
نتایج آزمون نمونه دولتینحوه اعالم  ور که می دانید مدارس نمونه دولتی یکی از مدارس مشخص شده است. همانط  

ند و به همین دلیل بسیاری از دانش آموزان به دنبال ورود به این مدارس هستند. سطح باالی کشوری محسوب می شو

قبل از اقدام برای ثبت نام در آزمون نمونه دولتی دانش آموزان ابتدا باید از شرایط مورد نیاز برای ثبت نام در این  

آزمون مطلع شده و سپس برای آن اقدام کنند. عالوه بر این مرحله، اطالع از چگونگی ثبت نام نیز مهم است. پس از  

ثبت نام و طی کردن تمامی مراحل آن دانش آموزان باید منتظر اعالم نتایج بمانند. ما در ادامه این مطلب قصد داریم به  

پردازیم و به تمامی سواالت شما در رابطه با زمان اعالم نتایج و نحوه  بررسی نحوه اعالم نتایج آزمون نمونه دولتی ب 

 .اعالم نتایج پاسخ دهیم

  

 : اطالعیه

نتایج آزمون نمونه دولتی  در حال حاضر مشخص نیست؛ اما پیش  1402-1401برای سال  

 .بینی می شود در مرداد ماه نتایج آزمون سال جاری مشخص شود

  

  

هفتم و دهم - اطالع از لیست   اطالع از اعالم نتایج آزمون نمونه دولتی  جهت مشاهده و

 با شماره های زیر تماس بگیرید ذخیره های مدارس نمونه دولتی

 (تماس از استان تهران) 9099072952  تماس از سراسر کشور و 9099072952

شب 12صبح الی   8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد و صفر پاسخگویی از   

  

  

1402- 1401زمان اعالم نتایج آزمون نمونه دولتی   

اخبار موجود هنوز اطالعیه ای در رابطه با زمان اعالم ننایج آزمون نمونه دولتی مشخص نشده است. طبق آخرین 

روزه پس از برگزاری آزمون  15الی  10اگرچه طبق روال سال های گذشته پیش بینی می شود این زمان در محدوده 

 .باشد

و هماهنگ برگزار خواهد شد. اما زمان   آزمون ورودی مدارس نمونه نیز در همه استان ها تاریخی مشخص داشته

 .اعالم نتایج هر استان متفاوت بوده و در سایت های استان های مربوطه اعالم می شود

  

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d9%88-%d8%af%d9%87%d9%85/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/


 

  

  

آزمون نمونه دولتی   نحوه اعالم نتایج   

از طریق سامانه اعالم نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی اعالم شد، دانش آموزان   نحوه اعالم نتایج آزمون نمونه دولتی 

ت اطالع رسانی نمونه دولتی استان خود مراجعه نمایند همان طور که اطالع  گرامی می توانند جهت اطالع از آن به سای

تان ها جهت ثبت نام دانش  دارید آزمون نمونه دولتی به صورت استانی مجزا برگزار می شود و هر یک از مراکز اس

و اعالم نتایج اینت رنتی خواهد داشت، به عنوان مثال سایت اعالم نتایج  آموزان استان یک سامانه ثبت نام نمونه دولتی

بود که داوطلبان محترم جهت ثبت نام و اطالع از  tehranedu.irآزمون مدارس نمونه دولتی تهران در سال گذشته 

 . نتایج می توانند به این سایت مراجعه نمایند

  

مطابق سنوات گذشته آزمون نمونه دولتی فقط به صورت اینترنتی اعالم خواهد شد و نکته قابل توجه  اعالم نتایج نیز 

دانش آموزان و اولیای گرامی که نسبت به زمان آن نگران هستند این است که زمان آن حدودا پس از پانزده الی بیست  

خواهد بود و نکته مهم تر اینکه دانش آموزانی که نام آن ها در اسامی قبول   روز پس از برگزاری آزمون نمونه دولتی

