
ین شادباشهای نوروزی  مهربان یار گرایم با گرمتر

 
ایی  5577سال و تقویم  روز شمار 

آریایی میتر  
ی)آدم و حوا  7553-7552برابر با  پادشایه کوروش 2758و ( ذبیح بهروز)زرتشتر  3577و ( عتر  

ایرای   5803 قمری تازی و 1003-1002خورشیدی تازی و  1088زایشی  2822-2821و  

 

 هنگام دیگر شدن 
 به هنگام ايران ساعت 13 و 5 دقيقه و 25 ثانيه روز شنبه 38 اسفند ماه سال 5575 آریایی  برابربا 6 شعبان 1088 شمش تازی و 1002 قمری تازی -  

ی
ای سال 5577 آریایی میتر

 به هنگام تاجیکستان  Saturday, March 20th 2021, 2:37:28 pm  گریز دمحم از مکه به مدینه- و 28 مارس 2821 زایش عیش مسیح
  به هنگام لس آنجلس و ونکوور    Saturday, March 20th 2021, 10:37:28 am  به هنگام پاریس   ساعت ده و 35 دقیقه و 25 ثانیه بامداد بیستم ماه مارس  

Saturday, March 20th 2021, 2:37:28 am     به هنگام نیویورک و تورونتو Saturday, March 20th 2021, 5:37:28 am 

   استاد سیاوش اوستا اندیشه یی ریز و بنیانگزار  1757از سال  سالنامه هفت هزار ساله
ا و مورگان و بخش سینما عیل عبایس  میتر

 
 پیوند های همگای

شهرفرنگ    Institut Awesta 66 av des CHAMPS ELYSEES 7508 Paris France  
Tel :+33 1 45 63 02 63  Email: info@08Paris.Fr    Tel-SMS+Telegram: +336 87 81 61 44   www.Opinion.Pm 

 

iran7000.com -  08Paris.fr  - WWW.OPINION.PM   
نت منتشی  شد دانلود کنید ایی روی اینتر

 گاهشمار پرافتخار سال 5577 آریایی میتر
چه چایی آن بزودی به بازار یم آید یعت  اینکه شما هنوز میتوانید آگیه خود را در آن داشته باشید

 دفتر
 هزینه پر خرج این روزشمار با مهرورزی  ها و آگیه های شما مهربان یاران فراهم میشود
 هم اکنون میتوانید آگیه خود و بودجه در نظر گرفته شده را برای ما روان کنید

 info@08paris.fr و یا اینکه آن الین سفارش خود را در صفرهشت پاریس دات اف آر بنویسید 
 به این ایمیل هم میتوانید با یی پال مهرتان را و یا هزینه آگیه را پرداخت کنید

 مهر ورزیده و این روز شمار را به یاران و خویشان پیشکش کنید
 کمک مایل و یا پرداخت سفارش آگیه

 برای سفارش سالنامه جیتر 
 آدرس پستر

Institut Awesta 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France 
info@08paris.fr  تاین حساب ما در یی پال است برای کمک مایل و یا پرداخت سفارشا  

 

 www.Iran7000.com  سالنامه را از اینجا دانلود کنید 
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http://iran7000.com/
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 نیایش دیگر شدن سال

 

ی اهورا مزدا  آفریننده دانا و توانای ما تو هستر و هر دیگرگوی  و شدی  در گزینش تو ا
ی     و با خواست و کوشش و تالش ماست یاری کن ما را بسوی برتری و بهتر  

ده روزها و شبهانای گردان        ای دیگر سازنده ی دلها و دیده ها  
ین بودنها       ای دیگر سازنده ی بودنها و تواناییها دیگرگون ساز بودنمان را به بهتر  

مهرورز و شادی آفرین و آرامش بخش و یار  ر در جهان با نییک در پندار و گفتار و کردا
 و منف  اندیشی را در خود کشته و همیشه  و حسادت و کینه  جو باش

 
و منف  باف

 امیدوار و خوش بی   باش

 نیایش نوروزی
درود بر  اهورا مزدا  پروردگار بزرگ دانائی  و توانائی که نور و روشنائی را در  سیایه و تارییک آفرید و این دو را از هم، 

  .دیگر نمود و فرمان به ستایش نور داد که نیکو بود
وز ، بودای انسان ساز، کوروش  ا، زرتشت، اسپارتاکوس پتر ، میتر درود بر پیام آوران آزادیبخش و خردمند و مهرگستر

 اهورائی را از تازش و یور شبیگانگان از دیروز 
ی آزادیبخش و رهاننده ی جانباز، مائی و مزدک برابرجو  و رسارائی که رسزمیر

  .تا به امروز پدافند بودند
ی  از، مولوی فرزند بلخ و بخارا، عیر وز پاریس، حافظ رند شتر درود به بابک خرم دین، خیام کیوان نیشابوری، فردویس پتر

القضات، سهروردی. درود بر کرسوی و دشتر . درود بر کوروش آریامنش. درود بر زرتشتها و تشت زرین آرامش، 
 آسایش، آگایه، خرد و دانش

درود بر یزدان پاک که با مهر و مهربائی رامش آفریتی و شادی و عشق را در هر کجای این جهان زیبا برای هر اندیشه و 
با هر ریشه با پیمان به پیوند دلها برایمان بیادگار گذاشت تا شب تاریک را به نور خورشید، زمستان رسد را به بهار 

، خشم و کینه را به گذشت و بخشش بسپاری. ، تنهائی را به همرایه، درد را به تندرستر
ی  رسست 

امون خورشید پرفروغ و  ی بر پتر ی و زیبائی که جهان و هستر پایان گردش ساالنه زمیر پروردگارا در این هنگام دل انگتر
ید همه ما با هم همآوا و همدل ازتو ای خداوند دانائی و توانائی و رامشخوایه و آرامش   آذرخش هستر را جشن میگتر

، شادی و مهربائی هستیم  گستر خواهان روزها، هفته ها، ماهها و سالهای رسشار از آرامش، آسایش، تندرستر
مهربان یاران در این سال نو به جستجوی تنگدستان و تهیدستان کوچه و خیابان و شهر و روستای خود بروید و  

اب و آشامیدئی خویش را با آنها بخش کنید یتی و شهد و شام و رسر  شتر
تنگدستیها و تهیدستیها و نیازمندیهای بسیاری از این مهربان یاران را شما نیم بینید پس باید در ئی آنها بگردید و در  

انید   پنهان و در تارییک یاریشان کنید و سفره مهر و عشق و روشنائی و لبخند را در خانه هایشان بگستر
 به شما مهربان یاران                       سیاوش اوستا

ی
ای  میتر

ی
ین شادباشهای نوروز  آریای  با گرمتر

   
 



 برای آگایه بیشتر از تاری    خ هفت هزارساله آثار سیاوش اوستا را بخوان
www.Amazon.fr     www.Awesta.Fr  

 

   

 

 
 

www.Iran7000.com 
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وز آتشبان گنبد های طال و ) زدند آتش را هم یم -دو نفری بودند که از دو منار کنار هر آتشگاه  پت 

وز  بدین رو چهره (دومنار در کنار بنشانه آتشگاه ها ساخته شده است پس  -سوخته و سیاه بود پت 
ا وعمو نوروز در  از تازش تازیان حاجر را اضافه کرده و برای زنده نگاهداشیر  نوروز بهمراه عمو میتر 

ا که در  وز را میداده و مردم به آنها پاداشت و عمو نوروز  عمو میتر کوچه و خیابان  نوید نوروز پت 
دادند بابا نوئل نام گرفت به کودکان هدیه یم بغر   

 

 
 
ی
  امسال پیشکش میشود به روان پاک سه اندیشمند توانای آریای

ی
ای  تقویم آریایی  میتر

ضا پهلوی  استاد  هوشنگ سیحون  و  پرنسس لیال و شاهزاده علت 

    
 

Iran7000.com تقویم را رایگان از اینجا دانلود کن 
 
 

Mars 2020  ائی  رجب
ماه فروردین  روز شمار سال   5577  آریائی میتر  

 Sunday (dimanche) 21 52 ی روز رس  جشن نوروز وش خلییل روز جهائی زمیر   یکشنبه  شیدمهر  1 
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March  
 شعبان

   
 

 فروردین ماه 

 Monday 

 (lundi)  
11 

 

5 
 

 جشن نوروز
 آب 

 
روز جهای  

دو شنبه مه شید 2  

Tuesday  
(mardi) 

 جشن نوروز 7 12
 هواشنایس. روز پروین اعتصایم 

 
روز جهای سه شنبه بهرام شید 3   

Wednesday  

(mercredi)  
یادرروز اسماعیل دمحمی. جشن نوروز 18 12 چهار شنبه  تت  شید 4   

Thursday 

 (jeudi) 
ن نوروزجش 11 12  

 تئآتر. یادروز منوچهر همایونپور 
 
روز جهای  

پنج شنبه اورمزدشید 5  

Friday 

(vendredi)  
آدینه ناهید شید 6 جشن زادروز زرتشت 12 12  

Saturday  
(samedi) 

12 13 
 

وزجشن نور   
ی. یادروز عصمت صفوی  نیکتاج صتر  

شنبه کیوان شید 7  

Sunday  
(dimanche) 
 

تاسی   سپنحادروز ی .جشن نوروز 10 18 یکشنبه مهر شید 8   

 

ین افتخار هفتهزار ساله ماست  بنام آفریدگاری که هستر را با اندیشه و خرد و مهر آفرید باور به اهورامزدا بزرگتر
در نگاه سیاوش اوستا پاسخور آئی   اوستا و نوین زرتشتیان جهان- زرتشت دین نیاورد و هرگز 

نگفت که از سوی اهورامزدا آمده است و به او وج میشود او برای برانگیخیر  خرد انسان 
 کنیم و با اهریمن آفریده 

ی
برخاست تا با سه نییک بهشت را همینجا بسازیم و در آسایش زندگ

خداوند نیست در ستت   دائم و لحظه ای باشیم تا گهنام-جهنم-انسان را در همینجا نابود کنیم  
 روان انسان جاری و ماندگار است

 

 - هفت هزار و هفتصد سال تاری    خ تمدن و 
 
ایی  -5803 ایرای

سالنامه و گاهشمار 5577 آریایی میتر
 است که با پاسداشت تالشهای ستاره شنایس کیوان پاریس که با نام حکیم عمرخیام در 

 
شهریگری ایرای

زایش و و ( فردا که از این دیر کهن در گذریم با هفت هزار سالگان رسبشیم)جهان شناخته شده است 
ا نخستی   تشت زرین که اندیشه او پایه گزار آفرینش نخستی   شهریگری و تمدن در ایرانوی    چ و 

پیدایش میتر
فالت ایران بوده است و شایسته بودن گزینش تاری    خ استاد ذبیح بهروز که با رصد واپسی   زرتشت در 

ش اوستا از اندیشه و تاری    خ سال پیش گزینش شده است و در یی پژوهشهای نوپردازانه استاد سیاو  3575
 از تاری    خ هفتهزارساله دو کتاب آئی   اوستا و من با 

و تمدن کهن ایران  پدید آمده است  برای آگایه بیشتر
. خدا رقصیدم اثر استاد سیاوش اوستا  را بخوانید  
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AVRIL  
 فروردین ماه   شعبان

 Monday  
(lundi)    

29 22 

 
یادروز لرتا نوشی    .جشن نوروز دو شنبه مه شید 9   

Tuesday 

 (mardi) 
30 22 

 
 . جشن نوروز

 
یادروز گرشاسب رئوف سه شنبه بهرام شید 10   

 
Wednesday  
(mercredi) 

                     .جشن نوروز 22 21
 
یادروز آذر دانشی کرمای

شنبهچهار  شید تتر  11 جمادی الثائی   

Thursday 

 (jeudi) 

Avril 

1 
صنعتر عیل اکتر . یادروز عزیز بهادری .جشن نوروز 28 شنبهپنج شید اورمزد  12   

Friday 
 (vendredi)  

2 
 

ده بدر 21 آدینه شید ناهید  13 جشن ست    

Saturday  
(samedi) 

 زادروز پرنسس نور پهلوی  12 3
دمحم گودرزی . و یادروز عزیز پیشواییان شنبه شیدکیوان  14   

Sunday  
(dimanche) 

یادروز جالل همتر . روز میل بانوان 12 4 جمعه –آدینه  شید ر مه 25   

ید ایی بهره بتر
 آزاده در نامه نگاری  ها و کارهای روزانه بجای تاری    خ تازش تازیان به تمدنهای جهان و تمدن آریایی از تاری    خ هفتهزار ساله میتر

 ای ایرای 

ی(  که در میان ایرانیانیان یهودی تبار به آن تقویم مختط یا مختلط نت    گفته یم شود، آغاز آفرینش و  گاهشمار 7552 آدم و حوا )عتر

بر اساس سالهای خورشیدی و ماههای قمری استوار است و به لحاظ کشی . داند خلقت آدم بر اساس کتاب پیدایش را مبدا خود یم

ده  ماهه محاسبه یم شود  ده روزه سال قمری نسبت به شمش، هر چهارسال یک سال ست    

ی در ایرا ن میتوان از مرحوم سلیمان کهن صدق یاد نمود و فرزند ایشان اسحق کهن صدق نت   از مشهورترین مستخرجی   تقویم عتر

ی مطابق با سال میالدی تنظیم و منتشی میشود و . ادامه دهنده این راه هستند  کشورهای یهودی نشی   جهان، تقویمهای عتر
در اکتر

ی  (از وییک پدیا) میشود منتشی ( از مهرماه)در ایران رسم بر این بوده است که تقویم طبق سال عتر  

ی سیاوش اوستا یکجا در اینجا     www.Opinion.Pmهمه چتر

 

 
 

http://www.opinion.pm/
http://www.opinion.pm/
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AVRIL  شعبان 
 فروردین ماه          

 Monday  
(lundi)      

یز 11 4  در تتر
 
یادروز مصطف  زاده. قیام دمحم خیابای شنبهدو  شید مه 16   

Tuesday 

 (mardi) 
. مصدقیادروز عباس . جشن رسوشگان 12 5

مندان سینما تئاتر تلویزیون)گرجر . مقبیل (هت   
شنبهسه   شید بهرام 17  

Wednesday  
(mercredi) 
 

6 12 
 

 بهداشت یادروز دمحمعیل فردین
 
 روز جهای

چهارشنبه تت  شید 18  

Thursday 

 (jeudi) 
یادروز نارص گیتر جاه . جشن فروردینگان 12 7

 صادق هدایت
شنبهپنج مزد شیداور  19  

Friday 

 (vendredi) 
آدینهناهید شید  20 روز میل فن آوری هسته ای 12 8  

Saturday  
(samedi) 

9 12 
 

.روز بزرگداشت دمحم غزایل تویس  
  

 
حمید رخشای  

شنبه کیوان شید 21  

Sunday  
(dimanche) 

ژاله کاظیم. یادروز حسی   رسشار 18 10 یکشنبه مهر شید 22   

 

 خداوند آر یایی شکنجه گر نیست تا کش را در آتش بسوزاند
 

سالنامه 5578 زرتشتر در سالهای 0757 و 0771 توسط زرتشتیان رسمیت یافت این تقویم  توسط استاد ذبیح 

ی زرتشت در سالها پیش پیشنهاد شده بود- شایان یاد آوریست که غربیهازایش زرتشت را  بهروز بر اساس زایش واپسیر

0111 سال پیش از مسیح میدانند اما برخی ایرانیان دانشفند 011 و یا 711 و یا 0511 سال پیش از مسیح -  سیاوش 

ی  اوستا با استناد  به اینکه سقراط و افالطون  و ارسطو و فیثاغورث خود را شاگرد زرتشت میدانسته اند در کتاب آییر

یسته اند ی  اوستا ثابت کرده است که زرتشت های بسیاری در طول هزاره ها  پدید آمده و  متر

 
   iran7000.com سالنامه را اینجا دانلود کن  
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AVRIL  سالنامه را اینجا دانلود کن   شعبان iran7000.com    فروردین ماه 

Monday  
(lundi)       

 کیهان نوردی 11 11
 
دو شنبهمه شید   23 روز جهای  

Tuesday 

 (mardi) 
 . یادروز مجید وفادار 22 12

ر
اف حسن گلت  شنبهسه  شید بهرام 24   

Wednesday  
(mercredi) 

