       فطظاًِ                             47

خؼفط           اؾىٌسضي                            پطؾتَ                              48

فطٌّگ          اؾىٌسضي طَضي                       غالِ                               49

تْوي           اؾالهي                             فطظاز                              50

ػلي اوثط       اؾالهي                             حويس                               51

ووال السیي     اؾالهي                             فاطوِ                              52

هحوسضظا        اؾواضیاى                           فاطوِ                              53

وطین           اؾواػيل ظازُ هْواًسٍؾت ػلي         غعالِ                              54

هؿيح           اؾواػيلي                           ظّطا                               55

اتَالفعل       اؾواػيلي                           ؾؼيس                               56

هحوَز          اؾوؼيل پَضپَزُ                     فاطوِ                              57

ػلي            اؾوؼيلي فاضؾي                      هيتطا                              58

ػثاؼ           اقتياًي                            هحوس                               59

تمي            اقطفي پَض                          حاهس                               60

زاٍز           اصفْاًي                            ایسا                               61

ذالك           اصالى ظازُ تاظُ لكالق              هيثن                               62

غالهطظا        اصالًي حاخي اتازي                  حويس                               63

اتطاّين        اػطاتي                             هديس                               64

ػليطظا         افكاض                              اهيطضظا                            65

ػثازالِ        افكاضي                             ليال                               66

ًازض           افكاضي ضاز                         تٌْام                              67



حؿيي           افصحي                              ًاظًيي                             68

پٌدؼلي         الاتاتایي ٍلَوالیي                 ػلي                                69

ػثسالؼظين      الاخاًي چَتطي                      هاًساًا                            70

ؾيسهصطفي       الاؾيسحيسض                         اػظن الؿازات                       71

لاؾن           الاهحوَزي                          حويسضظا                            72

هديس           الایي                              فطّاز                              73

حؿي            الایي                              حؿيي                               74

هحوسضظا        اوثطاتازي                          ػطفاى                              75

حويس           اوثطپَضواؾگطي                      تْعاز                              76

ضهعاى          اوثطتثاضواهي                       حؿي                                77

قؼثاًؼلي       اوثطي                              حؿيي                               78

اوثط           اوثطي                              هحوس                               79

حؿيي           اوثطي                              ػلي                                80

هحوسضظا        اوثطي                              ػليطظا                             81

حؿي            اوثطي اقتياًي                      الْام                              82

ػيٌؼلي         اوثطي اصل                          هطین                               83

ًَضػلي         اوثطي پاوطاًي                      هطظيِ                              84

اؾواػيل        اوثطي لطخِ ليِ                     تَحيس                              85

هحوس           اوثطیاى                            ؾپيسُ                              86

فطض الِ        الطافي                             هْسي                               87

اهيطاحوس       الواؾي                             اهيطتاته                           88

حؿي            الَاى واضگلپایگاى                  ًؿتطى                              89

هحوسػلي        الًَسي ًػاز                        ػثسالِ                             90

ًدفؼلي         الِ یاضي                           حويس                               91

اؾواػيل        اهازُ ذيط                          اضغَاى                             92

ظیي الؼاتسیي   اهاهي                              حؿيي                               93

هحوس           اهاهي                              هطتعي                              94

ػلي            اهاًي                              هيالز                              95

ضحوي ذسا       اهاًي                              ػثاؼ                               96

هحوسضحين       اهاًي                              هدتثي                              97

هحوس           اهاًي فطاًي                        صفَضا                              98

هطاز           اهاًي ٌّياًساضي                    تٌفكِ                              99

یسالِ          اهي پَض                            ٍحيس                               100

ؾؼسالِ         اهي ذاًي                           ؾويِ                               101



ضظاق           اهيسي                              ایلٌاظ                             102

ػلي حؿي        اهيطذاًي                           احؿاى                              103

خؼفط           اهيطزاًف                           ػلي                                104

هحوس           اهيطي                              ًؼوت الِ                           105

اهيطحؿي        اهيطي چيوِ                         هؼصَهِ                             106

ػلي اوثط       اهيطیاى                            ؾحط                                107

هحوسحؿيي       اهيي پَض                           ضظا                                108

هحوسًثي        اهيٌي چله                          هحوس                               109

هحوس           اًاضي                              حويسضظا                            110

ضهعاى          اًصاضي                             تيتا                               111

هحوسضظا        اًفطازي                            الْام                              112

هحوسحؿيي       اًَقِ یي                           هْسي                               113

لسضت الِ       اٍخاًي                             ؾحط                                114

حؿيي           اٍليا                              ضٍیا                               115

هؿؼَز          اّالي اتازُ                        هحؿي                               116

احوس           ایطاًپان                           ؾپيسُ                              117

هحوسضظا        ایعزي                              ػليطظا                             118

هحوسضظا        ایعزي فط                           هيتطا                              119

غالم ػثاؼ      ایعزي یعزاى اتازي                  هحوَز                              120

خْاًثرف        ایىایي القىي                       ّسي                                121

پطٍیع          ایلراًي ظازُ                       غعالِ                              122

تالط           ایواًي فط                          هطین                               123

فطیسٍى         ایَتًَسي                           فطاهطظ                             124

لاؾن           تاتایي                             ؾاًاظ                              125

ػثاؾؼلي        تاحميمت                            هػگاى                              126

الِ للي        تاضؾاالضي                          قْطام                              127

ػلي            تاظضگاى ظازُ                       هدتثي                              128

اوثط           تاؾتاًي                            هْسیِ                              129

ًاصط           تاؾتاًي تٌفكِ ٍضق                  فطیس                               130