اعالم نشده است ممکن است اسامیشان در لیست ذخیره آزمون نمونه دولتی باشد، شانس   شدگان آزمون نمونه دولتی

برای این دانش آموزان نسبتا کمتر است و صرفا اگر داوطلبی که در اعالم نتایج آزمون مدارس نمونه  قبولی آزمون 

دولتی قبول شده است انصراف دهد یا نتواند مراحل ثبت نام خود را تکمیل نماید دانش آموزانی که اسامی شان در لیست 

 .ذخیره موجود است جایگزین خواهند شد

  

ن گفت اعالم نتایج حدودا اوخر تیرماه انجام خواهد گرفت لذا داوطلبان محترمی که در آزمون به صورت تقریبی می توا

مون تیزهوشان در صورت عدم قبولی در این  مدارس تیزهوشان نیز شرکت کرده اند می توانند پس از دریافت نتایج آز

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://azmoon.tehranedu.ir/
https://irantahsil.org/category/%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://irantahsil.org/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/02/نتایج-ثبت-نام-مدارس-نمونه-دولتی.jpg


مدارس  الزم به ذکر است سیستم آموزشی آزمون می توانند منتظر اعالم نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی باشند ضمنا 

به طور کامل با مدارس سمپاد متفاوت است از جمله تفاوت های این مدارس در ظرفیت پذیرش مدارس  نمونه دولتی

نمونه دولتی ایست که باالتر از تیزهوشان است یعنی اگر دانش آموزی در آزمون تیزهوشان قبول نشد امکان قبولی در 

نمونه دولتی برای وی وجود خواهد داشت اعالم نتایج آزمون . 

  

  

 

  

  

 سایت اعالم نتایج آزمون نمونه دولتی 

 به اطالع کلیه داوطلبان محترم ثبت نام در مدارس نمونه می رسانیم سایت از طریق سامانه ثبت نام به آدرس

nemoone.medi.ir نتایج آزمون هر استان از سایت   انجام خواهد گرفت ضمناً در سال های گذشته مشاهده شده که

اعالم نتایج همان استان اعالم می گردد لذا دانش آموزان گرامی می توانند جهت اطالع از جزئیات با مرکز ایران  

و از نتایج مطلع شوند، نتایج همانند سنوات گذشته حدودا پس  9099072952تحصیل تماس حاصل نمایند شماره تماس 

پس از برگزاری آزمون نمونه دولتی روی سایت هر استان به صورت جداگانه قرار خواهد  از پانزده الی بیست روز 

گرفت، دانش آموزان و اولیای گرامی برای اطالع می توانند به واحد قبولی مراجعه حضوری داشته و روند ثبت نام  

 .خود را تکمیل نمایند

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/02/سامانه-اعلام-نتایج-آزمون-نمونه-دولتی.jpg


و یا با مرکز تماس حاصل کنند  های زیر مراجعه کردهداوطلبان گرامی جهت استعالم قبولی خود باید به سامانه  . 

  