13 
 رمضان

شنبهچهار  شید تتر  25 روز بزرگداشت عطار نیشابوری 2  

Thursday 

 (jeudi) 
(قوچعیل)یادروز عیل سخاوت زاهدی  1 14 شنبهپنج شید اورمزد  26   

Friday 

 (vendredi) 
  

سالروز . پوپک گلدره. یادروز امان منطفر  2 15
 جشنواره فیلم تهران

ینهآد  شید ناهید  27  

Saturday  
(samedi) 

عباس شاپوری. یادروز عیل اکتر شیدا 2 16 شنبه  شیدکیوان  28   

 Sunday  
(dimanche) 

17 2 
 

. سالروز آتش سوزی سینمای آزادی تهران
وی زمیت    روز نت 

یکشنبه شید مهر  29  

 

 خداوند دانا هیچ نیازی به نیایش انسان و آزمایش او ندارد
ک مجلس شورای میل و مجلس سنا، به عنوان تاری    خ رسیم    مشتر

ٔ
گاهشماری شاهنشایه در ۵۳ اسفند ۴۵۳۱ در یی جلسه

در این مصوبه مبداء تقویم خورشیدی از . تا پیش از آن گاهشماری هجری خورشیدی، تاری    خ رسیم کشور بود. کشور ایران اعالم شد
برمبنای این گاهشماری . پیش از میالد تغیت  یافت ۳۳۵در سال هجرت دمحم پیامتر اسالم به تاری    خ تقریتر و فرض  تاجگذاری کوروش 

همه ارکان این گاهشماری جز مبدأ با تقویم . مصادف میشود( آغاز پادشایه دمحمرضا پهلوی) ۴۵۵۲شاهنشایه با سال  ۵۳۲۲سال 
.جالیل و هجری شمش برابر بود  

به سیاوش اوستا فرمود که اگر در آن هنگام ما  1770هاد شد دکتر شجاع الدین شفا در سال این سالنامه توسط استاد شجاع الدین شفا به پادشاه ایران پیشن
 آگاهیهای امروز را در باره تمدن هفتهزار ساله ایران میداشتیم بدون تردید این تاری    خ را به پادشاه پیشنهاد میکردیم

سالنامه هجری خورشیدی 0111 و یا مایه )قمری(0114 از هنگامه گریز پیامت  اسالم برای نجات 
ب که بعدها مدینه نام گرفت شمارش شده است  جانش از دهکده مکه بسوی دهکده یتر

 
 

 



ایی 
 روز شمار سال  5577 آریایی میتر

Yearbook, -Agenda de l’Année 7759 Perse, Mithraïque  
2012/2022 Chrétienne, 3759 Zoroastrien, 7043 Iranien, 2580 King cyrus,  

6011/6022 F.M, 5782/5783 Hébraïque, 1442/1441 & 1400 Islamïque 

 

AVRIL   
 رمضان

ماه ادریبهشت                        

Monday  
(lundi)   

ه گشتاستر . یادروز جالل مقدم 2 18
ی . منت 

ه ان. کیومرث مت   هادی مت  مت   
شنبهدو  شید مه 30  

Tuesday 

 (mardi) 
یعتر یادروز استاد دمحم  2 19 تفر رسی  

 اردیبهشت
شنبهسه  شید بهرام 31  

Wednesday  
(mercredi) 
   

یادروز اقبال . روز بزرگداشت سعدی 8 20
سهراب سپهری. الهوری  

شنبه چهار  شید تتر  1  

Thursday 

 (jeudi) 
.روز زمی   پاک. جشن گیاه آوری 1 21  

یادروز باربد   
شنبه پنج شید اورمزد  2  

Friday 

 (vendredi) 
آدینه شید ناهید  3 جشن اردیبهشتگان 22 22  

Saturday  
(samedi) 

گشایش راه آهن . تاجگذاری رضاشاه 22 23
یز تهران  تت 

شنبه شیدکیوان  4  

 Sunday  
(dimanche) 

. شکست آمریکا در طبس گلشن 21 14 یکشنبه شید مهر  5   

 

 اهورامزدا جهنیم برای مردم خود فراهم نکرده و اهریمن آفریده او نیست
 

     
سالنامه را اینجا دانلود کن    iran7000.com   
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Avril  
 رمضان

ماه ادریبهشت    

Monday  
(lundi)       

25 22  
 
جعفر . یادروز جمشید اسماعیلخای

 روحبخش
دو شنبه مه شید 6  

 
Tuesday 

 (mardi) 
دار)یادروز ژوزف واعظیان  22 26 احمد (. فیلمتر

(سناریست و کارگردان)نجیب زاده   
سه شنبه بهرام شید 7  

 
Wednesday  
(mercredi) 
   

27 22 
 

پروانه. آفت. یادروز اختر یگانه. روز جوان چهار شنبه  تت  شید 8   

 

Thursday 

 (jeudi) 
روز . روز شوراها. یادروز کوروش کوشان 22 28

 رقص
 
 جهای

پنج شنبه اورمزدشید 9  

 
Friday 
(vendredi)  

ی 22 29 یدهللا . روح انگت   . یادروز ریه معت 
.                       ژادزندی ن  

آدینه ناهید شید 10  

 
Saturday  
(samedi) 

30 
Mai 

 کارگر. روز میل خلیج پارس 28
 
. روز جهای

 نارصالدین شاه قاجار
ی

 جانباختیک
شنبه کیوان شید 11  

 
 Sunday  
(dimanche) 

2 
 

 گشایش راه آهن مشهد تهران 21

ن ایشان رسوده وز بازار صابر چکامه رسای نامدار تاجیکستار
را بپاس تقویم هفت هزار  همسال اوستائیم از خون سیاوشیم

 ساله یه سیاوش اوستا پیشکش کرد

یکشنبه مهر شید 12  

 

 آنکس که خردش کمتر است همواره خود را برتر از دیگران میداند
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Mai  
 رمضان

        

 
ماه ادریبهشت   

Monday  
(lundi)   

و تهیه کننده )یادروز داریوش کوشان  12 1
دار ایی . حسی   کسبیان(. فیلمتر فرهاد غتر  

دو شنبه مه شید 13  

 
Tuesday 

 (mardi) 
(. خواننده)یادروز سوسن و مهوش  12 2

 گشایش بانک سپه
سه شنبه بهرام شید 14  

 
Wednesday  
(mercredi)  

 ماما 11 2
 
روز پیام . جشن بهاربد. روز جهای

بزرگداشت شیخ صدوق. آوری زرتشت  
چهار شنبه  تت  شید 15  

 
Thursday 

 (jeudi) 
2 12 

 
 پاشایی . آفرینش دینامیت

تاج . یادروز گیتر
 
 
مهرداد اوستا. اصهای  

پنج شنبه اورمزدشید 16  

 
Friday 
(vendredi) 
  

.بمبباران زندان دوله تو تو سط عراق 12 2 آدینه ناهید شید 17   

Saturday  
(samedi) 

 صلیب رسخ و شت  و خور  12 2
 
شید روز جهای

اده. رسخ ایران یادروز غزاله علت    
شنبه کیوان شید 18  

 
 Sunday  
(dimanche) 

وهای . روز میل پشان 12 8 ون راندن نت  بت 
 روسیه از ایران

یکشنبه مهر شید 19  

 

 هستی را با خرد و خداوند را با دل بنگریم
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May  
 رمضان

             
 

ماه ادریبهشت   

Monday  
(lundi)   

توسط گشایش مدرسه آرتیستر سینما  12 1
(اوهانیان)آوانس اوگانیانس   

دو شنبه مه شید 20  

 
Tuesday 

 (mardi) 
 در  18 12

 
گشایش نخستی   فرستنده تلویزیوی

 برلی   
سه شنبه بهرام شید 21  

 
Wednesday  
(mercredi)  

یادروز جهانبخش . لغو کاپیتاالسیون 11 12
(قهرمان کشتر )توفیق   

چهار شنبه  تت  شید 22  

 
Thursday 

 (jeudi) 
 شوال 11

2 
پنج شنبه اورمزدشید 23 یادروز استاد فروغ الملک  

 
Friday 
(vendredi)  

. گشایش راه آهن مشهد رسخش تجن 1 12
لغو امتیاز تنباکو. یادروز حبیب یغمایی   

آدینه ناهید شید 24  

Saturday  
(samedi) 

وز  2 12 روز بزرگداشت فردویس تویس پت 
روز خانواده .پاریس  

شنبه ن شیدکیوا 25  

 

Sunday  
(dimanche) 

 سینمای ایران  2 12
 
نخستی   دوره جشنواره جهای

نخستی   دوره مراسم اسکار(. سپاس) یکشنبه مهر شید 26   

 

 تن را با ورزش و روان را با دانش پرورش دهیم
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May  
 رمضان

ماه ادریبهشت                   

Monday  
(lundi)   

. نخستی   جشنواره فیلمهای مستند یادگار 11 12
ازییادروز م نتجم شت   

دو شنبه مه شید 27  

 
Tuesday 

 (mardi) 
روز . روز بزرکداشت خیام نیشابوری کیوان پاریس 12 12

روز جهائی موزه. یادروز احمد مندوب هاشیم. جهائی ارتباطات سه شنبه بهرام شید 28   

 
Wednesday  
(mercredi) 
  

18 12 
 

یادروز خانبابا معتضدی . آفرینش رادار
دار ) و پیشگام سینمای ایرانفیلمتر  

چهار شنبه  تت  شید 29  

 

Thursday 

 (jeudi) 
 جدا شدن افغانستان از ایران 12 21

یادروز عیش صفایی .   
پنج شنبه اورمزدشید 30  

 
Friday 
(vendredi)  

12 12  
ی

ش فرهنیک  گستر
 
 بازگشایی فیلمخانه میل روز جهای

 خرداد
آدینه ناهید شید 31  

 

Saturday  
(samedi) 

محارصه . یادروز مال صدرا. جشن گرما 12 22
 اقتصادی ایران بدست آمریکا

شنبه کیوان شید 1  

 
Sunday  
(dimanche) 
 

یادروز جمیله شیخ  . روز میل پرستار 18 11
 پسیان

یکشنبه مهر شید 2  

 

 

 رایزنی با زنان بسیار خردمندانه و نیکوست
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May  
 رمضان

              

 
ماه خرداد   

Monday  
(lundi)    

یادروز عماد رام. زادی خرمشهرسالروز آ 11 22 دو شنبه مه شید 3   

 
Tuesday 

 (mardi) 
 شوال 22

2 
 محجویر . یادروز نظام فاطیم

مرتض  سه شنبه بهرام شید 4   

 
Wednesday  
(mercredi)  

 و  1 22
 
نخستی   جشنواره ورزیسی تلویزیوی

 سینمایی ایران
چهار شنبه  تت  شید 5  

 
Thursday 

 (jeudi) 
22 2 

 ا
. یادروز سیامک یاسیم. خردادگانجشن 

 عباس مهرپویا
پنج شنبه اورمزدشید 6  

 
Friday 
(vendredi)  

 دکتر کوروش آریامنش  2 22
ی

رضا )جانباختیک

روز قانون. (مظلومان  
آدینه ناهید شید 7  

 
Saturday  
(samedi) 

جنبش سندباد در خراسان. روز میل پدر 2 28 شنبه کیوان شید 8   

 
Sunday  
(dimanche) 

داوود مقایم. یادروز هوشنگ سارنگ 2 11 یکشنبه مهر شید 9   

 
 

 خداوند دانا و توانا هیچگاه ابلیس و شرارت را فرا راه انسان نمیگذارد
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Juin  
 شوال

ماه خرداد            

 Monday  
(lundi)       

 بدون دخانیات 2 32
 
یادروز امان . روز جهای

م به آذین. تاجیک  
دو شنبه مه شید 22  

 
Tuesday 

 (mardi) 
22 
Juin 

  . یادروز عیل اصغر تفکری 8
 
روز جهای

 کودک
سه شنبه بهرام شید 22  

 
Wednesday  
(mercredi)  

2 
 

 کهنمویی  1
فریدون قوانلو. یادروز دمحم تفر چهار شنبه  تت  شید 21   

 
Thursday 

 (jeudi) 
. هوشنگ بهشتر . یادروز امی   امیت   22 1

جنبش خرمدینان. ماروتیان  
بهپنج شن اورمزدشید 22  

 
Friday 
(vendredi) 

جنبش ماهک در پارس. ئرگذشت خمیت   22 2 آدینه ناهید شید 22   

 
Saturday  
(samedi) 

2 21 
 

شنبه کیوان شید 22 جنبش سیاه جامگان  

 
Sunday  
(dimanche) 
 

نادر . یادروز دکتر اسماعیل کوشان 22 2
 محیط زیست. ابراهییم

 
روز جهای  

یکشنبه مهر شید 22  

 

 

www.Opinion.Pm آنرا بخوانید. نماز پارسی نیایشهای اوستایی ماست  

 
 

 
 

http://www.opinion.pm/
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Juin  
  شوال

 
ماه خرداد   

 Monday  
(lundi)   

دو شنبه مه شید 22 یادروز مهدی میثاثیه 22 2  

 
Tuesday 

 (mardi) 
سه شنبه بهرام شید 28 یادروز استاد غالمحسی   نقشینه 22 2  

 
Wednesday  
(mercredi) 

هللا تفریسی آزاد. یادروز رفیع حالتر  22 8 خت  چهار شنبه  تت  شید 21   

 
Thursday 

 (jeudi) 
 . یادروز پرنسس لیال پهلوی 22 1

ی
روز همبستیک

 میل با زنان ایران
پنج شنبه اورمزدشید 12  

 
Friday 
(vendredi) 
  

 صنایع دستر . حماسه دارخوین 28 12
 
روز جهای آدینه ناهید شید 12   

 

Saturday  
(samedi) 

. گشایش کانون کارگردانان سینمای ایران 21 12
ی روستا  نخستی   جشنواره هت 

شنبه کیوان شید 11  

 
 Sunday  
(dimanche) 

یکشنبه مهر شید 12 روز بزرگداشت گویندگان و سخنشایان 12 11  

 
 

 نسل نو آگاهتر از نسل پیشین است و نسل پیش پر تجربه تر از نسل نو
 

 
 

 



 

ایی 
 روز شمار سال  5577 آریایی میتر

Yearbook, -Agenda de l’Année 7759 Perse, Mithraïque  
2012/2022 Chrétienne, 3759 Zoroastrien, 7043 Iranien, 2580 King cyrus,  

6011/6022 F.M, 5782/5783 Hébraïque, 1442/1441 & 1400 Islamïque 

 

Juin  
 شوال

ماه خرداد    

 Monday  
(lundi)    

12 12  
 
قاسم خای . ایرج رستیم. یادروز مهدی امت 

رسدار ساکر. ابراهیم مرادی  
دو شنبه مه شید 12  

 
Tuesday 

 (mardi) 
 . روز گل 11 12

ی
سالروز گشایش . روز مامای

 
ی
 آموزشکاه مامای

سه شنبه بهرام شید 22  

 
Wednesday  
(mercredi)  

.یادروز خشو هریتاش 12 12  
ف الدین نسی  م شمالرسی  

چهار شنبه  تت  شید 22  

 
Thursday 

 (jeudi) 
12 12 

 
 
 
پنج شنبه اورمزدشید 22 یادروز نرصت رحمای  

 
Friday 
(vendredi)  

ی 12 12  سیاوش بشت 
ی

ی فرزاد. جانباختیک روز . یادروز رامیر

 بیابان زدائی 
 جشنواره سینمائی میالد. جهائی

ی نخستیر آدینه ناهید شید 28   

 
Saturday  
(samedi) 

شنبه کیوان شید 21 یادروز پرویز حساس 12 18  

 
 Sunday  
(dimanche) 

جشن جانبازان نسل کشی بیشماران از  12 21
ساله  68تا  16قهرمانان و فرهیختگان   

یکشنبه مهر شید 22  

 

 مهرورزی و راستی با یاران دوستی را پایدار میکند
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Juin  ماه تیر      شوال  

 Monday  
(lundi)   

نخستی   . سالروز زلزله گیالن و زنجان 18 22
 جشتواره فیلم مستند در یزد

دو شنبه مه شید 22  

 
Tuesday 

 (mardi) 
روز اصناف. جشن آب پاشونک. جشن ابتدای تابستان 11 22  

 تت  
سه شنبه بهرام شید 2  

 
Wednesday  
(mercredi)  