اؾوؼيل         تاغثاى ظازُ                        هطین                               131

تْطٍظ          تالطاشضي ذاهٌِ                     هْسي                               132

هْسي           تالطيًاصط                               133

ػثاؼ           تالطي                              ػلي                                134

ػلي            تالطي افرن                         ضظا                                135



ایت الِ        تالطي وليكوي                       احوس                               136

هحوس           تاهساز                             تاهساز                             137

هحوس           تركي پَضاًاليعي                    ضٍح الِ                            138

هؿلن           تسالي                              هْسي                               139

ضحوت اهلل      تسیؼي فطز                          هطظيِ                              140

خوكيس          تطاظًسُ                            تْاضاى                             141

فطج اهلل       تطذي                               ًؿين                               142

غالهحؿيي       تطظگطهاضًاًي                       ػلي                                143

اتطاّين        تطّاًي                             ػلي                                144

غالم           تكطزٍؾت                            ظّطا                               145

ّيثت الِ       تكيطي گَزضظي                       هْطي                               146

تْوي           تصيطتي                             هحوسخَاز                           147

حؿي            تمال تْتاـ                         ؾپيسُ                              148

حؿيي           تٌاًػازهكْسي                       هطتعي                              149

غالهطظا        تٌي اؾسي                           ظیٌة                               150

فطّاز          تْازضاى                            ؾاًاظ                              151

ًاصط           تْاضزٍؾت                           پطیؿا                              152

حؿيي           تْاضي                              لاؾن                               153

ػثاؾؼلي        تْدتي فطز                          ػلي                                154

ػليداى         تْطاهي                             هْسي                               155

هحوس           تْطاهي خؼفطظازُ                    هحسثِ                              156

حؿيي           تْكتي پَض                          اهيط                               157

ػلي اصغط       تْلَلي                             ؾؼيس                               158

ػلي اصغط       تْلَلي                             فطّاز                              159

لسضت الِ       تياتاًي ضقتِ ضٍزي                  اتطاّين                            160

حؿي            تيات                               هحوسواظن                           161

ضهعاى          تيات                               فاطوِ                              162

تيػى           تيات                               ضیحاًِ                             163

هحوس           تيات                               حؿيي                               164

هحوسّازي       تيات صسیك                          ضؾَل                               165

حويسضظا        تيات هاًيعاًي                      حاهس                               166

اتَالماؾن      تيات ٍضچمي                         الْام                              167

هرتاض          تيگ هحوسي اًسضیاى                  اتاشض                              168

هحوس           پاضؾایي                            ؾلواى                              169



تيػى           پاقاظازُ                           هطین                               170

حويس           پاوسل                              ًگاض                               171

اتطاّين پطٍیع  پاليعي                             پطًسیؽ                             172

حىن الِ        پطًسن اق للؼِ                      ظّطا                               173

هحوَز          پطٍضـ                              پطیؿا                              174

صازق           پطٍیع                              حؿيي                               175

ػلي قيط        پطٍیي                              ضًٍان                              176

وطین           پؿٌسیسُ                            هحوسػلي                            177

ػثسالوطلة      پَضتافطاًي                         هديس                               178

اؾساهلل        پَضػلي گَضاتؿطي                    ػوازالسیي                          179

ػظين           پَضهطازي                           یحيي                               180

هٌَچْط         پَضهٌس                             ؾاضا                               181

ضظا            پَالزًٍس                           هحؿي                               182

اصغط           پيطاؾتِ                            قثٌن                               183

ًثي الِ        پيطحياتي                           ػليطظا                             184

حؿيي           پيطٍظفط                            الِْ                               185

هحوسحؿي        پيطٍلي                             ؾؼيسُ                              186

هحوَز          پيطٍي                              هْكيس                              187

ًصطاهلل        پيطي                               حيسض                               188

هحوسحؿي        پيلتي                              اػظن                               189

ػلي            تاخيه                              پَضیا                              190

هْسي           تاضي                               ظیٌة                               191

ایطج           تاّثاظظازُ                         هطین                               192

حؿيي           تدلي طْطاًي                        الْام                              193

ػثسالطظا       تحطیطي ًياظاغِ                     احوسضظا                            194

هحوس           تطاتي                              هطین                               195

حويس           تطن اتازي                          هحوسضظا                            196

هحوس           تكىطي                              هطین                               197

حؿي            تمَي                               ًدوِ                               198

غالهؼلي        تمي ظازُ                           هحوس                               199

ػلي            تمي فطز                            هاّطخ                              200

تٌِ واض        تٌِ واض                            هْسي                               201

هحوسضٍف        تَؾلي                              هحؿي                               202

ؾيسهحوس        تَولي ذَضهيعي                      الْام الؿازات                      203



هحوس           تَولي گطزفطاهطظي                   لاؾن                               204

ػثسالوٌاف      تَولي همسم خَیثاضي                 ظّطا                               205

پطٍیع          خاتطي                              ليال                               206

هحوَز          خاتطي                              ًسا                                207

هحوَز          خاٍیسي قيطاظي                      احؿاى                              208

تَول           خثاضي                              هطین                               209

حيسض           خثاضي                              ػليطظا                             210

غالهطظا        خثاضیاى                            ٌّگاهِ                             211

حيسض           خسیسي                              هحثَتِ                             212

هحوسصازق       خؼفطظازُ                           یلسا                               213

ؾيفؼلي         خؼفطظازُ                           حويس                               214

ػثاؾؼلي        خؼفطي                              فاطوِ                              215

اوثط           خؼفطي                              تْاضُ                              216

