
 

 

 تخص داستاًی

 سدیف فیلن ًام کاسگشداى ضْشستاى

  .1 تلخ اسواعیلی یذجم شیشاص

  .2 کادیالک جعفشی هصطفی،  هقذم سبیع علیشضا اساک

  .3 آتَ شاکشی اهیشحسیي ، آبادی اهیي هحوذسضا کاشاى

  .4 اهیشعلی قٌبشیاى شیَا شیشاص

  .5 پیشهشد سٌگیي خَاب پَس هصطفی سستن شیشاص

  .6 آفشیٌص پست دضٌام پَس علیخاى شاّیي اصفْاى

  .7 خیس گشتِ داٍدی هحوذ هشْذ

  .AMOUR 8 ًَسٍصی طائل  کْک

  .9 خًَاب فٌْذسی هعلن ابشاّین بیشجٌذ

  .10 دیٌگ صادُ ّادی هحسي شیشاص

  .11 صالن هي ًادسی َّهي شْش شاّیي

  .12 چطن ٍلی هْشاد قن

  .13 اهیش تشای حکوی هحوذجَاد قن

  .14 خَش سٍص یک ابَرس عششیا علی قن

  .15 ایٌجام هٌن صحافی عاهل اهیش هشْذ

  .16 سٍم چت هحوذی هجتبی کشج

  .17 ّفتن ًژاد غالم سیٌا کشج

  .18 پیَاس شیخی ًاصًیي کاصسٍى

  .19 گاٍّا هیاى دس جایی آبادی فالح حسیي , حسیٌی هحوذعلی کشج



  .20 ًشگس عسکشی هعصَهِ هشْذ

  .21 هتاستاص صفایی سعیذ کشج

  .22 پٌاّگاُ سٍیا قَاهی هعصَهِ اصفْاى

  .23 کَسی کذخذایی هیالد اصفْاى

  .24 ًَساجاى ًَسی هْذی کشج

  .25 تلِ اخالصی شیشیي اصفْاى

  .26 اسدیثْطت هاُ دس هشگ هحوذی هیالد قن

  .27 هاسک عٌاًی ّادی بیشجٌذ

  .28 آفل سًجبش سشیذی ابَالفضل , صادُ هَسی هْذی کشهاى-اًاس

  .29 خطَس ًاهقی هحوذیاى هحوَد هشْذ

  .30 جٌَى جٌگ عطك حقاًی ًجیبِ اصفْاى

  .31 آٌّی آسواى صیش صادُ کَسٍش هلیحِ هشْذ

  .32  گشیض عباسی سیذهحوَد شْش شاّیي

  .33 عسل ضْش االهیٌی سٍح هحوذهعیي کاشاى

  .34 فشم هَلتی صذیق اهیش هشْذ

  .35 تادتادک داستاى یضداًی بْشٍص اصفْاى

  .36 تٌْایی باقشی هیثن اصفْاى

  .37 ضذضشتِ تبشیضی عادل هشْذ

  .38 ًیٌَ ال اهیذی پیواى فَالدشْش

  .39 پالت حذیث جاّذپشی شیشاص

  .40 خَسی خَد اصل ششیفی سیذهحوَد قن

  .41 سشالک حسٌی هْشداد سفسٌجاى

  .42 تک تخ ای ًشُ ًشگس اصفْاى

  .43  پیٌگ دٍضیة هیشصایی اسواعیل قن

  .Ww iii  44 هیثن باقشی اصفْاى



 

 هستٌذتخص 

 سدیف فیلن ًام کاسگشداى ضْشستاى

  .1 سفت تایذ صوذی علی کشج

  .2 صٍسٍ اًتظاس دس حیذسی هحوَد شیشاص

  .3 غالم هغاس بیطشفاى علی قن

  .4 سٌگی خاًِ پشست یضداى هحوذعلی اساک

  .5 تاتایی هظفش حسیٌخاًی ّضاٍُ اساک

  .6 اجاق بلٌذًظش علی شیشاص

  .7 طاسًٍِ هیشصایی هْشاى هشْذ

  .8 چیاى ضَاى هْشآفشیي سضا هحوذ کشج

  .9 اتَپیا قشقائی پَسکشکَلی صالح شیشاص

  .10 اتشیست اشخاًِ طاّشی الِ حجت ًَسآباد

  .11  ًخی دیَاسّای بیذی عوشاًی عباس سبضٍاس

  .12 خیاتاى آلای کاظوی هاصیاس حیذسیِ تشبت

  .13 ًاصگل دّستاًی هحوذسضا قن

  .14 آتشیضاى حیذسی عباس گٌاباد

  .15 فلضی توام هضشاب دیٌاًی جعفشی هجیذ ،صالحی ایواى اصفْاى

  .16 صهاى اص خاسج تقذسی علی اصفْاى

  .17 هادسی پزیشفتِ اهیش سفسٌجاى

  .18 تیذاد خلف بٌذی هحوذسضا کشج

  .19 آیساى بشاتی هحوذ بیشجٌذ

  .20 تٌْا ّای تي بیاتی اهیش ًیشابَس



 

 پَیاًواییتخص 

 سدیف فیلن ًام کاسگشداى ضْشستاى

  .1 جادٍیی اسفٌج شوسی احساى کشهاى

  .No war 2 آساًی شفیقِ هشْذ

  .3 پاپیتال راکشی ًشگس کشج

  .4 جالَت ٍ داٍد گائیٌی سعیذ قن

  .5 خَى ٍ ًفت سیستاًی کاٍُ شیشاص

  .6 کاغزی پشًذُ هحوذی ساضیِ شیشاص

  .7 لسوت ساسٍقی حسي اساک

  .8 رّي کالیی هحبَبِ قن

 

 

 

 

 تجشتی تخص

 سدیف فیلن ًام کاسگشداى ضْشستاى

  .1 آًاتاس هٌصَسآبادی هصطفی فسا

  .2 کٌٌذ ًوی سکَت ّا آیٌِ خَشاٍی اهیش آباد ًجف



  .3  تشاگَدیا تٌگستاًی هْذی شیشاص

  .4 تعویذ ّای گلَلِ حجتی صیَس اصفْاى

  .5 پاسچِ هتش چٌذ اهیشی آسش گٌاباد

  .6 ًگشٍ کاًتَ اهیشی آسش گٌاباد

  .7 سشاب کالیی هحبَبِ قن

  .8 تاد قوبشیاى سویشا تْشاى

  .9  تطش دیذ اص فشاتش اعتقادی هحوذسضا حیذسیِ تشبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخص التثاسی  سیٌوا ٍ ادتیات



 سدیف فیلن ًام کاسگشداى ضْشستاى

  .1 ٍتي هشادی حسیٌعلی هشٍدشت

  .2 فیلوشغ سْیلی اهیشهسعَد هشْذ

  .3 تاسیکی اص لثل حٌایی هصیب شیشاص

  .4 لطاس ًِ، تیواسستاى فخش سضایی هسعَد اشتْاسد

  .5 ّا سایِ ّن غالهی فشّاد تْشاى

  .6  سخ ضاُ خیش یاسش ساسی

  .7 تاصهاًذُ ًژاد قبادی فشصاد شیشاص

  .8 کَتاُ هَج اسواعیلی هحوذ تْشاى

  .9 تاسیخ ًَسپَس داٍد تبشیض

  .10 لثش یک اص سْوی چاٍشی اشکاى  کشهاًشاُ

  .11 ّا گَسکي باًصیشی هحسي تْشاى

  .12 سَج یابٌذُ یام تی تْشاى

  .13 هشدم تچِ ًیا ستَدُ جَاد کشهاى

 