چهار شنبه  تت  شید 1 زادروز پرنسس ثریا اسفندیاری 22 21  

 
Thursday 

 (jeudi) 
22 

 ذالقعده

 

2 

. یادروز استاد مهدوی. آفرینش پالستیک جان وسیل
احمد بهبهای  . محمود جوهری پنج شنبه اورمزدشید 2   

 
Friday 
(vendredi)  

کت بیمه. یادروز مهستر  1 22 میل شدن رسی آدینه ناهید شید 2   

 
Saturday  
(samedi) 

22 2 
 

یز شنبه ن شیدکیوا 2 قیام ستار خان در تتر  

 
 Sunday  
(dimanche) 

 مبارزه با مواد مخدر .جشن نیلوفر 2 12
 
. روز جهای

 
 
 نژاد. یادروز یدهللا طالقای

 
وس کاشای ست   

یکشنبه مهر شید 2  

 
 

 انسان خردمند همیشه خود را در برابر همگان کوچک میداند
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Juin/July  
 ذالقعده

 

 
اهم تیر         

Lundi   28 17 

 

شیدمه 7 روز داوری و دادگری  
شنبه2  

Mardi 29 18   گشایش . روز مبارزه با سالحهای شیمیایی و میکروی
 مجمع عمویم انجمن تولید و توزی    ع فیلم ایران

شید بهرام 8  
شنبه 3  

Mercredi  03 19 ی فرد شید تی   9 یادروز نریمان شتر  
شنبه 4  

jeudi 1 
July 

و معدنروز صنعت  20 شید اورمزد  13   
شنبه 5  

vendredi 2 

 

21  
ی
 آشتیای

ی
شید ناهید  11 یادروز ابراهیم زمای  

 آدینه جمعه

samedi 
 

. سقوط هواپیمای مسافربری ایران توسط ناوگان آمریکا 22 0
زاده عشقر . یادروز عالمه امینی  متر  

شیدکیوان  12  
 شنبه

Dimanche 4 23 

 

گان اری  های قابل انتقال میان روز مبارزه با بیم. جشن تتر
ی . انسان و حیوان صادق چوبک. یادروز استاد دمحم معیر  

شید مهر  10  
شنبه 1  

 

 دشمنی که نیرنگهایش به کار نیاید با دوستی پیش میآید
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July   ذی

 قعده
 تیر ماه       

Lundi   5 24 ان تنگستان شیدمه 14 روز بزرگداشت دلتر  
شنبه2  

Mardi 6 25 مجید محسنی .جشن خام خواری شید بهرام 15   
شنبه 3  

Mercredi  7 26 

 

 

 . یادروز رشید یاسیم
ی
گشایش . دمحمرضا شیبای

و  سینماگران پیشر
شید تی   16  

شنبه 4  

jeudi 8 27 گشایش کانون میل سینماگران . یادروز گلستان خاتون
ی   راستیر

شید اورمزد  17  
شنبه 5  

vendredi 9 28 اضی دانشجویان ش اعتر ی  عزت . سالروز ختر
ی
جانباختگ

 ابراهیم نژاد
شید ناهید  18  

 آدینه جمعه

samedi 
 

شیدکیوان  19 یادروز عیل مرتضوی 29 13  
 شنبه

Dimanche 11 30 جمعیت 
ی
جبیب . یادروز فریدون نارصی. روز جهای

ی جشنواره فیلم کودک. سمایع نخستیر  
شید مهر  23  

شنبه 1  
 

 ن و مکه هنوز بیادگار مانده استدهها آتشکده ی ویرانه در رسارس جهان آریایی از ایران تا ارمنستان و آذربایجا
 بجای امامزاده بازی به دیدن این آتشکده ها بروید

 www.Opinion.Pm     برنامه های تلویزیونی به چهار زبان
ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر

 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی به پاریس عری  و فرانسوی که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 

 

http://www.opinion.pm/
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July  
ذی 

ماه تیر            قعده  
Lundi   12 1 نوژه 

ی
شیدمه 21 کودتای افشان در پایگاه هوای  

شنبه2  

Mardi 10 2 شید بهرام 22 یادروز دکتر دمحم مکری  
شنبه 3  

Mercredi  14 3 شید تی   20 تصویب آئیننامه نظارت بر نمایش فیلم در ایران  
هشنب 4  

jeudi 15 4 

 
شید اورمزد  24 روز پیوند و پیمان میل ایران  

شنبه 5  

vendredi 16 5 روز بهزیسنر . خلع دمحمعیل شاه و آمدن احمد شاه قاجار شید ناهید  25   
 آدینه جمعه

samedi 
 

یادروز سودابه . بزرگداشت پاسداران فرهنگ ایران 6 17
 اسکویی 

شیدکیوان  26  
 شنبه

Dimanche 18 7  روز . سازمان ملل متحد 795م پییرش قععنامه اعال
وی انتظایم  نتر

شید مهر  27  
شنبه 1  

 

 بر آن نیست بلکه ارج نهادن به مهر و خورشید هسنر بخش است که 
ی
پرستاری و پرستیدن آتش سجده و بندگ

 در روزگاران کهن مخزن آتش برای مردم بوده
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July  ذیح

هج  

ماه تیر        
Lundi   19 8 خشو شکیبایی . یادروز منصور واالمقام شیدمه 28   

شنبه2  

Mardi 23 9 یادروز . کوتاه کردن دست انگلیس از صنعت نفت ایران
 
ی
 ادیب فراهای

شید بهرام 29  
شنبه 3  

Mercredi  21 10 ی دکتر مصدق ش مردم به رهت  ی تاجگیاری احمد . ختر
 شاه قاجار

شید تی   03  
شنبه 4  

jeudi 22 11 یادروز تراب سلعانپور دادستان معبوعات 
 مرداد

شید مزد اور  01  
شنبه 5  

vendredi 20 12  کبتر . یادروز اکت  دودکار. گشایش دارالفنون به همت امتر
 احمد شاملو

شید ناهید  1  
 آدینه جمعه

samedi 
 

ی دوره ریاست جمهوری 13 24 شیدکیوان  2 انتخابات دومیر  
 شنبه

Dimanche 25 14 یادروز حمید . تشکیل انجمن صدابرداران سینمای ایران
ملیلت مرصادع. عنایت  

شید مهر  0  
شنبه 1  

 

ید نه از تاری    خ گریز همیشه و همه جا از سالنامه هفت از روستایی به  تازی یک هزار ساله بهره بت 
 در صحرا

ی
 دهستای

ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر
 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی به پاریس عری  و فرانسوی که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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July  
ماه مرداد   ذیحجه  

Lundi   26 15  زادروز لیال ایریانا پهلوی دخت شاهزاده جانباخته
ضا پهلوی یادروز رضا شاه. علتر  

شیدمه 4  
شنبه2  

Mardi 27 16 یادروز چعفر  .درگیشت دمحم رضا شاه آریامهر پهلوی
 
ی
احمد گرج  عبادیا. بزرگ  

شید بهرام 5  
شنبه 3  

Mercredi  28 17 یادروز هادی اسالیم. ریاست جمهوری ایران دوره پنجم .
 فرشید فرزان

شید تی   6  
شنبه 4  

jeudi 29 18 انرژی اتیم . جشن امردادگان 
ی
تأسیس آژانس جهای

بزرگداشت سلمان ساوج  . توسط سازمان ملل  
شید اورمزد  7  

شنبه 5  

vendredi 03 19 یادروز ایرج گل . بزرگداشت شهاب الدین سهروردی
 اکت  دمحمیجانب. افشان

ی
اختگ  

شید ناهید  8  
 آدینه جمعه

samedi 
 

ی رصد خانه پژوهشر . روز اهدای خون 23 01 گشایش نخستیر
از   )در شتر

ی
وی (ابوریحان بتر  

شیدکیوان  9  
 شنبه

Dimanche 1 

 
 شتر مادر. جشن چله تابستان 21

ی
ی جنگ . روز جهای یکمیر
 
ی
 جهای

شید مهر  13  
شنبه 1  

 

انه بیایید و شامگاه بدانید چه آموختیدهر بامداد با برنامه از خ  
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Août   ذی

 حجه
ماه مرداد    

Lundi   2 22 سالروز کشتار ایرانیان در عربستان تازی . 
ی
جانباختگ

ی و مجید کاوویس فر  حسیر
شیدمه 11  

شنبه2  

Mardi 0 20 مجید افشاریان. یادروز مهندس محسن بدیع شید بهرام 12   
شنبه 3  

Mercredi  4 24 فریدون فرخزاد 
ی
سینای ایرانجشن بازیگران . جانباختگ شید تی   10   

شنبه 4  

jeudi 5 25 

 

وطیت درگیشت مظفرالدینشاه . فرمان صدور مشر
ی پنایه. یادروز محمود لعقی . قاجار حسیر  

شید اورمزد  14  
شنبه 5  

vendredi 6 26 وشیمای . جشن میانه تابستان ن بمب اتیم آمریکا در هی  انفجار نخستی 
ن جشنواره جهانن فیلمهای کود . ژاپن کان در ایراننخستی   

شید ناهید  15  
 آدینه جمعه

samedi 
 

 شاپور بختیار 27 7
ی
یادروز پرویز . روز دانشگاه. جانباختگ

 داوود. داریوش
ی
مرتضی ی  

شیدکیوان  16  
 شنبه

Dimanche 8 28 نگار سالروز پیمان تقسیم ایران میان روس و . روز خت 
 انگلیس

شید مهر  17  
شنبه 1  

 

تایی و نوین زرتشتیان به زرتشت دات اف آر برویدجهان اوسه برای پیوستن ب  
ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر

 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی به پاریس عری  و فرانسوی که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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Août   ذی

 حجه

ماه مرداد                    
Lundi   9 29 جشنواره . انفجار بمب اتیم آمریکا در ناکازایک ژاپن

 در ارومیه
ی

 فیلمهای خانوادگ
شیدمه 18  

شنبه2  

Mardi 13 محرم 

1 
. یادروز روبیک منصوری. بزرگداشت ظهتر فاریای  

 امتر مهدوی
ی
 جانباختگ

شید بهرام 19  
شنبه 3  

Mercredi  11 2 بزرگداشت جانباختگان . درگیشت نادرشاه افشار
د با تازیان ی در نت   راستیر

شید تی   23  
شنبه 4  

jeudi 12 0 تأسیس سینما مدائن در رسچشمه تهران . 
ی
روز جهای

 جوان
شید اورمزد  21  

شنبه 5  

vendredi 10 4 

 

.بزرگداشت مسعود سعد سلمان  
اضی مردم اصفهان  ش اعتر ی ختر  

شید ناهید  22  
 آدینه جمعه

samedi 
 

.جدا شدن بحرین از ایران 5 14  
ی  یادروز حمید قنت   

شیدکیوان  20  
 شنبه

Dimanche 15 6  ی  فیلم ونتر
ی
ی دوره جشنواره جهای پییرش قرارداد . نخستیر

از سوی عراق 5997  
شید مهر  24  

شنبه 1  
 

حسود بدترین دشمن پند دشمن را خوب گوش کنیم اما به آن عمل نکنیم  
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Août  ماه مرداد                   محرم  
Lundi   16 7  

ر
ی الهوی . قمرالملوک وزیری. فرهاد محبت. یادروز حسیر

 الهه
شیدمه 25  

شنبه2  

Mardi 17 8 ی پاوه .حماسه خونیر  
بازگشت آزادگان به میهن   

شید بهرام 26  
شنبه 3  

Mercredi  18 9 آتش بس رسیم جنگ . یادروز استاد کمال الملک غفاری
 عراق با ایران

شید تی   27  
شنبه 4  

jeudi 19 13 کودتای انگلیس در ایران. پیدایش هتی عکایس در ایران .
 آتش سوزی سینما رکس آبادان

شید رمزد او  28  
شنبه 5  

vendredi 23 11 شید ناهید  29 یادروز استاد دمحم صنیع خاتم  
 آدینه جمعه

samedi 
 

ی. یادروز عالمه امینی  12 21 تورج نگهبان. هوشنگ خلعتت  شیدکیوان  03   
 شنبه

Dimanche 22 10 خشو دهلوی یادروز فرزین خواننده. بزرگداشت امتر شید مهر  01   
شنبه 1  

 

آن کند که هیچ دشمنی آنرا نتواند نمادشمن دوست   
ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر

 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی به پاریس عری  و فرانسوی که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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Août  محرم             

 
ماه شهریور   

Lundi   20 14 روز پزشک. بزرگداشت پور سینا. جشن خنگ هوا .
 یادروز 

ی
رئیسعیل دلواری تنگستای  

شیدمه 1  
شنبه2  

Mardi 24 15  ی طاهرزاده (.استاد آواز)یادروز حسیر  
هفته دولت   

شید بهرام 2  
شنبه 3  

Mercredi  25 16  ی ی . جشن کشمیر یادروز ایرج . اشغال ایران توسط متفقیر
 نجدی

شید تی   0  
شنبه 4  

jeudi 26 17 عروج م. زادروز کوروش بزرگ. جشن شهریورگان 
ی
. ای

 یادروز مهدی اخوان ثالث
شید اورمزد  4  

شنبه 5  

vendredi 27 18 تشکیل انجمن . روز داروسازی. بزرگداشت زکریای رازی
 مدیران تولید سینمای ایران

شید ناهید  5  
 آدینه جمعه

samedi 
 

بنای گوهرشاد مشهد به فرمان گوهرشاد آغا همش  19 28
 شاهرخ پش تیمور لنگ

شیدکیوان  6  
 شنبه

Dimanche 29 23   ی سد در ایران و خراسان به همت ی نخستیر
ساخیر

(بند گلستان مشهد)گلستان خاتون   
شید مهر  7  

شنبه 1  
 

 در امور سیاست و کشورداری نمیتوان به معجزه و نیایش تکیه نمود
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September  ماه شهریور   محرم  
Lundi   03 21 تأسیس مدرسه پریزاد توس توسط پریزاد . جشن خزان

 بیگم
شیدمه 8  

شنبه2  

Mardi 31 22 ازی  . کریم فکور. یادروز کریمپور شتر
ی
فرهاد . صمد بهرنگ

 مهراد
شید بهرام 9  

شنبه 3  

Mercredi  Sept 

1 
20 

 

 صلح
ی
روز . یادروز کلنل دمحم تقر خان پسیان. روز جهای

 بانکداری
شید تی   13  

شنبه 4  

jeudi 2 

 

 دوم 24
ی
یادروز شاپور . روز صنعت چاپ. پایان جنگ جهای

 . بخشایی 
ی
اصغر زمای  

شید اورمزد  11  
شنبه 5  

vendredi 0 25 

 

تشکیل انجمن تدوینگران . یادروز دلکش باقرپور
 سینمای ایران

شید ناهید  12  
 آدینه جمعه

samedi 
 

4 26  
ی
وی روز تعاون. بزرگداشت ابوریحان بتر شیدکیوان  10   

 شنبه

Dimanche 5 27 شید مهر  14 یادروز فرهنگ مهرپرور  
شنبه 1  

 

ی با دشمن برتر از جنگیدن استگفتار و رایزن  
ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر

 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی به پاریس عری  و فرانسوی که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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September  محرم         

 
ماه شهریور   

Lundi   6 28 یادروز دمحم . گشایش بانک صادرات ایران. جشن بازار
هعیل جمالزاد  

شیدمه 15  
شنبه2  

Mardi 7 29  پیشگام پیکار با )یادروز رشدیه و شیخ اسماعیل عبایس
(بیسوادی  

شید بهرام 16  
شنبه 3  

Mercredi  8 1صفر  مبارزه با بیسوادی 
ی
.روز جهای  

یادروز ابوالقاسم پاینده   
شید تی   17  

شنبه 4  

jeudi 9 2 پادشایه دمحمرضا شاه آریامهر پهلوی.  
روز زن   

شید ورمزد ا 18  
شنبه 5  

vendredi 13 0  
ی
ویل هللا (. فیلسوف)یادروز استاد محمود طالقای
 خاکدان

شید ناهید  19  
 آدینه جمعه

samedi 
 

11 4 

 

تشکیل انجمن بازیگران . گشایش بانک میل ایران
جشنواره فیلم واریش در مازندران. سینمای ایران  

شیدکیوان  23  
 شنبه

Dimanche 12 5 هفته . روز میل سینما. س ایمان پهلویزادروز پرنس
 بزرگداشت سینمای ایران

شید مهر  21  
شنبه 1  

 

و در نگاه او هیچکس برگزیده نیست هیچ واسعه ای میان انسان و خداوند نیست  
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September  
              صفر

 
ماه شهریور   

Lundi   10 6  
ی
 اسماعیل پور وایل. یادروز دمحم خیابای

ی
جانباختگ شیدمه 22   

شنبه2  

Mardi 14 7  شیون فومنی . بیک یمانوردییادروز رضا شید بهرام 20   
شنبه 3  

Mercredi  15 8 

 

ی شهوق شید تی   24 یادروز چنگتر  
شنبه 4  

jeudi 16 9 ن رضا شاه پهلوی از سلطنت به سود پرسش شید اورمزد  25 کناررفی   
شنبه 5  

vendredi 17 13 ی سالروز زلزله طبس گلشن یادروز واروژان. یس و ششمیر شید ناهید  26   
نه جمعهآدی  

samedi 
 

ن شهریار 11 18 یادروز . روز شعر و ادب پاریس. بزرگداشت حسی 
 شکران  . ایرج ناظریان

دمحم تق   
شیدکیوان  27  

 شنبه

Dimanche 19 12 حمید حاج  زاده. آزاد سازی سوسنگرد 
ی
. جانباختگ

 بازگشایی موزه سینمای ایران
شید مهر  28  

شنبه 1  
 

است و از میان انسانها فرد ویژه ای را برنمیگزیند خردمند و  عادل ما اهورامزدا  خداوند   
ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر

 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی به پاریس عری  و فرانسوی که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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September  
 صفر

ماه شهریور                 
Lundi   23 10 شیدمه 29 پادشایه نارصالدینشاه قاجار  

شنبه2  

Mardi 21 14 یادروز . روز گفتگوی تمدنها. هفته پایداری و مقاومت
 ابوالقاسم فیوضات

شید بهرام 03  
شنبه 3  

Mercredi  22 15 

 

تازش صدام تازی به ایران -پایان جشن تابستان  
 مهر

شید تی   01  
شنبه 4  

jeudi 20 16 ا  گشایش. روز شکوفه ها .سال نو هخامنشر . جشن میتر
های دراماتیک  دانشکده هین

شید اورمزد  1  
شنبه 5  

vendredi 24 17 بزرگداشت یعقوب لیث صفاری.  
  