ضخثؼلي         خؼفطي                              ضظا                                217

ًَاظالِ        خؼفطي                              احوس                               218

خوال           خؼفطي پَیا                         هحوس                               219

ًظطػلي         خؼفطي فطز                          ػلي                                220

هحوسػلي        خؼفطي لَام اتاز                    ؾْيال                              221

قداػتؼلي       خؼفطي وطزُ                         احوس                               222

ضؾتن           خؼفطیاى خلَزاض                     ؾْطاب                              223

هطتعي          خالل ووالي                         ًگاض                               224

ػثاؼ           خاللپَض                            ػليطظا                             225

َّقٌگ          خالیياى صالح                       یاٍض                               226

ػَظؼلي         خليل ظازُ                          یؼمَب                              227

هديس           خليلي                              اتَؾا                              228

احوسضظا        خٌت زؾتدطزي                        ضحواى                              229

حؿيٌملي        خٌگدَ                              ضحين                               230

هحوَز          خْاز                               هْؿا                               231

ذساترف         خْاى تيي                           ؾؼيس                               232

لاؾن           خْاًگيطي                           هليحِ                              233

هظاّط          چطاغي                              ًطگؽ                               234

احوس           چطاغي                              فطیس                               235

ضظا            چٌگيعي ضاز                         هدتثي                              236

ػلي حؿيي       حاتوياى                            ؾلين                               237



هحؿي           حاج هحوسخؼفط                       ؾتاضُ                              238

قيطالِ         حاج هحوسي                          حؿيي                               239

ػلي            حاج هٌَچْطي                        حؿي                                240

تيَن           حاخي حؿيٌلَ                        هحوس                               241

هحوس           حاخي ظازُ اضزواًي                  ػليطظا                             242

غالهطظا        حاخي ػطب                           ّازي                               243

ػلي اوثط       حاخي ػلي فطز                       هْطاى                              244

حؿيي           حاخي فتاح                          هديس                               245

احوس           حاخي وطین                          ػلي ضظا                            246

حدت الِ        حاخي لَ                            ػثسالِ                             247

هحوسػلي        حاهسیاى فط                         هحوَز                              248

هحوساتطاّين    حثية زٍالتي                        تطگل                               249

حؿيٌؼلي        حداظي                              ؾواًِ                              250

هحوس           حسازظازُ                           حؿيي                               251

هحوسحؿي        حسازهالیطي                         هحوسصازق                           252

احس            حسازیاى                            اهيط                               253

اتطاّين        حسازیاى                            ؾحط                                254

هحوسضظا        حؿي                                ؾاضا                               255

ٍلي الِ        حؿي ظازُ                           فاطوِ                              256

لياؼ           حؿٌي                               ؾلواى                              257

اوثط           حؿٌي                               ؾواًِ                              258

ؾيف الِ        حؿٌي                               ظیٌة                               259

ظیتؼلي         حؿيي پَض                           ایواى                              260

ؾؼيساهلل       حؿيي ظازُ                          فاطوِ                              261

غالم           حؿيي یعزي                          یاؾط                               262

ػلي اوثط       حؿيٌي                              ًيلَفط                             263

ؾيسهطتعي       حؿيٌي                              فطیسُ الؿازات                      264

ؾيسػالالسیي    حؿيٌي                              ؾيسهحوساهيي                        265

ؾيسهحوس        حؿيٌي                              ؾيسٍحست                            266

ؾيسػثاؼ        حؿيٌي                              ؾويطاؾازات                         267

ؾيسحدت الِ     حؿيٌي                              فاطوِ الؿازات                      268

ؾيساحوس        حؿيٌي                              ؾيسهحوس                            269

ؾيسػلي         حؿيٌي تحطي                         ؾيسهحؿي                            270

هحوس           حؿيٌي ؾٌگسُ                        ػثاؼ                               271



ػعت الِ        حؿيٌي ؾياًىي                       هؼصَهِ                             272

ؾيسخؼفط        حؿيٌي هٌف                          ؾيسهحوسضظا                         273

حؿيي           حؿيٌي هٌْا                         قْطام                              274

حؿيي           حؿيٌياى                            ایواى                              275

هحوَز          حصاضذاًي                           فاطوِ                              276

اللَْضزي       حصاضي                              خَاز                               277

حويس           حك ضظایي                           حاهس                               278

زازاقؼلي       حمگَ                               ػاضفِ                              279

اهسازػلي       حمي                                هْسي                               280

َّقٌگ          حىوت                               ػلي                                281

صفطػلي         حواهياى ٍازلاًي                    ػاضفِ                              282

هَؾي           حوعیي                              اهيس                               283

ػعیعالِ        حويسي                              ذاططُ                              284

تالط           حويسیاى اٌّگطوالیي                 اوطم                               285

حؿيي           حويسیِ                             الٌاظ                              286

اصغط           حٌفي                               هيالز                              287

ًؼوت الِ       حيسضي                              پػهاى                              288

هحوس           حيسضي ضؾَل اتازي                   الِْ                               289

هْسي           ذازهي                              پطیؿا                              290

فطاهطظ         ذازهي                              هاظیاض                             291
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اتَالماؾن      طاّطي                              فطظاز                              580

هطاز           طاّطي                              هدتثي                              581

ػيؿي           طاّطي تٌچٌاضي                      ظّطُ                               582

ّسایت          طاّطي زُ لط                        هؿؼَز                              583

خؼفط           طاّطي فطح                          هطین                               584

ؾيسػثاؼ        طثاطثایي                           فاطوِ ؾازات                        585

ؾيساحوس        طثاطثایي لوكِ                      ؾيسُ هطین                          586