 سامانه های مربوط به اعالم نتایج مدارس نمونه

 آدرس سامانه استان

 azmoon.eamedu.ir آذربایجان شرقی 

 snj.awaedu.ir آذربایجان غربی 

 ilam.natije.ir اردبیل

 sanjesh.isfedu.ir اصفهان

 azmoon.albmedu.ir البرز

 ilam.natije.ir ایالم

 sanjesh.buedu.ir بوشهر 

 azmoon.tehranedu.ir تهران

 sanjesh.teo.ir تهران )شهرستان ها( 

 sanjesh.chbedu.ir چهارمحال و بختیاری

 azmoon.skedu.ir خراسان جنوبی

 10.69.78.13 خراسان رضوی 

 azmoon.nkhedu.ir خراسان شمالی 

 azmoon.khouzedu.ir خوزستان



 sabtenam.zanjanedu.ir زنجان

 iranschl.ir سمنان

 78.38.114.105 سیستان و بلوچستان

 sanjesh.farsedu.ir فارس

 nemooneh.qazvinedu.ir قزوین

 qom.natije.ir قم

 10.249.7.204 کردستان

 sanjesh.kermanedu.ir کرمان

 azmoonkedu.ir کرمانشاه 

 azmoon.kbedu.ir کهگیلویه و بویراحمد 

 nemooneh.goledu.ir گلستان

 sanjesh.giledu.ir گیالن

 lorestan.natije.ir لرستان

 217.219.172.53 مازندران

 markazi.natije.ir مرکزی

 10.187.50.22 هرمزگان

 hamedan.natije.ir همدان 



 result.yazdedu.ir یزد

  

  

 زمان برگزاری آزمون نمونه دولتی 

رسانیم که آزمون نمونه دولتی نهم به دهم احتماالً در اوایل تیرماه برگزار خواهد شد.  میبه اطالع داوطلبان گرامی 

و یا آزمون نمونه دولتی نهم، ملزم به ورود به  ثبت نام آزمون نمونه دولتی ششم داوطلبان گرامی متقاضی شرکت در

امانه ثبت نام و اعالم نتایج استان مربوطه و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نمونه دولتی می باشند ضمنا شایان س

شود حدودا یک هفته پس از دریافت  ها نیز کارت ورود به جلسه آزمون، در مدارس توزیع میذکر است در برخی استان

 . کارت جلسه آزمون برگزار خواهد شد

  

  

 

  

  

  شرایط انصراف از تحصیل پس از اعالم نتایج

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b4%d9%85/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b4%d9%85/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b4%d9%85/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/02/مراحل-اعلام-نتایج-مدارس-نمونه.jpg


می رسانیم که ثبت نام در این مدارس صرفا با قبول شدن در   به اطالع کلیه داوطلبان محترم ثبت نام نمونه دولتی هفتم

آزمون نمونه دولتی تکمیل نخواهد گشت و ثبت نام نهایی زمانی انجام می شود که دانش آموزان با توجه به آدرس 

مدارک ثبت نامی خود را حضورا در واحد ثبت نام تحویل دهد و نسبت به پر کردن فرم های ثبت  مدارس نمونه دولتی

خود را تکمیل نکند  نام اقدام نماید ، در صورتی که دانش آموزی در اعالم نتایج نمونه دولتی قبول شود و مراحل ثبت نام 

کلیه  به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد و یکی از دانش آموزان لیست ذخیره به جای وی جایگزین خواهد شد

نسبت به تکمیل مدارک در واحد قبولی اقدام نمایند در   دانش آموزان محترم می بایست پس از اعالم نتایج نمونه دولتی

ل طلقی خواهد شدغیر این صورت ثبت نام وی باط  . 

  

  نحوه اعتراض به نتایج

رسانیم که بعد از اعالم نتایج، زمانی را جهت اعتراض به نتیجه آزمون اختصاص داوطلبان گرامی به استحضار شما می

دهند تا دانش آموزانی که به نتیجه آزمون نمونه دولتی معترضند، اعتراض خود را اعالم نمایندمی اعالم زمان  .

ها این امکان فراهم است که در همان لحظه اعالم نتایج احتماال در نیمه دوم تیرماه خواهد بود. در برخی استان اعتراض

بایست متوجه باشند که نحوه ثبت اعتراض آزمون ، اعتراضشان را ثبت نمایند. در نتیجه دانش آموزان معترض می

ثبت نام استان خود مراجعه و با استفاده از کد رهگیری و کد ملی  بصورت الکترونیکی است و دانش آموز باید به سایت 

 .دانش آموزی خود وارد بخش اعتراضات شده و اقدام به ثبت اعتراض نمایند

  

  

 

  

 : سخنی با دانش آموزانی اسامیشان اعالم نشده

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85/
https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85/
https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85/
https://irantahsil.org/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/02/نتایج-شرکت-در-آزمون-مدارس-نمونه.jpg


بخواهید که به این آزمون بعنوان هدف توانند به این دانش آموزان بکنند. باید از فرزند خود بیشترین کمک را والدین می