ی
بانو آزموده. رضا ماف  

شید ناهید  2  
 آدینه جمعه

samedi 
 

25 18  
ی
شیدکیوان  0 یادروز همام همدای  

 شنبه

Dimanche 26 19  ی شید مهر  4 یادروز مویس افشار و عنایت هللا فمیر  
شنبه 1  

 

یگ در اندیشه و کردار و گفتار و باور به اهورامزدا پایه اندیشه اوستایی استن  
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September  صفر          

 
ماه مهر   

Lundi   27 23  وز  77روز شکست حرص آبادان توسط لشگر پتر
 جهانگردی. خراسان

ی
روز جهای  

شیدمه 5  
شنبه2  

Mardi 28 21   ای
شید بهرام 6 یادروز ملوک رصی  

شنبه 3  

Mercredi  29 22 زایی یادروز شهروز ملک آ شید تی   7   
شنبه 4  

jeudi 03 20 

 

ی دیهیم. بزرگداشت مولوی  . یادروز مهیر
ی
روز جهای

ناشنوایان. دریانوردی  
شید اورمزد  8  

شنبه 5  

vendredi 1 
Octo 

. روز جهانن سالمندان. پرده برداری از تندریس فردویس در تهران 24
 با کودکان نی رسپرست

ی
 روز همدردی و همبستگ

شید ناهید  9  
ینه جمعهآد  

samedi 
 

2 

 

ی دوره ریاست جمهوری 25 یادروز عزت . انتخابات سومیر
(رخک)رضا خورسندی کرییم . هللا وثوق  

شیدکیوان  13  
 شنبه

Dimanche 0 26 اسکان. سالروز کشایش تلویزیون ایران 
ی
یادروز . روز جهای

 پوران شاپوری
شید مهر  11  

شنبه 1  
 

م این جهان منقی دیدن و ناامید بودن استفه. وجدان انسان دادگاه و جهنم است  
 

ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر
 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی به پاریس عری  و فرانسوی که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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Octobre  صفر     

 
ماه مهر   

Lundi   4 27 ی قالیشویان اردهال محسن . یادروز دمحم کریم ارباب. آئیر
احمد محمود. عمران صالج. هژیر داریوش .سهرای    

شیدمه 12  
شنبه2  

Mardi 5 28 ه روزی  معلم. جشن تتر
ی
 و پلیس. روز جهای

ی
. روز شهربای

 
ی

 یادروز فریدون فرویع
شید بهرام 10  

شنبه 3  

Mercredi  6 29 انوالسادات 
ی
.جانباختگ  

شگ. روز جوانمردی  ی روز دامت   
شید تی   14  

شنبه 4  

jeudi 7 03 ش مجلس شورایمیل ایران در دوران مظفرالدین گشای
 شاه قاجار

شید اورمزد  15  
شنبه 5  

vendredi 8  1ربیع  

1 
شید ناهید  16 جشن مهرگان  

 آدینه جمعه

samedi 
 

 پست 2 9
ی
. کشتار آغا دمحم شاه قاجار در ایران. روز جهای

 
ی
کیای ی متر  یادروز حسیر

شیدکیوان  17  
 شنبه

Dimanche 13 0 ی بزرگداشت طا .هر ذوالیمینیر  
وزکویه  ی فتر یادروز استاد امتر  

شید مهر  18  
شنبه 1  

 

 بنام خانه کیوان بوده استکعبه مکه چون کعبه ز 
ی
رتشت یک آتشگاه ایرای  
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Octobre  
 صفر

ماه مهر          
Lundi   11 4  بهزادان 

ی
 )جانباختگ

ی
یادروز استاد (. ابومسلم خراسای

ی شیخ پاشا شاهنده. حسیر  
شیدمه 19  

شنبه2  

Mardi 12 5 شید بهرام 23 روز بزرگداشت حافظ  
شنبه 3  

Mercredi  10 6 وزی کاوه و فریدون. جشن رام روزی درگیشت . پتر
 
ی

 ارتشبد عباس قره بایع
شید تی   21  

شنبه 4  

jeudi 14 7 

 

 استاندارد. زادرود شهبانو فرح دیبا پهلوی
ی
روز جهای شید اورمزد  22   

شنبه 5  

vendredi 15 8 نابینایان 
ی
یادروز . احبزرگداشت حسن صب. روز جهای

ی پرتو  شیر
شید ناهید  20  

 آدینه جمعه

samedi 
 

مهدی . یادروز مرتضن حنانه. روز پیوند اولیا و مربیان 9 16
روز جهانن خورایک. محمود تهرانن . رجاییان  

شیدکیوان  24  
 شنبه

Dimanche 17 13 فرجی یزدی 
ی
.جانباختگ  

اضی مردم کرمان  ش اعتر ی ختر  
شید مهر  25  

شنبه 1  
 

 چهره از شرسپوش زنا رورسی و 
ی
ن بیابان استن و مردان برای نگهبای  

ا تا دمحم نوشته استاد سیاوش   ایی از سال 5955 در کتاب از میتر
طرح سالنامه هفتهزار ساله آریایی میتر

چه این تقویم در پاریس چاپ و دررسارس جهان پخش میشود  اوستا ثبت و  از 5957 دفتر
ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر

 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی به پاریس عری  و فرانسوی که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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Octobre  
ربیع 

ماه مهر                  1  
Lundi   18 11  

ی
عیل . یادروز مهدی سلییم. روز ورزش و تربیت بدی

 سجادی حسینی 
شیدمه 26  

شنبه2  

Mardi 19 12  کانون نویسندگان . ایرانسالروز گشایش کانون بانوان
 فاطمه مشکینی مخملباف. ایران

ی
جانباختگ  

شید بهرام 27  
شنبه 3  

Mercredi  23 10 مراقبت از پرواز 
ی
اندایم. روز جهای یادروز یدهللا شتر شید تی   28   

شنبه 4  

jeudi 21 14 

 

روز صادرات. یادروز حبیب هللا بدییع شید اورمزد  29   
شنبه 5  

vendredi 22 15 نریس. گله. روز ساموئل خاچیکیانیاد  
 آبان

شید ناهید  03  
 آدینه جمعه

samedi 
 

شیدکیوان  1 روز آمار و برنامه ریزی 16 20  
 شنبه

Dimanche 24 17 ی خرمشهر . روز ارتباطات. روز ملل متحد. حماسه خونیر
 یادروز پرویز ملک زاده

شید مهر  2  
شنبه 1  

 

ی و مهرورزی با یکدیگر یگ ا ز سنتهای دیرینه آریایی استدوست داشیر  
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Octobre  ماه آبان                  صفر  

Lundi   25 18 شیدمه 3 یادروز پرنسس ثریا اسفندیاری بختیاری  
شنبه2  

Mardi 26 19 یادروز شهریار پاریس  .زادروز دمحمرضا شاه اریامهر پهلوی
ویگن دردریان. پور  

شید بهرام 4  
شنبه 3  

Mercredi  27 23 زای قاجار بزرکداشت لعفعیل خان زند و عباس متر شید تی   5   
شنبه 4  

jeudi 28 21  یادروز مصعقی . (آزادگان)بزرگداشت نهضت شعوبیه
 اسکویی 

شید اورمزد  6  
شنبه 5  

vendredi 29 22 پایه گیاری حقوق بشر روز کوروش بزرگ 
ی عبایس پایه گیار حضور مردیم در پاسارگاد    یاد روز استاد حسیر

شید ناهید  7  
 آدینه جمعه

samedi 
 

03 20 

 

ن فهمیده  حسی 
ی

یادروز احمد رسولزاده. روز نوجوان. جانباختگ شیدکیوان  8   
 شنبه

Dimanche 01 24 یادروز امتر . انقراض و پایان پادشایه دودمان قاجار
وان  رسر

شید مهر  9  
شنبه 1  

 

ید و دسته جمیع با تمایم خانواده در ایران به آرامگاه    حقوق بشر را گرایم داشته و جشن بگتر
ی
مهربان یاران گرایم هفتم آبانماه یاد روز کوروش بزرگ و روز جهای

ینی میل بفرمایید  کوروش رفته و در خارج از میهن در برابر دفاتر سازمان ملل این روز بزرگ را شاد باشید و شادی آفرینی کنید و شهد و شتر

 

از  ز ممنوعیت به ورود تا پیش ا که  و سلحشوران آریایی  درود به مهربان یاران سه میلیون نفر بگوایه پلیس راه شتر
 در پاسارگاد حارصی شدند
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November  
1بیعر ماه آبان     

Lundi   1 

 
 . جشن آبانگان 25

ی
بزرگداشت خواجوی کرمای شیدمه 13   

شنبه2  

Mardi 2 26 

 

ی گلستان توسط قاجار  . پیمان نامه ننگیر
ی
جانباختگ

 سیامک سنجری
شید بهرام 11  

شنبه 3  

Mercredi  0 27  حمید هدی نیا. مسعود بختیاری. اد بیگمیادروز پریز .
 سالروز جشنواره فیلم اصفهان

شید تی   12  
شنبه 4  

jeudi 4 28 ی ملک. یادروز عیل تابش. روز دانش آموز استاد حسیر شید اورمزد  10   
شنبه 5  

vendredi 5 29 دمحمرضا زندی. یادروز نعمت آغایس شید ناهید  14   
 آدینه جمعه

samedi 
 

ی چشن میان 03 6 جهانگتر . یادروز جهانگتر فروهر. ه پائتر
 پارساخو

شیدکیوان  15  
 شنبه

Dimanche 7  2ربیع  

1 
ی معمارزاده .یادروز حسیر  

 غفار حسینی  
ی
جانباختگ  

شید مهر  16  
شنبه 1  

 

 زرتشت فرستاده خداوند نیست بلکه فعال کننده خرد و دانش آدیم است
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November  بیعر

2 
                

 
ماه آبان   

Lundi   8 2  بزرگداشت برمکیان 
(اندیشمندان خردگرای)  

شیدمه 17  
شنبه2  

Mardi 9 0  محسن کلهر. عیل سنجری. یادروز نرصت هللا کنی .
روز میل کیفیت. طغرل افشار  

شید بهرام 18  
شنبه 3  

Mercredi  13 4 روز میل مادر .  
ی فاطیم  حسیر

 دکتر
ی
 جانباختگ

شید تی   19  
شنبه 4  

jeudi 11 5  یادروز استاد . انراه اندازی راکتوراتیم دانشگاه تهر
 . ععاءهللا زاهد

ی
 یکم. منوچهر شیبای

ی
پایان جنگ جهای  

شید اورمزد  23  
شنبه 5  

vendredi 12   6 ی خضویع  شید ناهید  21 یادروز استاد حسیر  
 آدینه جمعه

samedi 
 

سعید نفیش. یادروز رحیم روشنیان 7 10 شیدکیوان  22   
 شنبه

Dimanche 14 8 یادروز استاد روح هللا امایم.  
روز بازنشستگان و خردمندان   

شید مهر  20  
شنبه 1  

 

ی اوستا دین نیست بلکه فلسفه  ی بهزیسنر در جهان استآئیر و دستور و آئیر  
ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر

 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی به پاریس عری  و فرانسوی که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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November  ربیع

2 
ماه آبان            

Lundi   15 9  
ی
 . بزرگداشت عالمه طباطبای

ی
. روز کتاب و کتابخوای

 فیلمهای کودکان
ی
.سالروز جشنواره ایرای  

شیدمه 24  
شنبه2  

Mardi 16 13  (ساالر میل)و باقر خان ( رسدار میل)بزرگداشت ستار خان  
آریایی  7775قتل عام مردم قهرمان در تظاهرات سال   

شید بهرام 25  
شنبه 3  

Mercredi  17 11 یف  مجید رسر
ی
یادروز استاد ابراهیم پور داوود. جانباختگ شید تی   26   

شنبه 4  

jeudi 18 12 شید اورمزد  27 پایه گیاری دودمان سامانیان  
شنبه 5  

vendredi 19 10 ی سالور عبدالعیل . مدیک بیجانیان. یادروز سبکتکیر
 همایون

یدش ناهید  28  
 آدینه جمعه

samedi 
 

23 14 

 

 داریوش و پروانه فروهر
ی
شیدکیوان  29 جانباختگ  

 شنبه

Dimanche 21 15 نمایش فیلم دختر لر 
ن فیلم داستانن ناطق ایرانن )  (نخستی   

شید مهر  03  
شنبه 1  

 

ه و ریشه و فرهنگ و میهنی با پییرش دوازده فرما  از هر تتر
ی
زرتشنر شود میتوان اوستایی  ن اوستا هر انسای  
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November  
2بیعر  

ماهآذر            
Lundi   22 16 روز میل توانخواهان و روشندالن. آذر جشن شیدمه 1   

شنبه2  

Mardi 20 17 ی . درویش خان. مهدی خالدی. یادروز ایران دفتر
ی ساعدی  غالمحسیر

شید بهرام 2  
شنبه 3  

Mercredi  24 18  0   شید تی  
شنبه 4  

jeudi 25 19  ی مصباح زاده. یادروز مرتضی ممتر دکتر شید اورمزد  4   
شنبه 5  

vendredi 26 23 بابک بیات. یادروز بهرام ری پور شید ناهید  5   
 آدینه جمعه

samedi 
 

ی  21 27 . سالروز کنفرانس تهران با حضور رسان متفقیر
 
ی
جای  عیل اکت  ستر

ی
یادروز منوچهر آتشر . جانباختگ  

شیدکیوان  6  
 شنبه

Dimanche 28 22 

 

وی دریا. آزادسازی بستان یادروز حمید . یی روز نتر
 مصدق

شید مهر  7  
شنبه 1  

 

 و ش
ی
 در ی  خردی و نادای

ی اوستا نه روایت و حدینی عیات و مقیدات دست و پاگتر و نه . و تردید دارد کآئیر . رسر
ش تو هسنر و فرزندان تو. خدایش جز عشق و مهر و دوسنر نیست پیامت   

ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر
 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی به پاریس عری  و فرانسوی که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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Décembre  ربیع

2 
ماه آذر            

Lundi   29 20 سه جزایر خلیج پارس 
ی
 بازستای

(تنب کوچک. تنب بزرگ. ابو مویس)   
شیدمه 8  

شنبه2  

Mardi 03 24 بزرگداشت ای یاران. جشن آزرگان  
شیخ مفید.   