ػلي اوثط       طثؿي                               تْاضُ                              587

هحوسحؿي        طَؾي                               ػلي                                588

ّيثت الِ       طْواؾثي ضیه                        افكيي                              589

ؾؼيس           طْواؾثي فطز                        وياى                               590

ًَضالسیي       طيثي                               حٌا                                591

ػلي اصغط       ظطیف اٌّگطاى ٍضظًسُ                ضیحاًِ                             592

هديس           ظْطاتي خاپلمي                      ًاصط                               593

هطتعي          ظَْضي ظًگٌِ                        اشیي                               594

هحوس           ػاتسیٌي                            اتَالفعل                           595

ضظا            ػاضفي ًيا                          ػثسل                               596

ذعط            ػاقمي                              حؿي                                597

هٌصَض          ػاقَضي                             هطتعي                              598

ػليطظا         ػاصف وثيطي                         ظّطا                               599

حدي حؿيي       ػاطفي هَذط                         هحوس                               600

هحوسلاؾن       ػالل                               ػاطفِ                              601

ؾيساحوس        ػالوكاُ                            ؾيسُ فاطوِ                         602

تكيط           ػالي                               ؾؼيس                               603

ػيي الِ        ػالي ذاًي                          هحوس                               604

ػلي            ػالي زایي احوسي                    هؿؼَز                              605

ػلي            ػاليعازُ                           هْؿا                               606

حؿيي           ػاهطي زضلِ                         هْؿا                               607

هحوسحؿي        ػاهلي                              تْاضُ                              608

ػثازالِ        ػثازي                              ؾيسػلي                             609

تْطام          ػثازي                              حؿيي                               610

غالهحؿيي       ػثاؼ ظازُ هيالًي                   الِْ                               611



هحوس           ػثاؾي                              هحوسضظا                            612

ؾثعػلي         ػثاؾي                              ؾيويي                              613

هحوسحؿيي       ػثاؾي                              هليحِ                              614

غالهطظا        ػثاؾي ذان                          احؿاى                              615

حؿيي           ػثسالطظاق                          ػصوت                               616

ػلي            ػثسالىطیوي                         ّيَا                               617

غٍتيي          ػثسالولىي                          اضغَاى                             618

صفط            ػثسالولىي                          ػعت الِ                            619

فطیسٍى         ػثسالِ پَض                         حؿي                                620

ضظا            ػثسالْي                            ًؿطیي                              621

هحؿي           ػثسالْي ضاز                        هًَا                               622

تٌْام          ػثسالْي هالیط                      هْؿا                               623

غالهؼلي        ػثسي                               خَاز                               624

ضٍح الِ        ػثسي                               فاطوِ                              625

غعٌفط          ػطب اؾوؼيلي                        حاهس                               626

حؿيي           ػطب یاضهحوسي                       فطظاًِ                             627

حدي تاتا       ػطتراًي                            هحوس                               628

هحوسواظن       ػطتي                               ًَیس                               629

هلىؼلي         ػطتي وواؾي                         یعزاى                              630

هحوسػلي        ػعیعي                              هحوسضظا                            631

فطصت           ػعیعي لكاللي                       ػليطظا                             632

هحوَز          ػؿدسي همسم                         حؿيي                               633

اوثط           ػؿىطي                              اهيس                               634

هدتثي          ػؿىطي                              ٍحيس                               635

هْطػلي         ػؿىطي تپِ                          اهيس                               636

هحوسحؿيي       ػؿىطي زٌَّي                        خَاز                               637

اؾس            ػؿگطیاى چایداى                     ؾويطا                              638

غالهحؿيي       ػطااللْي                           هحوسضظا                            639

ضحين           ػطاضز                              اهيط                               640

فطیسٍى         ػظين ًيا                           ؾويِ                               641

واظن           ػظيوي                              فطظاًِ                             642

ؾيسلسیط        ػظيوي                              ؾيسضٍح اهلل                        643

ؾؼيس           ػظيوي تْطاًي                       ٍحيس                               644

ػثسالطظا       ػظيوي ظضیي                         حويطا                              645



ػلي هحوس       ػظيوي ًػاز                         حدت                                646

خْاًگيط        ػال                                ؾياٍـ                              647

حؿيي           ػالیي ضحواًي                       هطین                               648

ؾيسفطج         ػلَي                               ؾيسُ اتٌا                          649

ذيطالِ         ػلَي ذصال                          هؼصَهِ                             650

ؾؼيس           ػلَیاًي                            ؾحط                                651

ػلي اصغط       ػلي                                هْسیِ                              652

اتَالماؾن      ػلي خاًي                           فطظاًِ                             653

تَفيك          ػلياى ًػازي                        هاضال                              654

شتيح الِ       ػليعازگاى ّطیؽ                     ػلي                                655

ضظا            ػليعازُ                            تْطًگ                              656

هْسي           ػليىایي                            هحوسواظن                           657

َّقٌگ          ػليىطهي                            هؼصَهِ                             658

ػلي            ػوطاًي                             حويس                               659

ؾيسضظا         ػوطاًي                             ؾيسُ هاضیِ                         660

حؿيي خاى       ػيؿي ظازُ ٍلَوالیي                 ؾؼيس                               661

اوثط           غطیة ظازُ                          ؾداز                               662

اتطاّين        غطیة ًَاظقطتياًي                   حويسُ                              663

هحوس           غعالي                              هْسي                               664

هحوسصازق       غفاضي                              هْطزاز                             665

صازق           غالهؼلي                            ٍحيسُ                              666

ػظين           غالهي                              هيثن                               667