توانند در های بسیاری در راه است که میغایی و نهایی نگاه نکنند و عدم قبولی در آن به منزله آخر دنیا نیست و آزمون

 .آنها به موفقیت برسند

نده آنها نابود شود .  شود که آیدانش آموزان باید توجه داشته باشند که قبول نشدن در آزمون نمونه دولتی ، موجب نمی

را ندارند در همان مدارس عادی تحصیل میکنند و   شرایط ثب ت نام در مدارس نمونه دولتی بسیاری از دانش آموزان که

با تالش و کوشش در بهترین دانشگاه های کشور قبول می شوند و به مسیر موفقیت خود ادامه می دهد . برای آگاهی از  

 . شهر خود با مشاوران مرکز در تماس باشید آدرس مدارس نمونه دولتی

خوانند. بسیاری از دانش آموزانی هم  ها را می کنند و حتی در بهترین دانشگاه، بهترین رشتهمدارج موفقیت را کسب می

توانند در دانشگاه و رشته مورد نظر خود قبول شوند. در نتیجه عامل اند نمیمدارس نمونه دولتی درس خوانده که در

های بسیار در زندگی آنها اصلی موفقیت دانش آموزان تالش و هدف آنها در جهت موفقیت است که موجب موفقیت

تالش برنداشته و به مسیر موفقیت تان ادامه دهیدنخواهد بود پس دست از  شود و صرفا موفقیت دیدن نامتان در می . 

  

  

 : اطالعیه

پس از اعالم نتایج آزمون، افرادی که برای ثبت نام مراجعه نمی کنند یعنی از تحصیل در این 

 .مدارس انصراف داده اند و بعد از آن حق اعتراض نخواهند داشت

  

 اخبار پیرامون اعالم نتایج مدارس نمونه دولتی  

 آزمون جانمایی پایه نهم به دهم مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران

در این خبر آمده بود که تاریخ های دوم و هشتم شهریور برای ثبت نام در مدارس مشخص شده و افرادی که مراجعه  

 .نکنند انصرافی محسوب خواهند شد

شهر تهراننتایج آزمون ورودی دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی   

در این خبر زمان ثبت نام و ثبت اعتراض مدارس نمونه شهر تهران مشخص شده و در آن آمده بود، قبول شدگان جهت 

 ثبت نام

 .می توانند روزهای ششم و هشتم شهریور اقدام کنند

  نتایج آزمون ورودی دبیرستان های فرهنگ شهر تهران

دبیرستان های فرهنگ باید روز اول شهریور برای ثبت نام اقدام کننددر این خبر آمده بود که پذیرفته شدگان  . 

  

  

 خالصه مطلب

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://irantahsil.org/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/


ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی جزییات نحوه اعالم نتایج مدارس نمونه دولتی در سایت اعالم نتایج آزمون 

در زمان مقرر منتظر اعالم نتایج باشند.  افرادی که برای ثبت نام در مدارس اقدام می کنند، باید   ه دولتی بپردازیم.نمون

پس از اعالم شدن نتایج افرادی که واجد شرایط ثبت نام د ر مدرسه هستند، با ارائه مدارک مورد نیاز می توانند تحصیل  

خود را آغاز کنند. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در خصوص نحوه مشاهده نتایج و 

ه ثبت اعتراض و یا نتایج ثبت نام مدارس نمونه دولتی داشتید، می توانید با کارشناسان ما برای دریافت اطالعات  یا نحو

 .بیشتر تماس بگیرید

  

  

هفتم و دهم - اطالع از لیست ذخیره   اطالع ازجزییات نتایج مدارس نمونه  جهت مشاهده و

 با شماره های زیر تماس بگیرید های مدارس نمونه دولتی

) 9099072952  تماس از سراسر کشور و 9099072952 تهرانتماس از استان   ) 

شب 12صبح الی   8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد و صفر پاسخگویی از   

  

 

https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/