شید بهرام 9  
بهشن 3  

Mercredi  1 
DEC 

 ایدز و سیدا 25
ی
روز مجلس. یادروز مدرس. روز جهای شید تی   13   

شنبه 4  

jeudi 2 

 

26 

 

شید اورمزد  11 آتش زدن تخت جمشید توسط اسکندر  
شنبه 5  

vendredi 0 27 معلوالن 
ی
 دمحم مختاری. روز جهای

ی
تصویب . جانباختگ

 قانون اسایس

شید ناهید  12  
 آدینه جمعه

samedi 
 

4 28  
ی
 قائمقام فراهای

ی
. کتابسوزان تازیان در ایران. جانباختگ

پهلوانان. روز بیمه  
شیدکیوان  10  

 شنبه

Dimanche 5 29 شید مهر  14 یادروز عیل حاتیم  
شنبه 1  

 

نوین زرتشتیان جهان بپیوندید ندیشه و فلسفهبه ابا پییرفت آن  دوازده فرمان اوستا تنها مرام و آرمان ماست  
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Décembre  
جمادی

1 
         

 
 آذر ماه 

Lundi   6 1  شیدمه 15 یادروز فروغ آذرخشر  
شنبه2  

Mardi 7 2  هواپیمایی 
ی
یادروز منوچهر . روز دانشجو. روز جهای

 . نوذری
ی
محمود ایران . هوشنگ پزشک نیا. جواد معروف

 نژاد

شید بهرام 16  
شنبه 3  

Mercredi  8 0 یادروز احمد . تشکیل وزارت فرهنگ در خصوص سینما
 قدکچیان

شید تی   17  
شنبه 4  

jeudi 9 4 

 

عیل . یادروز جمشید مهرداد. عراق بعنوان آغازگر جنگ
ی  جعفر پوینده. فرامرز پایور. اصغر گرمسی 

ی
جانباختگ  

شید اورمزد  18  
شنبه 5  

vendredi 13 5 شید ناهید  19 یادروز محمود زریباف  
 آدینه جمعه

samedi 
 

دروز یا. گشایش شمس العماره در دوران نارصالدینشاه 6 11
 ابوالحسن صدیقر 

شیدکیوان  23  
 شنبه

Dimanche 12 7 روز نجات اذربایجان . 
ی
ی . یادروز مظفر سلعای غالمحسیر

 صالحیار
شید مهر  21  

شنبه 1  
 

 . باور به یکتایی فرمان نخست 
ی
رامزداهو نیگ و پایک ا. توانایی . دانایی . مهربای  

 

ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر
 Youtube.com/MehrTv  هزار ان ویدیو- درسهایی به پاریس عری  و فرانسوی که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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Décembre  
جمادی

1 
ماه آذر    

Lundi   10 8 شیدمه 22 یادروز منوچهر کیمرام  
شنبه2  

Mardi 14 9 یادروز مهسنر گنجوی . 
ی
ی عمرای ایرج زند. حسیر شید بهرام 20   

شنبه 3  

Mercredi  15 13 عزت . هوشنگ ابتهاج. ارییادروز محمود خوانس
رضا ارحام صدر. روحبخش  

شید تی   24  
شنبه 4  

jeudi 16 11 ی . روز حمایت از مادران و نوزادان فرخ . یادروز اکت  مشکیر
 غفاری

شید اورمزد  25  
شنبه 5  

vendredi 17 12  ی جشنواره فیلم . روز ترابری. یادروز طاهره قره العیر
یز  وحدت در تت 

شید ناهید  26  
معهآدینه ج  

samedi 
 

وز بهجت دمحمی 10 18 . یادروز فتر  
ی بهمنیار دمحم تقر دانش پژوه. غالمحسیر  

شیدکیوان  27  
 شنبه

Dimanche 19 14 شید مهر  28 یورش موشگ عراق به درفول  
شنبه 1  

 

د دائیم وی با اهورامزدا -2 ارت اهریمن بد اندیش و ناپایک او و نت  باور به رسر  
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Décembre  جماد

1ی    دیماه     
Lundi   23 15 ابوالحسن صبا. وهرشادیادروز گ . 

ی
ی همایوی . حسیر

 نارص عبداللیه
ی
 جانباختگ

شیدمه 29  
شنبه2  

Mardi 21 16 ی . جشن شب یلدا پیوند دمحم رضا . شب چله. پایان پائتر
 شاه آریامهر با شهبانو فرح 

03 

 دیماه

شید بهرام  
شنبه 3  

Mercredi  22 17 کشتار . روز کشاورزی. جشن خرم روز. جشن دیگان
یز ت وسط روسیهمردم تت   

شید تی   1  
شنبه 4  

jeudi 20 18 ن . تأسیس ساواک در ایران ن نوشی  دمحم . یادروز عبدالحسی 
  مژگان پوریگانه. منوچهر حامدی. عیل جعفری

شید اورمزد  2  
شنبه 5  

vendredi 24 19 یعنر . یادروز اریک آرکانت دکتر اله .  هوشنگ پور رسر
(ستار سلییم)دالفک   

شید ناهید  0  
هآدینه جمع  

samedi 
 

مند سینما تئآتر )یادروز صادق بهرایم . زادروز عیش 23 25 هتی
ی باغچه بان(. رادیو تلویزیون  . ثمیر

ی
کنعان کیای  

شیدکیوان  4  
 شنبه

Dimanche 26 21 ن مفید ر  کامران نجات . جشن بازار. یادروز بتر
ی

جانباختگ
روز میل ایمنن در برابر زلزله. اللیه  

شید مهر  5  
شنبه 1  

 

ا که بخاطر سالهای کبیسه چند روز جلو تر رفته استکری سمس همان جشن یلدای ماست و زایش میتر  
ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر

 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی به پاریس عری  و فرانسوی که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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Décembre  ی ماج

ماهدی      1  
Lundi   27 22 ایرج بسعایم. بم سالروز زلزله 

ی
یادروز . جانباختگ

 . سودابه دشنر 
ی
شهت  . مرتضی ورزی. بهانه لسای  

شیدمه 6  
شنبه2  

Mardi 28 20  یادروز بهرام . مبدأ آفرینش سینما توسط برادران لومتر
هوشنگ حسایم. ری پور  

شید بهرام 7  
شنبه 3  

Mercredi  29 24 ان. جشن دیگان دوم . رهگذریادروز کیهان . روز میل دخی 
 آنیک شفرازیان

شید تی   8  
شنبه 4  

jeudi 03 25 لوریک . جواد بدیع زاده. یادروز رقیه چهره آزاد
شکرهللا رفییع. میناسیان  

شید اورمزد  9  
شنبه 5  

vendredi 01 

 

اضی مردم مشهد 26 ش اعتر ی  ختر
 

شید ناهید  13  
 آدینه جمعه

samedi 
 

1 
Janv 

شیدکیوان  11 آغاز سال 2022 زایشر  27  
 شنبه

Dimanche 2 

 

ین مغریی  28  اسکویی . نمایش فیلم آی  و رای  . بزرگداشت دمحم شتر
ی . شهت  . یادروز مهیر

ایی  ی شتر ور حسیر یاد روز آوازه خوان محبوب و مردیم بانو مریم روحت   
شید مهر  12  

شنبه 1  
 

.بهزیسنر . آگایه. روشنایی . عشق. خرد مهر و  باور به پیام آوران -3  
 بخش و  

ی
بهساز هسنر  زندگ  
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Janvier 
2022 

ی ماج 

ماه دی   2  

Lundi   0 29  ی منعقه یاد روز آخرین رسدار قهرمان آریایی که کشورهای تازی نشیر
 را فتح کرد و پشت دروازه های عربستان تکه تکه شد

شیدمه 13  
شنبه2  

Mardi 4 1  .ضا پهلوی. یادروز رضا هوشمند  شاهزاده علتر
ی
جانباختگ

روز جهاد کشاورزی. جشن گیاهخواری. احمد معینن   
شید بهرام 14  

شنبه 3  

Mercredi  5 2 دمحم . جشن پیکر ترایس  . جشن دیگان سوم 
ی

جانباختگ
ن برازنده در مشهد   حسی 

شید تی   15  
شنبه 4  

jeudi 6 0 ی هویزه. جشن درفشها یادروز نیما . حماسه خونیر
(پدر شعر نو)یوشیج   

شید اورمزد  16  
شنبه 5  

vendredi 7 4  ز دکتر کوروش آریامنش زادرو . یادروز جهان پهلوان تخنر
جانبازی و تکه تکه شدن رسدار بزرگ  -(رضا مظلومان)

 آزادیبخش بابک خرم دین

شید ناهید  17  
 آدینه جمعه

samedi 
 

8 5 

 

 یادروز شاهزاده عزت الدوله ملکزاده خانم
کبتر )  (همش فداکار امتر  

شیدکیوان  18  
 شنبه

Dimanche 9 6 اضی مردم قم ش اعتر ی . ختر  
یمحمد رجایی یادروز عل  

شید مهر  19  
شنبه 1  

 

نه اجسام نابود و خاک و سوخته شده. باور به بازگشنر دیگر برای یاددشت و پادافره روانهای رها شده -4  
ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر

 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی  به پاریس عری  و فرانسوی  که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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Janvier  جماد

2 
ماه دی    

Lundi   13 7  کبتر  امتر
ی
ی ترکمنچای. جانباختگ پیمان نامه ننگیر شیدمه 23   

شنبه2  

Mardi 11 8 ها و علو . بزرگداشت روز خواهر م گشایش آکادیم هتی
 سینمایی 

شید بهرام 21  
شنبه 3  

Mercredi  12 9 احمد . مهدی فتیح. عیل آزاد. یادروز ایران قادری فر
وز بهجت دمحمی. آشور پور فتر  

شید تی   22  
شنبه 4  

jeudi 10 13 یادروز . بزرگداشت کریمخان زند. جشن دیگان چهارم
 جعفر شهیدی

شید اورمزد  20  
شنبه 5  

vendredi 14 11  
ی
ن جالیل. دکتر تفضیل جانباختگ ر دمحم قاضی . یادروز بتر شید ناهید  24   

 آدینه جمعه

samedi 
 

.رضا ععنی . یادروز مهناز أاوودنژاد 12 15 شیدکیوان  25   
 شنبه

Dimanche 16 10 یادروز عیل دشنر . رفت دمحم رضا شاه پهلوی از ایران .
 فرود فوالدوند 

ی
(فتح هللا منوچهری)جانباختگ  

شید مهر  26  
نبهش 1  

 

باور به درسنر و راسنر با یاران و نیگ در اندیشه و کردار و -7  
گفتار برای جهانیان    

ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر
 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی  به پاریس عری  و فرانسوی  که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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Janvier  جماد

2 
ماه دی    

Lundi   17 14  
ی
خواه و اردشتر ایرای شیدمه 27 یادروز ختر  

شنبه2  

Mardi 18 15 دکتر صادق قعب زاده. روز میل رسباز 
ی
دکتر  . جانباختگ

 کاظم سایم
شید بهرام 28  

شنبه 3  

Mercredi  19 16 یزیبزرگد اشت صائب تت  شید تی   29   
شنبه 4  

jeudi 23 17 مهدی بازرگان. یاد روز بانو هایده  
 بهمن

شید اورمزد  03  
شنبه 5  

vendredi 21 18  وز پاریس پردیش فردویس بزرگ شید ناهید  1 زاد روز پتر  
 آدینه جمعه

samedi 
 

. یادروز ایرج صادقپور. روز ارتش. جشن بهمنگان 19 22
ی انتخا بات ریاست جمهورینخستیر  

شیدکیوان  2  
 شنبه

Dimanche 20 23 وزمجید فریدفر شید مهر  0 یادروز مهدی رئیس فتر  
شنبه 1  

 

باور به امشاسپندان مهرورزان و مهرگستران -6  
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Janvier  جماد
ماه بهمن   1  

Lundi   24 21 ی القضات. پادشایه کوروش بزرگ  عیر
ی
یادروز . جانباختگ

ن فر. ناظری نیک. جهانگی  ملک ایرج رامی   
شیدمه 4  

شنبه2  

Mardi 25 22 منصور حالج. جشن نو رسه 
ی
سالروز تصویب . جانباختگ

ی دانشر . نظامنامه سینماها در ایران یادروز غالمحسیر  
شید بهرام 5  

شنبه 3  

Mercredi  26 20 سالروز انقالب سپید و تشکیل سپاهیان سه کانه دانش .
 . بهداشت

ی
تروی    ج و آبادای  

شید تی   6  
شنبه 4  

jeudi 27 24 

 

 بزرگدا
ی
یادروز مرتضی ربییع. شت محتشم کاشای شید اورمزد  7   

شنبه 5  

vendredi 28 25 یادروز محسن موحد. روز کمک به چیامیان شید ناهید  8   
 آدینه جمعه

samedi 
 

 ( عریان)بزرگداشت بابا طاهرآریان 26 29
ی
یادروز استاد . همدای

احمد نفیش. اسدهللا ملک  
شیدکیوان  9  

 شنبه

Dimanche 03 27 پیدایش آتش. جشن سده.  
  

ی
  .زادروز استاد اکت  گلپایگای

شید مهر  13  
شنبه 1  

 

ه و تبار  -7 ی و تتر ه ترین است و هیچ انسان رنگ و جنس و  و باور به پاک و نیک بودن گوهر آدیم از هر آئیر ی پاکتر
 قداسنر ورای او نیست

ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر
 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی  به پاریس عری  و فرانسوی  که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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Février  
 جمادی

2 
ماه بهمن    

Lundi   31 28 ی جشنواره فیلم انقالب  یادروز پرویز . سالروز نخشستیر
دمحم جعفر سلمایس. یاحقر   

شیدمه 11  
شنبه2  

Mardi 1 
Fev 

 . کشایش موزه سینمای ایران 29
ی
سالروز جشنواره جهای

 فیلم فجر
شید بهرام 12  

شنبه 3  

Mercredi  2 03 لیال کشی . شاپور بینا. یادروز پهلوان اسماعیل مفرد
(خواننده)آفت (. رساینده)  

شید تی   10  
شنبه 4  

jeudi 0 رجب 

1 
(سینمای آزاد)شایش کانون سینماگران آماتور ایران گ شید اورمزد  14   

شنبه 5  

vendredi 4 2  یادروز . پایه گذاری دانشگاه تهران. جشن میانه زمستانن
سیاوش هوشنگ نیا. عباس سعیدی  

 
ی
 رسدبتر نیمروز جهای

ی
 یاد روز استاد پرویز اصفهای

شید ناهید  15  
 آدینه جمعه

samedi 
 

زند وکییل. ژمان بختیارییادروز پ 0 5 شیدکیوان  16   
 شنبه

Dimanche 6 4 روز . امتر عباس صفوی. یادروز استاد حبیب هللا بلور
 خانواده

شید مهر  17  
شنبه 1  

 

ش تندرسنر و راسنر  -5 ی نیازمندان و تالش برای گستر . باور به نیکوکاری و دستگتر
ی. انسانساالری یی در جهانبهزیسنر و خردگرا .مهربایی . دادگستر  
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Février  
 رجب

ماه بهمن    
Lundi   7 5  

ی
وای  رسر

ی
دمحم )یادروز روزبه پاریس . بزرگداشت خاقای

ی(. مقفع ی مجید ست   
شیدمه 18  

شنبه2  

Mardi 8 6  وی هوایی (. رساینده)یادروز سیاوش کشایی روز نتر شید بهرام 19   
شنبه 3  

Mercredi  9 7 ی ترکمنچای با روسیه یادروز احمد  . پیمان نامه ننگیر
فخری پازوگ. کرییم  

شید تی   23  
شنبه 4  

jeudi 13 8  اده . یادروز دریادار دکی  احمد مدنن ن حسن اسماعلی 
روز مفقودین و ارسای جنگ(. چلیپا)  

شید اورمزد  21  
شنبه 5  

vendredi 11 9  
ی
روز انقالب سیاه استعماری غری  تازی  و روز ویرای

جشن یادروزی. یادروز دمحمعیل بهارلو. ایران اهورایی   
شید ناهید 22  

 آدینه جمعه

samedi 
 

پیوند و پیمان دمحم رضا شاه پهلوی با پرنسس ثریا  13 12
 اسفندیاری بختیاری

شیدکیوان  20  
 شنبه

Dimanche 10 11 ژینوس نعمت. یادروز عزت سلعانزاده شید مهر  24   
شنبه 1  

 