خؿين           غالهي                              قْاب                               668

ػلي اوثط       غالهي چوٌي                         ليال                               669

غالهطظا        غٌایي                              هػزُ                               670

اؾفٌسیاض       فاتحي پيىاًي                       ػلي                                671

ػلي اصغط       فاظل هالؾطایي                      هطین                               672

ذؿطٍ           فاطوي ظازُ                         اضهاى                              673

حثية اهلل      فتح اللْي                          ؾثحاى                              674

صيسهحوس        فتح الْي                           احوس                               675

ؾيفؼلي         فتحي همسم                          تْطٍظ                              676

لسضت اهلل      فراض                               اضظٍ                               677

حؿي            فسایي                              ػثاؼ                               678

ایواًؼلي       فطاهطظي                            یؼمَب                              679



اهيط           فطاًه                              ػظيوي                              680

اتَالفعل       فطاّاًي                            فتاًِ                              681

ػليطظا         فطاّاًي                            هحوسضظا                            682

تْطاهؼلي       فطخي                               ؾؼيس                               683

اصغط           فطخي لطُ تالغي                     صفَضا                              684

یاضػلي         فطخي وَّي ذيلي                     یاؾط                               685

غالهؼلي        فطذي                               ؾويِ                               686

خَاز           فطظاز                              ؾواًِ                              687

ػلي            فطقيسي ضاز                         اتَالفعل                           688

حؿي            فطٍظاى فط                          ليال                               689

حؿيٌؼلي        فطٍظًسُ ترف                        هؼيي                               690

َّقٌگ          فطٍظًسُ ويا                        هحؿي                               691

هٌَچْط         فطّازیاى                           هْسیِ                              692

هطاز           فطٌّگ هْط                          ػلي                                693

ضظا            فكاضوي                             تْاضُ                              694

هحوسواظن       فالح ّطٍي                          فطًَـ                              695

ؾيساحوس        فْيوي تافمي                        ؾيسهطتعي                           696

اتَالفعل       فيطٍظضٍؾتا                         هْسي                               697

هحوَز          فيعي                               هحوس                               698

اتَالماؾن      لاتل                               هْسیِ                              699

ؾيسهصطفي       لازضي                              ليالؾازات                          700

هطتعي          لاضایي                             حويسضظا                            701

ػليطظا         لاؾوي                              اتطاّين                            702

ػلي اصغط       لاؾوي                              ضظا                                703

هحوستمي        لاؾوياى ًػازخْطهي                  هحوس                               704

هحوس           لاؾوياًي تافمي                     الِْ                               705

اهدس           لثازي تيگًَس                       ظّطا                               706

ضحين           لسهي                               هْسي                               707

اتَالفعل       لسیاًي                             هحوسهْسي                           708

هحوسحؿيي       لسیطیاى                            طِ                                 709

حويس           لسیوي ؾيِ ضٍز                      قيوا                               710

شوطػلي         لطتاًي                             ؾْيال                              711

ّازي           لطُ ذاى                            ؾواًِ                              712

ػلي یاض        للي پَض                            هحؿي                               713



ًصطالِ         للي پَضالؾىي                       هطین                               714

ًصطالِ         للي پَضالؾىي                       فاطوِ                              715

فتح الِ        للي پَضهْلثاًي                     ػلي                                716

قاّطخ          لَیوي                              پطّام                              717

تيطاهؼلي       لْطهاًي حاخيلَ                     حويسضظا                            718

هحوس           ليَهي                              ضاظيِ                              719

غالهؼلي        واتلي چلوطزي                       هحثَتِ                             720

ػعیع           واضتط                              هؿية                               721

حؿي            واضذاًِ                            هطتعي                              722

لاؾن           واضذاًِ یَؾفي                      وَضـ                               723

ػلي            واضگطقَضوي                         غالهطظا                            724

ًاصط           واظن ًػاز                          ػلي                                725

هحوَز          واظوي                              ًسا                                726

حؿي            واظوي                              حدت                                727

اؾساهلل        واظوي اؾىلَ                        هْسي                               728

حويسضظا        واظوي ایعزهَؾي                     پطیؿا                              729

ایطج           واظوي همسم                         ضؾَل                               730

هٌصَض          واظوي هالیطي                       پَضیا                              731

هحوسضظا        واواًٍس                            ؾًَيا                              732

حؿي            واوَ                               حليوِ                              733

فطیسٍى         واهياب هٌصَضي                      ًيلَفط                             734

ػثسالىطین      واٍیاًي                            هْطاى                              735

ضظا            واِّ                               یًَؽ                               736

هحوسػلي        وتاًٍس                             اتَفاظل                            737

اتَالماؾن      وحالي                              هحوسخَاز                           738

هٌَچْط         وطهاًي                             اضزقيط                             739

هحوس           وطهي                               تاته                               740

فتحؼلي         وطهي                               ضظا                                741

ػثاؼ           وطهي                               هطظيِ                              742

ػليطظا         وطین ظازُ                          ػلي                                743

تيػى           وطیوایي                            اشیي                               744

تْوي           وطیوي                              الويطا                             745

ًَضػلي         وطیوي                              هایسُ                              746

هْسي           وطیوي                              ًيلَفط                             747



احوس           وطیوي                              ظّطُ                               748

ضحوت الِ       وطیوي احوساتازي                    هطین                               749

هحوس           وطیوي فيطٍظخایي                    احؿاى                              750

خالل           وكاٍضظ                             هحوسػلي                            751

تالط           وكاٍضظهحوسیاى                      ًيلَفط                             752

خوكيس          وكَضزٍؾت                           ؾاًاظ                              753

هحوسػلي        وفاـ ذَضهيعي                       ضظا                                754

لسضت الِ       وفایتي                             ظّطُ                               755

هحوس           والًتطي                            حؿيي                               756

هطتعي          والًتطي ذاًساًي                    حؿام السیي                         757

ػلي            والیي                              هطتعي                              758

ػلي            ولْط                               هطین                               759

ػثسل           ووال پَض                           ػثسالىاظن                          760

اصغط           ووالعازُ یعزي                      حويسضظا                            761

لطفؼلي         ووالي ؾيستيگلَ                     ؾيسضظا                             762

غالهؼلي        ووالي همسم                         الٌاظ                              763

لطفؼلي         وٌؼاًپَض                           اوثط                               764

ؾيسهْسي        وٌگطاًي فطاّاًي                    ظّطاؾازات                          765

هٌَچْط         وَليًَس                            هٌْاظ                              766

هحوس           وَّي                               پطیؿا                              767

حثية           وي ٍضظـ                            قْيي                               768

هحوسػلي        ويا                                هطظيِ                              769

تْطٍظ          وياودَضي                           غعالِ                              770

هؿلن           وياى پَض                           فاطوِ                              771

غالهطظا        وياًي ظازُ                         ؾؼيس                               772

حؿيي           وياًي ؾملوِ چي                     واظن                               773

حدت الِ        ويایي                              هحوساتطاّين                        774

ضظا            ويمثازي                            ؾيوا                               775

احوس           گطخي                               طاّطُ                              776

احوس           گطقاؾثي                            ؾويطا                              777

ػليوطاز        گل هحوسي                           ؾؼيس                               778

حؿيٌؼلي        گلؿتاى                             هيالز                              779

ػليطظا         گٌح زاًف                           فطٌّگ                              780

ػثاؼ           گٌدِ                               طاّطُ                              781



حؿي            گٌدي ًيا                           احؿاى                              782

اتطاّين        گَزضظي                             ضظا                                783

لسضت الِ       گَزضظي                             هطتعي                              784

شتيح الِ       گَضوف                              حويسضظا                            785

ػثاؼ           گْطؾَزفطز                          ًؿين                               786

هٌصَض          لطف                                ًگاض                               787

واظن           لطفؼلي ظازُ هْطاتازي               الِْ                               788

ّسایت          لطفي                               ضحين                               789

ًصطت اهلل      لىٌاَّض                            خاٍیس                              790

ؾليواى         لَؾح                               ؾويِ                               791

ػليطظا         هاّتاتي                            هایسُ                              792

هحوس           هديسي                              خَاز                               793

هديس           هحثتي                              اظازُ                              794

حؿيي           هحتطم                              تتَل                               795

هحؿي           هحطض                               ثوط                                796

ؾلطاًؼلي       هحطهي قمالي                        هؼصَهِ                             797

ويَهطث         هحؿٌي هْلثاًي                      ػلي اوثط                           798

ضظا            هحوسحؿيي ذاًي                      هحوسضظا                            799

خْاًگيط        هحوسذاًلَ                          هطین                               800

ؾطفطاظ         هحوسظازُ                           پطیچْط                             801

حويس           هحوسًػاز                           الْام                              802

زاٍز           هحوسي                              ػلي                                803

هطتعي          هحوسي                              ػاطفِ                              804

ػلي            هحوسي                              اػظن                               805

حؿي            هحوسي                              هحوس                               806

ًایثؼلي        هحوسي                              هطتعي                              807

ضحواى          هحوسي                              ضحين                               808

ضحوي           هحوسي                              ؾحط                                809

هْسي           هحوسي                              اتطاّين                            810

ّسایت اهلل     هحوسي                              هٌصَض                              811

هطتعي          هحوسي تيسهكىي                      ظیٌة                               812

هطتعي          هحوسي تيسهكىي                      ظّطا                               813

هحوس           هحوسي فطز                          فایعُ                              814

هطازػلي        هحوسي گطٍؾي                        واهطاى                             815



ًاصط           هحوسي ّا                           الِْ                               816

هؼطفت الِ      هحوسیاضي                           خْاًگيط                            817

گل اٍغالى      هحوسیاى                            اوطم                               818

هطتعي          هحوَزظازُ ًيىٌام                   قيطیي                              819

هحوس           هحوَزي                             اتَشض                              820

حيسض           هحوَزي                             هؿؼَز                              821

هحوستمي        هحوَزي هيوٌس                       ػلي                                822

ػثاؾؼلي        هرتاضظازُ                          هحوس                               823

خْاًگيط        هطازي                              الْام                              824

احوس           هطازي                              پيواى                              825

هٌصَض          هطازي                              هعزاز                              826

احوس           هطازي                              هحوسحؿيي                           827

خؼفط           هطازي                              هيثن                               828

ػلي            هطازي                              ؾؼيس                               829

گل اٍغالى      هطازي تطیت                         ؾاًاظ                              830

پطٍیع          هطازیاى لَخِ تگلَ                  ّاخط                               831

ؾيسحؿي         هطتعَي                             ؾيسهحوس                            832

ؾيسیحيي        هطتعَي هْطیعي                      ؾيسػلي هحوس                        833

غالم ػثاؼ      هطتعي یي                           ػليطظا                             834

اتَالحؿي       هطًسي                              هحوس                               835

ػليوحوس        هطٍي                               فایعُ                              836

زاٍز           هؿتَفي ًػاز                        هحوس                               837

هحوَز          هؿگطیاى                            تْويٌِ                             838

هكایري         هكایري                             فایعُ                              839