هوا و بهداشت محیط زیست. خاک. آتش. باور به پاکداری و پرستاری آب -9  
ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر

 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی  به پاریس عری  و فرانسوی  که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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Février  
 رجب

ماه بهمن    
Lundi   14 12  دمحم . یادروز فروغ فرخزاد. بزرگداشت وحشر بافقر

 مسعود
شیدمه 25  

شنبه2  

Mardi 15 10   روز عاشقان و دلداگان برگرفته از جشن سپندارمز آریان
ن ) شمس شمیس. یادروز علینق  وزیری(. والنتی   

شید بهرام 26  
شنبه 3  

Mercredi  16 14 لوج. روز میل ژاندارمری نرضا ژیا. یادروز رضا متر شید تی   27   
شنبه 4  

jeudi 17 15 خرسو گلرسخن و کرامت هللا دانشیان 
ی

. سالروز جانباختگ
 یادروز بزرگ علوی

شید اورمزد  28  
شنبه 5  

vendredi 18 16  سالروز انفجار مرموز قعار باربری در نیشابور و سیصد
 تن کشته

شید ناهید  29  
 آدینه جمعه

samedi 
 

شیدکیوان  03 روز پیکار با بیسوادی 17 19  
 شنبه

Dimanche 23 18 گشایش مدرسه تلویزیون و سینما. جشن آبساالن .
 یادرور ملیحه نظری

شید مهر  1  
شنبه 1  

 

ن اندیشه ها و ابتکارات کودکان. باور به نیک اندییس   – 11 نوجوانان و جوانان برای . نوپردازی با بزرگ داشی 
 جامعه ای خردگرا و شهریاری انسان
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Février  
 رجب

ماه اسپند                   
Lundi   21 19  هما دارانی 

 دکی 
ی

یادروز حیدر یغما. جانباختگ شیدمه 2   
شنبه2  

Mardi 22 23 ی رسدار سپه . یادروز استاد ابوالحسن اقبال آذر قدرتگتر
 رضاخان پهلوی

شید بهرام 0  
شنبه 3  

Mercredi  20 21 روز علوم و . روز فرخنده جشن زنان در دوران ساسانیان
 تکنولوژی

شید تی   4  
شنبه 4  

jeudi 24 22   جشن مژده 
ی
ی و زندگ جشن اسفندگان و سپندارمی جشن زن و زمیر

ان ی . بانوان. برزگران. روز پرستار. یادروز پرویز فنی زاده. گتر .زمیر  
شید اورمزد  5  

شنبه 5  

vendredi 25 20 

 

روز پوریای ویل. روز کودکان ی  رسپرست شید ناهید  6   
 آدینه جمعه

samedi 
 

پروین زهرایی منفرد. دمحمی زهری. عیل اکت  دهخدا یادروز  24 26 شیدکیوان  7   
 شنبه

Dimanche 27 25 ی بنان. یادروز ابراهیم فخار سالروز آزادی . غالمحسیر
پایه گیاری کتابخانه اقبال. زنان و حق انتخاب رأی  

شید مهر  8  
شنبه 1  

 

ا مردباور به یکسان بودن زن و مرد و گزینش همش از سوی زن و ی – 55  
ایی دارد و فقط چند روز اختالف 

چنانچه یط سالیان گفته و نوشته ایم تقریبا تمایم جشنهای غری  و یا مسییح ریشه ای آریایی میتر
ی همان  جشن اسفندگان و . در شمارش آنها برای کبیسه بودن سالهاست و سنجش سال بر اساس ماه و خورشید جشن والنتیر

ی و ز  ان ما میباشد که همانند جشن یلدای کریسمس شده و یا جشن سسپندارمی جشن زن و زمیر  جشن مژده گتر
ی
ی ندگ ده بدر جشن تر

ی شده است و  پاک و پسح شده و یا   دارد جشن فره ویسر و مردگان و ارواح هالوییر
ی
دهها جشن دیگر ریشه آریایی و ایرای  
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March  
 رجب

ماه اسپند              
Lundi   28 26 روز حمایت از حقوق . درگیشت احمد شاه قاجار

دگانمرصف کنن  
شیدمه 9  

شنبه2  

Mardi 1 
Mars 

 

یورش موشگ . یادروز تقر ظهوری. جشن وخشنکام 27
 عراق

شید بهرام 13  
شنبه 3  

Mercredi  2 28 یادروز . روز کیمیاگری. بزرگداشت دمحم غزایل تویس
احمد ایزد پناه. ابوالقاسم حالت  

شید تی   11  
شنبه 4  

jeudi 3 29 روز بزرگداشت رهایی زن.  
ییادر    . وز عیل متر

ی
ی تهرای حسیر  

شید اورمزد  12  
شنبه 5  

vendredi 4 شعبان 

1 
 کهنمون  

ن کلیک. یادروز دمحم تق  . اردشی  بهمن راد. بی  
پادشایه دودمان صفویه. خروج ایران از پیمان سنتو  

شید ناهید  10  
 آدینه جمعه

samedi 
 

جدایی پرنسس ثریا اسفندیاری بختیاری از دمحم رضا شاه  2 5
لویپه  

شیدکیوان  14  
 شنبه

Dimanche 6 0 رسول مالقیل پور. یادبود مازیار کیانن نژاد. روز درختکاری. شید مهر  15   
شنبه 1  

 

و سود مردم و ارج نهادن به تمایم . آرایش. آسایش. آرامش. به اندیشیدن بهباور  – 52
 باورمندان  دوری هر باور دینی در امور شهریگری و سیاست جهایی 
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March  
 رجب

ماه اسپند    
Lundi   7 4 الروز جشنواره فیلمهای مستند ایرانشنایس در کیشس شیدمه 16   

شنبه2  

Mardi 8 5 زن 
ی
. پرویز خعین  . یادروز قوایم فاخته ای. روز جهای

 عباس شاپوری
شید بهرام 17  

شنبه 3  

Mercredi  9 6 وس شهردار . پرنده صفوی 3یادروز ستر شید تی   18   
شنبه 4  

jeudi 10 7 احمد هاشیم. هوسپیان یادروز آرمان. جشن رودها .
فضیل. مهرزاد مینویی  ی امتر حسیر  

شید اورمزد  19  
شنبه 5  

vendredi 11 8 

 

 کردی. جشن گلدان
ی
 . جانباختگ

ی
. یادروز رضا رخشای

 خشو شایگان
شید ناهید  23  

 آدینه جمعه

samedi 
 

ی بهزاد. یادروز پرخیده. لغو پیماان سنتو 9 12 . استاد حسیر
. آذر بختیاری  

شید کیوان 21  
 شنبه

Dimanche 13 13 زا .یاد روز جالل الملک ایرج متر  
سایم تحصنی    

شید مهر  22  
شنبه 1  

 

ی نیست ی اوستا فقه و دستورات سننر برای چگونه دیندار زیسیر  در آئیر
ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر

 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی به پاریس عری  و فرانسوی که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
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March  
 رجب

ماه اسپند    
Lundi   14 11 وهای بیگانه شیدمه 23 انفجار در گوهرشاد مشهد توسط نتر  

شنبه2  

Mardi 15 12 شید بهرام 24 بزرگداشت هزاره شاهنامه فردویس تویس  
شنبه 3  

Mercredi  16 10 زادروز پروین اعتصایم. بزرگداشت روز برادر شید تی   25   
شنبه 4  

jeudi 17 14  یادروز سعید نیوندی. جواد تقدیس.  چهارشنبه سوری
جشن فروردگان. تاج  احمدی  

شید اورمزد  26  
شنبه 5  

vendredi 18 15   بزرگداشت ابو نرص فارای 
یادروز عیل اکت  شهنازی   

شید ناهید  27  
 آدینه جمعه

samedi 
 

 رضا معاون در حومه پاریس 16 19
ی
یادروز آله آمارد . جانباختگ

(منوچهر سلییم)  
شیدکیوان  28  

 شنبه

Dimanche 23 17 

 
 . روز میل شدن صنعت نفت ایران

ی
. جشن پایان زمستای

 
ی
 جشن نجاتبخش ایرای

شید مهر  29  
شنبه 1  

Lundi   21 18   ان
 آغاز سال 6661 آریان  میی 

شیدمه 1  
شنبه2  

 

ی و  ی هیچ اندیشه ای پیش نخواهد رفت برنامه و  بدون رهت  بودجه و تشکیالت آهنیر  

ایی برابربا  7760هنگام دیگر شدن سال 
تازی اسالیم 5405آریایی میتر  

ایی  7779اسفند ۹۱روز یکشنبه    پس از نیمروز به هنگام تهراندقیقه  ۳و  ۹۱ساعت  
  ۹۰۱۱ با  ربرابآریایی میتر

میالدی ۹۱۹۹ارس و بیستم م هجری قمری ۹۰۰۳شعبان  ۱۰ برابر با   

 

 

ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر
 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی  به پاریس عری  و فرانسوی  که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 

 

 

 

 



 

 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی  به پاریس عری  و فرانسوی  که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 
 

 
 

 

 

 



 
 

www.Awesta.fr   order 
 

 

 

http://www.awesta.fr/


 

www.Awesta.fr   با یک کلیک تهیه کنید 

http://www.awesta.fr/


 
 

 

www.Awesta.fr  order با یک کلیک تهیه کنید 
 

 

http://www.awesta.fr/


 

 

ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر
 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی  به پاریس عری  و فرانسوی  که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر
 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی  به پاریس عری  و فرانسوی  که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 

 

 

 



 آژانس معتت  برای خرید و فروش امالک
یف دارید پیش از هر خرید و یا فروش امالک حتما با ما مشورت کنید  اگر در فرانسه ترس 

 

از ملک و پول خود بهتر و پرسود تر نگهداری کنید-مشاوره رایگان   

avid.moussavi@safti.fr 

Tel : 06 45 47 53 30 
 

 
در پاریس پانزدهم با غیاهای خوشمزه ایرایی و قیمتهای باور رستوران پرشیانا 

ی ر نکردیی بمدی با ارائه این برگ چلوکباب با دو سیخ کوبیده و یک سیخ گوجه - یت رامیر  

9.9.فقط    
Restaurant Perchiana Paris 15-Tel : 06 64 09 69 42 

 
 در هامبورگ 

ی
مند و روزنامه نگار ایرای  رضا شمشادیان هتی
Tel : 49 1521 33119967  

ی   Awesta.Fr همه آثار سیاوش اوستا را اینجا ببیر
 Youtube.com/MehrTv  هزاران ویدیو- درسهایی  به پاریس عری  و فرانسوی  که پخمگان را با نخبگان همراه میکند 

 

mailto:avid.moussavi@safti.fr


 

ه های تلویزیون و تمایم آرشیو آنرا ببینید و نت  تازه در سایت پارس یر وی میتوانید برنام
های ایران و جهان را بخوانید  ترین ختر

Tel : 1 818 881 5800   +1 818 342 3575  Email : info@parstv.tv 

ParsTv 
پاسخوری مهندس امت  شجره پایه گذاربه   

پاریس زبان در جهان ساعته 20 رادیو و تلویزیون  
 

 

جایزه بزرگ و طالیی انساندوستر فرانسه یط مراسم با شکویه در 

 مجلس سنای فرانسه به مهندس امت  شجره پیشکش  شد
 فرکانس تلویزیون پارس بر روی ماهواره ها

 
 پالریتر  سیمبل ریت فرکانس

Galaxy 19 ۴۸۰۲۱ ۸۸۰۰۰ عمودی - (V) 
Yah Sat ۴۸۰۲۱ ۸۲۵۰۰ عمودی - (V) 

  
 

mailto:info@parstv.tv


 

 

 
 



 رستوران شیک و زیبای

گیالس   
 در پاریس پانزدهم

 برگزار کننده میهمانیها و جشنهای شما

با مدیریت برتر و خوشمزه ترین کبابها و خورشتهای ایرانی با 

همکارانی ماهر و خوش برخورد در محیطی آرام و افتخار آفرین 

یهمانانتانبرای شما و م  

 

 

Restaurant Guylas  
Persian Food 
68 rue des entrepreneurs 75015 Paris 
75015 Paris   Tel : 01 45 77 57 64  



Restaurant جت ست 

Jet Set   NON STOP 
با محیطی گرم  و در چند قدمی لیدو در شانزه لیزه

خانوادگی زیبا و شیک با سرویس بسیار عالی همه روزه 
نان  و اهای متنوع ایرانی و فرنگی و خاویار ایرانبا غذ

  با موزیک شاد بامداد 5تا  11از ساعت  خانگی

 

 آماده پذیرایی از هموطنان  عزیز میباشد 

 هر شب با  موزیک زنده  و صدای گرم خواننده های 

 محبوب  همراه  با  ارکستر اختصاصی  »جت ست« 

 و زیبارویان عرب، شما  را به رقص و پایکوبی دعوت  میکنند 

هر روز غذای روز ایرانی  1.22 یورو منوی  روز 22.12 & 

 22.12 یورو هر روز هفته

14 Rue WASHINGTON 75008 Paris 

M°: George V  Tél : 01 45 61 00 70 

www.new-jet-set.com 

http://www.new-jet-set.com/


 

Restaurant Colbeh 

کلبه رستوران  
همه شب با موزیک زنده و  ۲۸۹۱با سابقه طوالنی از سال 

در محله توریستی در رده بندی بهترین رستورانهای  ،خواننده

ستاره از طرف مؤسسه معتبر غذا  ۳فرانسه مفتخر به دریافت 

  چلوکباب شناسی با انواع پیش غذاهای گرم و سرد، کباب،

شنبه ها و یکشنبه ها از )خوشمزه ایرانی هفت شب هفته  وخورشهای

 آماده پذیرائی میباشد( بامداد یکسره ۱ظهر تا  ۲۱
 

 

(Quartier Latin)  Touts les soirs, Animation 

Musicale Avec Musicien & Chanteur – 

Recommandé Par «  Gault & Millau » & 3 Etoiles 

au «  Guide Des Restaurants de France » 

22 Rue Mouffetard  75005  Paris 
M° Place Monge (Ligne 7) Cardinal Lemoine (Ligne 10) 

Réservation : 01 43 37 96 32   24/24 



 دادستانتقی پروفسور 
 تعیین وقت قبلی با  جراح مغز و بیماریهای اعصاب و ستون فقرات

Dr  DADSETAN 
101 av Général Leclerc METRO: ALESIA  75014  PARIS 

  Tel: 01 40 44 41 44 

 
 پروفسور دادستان افتخار جامعه جهانی پزشکی تا کنون مفتخر به دریافت نشانهای بسیاری شده است از جمله

  توسط رییس این آکادمی به ایشان پیشکش شد  سپاس فرانسه  طالیی شایستگی و  طی مراسم ویژه ای جایزه

------------------------------------------------------------------  
 

Dr Patrice GHANE 
Oto-rhino-laryngologiste ORL 

 

49 Rue des Bourguignons, 

 92270 Bois-Colombes 

 

Tel: 01 42 42 30 86   

شهرفرنگ پاریس با بیش از 

سی سال پیشینه فرهنگی در 

قلب شانزه لیزه با شما مهربان 

 یاران است دیدار با قرار قبلی 
+331 45 63 02 63 

+336 87 81 61 44 

    08Paris.fr 

======================================== 

 



 

 

 
 د کتر جان در صورتیکه نام پر افتخار شما در لیست نیست بما اس ام اس بزنید+33655516100 +

Liste des médecins iraniens en France triée par nom  در فرانسه 
 
 لیست پزشکان ایرای

Nom Prénom Spécialité Tél Adresse 

ABBASSIAN Ramin Ostéopathe 06.48.56.84.48 

26, Boulevard Raspail 75007 Paris 

 

ACHRAFI Chady 
Psychologue 

clinicienne 
06.12.91.28.21 39, Rue jules Védrines 92240 Malakoff 

ACHRAFI Mitra Kinésithérapeute 01.42.29.51.30 15 Rue Pouchet 75017 PARIS 

ACHRAFI 

voir le site 

Homayoun 

Maxime 

Chirurgie digestive et 

viscérale 

01.40.08.88.00 

08.26.20.03.00 

Clinique Turin - 11, Rue de Turin 75008 Paris 

 