اوثط           هكطف                               ػطفاًِ                             840

ضظا            هكؼَف                              هيتطا                              841

تْوي           هكفك                               واهليا                             842

هْسي           هكىيي اشضیاى                       اضیا                               843

ػلي اصغط       هصلح تْطاًي                        هصطفي                              844

هحوسػلي        هصيثي                              هحوساهيي                           845

احسالِ         هطلة ظازُ لطذثالغي                 هْسي                               846

ذساوطم         هظفطي                              هْسي                               847

ضحوت           هظلَهي                             تٌْام                              848

هْسي           هؼصَم فالحي                        هطتعي                              849



تْطام          هؼظوي گَزضظي                       اظازُ                              850

هحوس           هؼواضي                             ؾًَيا                              851

ًصطاهلل        هؼواضي                             هحوسّازي                           852

ػلي            هؼيٌي                              هؼيي السیي                         853

ّاقن           همسؾياى زٍگاِّ                     قيَا                               854

هحؿي           همطب ضاظليمي                       هحوسهْسي                           855

ػعت الِ        همؿَهي                             ػوطاى                              856

حؿيي           همصَز                              اهيطحؿيي                           857

ػلي اصغط       هميوي                              ایواى                              858

ؾيسػلي         هله خاللي                          ؾيسضظا                             859

هحوسضظا        هله هحوسي                          ؾاضا                               860

هطاز           هله هحوسي فطازًثِ                  هحؿي                               861

حاخيؼلي        هله همسم                           ضظا                                862

حؿي            هلىي                               ٍحيس                               863

ػليطظا         هلىي                               اهيط                               864

لطتاًؼلي       هلىي اتْطي                         فطظاز                              865

اتَالفعل       هٌتظطي                             هحوسهْسي                           866

اصغط           هٌتظطي ّسـ                         هًَؽ                               867

حويسضظا        هٌصَضي                             هْؿا                               868

هصطفي          هٌصَضي ضاز                         طيثِ                               869

ًصطالِ         هٌصَضیاى                           صٌن                                870

هيطحؿيي        هٌفطزهدطز                          هيطاهيط                            871

حؿيي           هٌگاٍي                             ضظا                                872

ػثاؼ           هَحسي                              ػلي                                873

اصغط           هَؾَي                              هؼصَهِ                             874

هيطػظين        هَؾَي ایَضیك                       ؾيسٍحيس                            875

ؾيسخوال السیي  هَؾَي ظازُ هطويِ                   ؾيسقْاب السیي                      876

ؾيسواظن        هَؾَي فطز                          ؾويِ ؾازات                         877

ؾيسهحوسحؿي     هَؾَي فميِ                         ؾيسُ ظويِ                          878

ػليطظا         هَلَي                              ؾويِ                               879

هحوسؾؼيس       هَلَي ظازُ                         ًيَقا                              880

ػلي            هَهٌي                              هحؿي                               881

غالهحؿيي       هَهٌي                              اتٌا                               882

غالهطظا        هَهٌي طاهِ                         صسف                                883



ضظا            هَهي ًٍس                           حؿيي                               884

هحوس           هْاخطي هدس                         ػلي                                885

احوس           هْسٍي                              هطین                               886

هحوسػلي        هْسٍي ظفطلٌسي                      ؾويطا                              887

ظیي الؼاتسیي   هْسٍي وَظُ تيطاتي                  هْسي                               888

صازق           هْسي پَضوليثطي                     هْسي                               889

احوس           هْسي ًػازوياؾطي                    صغطي                               890

ضحين           هْطاتي                             هحوس                               891

ػلي            هْطتاى گْطٍیي                      فاطوِ                              892

فطٍز           هْطزاضلایوماهي                     گلطیع                              893

ؾيسػلي         هيطالواؾي                          اظازُ ؾازات                        894

حؿي            هيطتالطي                           ؾيسحؿي                             895

حؿيي           هيطتمي ظازُ                        هؿؼَز                              896

اؾسالِ         هيطظازُ وَّكاّي                    هؿؼَز                              897

زاٍز           هيطظاػلياى                         طٌاظ                               898

وطین الِ       هيطظایي                            ًاصط                               899

ػثسالِ         هيطظایي                            فطقاز                              900

ػليوطاز        هيطظایي                            هيثن                               901

غالهطظا        هيطظایي گيؿىي                      ظّطا                               902

غالهطظا        هيطظایي همسم                       هطتعي                              903

ؾيسهدتثي       هيطًػازتطٍخٌي                      ؾيسهْسي                            904

ؾيسحؿي         هيطّاقوي                           ؾيساهيط                            905

ؾيستالط        هيطّاقوي                           ؾيساهيط                            906

ؾيستمي         هيطي طاهِ                          الِْ ؾازات                         907

واظن           هيٌاواض                            حؿيي                               908

ػثساهلل        هيًَس                              فایعُ                              909

تالط           ًازضي                              حاهس                               910

اهيي اهلل      ًازضي قطیف                         صازق                               911

خَاز           ًازػلي                             ؾؼيسُ                              912

ػلي            ًاطمي                              اهيطحؿيي                           913

ػلي            ًاظطي فيٌي                         هؼصَهِ                             914

هحوسصازق       ًاظوي ٍضظلاًي                      هحوس                               915

احوسضظا        ًثاتي ضٌّي                         الْام                              916

حؿيي           ًثاتي ؾطاٍاًي                      ظّطا                               917



تمي            ًثي                                ؾىيٌِ                              918

احوسػلي        ًدفي                               خَاز                               919

ػلي            ًرؿت                               فطیسُ                              920

ؾيساتَلفعل     ًصطاللْي                           هطین                               921

غالهطظا        ًصطالْي ؾلواًي تيكِ                طلؼت                               922

تاتا           ًصيطظازُ ذَضخؿتاى                  ّازي                               923

اضغًگ          ًصيطي                              هحوس                               924

ػعیعاهلل       ًصيطي                              فاطوِ                              925

فيط الِ        ًصيطي فيطٍظ                        اتَالفعل                           926

حثية الِ       ًظاهي                              اتَالفعل                           927

تيوَض          ًظطي                               فاطوِ                              928

حؿيي           ًظطي ًيا                           تاته                               929

ضاظهيه         ًظطیاى ظضًِ                        هليا                               930

هصطفي          ًؼيوي                              حؿي                                931

ػثاؼ           ًفطي                               اػظن                               932

هحوَز          ًمية ظازُ قْطتاتىي                 ؾيٌا                               933

قؼثاًؼلي       ًىًَام                             ضظا                                934

َّقٌگ          ًواظي                              ؾْيال                              935

ػثاؼ           ًَضػلي                             ؾْيال                              936

اػظن للي       ًَضٍظي                             یؼمَب                              937

اتَالحؿي       ًَضٍظي                             حاهس                               938

هحطم           ًَضٍظي                             پطیؿا                              939

حؿيٌؼلي        ًَضٍظي                             حاهس                               940

احوس           ًَضي پَض                           ظیثا                               941

تاتا           ًَضي زیعج                          ؾؼيس                               942

حؿيي           ًَضي لٌسواًلَ                      ػليطظا                             943

هحوس           ًَظاز                              پطي                                944

هْسي           ًَقازي                             ضظا                                945

ًاصط           ًَػي                               اهيطهؿؼَز                          946

حؿي            ًياظي                              احوسضظا                            947

ػلي اوثط       ًيعاضي                             ػلي اصغط                           948

یؼمَب          ًيؿي                               هيٌا                               949

ػلي اصغط       ًيه ذَاُ                           ًيوا                               950

حؿيي           ًيه ظاز                            تٌْام                              951



ؾياٍـ          ًيه ًػاز                           ؾاهاى                              952

تْوي           ًيىوطز                             ایيي                               953

ػثساهلل        ًيىَواض                            حويسضظا                            954

هحوسحؿيي       ًيىَیي                             قْاب السیي                         955

اؾوؼيل         ٍاحسي ذاضیىي                       همسؾِ                              956

ؾيسهصطفي       ٍاحسي همسم                         ؾيسُ ًؿا                           957

فطیسٍى         ٍثَلي                              افؿاًِ                             958

ػلي حؿي        ٍثيمي ووال                         اتاؾط                              959

ػلي            ٍضچِ یي                            ؾاهاى                              960

حؿيي           ٍضٍاًي فطاّاًي                     حؿي                                961

ضخة ػلي        ٍصالي اؾتَاض                       حؿيي                               962

ػلي            ٍطي زٍؾت                           ؾاضا                               963

ًصطالِ         ٍفایي                              اهيط                               964

خَاز           ٍويلياى                            هطین                               965

غالهؼلي        ٍلي ًػاز                           ػلي                                966

تيوَض          ٍليلَ                              قيطیي                              967

لاؾن           ّازي                               هْسي                               968

حؿي            ّازي ظازُ                          ضظا                                969

ػلي            ّازیاى خؼفطي                       ًگيي                               970

حؿيي           ّازیرَاُ هػزّي                     هطخاى                              971

حكوت الِ       ّاقوي فيطٍظوَّي                    ؾواًِ                              972

ؾيسفایع        ّاقوي گلپایگاًي                    ؾيساهيطحؿيي                        973

زضٍیف          ّساًٍس                             ػثاؼ                               974

هحوسضظا        ّسایت                              ّاًيِ                              975

هحوسػلي        ّسایتي قْيساًي                     فطیسٍى                             976

گل تاال        ّوت ؾاضیراى تگلَ                   هطخاى                              977

ًازض           ّوتي                               هطتعي                              978

هحوسضظا        ٌّطٍضقاّطٍزي                       هحؿي                               979

شات الِ        ٌّطٍضًيا                           هحوس                               980

هحوَز          َّقوٌس                             ایواى                              981

حويسضظا        َّقوٌس                             ػثسالطظا                           982

ػلي اوثط       یازگاض                             ضیحاًِ                             983

غالهطظا        یاضاحوسي                           ػلي                                984

غالهطظا        یاؾاى                              اًَـ                               985



تْطام          یاؾي                               اهيطضظا                            986

هحوساتطاّين    یاؾيي هْط                          اوثط                               987

یاٍضي          یاٍضي                              ؾداز                               988

اؾواػيل        یحيي ظازُ                          ازضیؽ                              989

غيثؼلي         یسایي اهٌاب                        خَاز                               990

هيطػطا         یعزاى قٌاؼ                         فطظاًِ                             991

اتطاّين        یعزاًي                             اتَالفعل                           992

صفط            یعزي ًػاز                          اؾيِ                               993

ػثسالؼلي       یؼمَتي                             هطظيِ                              994

ػثاؾؼلي        یؼمَتي                             اهيط                               995

تطات           یىِ ذاًي                           هطتعي                              996

طاّط           یَؾف هطَضُ                         هحوسصازق                           997

هحوساهيي       یَؾفي                              ػلي                                998

ؾيسهحوس        یَؾفياًي                           ًدوِ ؾازات                         999

اصالى          یًَؿي                              هحوس                               1000
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