ACHRAFI Hassan Psychiatre 01.45.88.86.72 96, rue Bobillot 75013 PARIS 

ACHRAFI Sophie Radiologue 
03.26.02.15.34 

06.27.12.12.12 
33 Rue Taittinger 51100 REIMS 

ADLE Farhad 
Chirurgien gynéco-

obstétricien 
01.48.39.41.00 120, av. de la République 93300 Aubervilliers 

 

http://www.achrafi.fr/


AFDJEÏ Ali Médecin Urgentiste 01.39.63.71.15 
CMC parly II 

21 rue Moxouris 78150 le Chesnay 

AFRASIAB 

voir le site 
Malima 

Psychologue, 

Psychothérapeute 
06.24.30.29.32 17, rue Jouvenet 75016 Paris 

AGHAKHANI Nozar 

Neurochirurgien 

(Service 

NeuroChirurgie Hopital 

Bicetre) 

01.45.21.23.80 28, rue Troyon 92310 SEVRES 

AGHAKHANI Nader Psycologue 06.50.02.51.56 23, rue de Romainville 75019 Paris 

AHMADI Sadaf Médecin généraliste 01.30.11.11.40 3, Rue Rene Laennec 95140 Garges Les Gonesse 

AHMADZADEH-

MOTAHARIAN 
Vahideh 

Médecin Anesthesiste 

Reanimateur 
01.40.19.30.00 

Hôpital Rothschild 

5, rue Santerre 75012 PARIS 

AKBARI Jamshid Médecin généraliste 05.61.50.15.15 
Clinique Ambroise Pare 

387 Route de Saint Simon 31100 TOULOUSE 

AKHAVAN-NIA Dina Kinésithérapeute 
 

22, rue des Belles feuilles 75016 PARIS 

AKHAVAN 

MOUSSAVI 
Noushin Médecin généraliste 01.47.21.50.21 42 avenue Lenine 92000 NANTERRE 

ALAEI Alexandre Chirurgien Dentiste 01.45.49.39.70 6, rue Jean Ferrandi 75006 PARIS 

ALAMDARI Alireza 
Chirurgie plastique, 

esthétique et 

réparatrice 

06.67.79.24.96 

01.49.76.91.29 

96-98 bld de Champigny 94210 La Varenne St Hilaire 

Hôpital Privé Paul d'Egine - 4, rue Marx Dormoy 94500 Champigny 

ALAVI Morteza Gastro entérologue 01.48.99.54.34 11 bd Pablo Picasso 94000 CRETEIL 

ALAVINIA Nazli Dentiste 01.43.96.29.29 41, Rue de Verdun 94220 Charenton le Pont  

ALLAHDADI Hamid Ophtalmologue 01.45.79.75.33 28 Rue Ginoux 75015 PARIS 

AMINI Maryam Ophtalmologue 01.64.52.70.67 36, rue jacques madelin 77310 Saint-fargeau-ponthierry  

AMINI ADLE Mona Dermatologue 08.25.08.25.69 
Centre Hospitalier Lyon Sud 

165, Chemin du Grand Revoyet 69310 Pierre-Bénite  

AMIR YAVARI Siamak Chirurgien Dentiste 08.99.23.01.50 17 Rue Bobillot 75013 Paris   

AMOUZGAR Mardjan Chirurgien-Dentiste 01.84.25.93.49 2, rue Cournot 75 015 - PARIS 

ASDAGHI Chahab Dermatologue 01.34.67.13.99 3, place Rivette 95420 MAGNY en 

ASSADIAN Fariborz 
ORL, chirurgie cervico-

faciale et réparatrice 
01.30.95.10.11 

Clinique Du Montgarde 

32, rue Montgardé 78410 AUBERGENVILLE 

ASSIM Victor Pharmacien 
 

130, rue JB. Charcot 92 400 - COURBEVOIE 

ATTAR Mansour Pédiatres 01.43.25.38.65 295 rue saint jacques 75005 Paris   

http://www.malimaafrasiab.com/


ATTARIAN Shahram Neurologue 04.91.38.65.79 264, Rue Saint Pierre 13385 Marseille (Bouches-du-Rhône)   

AYATI Shiva Ostéopathe 07.81.64.00.94 17, Rue Rosenwald 75015 Paris 

AYROMLOU Valeh   
 

Hôpital Lariboisière Radiologie centrale 75010 Paris 

AZADET Armand Dermatologue 01.47.27.21.27 49, av. Foch 75016 PARIS 

AZARINE Arshid Radiologue 01.56.09.23.10 
Hôpital Européen Georges-Pompidou 

20 Rue Leblanc 75015 PARIS 

AZARMANECHE Catherine Pédiatre 01.46.38.85.05 76 Rue Jean Jaurès 92170 Vanves 

AZIZI Massoude Pédiatre 01.45.67.73.50 19, Rue Cépré 75015 Paris  

AZIZI Parviz Osteopathes 01.43.88.28.92 120 Bd maurice Bertheaux 93190 LIVRY-GARGAN 

AZODANLOO Shahram Chirurgien dentiste 01.64.96.16.41 24 Rue des Chevaliers Saint-Jean 91100 Corbeil-Essonnes 

BADIE MODIRI Behzad 
Chirurgie Esthéthique, 

Plastique, Maxillo-

Faciale 

01.45.20.00.31 56, Ave MOZART 75016 - PARIS 

BAGHERI Farhang Radiologue 01.44.84.53.15 Centre médico-chirurgical 75 019 - PARIS 

BAHRAM Siamak Immunologue 03.68.85.39.92 Centre Immuno-Hémato 4 rue Kirschleger 67085 Strasbourg 

BANI SADR Firouzé 

Médecine interne, 

maladies infectieuses 

et immunologie 

clinique 

03.26.78.78.78 
CHU de Reims Hôpital Robert Debré, Service maladies infectieuses 

Rue du Général Koenig, 51092 Reims 

BARAHMAN Babak Kinésithérapeute 01.40.47.62.86 7, rue Ernest Cresson 75014 Paris 

BARZIN Nader 
Psychanalyste, 

Psychologue 
06.07.86.93.98 199 rue de Grenelle 75007 Paris 

BAREI MONIRI 
Maxime-

Réza 
Chirurgie -Viscerale 01.40.25.80.80 Hopital Bichât rue Henri Huchard 75018 -PARIS 

BAYAT Mahasti   
 

5 SQ des Aubades 78160 Marly le Roi 

BAZELI Réza 
Chirurgien 

Orthopédiste 
01.42.35.60.47 

Ortopédie, hôpital Delafontaine 

2, rue docteur Delafontaine 93205 Saint denis 

BAZELI Ramin Radiologue 01.40.25.80.80 
Hôpital Bichat 

46 Rue Henri Huchard 75018 Paris 

BEHFOROUZ Niloufar Anesthésiste 01.45.17.50.00 
Hôpital intercommunal de Créteil 

40, Avenue De Verdun 94000 Créteil 

BEJOU 
Daniel 

Bakhtiar 

Gastro-entérologue et 

Hépatologiste 
01.48.95.55.55 

Hôpital Avicenne 

125, Route de Stalingrad 93000 BOBIGNY 

BEYGUI Farzin Cardiologue 01.42.16.28.92 
Hôpital Pitié-Salpêtrière 

47/83 Bd de l'Hôpital 75013 PARIS  



BODAGHI Maryam Chirurgien Dentiste 01.48.03.31.42 20 Rue Hanin 75019 PARIS 

BODAGHI Bahram Ophtalmologue 01.42.16.00.00 Hôpital Pitie Salpetriere 47/83 bd de l'Hôpital 75013 Paris 

BOOSTANDOOST Erfaneh Généraliste 01.40.45.09.23 115 Bd Lefebre 75015 PARIS 

BORHAN Maryam Ophtalmologiste 01.40.06.07.47 31, Bd Malherbes 75008 PARIS 

BORHAN Rosa Dermatologue 01.44.70.00.75 59, Rue Galilée 75008 Paris 

BRAL Michel Cardiologue 01.45.77.16.63 53, rue de Réaumur 75002 PARIS 

CHAHIM 

CHAHIM-BELLIS 

Maxim 

Maryam 

Angiologue et 

especialiste de la 

médecine vasculaire 

Généraliste 

Acupuncteur 

01 45 24 20 02 

01.40.60.00.93 

48 Rue Vital 75016 Paris 

152 Rue de Javel 75015 Paris  

CHARGARI Saïd-Alex Stomatologiste 01.47.05.40.10 22, rue Cler 75013 PARIS 

CHAYEGAN Azim Pédiatre retraité 
 

4, Bd de la Saussaye 92200 NEUILLY sur Seine 

DADSETAN Taghi Neuro-chirurgien 01.40.44.41.44 101, av. Gal Leclerc 75014 PARIS 

DARABI Parvine Médecin 01.42.34.10.04 30, rue Labrouste 75015 PARIS 

DJABBARI Khosrow Chirurgien Vasculaire 01.47.88.58.07 2 Rue François Couperin 92400 COURBEVOIE 

DJABBARI Mojgan Hématologiste 01.64.71.60.00 C.H. Marc Jacquet 2 Rue Freteau De Peny 77011 Melun cedex 

DJABBARI-

SOBHANI 
Marjan Radiologue 01.40.87.53.44 Radiologie Hôpital Beaujon 100 bd Gal Leclerc 92110 Clichy 

DJAFARI Ghodratollah Pneumologue 
 

 8 Av Anatole France Tour de la Seine 94 600 - CHOISY le ROI 

DOUSTANI Mahine Anesthésiste 01.40.30.80.00 Hopital TENON Anesthésie 75020 PARIS 

DU BASTY Sepideh 
Médecin Généraliste et 

Nutritionniste 
01.40.51.24.70 103 Bd Saint-Michel 75005 PARIS 

DUPUIS 
Jean-

Jacques 
Chirurgien dentiste 01.45.22.29.15 24, rue de Madrid 75008 PARIS 

EBRAHIMINIA Vahid Médecin Généraliste 01.49.81.21.11 
Hôpital Henri Mondor 

51, avenue du Mal de Lattre de Tassigny 94010 Créteil 

ECHGHI Minou 
Psychiatre, 

Pédopsychiatre 
01.47.97.38.35 23-25 Rue Etienne Dolet 75020 Paris   

EINKHAH 

voir le site 

Farhad 

Franck 
Psychologue 06.14.15.91.89 82, rue Jean SARRAZIN 69008 Lyon 

ERFANI Amir Pédiatrie 01.43.99.16.14 7, rue Gal Larminat 94000 Créteil 

http://www.einkhah.fr/index.html


ERSHADI Tannaz Chirurgien dentiste 01.49.65.03.88 24 Avenue Raymond Aron 92160 Antony 

ESKANDARI Zohreh Psychanalyste 01.44.74.07.88 150, Avenue DAUMENIL 75012 PARIS 

ETESSAMI Atoussa Oncologie 02.37.30.32.70 Corel 4 rue Claude Bernard 28006 Chartres 

FARAHMAND 

voir le site 
Hossein Sexologue 01.41.78.38.65 6, place Jean Giraudoux 94000 Créteil 

FARANPOUR Farnam 
service URGENCES 

SAMU 
01.49.73.95.15 ave C de Gaulle 79 000 - NIORT 

FARDJAD Shahab 
Reeducation 

Fonctionnelle 
01.64.42.21.09 CMPR de Coubert, route de Liverdy 77 170 Brie-comte-Robert 

FARROKHI Parviz Hématobiologiste 01.45.59.35.18 Banque du Sang Hôpital Paul Brousse 94800 Villejuif 

FARZANEPOUR 

BORHANI 

voir le site 

Raha Chirurgien dentiste 01.45.00.29.19 49, Rue Jean de la Fontaine 75016 Paris 

FAZEL Afchine Gynéco PH 01.49.95.85.42 
Gynéco hop lariboisière 

2 rue Ambroise paré 75010 paris 

FILSOUFI David Chirurgien dentiste 01.45.54.36.50 3, Boulevard Victor, 75015 Paris 

FOULADPOUR Chohreh Généraliste 08.25.82.65.05 34 Bis Rue St Barthélemy 77000 Melun 

GANDJBAKHCH  Iradj 
Chirurgien Thoracique 

et Cardio-Vasculaire 
01.42.16.02.76 

Hôpital Pitié-Salpêtrière 

83 Bd De l'Hopital 75013 Paris 

GAUTIER-KEY-

MARAM 
 Shady Chirurgien dentiste 01.45.01.67.77 61 Avenue Victor Hugo 75116 Paris 

GHAFFARI 
 Parinaz-

Mathilde 
Généraliste-Angiologue 01.44.12.74.86 

Hopital Saint Joseph 

185, Rue Raymond Losserand 75674 Paris Cedex 14 

GHANBARI Roxana Pharmacien 
 

14, rue de Fourqueuse 78 100 St Germain en Laye 

GHANE Patrice 
ORL, chirurgie cervico-

faciale 
01.47.20.40.36 24, rue du Boccador 75008 PARIS 

GHANNAD Manoutcher Généraliste 01.39.91.15.95 4, rue des Ecoles 95460 EZAINVILLE 

GHARIB Patrick Psychiatre 04.78.76.02.64 138 avenue Frères Lumière 69008 Lyon   

GHIASSI Behchad 
ORL, chirurgiecervico-

faciale 
01.53.80.80.88 

Centre médical Italie 2 

19 Rue Bobillol 75013 Paris 

GORDJI Atossa Neurologue 01.69.29.76.01 
Centre Hospitalier d'Orsay 

4, place Gén Leclerc 91400 Orsay 

GUDARZI Jahan Chirurgien orthopédiste 03.86.86.15.15 
Centre hospitalier de Sens 

1, avenue Pierre de Coubertin 89108 Sens cedex 

GUITI Chabnam Cardiologue 01.43.45.77.82 10 Rue du Colonel Rozanoff 75 012 - PARIS 

http://www.le-site-de.com/farahmand-hossein-creteil_8700.html
http://www.monparodontiste.com/


GUITI Sepideh 
Gynécologue 

obstétricien 
01.47.57.41.88 46, Rue de Villiers 92300 Levallois-Perret 

HAMEDANI Mehran Chirurgien dentiste 01.40.46.13.46 21 Rue du Moulinet, 75013 Paris 

HASSANEYN 

voir le site 
Simine Chirurgien dentiste 03.88.36.96.60 21 avenue des Vosges 67000 STRASBOURG 

HEIM Nazbanou 
Gynécologue 

obstétricien 

01.42.60.64.97 

01.46.41.25.25 
Imagerie médical Pyramides – 13, Ave de l'Opéra, 75001 Paris 

HESHMATI Farhad Hématologue 01.43.26.51.72 Hôpital Cochin 33 rue duFg St Jacques 75014 - PARIS 

HOJJAT ANSARI Farzin Généraliste 01.47.33.10.98 3, Allée des Rosiers 92230 GENNEVILLIERS 

HOJJAT-ASSARI Suzanne Hématobiologiste 01.44.49.66.00 
Etablissement français du sang (EFS) 

100 avenue Suffren 75015 PARIS 

HONORAT-

JAHANSHAHI 
Shideh 

Cardiologue et 

Maladies Vasculaires 
01.69.46.70.00 

Clinique de Reeducation 

43 Rue de Verdun 91700 Sainte Genevieve Des Bois  

HOUSHDAR 

TEHERANI 
Houshang Généraliste 01.69.52.76.00 

Hôpital de Draveil 

14, Rue Alphonse Daudet 91210 DRAVEIL  

IVARI Edward Implant capillaire 01.42.86.82.00 
Centre International Capillaire IVARI 

26, Place Vendôme 75001 Paris 

IZADIFAR Armine 
Cancérologue, 

Pneumologue 
01.49.33.41.25 32/36 Av. des Moulins Gemeaux 93200 St Denis 

JADAT Robert Anesthesiste 01.39.18.36.45 66 Avenue Charésse 78170 La Celle ST CLOUD 

JAFARI Ghodratollah 
Allergologie, 

Immunology 
01.48.52.36.35 8 avenue Anatole France - 94600 CHOISY LE ROI 

JAFARI Nemat-Allah Psychiatre 05.16.52.61.18 370, avenue Jacques Cœur 86000 Poitiers 

JAFARI Mehrdad 
Chirurgie Viscérale et 

Générale 
03.20.29.59.59 

CENTRE OSCAR LAMBRET 

3 Rue Frédéric Combemale 59020 LILLE  

JAMALI  ALEM 

(RAZAVI) 
Maryam Anatomo pathologiste 01.49.28.20.00 

Hôpital Saint Antoine 

184, Rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris 

JARRY Farideh Medecine Interne 01.01.34.06.60 
Hôpital Simone Veil 

14 Rue de Saint Prix 95600 Eaubonne 

KARIMLOU Charles kinésithérapeute 01.47.60.66.91 Hopital Louis Mourier 92701 Colombes 

KASHANI Maryam Dentiste 01.39.76.08.60 61, Bd Carnot 78110 Le Vésinet 

KASHANI-OHAYON Kimia 
Psychologue 

clinicienne 
06.17.89.37.17 

25 rue de Civry 75016 Paris 

72 Bd St Germain 75005 Paris 

KAZEMI MOUSSAVI Ahmad Genéraliste 08.99.96.71.25 65 Rue Moronval 28100 DREUX 

KAZEMI 

voir le site 
Tamana Faradarmani 06.33.46.06.90 9, rue Sthrau 75013 PARIS 

http://selarl-dr-simine-hassaneyn.chirurgiens-dentistes.fr/
http://www.faradarmani-france.com/


KAZEROUNI Firouzeh Radiologue 03.44.61.61.21 Boulevard Laennec 60100 Creil 

KECHAVARZI Mahmoud 
Médecine physique et 

réadaptation 
01.69.83.63.63 

Hôpital de Draveil 

14 rue Alphonse Daudet 91210 Draveil 

KEILANI Mohamad Chirurgie Générale 02.32.71.66.38 
Centre Hospitalier 

5 rue du Docteur Burnet 27200 VERNON  

KETABI Karim Psychiatrie 01.45.44.50.77 121 Rue de Rennes 75006 Paris 

KEYMARAM-

GAUTIER 
Shady 

dentiste, 

parodontologue 
01.47.23.00.00 29 rue françois premier 75008 Paris 

KHAKSAR 

voir le site 
Parsa dentiste 01.45.39.73.63 151 Boulevard Brune 75014 Paris 

KHORASSANI 

ZADEH 
David 

Généraliste et 

Osteopathes 

06.61.77.93.18 

01.43.88.28.92 

153, Rue Michel Carré 95100 Argenteuil 

Clinique La Montagne - 53, Rue Victor Hugo 92400 Courbevoie 

KOOCHAKI POUR Zoé Néphrologue 01.60.90.10.10 
 Clinique du Mousseau - Service néphrologie-Dialyse 

2-4 Av. de Mousseau, 91000 Évry 

KOOSHKI Abbas Infirmier 01.69.46.03.42 13 avenue de Bretigny 91700 Sainte Genevieve Des Bois 

KOSSARI Niloufar Néphrologue 01.46.41.89.43 27 Bd Victor Hugo 92200 NEUILLY SUR SEINE 

KOTOBI 
Henri-

Keyvan 
Chirurgie pédiatrique 01.44.73.65.90 

Chirurgie infantile armand trousseau 

26 av. du Dr Arnold Netter 75012 Paris 

KOTOBI 
Laurence 

donia 

infirmière 

anthropologue 
01.48.38.77.75 CRESP  UFR SMBH Unive paris Nord 74 rue marcel cachin 93017 Bobigny 

LENOIR Hermine gériatre 01.44.08.35.03 gérontologie Hop BROCA 54-56 Rue pascal 75 013 Paris 

MADANI Firouzeh 
Psychologue 

Clinicienne  
209, Rue de Fontenay 94300 VINCENNES 

MADJLESSI-EZRA Nika Dermatologue 01.43.59.82.84 127 Rue de Longchamp 75116 Paris 

MAJD Parvaneh Psychologue 06.51.18.73.34 15, rue Augène Flachat 75017 

MAHRAM Rémi Dentiste 
 

7 Rue Mariotte 75017 Paris   

MAKAREMI Hassan Psychologue 06.08.10.92.71 2 rue du plateau 75019 Paris 

MANSOURBAKHT Touraj 
Gastro-entérologue et 

hépatologue 
01.41.41.08.80 43, av. de Général Leclerc 92100 BOULOGNE 

MARIET-DARABI Dina Sage Femme 
 

4 Place Louis 14 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

MASHHOUR Baabak Chirurgie Oculaire 01.45.56.09.90  14 ,Avenue de Breteuil 75007 -PARIS 

MATINE Bahram Généraliste 01.43.71.01.81 22 bis rue de la Réunion 75020 Paris  

http://www.parsakhaksar.fr/


MASOUMI Afshin 
Néphrologue(maladies 

rénales) 
01.45.26.53.55 

Centre de néphrologie et de dialyse néphrologie ANDRA 

25-29 Rue Melingue 75019 Paris 

MAZDA Keyvan 
Chirurgien 

orthopédique infantile 
01.40.87.59.19 

Hôpital Robert Debré 

48, Bb Sérurier 75019 PARIS  

MAZHARIAN Richard Dermatologue 01.48.06.42.58 82 rue de la Roquette 75011 PARIS  

MEHRABANIAN Saeed Néphrologie 01.53.62.66.57 
 Hôpital PASTEUR-VALLERY-RADOT 

26 Rue des Peupliers 75013 PARIS 

MEHRAN Firouzeh 
Psychologue 

clinicienne 
01.47.05.62.21 50, Bd de la tour Maubourg 75 007 - PARIS 

MERAT Rastine Dermatologue 01.42.49.49.44 1 av Claude Cellefaux 75010 - PARIS 

MESSDAGHI Amitis Ostéopathe 01.34.97.67.91 
Centre Médico-Social du Lac 

Rue René Duguay Trouin 78200 Mantes-la-Jolie 

MINOUI Parsa Dermatologue 01.57.19.55.97 9 Boulevard de Vanves 92320 Châtillon 

MINOUI Sepanda 
Gynécologie - 

Obstétrique 
01.43.44.45.82 95, Rue Saint-Antoine 75004 Paris 

MIRADE(Miirrachidi) Alexandre ORL retraité 
 

BP 34 78 160 - MARLY LE ROI 

MIRDJALALI Alehé Psychologue 01.42.22.20.66 21, Rue Cherche Midi 75006 Paris   

MIRKAMALI Amir Dérmatologue 01.49.81.25.07 
Hôpital Henri Mondor 

51, av du Mal de Lattre de Tassigny 94010 Créteil cedex  

MOGHADAM Nima Psychiatre 01.49.81.21.11 129, Rue Lauriston 75116 Paris  

MOGHADASZADEH 
Seyed-

Mehrdad 

Morphologue et anti-

âge 
05.82.95.20.97 44, Boulevard Vincent Auriol 31170 Tournefeuille  

MOHAMMADI Ziba Pédiatrie 02.96.05.70.55 CH Pierre le Damany - Rue Kergomar 22303 LANNION 

MOHEBI Alexis 
Médecine gériatrique, 

Nutrition 
01.46.39.84.98 

Clinique Hartmann 

26, boulvard Victor Hugo 92100 Neuilly sur Seine 

MOJALLAL Ali 
Chirurgie Plastique, 

Esthétique 
04.72.11.68.30 Place d'Arsonval 69003 LYON  

MOMKEN Mehdi pharmacien 
 

4, rue du Vallon 92 160 - ANTONY 

MONACHIPOUR ramine Cardiologue 01.47.07.50.50 SOS cardio 87 bd port Royal 75013paris 

MONCHI Mehran réanimateur mùédical 01.42.34.16.26 9, allée des Sources 94 470 Boissy St Léger 

MORADKHANI Mahmoud ORL 03.20.75.85.01 328 rue carnot 59150 Wattrelos 

MORTAZAVI Guitty Psychologue 
 

11, rue de Javel 75 015- PARIS 



MOSAFER Mania Dérmatologue 28.50.10 1 bis route du vélodrome Baie de l’Orphelinat – 98000 Nouméa  

MOSHARRAF OL 

MOLK 
Homa Psychiatre 06.65.67.33.55 202, avenue Jean Jaures 93330 Neuilly sur Marne 

MOSHIRI Farshid 
Chirurgien orthopédiste 

et traumatologue 
01.46.39.89.29 

CMC Ambroise Paré - Hartmann 

26 Boulevard Victor Hugo 92200 Neuilly-sur-Seine 

MOSTOFI Lila Généraliste 01.40.24.11.24 52 rue leon frot 75011 PARIS 

MOVALLALI Keramat Psychanalyste 01.43.48.42.58 8, rue Faidherbes 75011 PARIS 

NADERI Homayoun Médecin généraliste 04.57.26.36.00 59 B Boulevard Jean Jaures 74500 Evian Les Bains 

NADJAHI Joubine Médecin généraliste 01.42.07.31.53 1, rue ferdinand de lesseps 94000 CRETEIL 

NAHAVANDY Dana 
Dermatologue et 

vénérologue 
01.69.91.38.48 

Clinique du Mousseau 

4, Avenue de Mousseau 91000 Évry 

NAMJOUI Niousha Psychologue 06.42.89.32.65 4, rue Robert de Flers 75015 PARIS 

NARAGHI Antoine Médecin généraliste 04.93.88.49.42 2Bis Boulevard de Cimiez 06000 Nice 

NAYERI POUR Hamid Reza Psychiatre 01.48.99.64.09 7 Pas. De l'Image Saint Martin 94000 CRETEIL   

NAZEMI Hassan Dentiste 08.99.23.93.95 93 Boulevard Exelmans 75016 PARIS  

NEDJAT-BAKHCH Ali Gholi Allergologue 01.48.06.23.98 88 av. Parmentier 75011 PARIS 

NEKOIAN 

voir le site 
David Psychothérapeute 06.70.14.62.87 12, Rue du Dr Guérin 37000 TOURS 

NICHABOURI Nasser Pharmacien 01.47.82.38.63 4, place de strasbourg 92000 NANTERRE 

NILI-ASGARI Roya Interne hémato 01.56.09.20.00 
Hôpital européen Georges-Pompidou 

20 rue Leblanc 75015 Paris 

NIKPAYAM Marianne 
Gynécologue 

obstétricienne 
01.84.13.53.24 2, Place des Reflets 92400 Courbevoie 

NOURI Armand Chirurgien dentiste 01.40.26.66.30 45, Boulevard Sébastopol 75001 paris 

OLFATPOUR Bahman ORL 01.39.83.45.96  63 ave matthieu Chazotte 95170 Deuil la barre 

OROUDJI Bijane Médecin généraliste 01.34.21.88.11 13 Av. du Générale de Gaulle 95310 Saint ouen l'aumône  

OROUDJI Hamid Chirurgien 01.44.72.00.00 69 Rue Riquet  Clinique Paris 18 75018 -PARIS 

ORSINI Charles Radiologue 01.42.61.36.04 10, rue du colonel Driant 75001 - PARIS 

http://www.davidnekoian.com/


PAKRAH-

GHANBARI 
Sedigheh Pharmacienne 

 
14, rue de Faurqueux 78 100 - Saint Germain en Laye 

PAK Alireza Généraliste 01.48.46.66.66 
Centre médical et dentaire 20 Pantin 

20 Rue du Pré Saint-Gervais 93500 Pantin  

PARVAZ Parviz Pharmacien 
 

Labo d'Hygiène Fac de Méd 8 ave Rockfeller 69008 Lyon 

PASHTOON Armand Ophtalmologiste 01.39.69.88.30 13, Avenue André René Guibert 78170 La Celle-Saint-Cloud 

PASSARGHAD Maryam Dentiste 01.46.44.84.22 27 Avenue Victor Cresson 92130 Issy les moulineaux 

PAYAFAR Aliréza Radiologue 03.87.62.23.52 5 rue meurisse 57950 Montigny-lès-metz  

POUYANFAR Akbar Neuropsychiatre 08.99.96.73.14 Foyer Les Varebois - 3, Passage Louis Thuillier 92400 Courbevoie 

RABANI Habib Psychitre 
 

C/O Dr N Bendersky 65 Bis Quai de la Seine 75 019 - PARIS 

RABBANI Alain-Réza Dermatoloque 01.45.05.07.03 24, rue Gustave Courbet 75016 PARIS 

RAFI-NIKOUKHAH Homa Médecin généraliste 01.69.82.74.38 3 Av. des Tropiques 91958 LES ULIS  

RASEKH - SHIMI Simin Infirmière 
 

6, rue Place Jean Giraudoux 94 000- CRETEIL 

RAYMAND Shiva chirurgien dentiste 01.42.53.02.49 76, rue Carves 92 120 - MONTROUGE 

RAZAVI Hessam Ophtalmologiste 02.47.31.65.00 30 Bd Heurteloup 37000 Tours 

RAZIAN Ali Médecin généraliste 01.42.49.49.49 
Hopital Saint-Louis (ap-Hp) 

1 Avenue Claude Vellefaux 75475 Paris cedex 10 

REYHANI Reza Infirmier 01.39.16.13.35 7 rue de la Montjoie 78750 Mareil-marly 

ROUDIERE Camélia Généraliste 02.37.43.76.96 5, rue V. Hugo 28500 CHERISY 

ROUHANI Foroud Pharmacien 
 

16, av. du Président Kennedy 75 016 - PARIS 

ROUHANI Saïd Neuro-physiologiste 01.58.41.41.41 Hôpital COCHIN - 27, rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 PARIS 

SABERAN Foad Psychiatre 01.45.55.25.05 19, av. de la Bourdonnais 75 007 - PARIS 

SABOORI Alexandre Neurochirurgien 02.32.73.32.85 68 Bd de l'hopital 75 013 - PARIS 

SABOUNTCHI Modjtaba 
Allergologie 

Pneumologie 
03.89.50.67.81 Centre Médical LALANCE - Rue Privée Lalance 68 460 - LUTTERBACH 

SADR AL ASHRAFI Almas Cytologiste 01.44.27.65.53 Laboratoire de cytologie12,rue CUVIER 75005 PARIS 



SADR AL ASHRAFI 
Seyed Zia Al 

Din 
Agronome - Soiologue 06.08.30.85.50 52, rue A. France 94800 VILLJUIF 

SADRI POUR Shahin Psychiatre 
01.46.54.54.00 

09.51.63.24.30 
34 Rue Salvador Allende, 92240 Malakoff 

SAEIDI-ABBASSI Mahboubeh 
Psychologue 

clinicienne 
02.41.87.41.35 6 ter rue Beclard 49100 ANGERS 

SAFAFAR hessam interne AFS digestif 
 

CH de meaux , service maladie digestives 

SAFARI Parinaz Chirurgien dentiste 04.92.02.76.04 10, Cours du 11 Novembre 06800 CAGNES SUR MER 

SAFAVIAN Abbas 

Professeur de 

Thérapeutique 

Faculté de médecine 

d'Amiens 

01.43.95.91.17 53, rue Bayen 75017 PARIS 

SAÏDI Shahram Médecine générale 01.58.45.29.32 11, Rue J. Hachette 70015 - PARIS 

SALIMPOUR Alain Psychiatre 04.93.85.97.50 4 Bd Dubouchage 06000 NICE 

SAM-BOROUCHAKI Hilda Ophtalmologiste 01.42.34.82.34 1, place du Parvis Notre-Dame 75004 Paris  

SAMII Rahmat Dermatologue 01.45.65.04.89 Tour RUBIS, 36 Av d'Italie 75013 PARIS 

SEPEHR Mahsa Dentiste 01.46.66.80.73 14, rue velpeau 92160 ANTONY 

SHAHRVIN Shahram Pharmacien assistant 01.43.80.42.78 49, av. de Wagram 75017 PARIS 

GHARAKHANIAN Shahin Médecine Interne 01.56.01.74.12 
HOPITAL TENON 

4 Rue de la Chine 75020 PARIS 

SHARIFI Amir Généraliste 01.30.55.30.88 25, Rue de la République 78370 Plaisir 

SHEIKHALISHAHI Alain Généraliste 05.49.01.32.70 13, Rue de la Grand Maison 86000 Poitiers 

SIMDJOUR-

MOREAU 
Roya Psychologue 06.86.45.45.73 57 rue d'Amsterdam 75008 Paris 

SINAÏ Farhad Psychiatre 
 

B.P. 43 94 232 CACHAN CEDEX 

SOBHANI Iradj 
Gastro-entérologue et 

hépatologue 
01.49.81.23.57 

Hôpital Henri Mondor 

51, av. du Mal de Lattre de Tassigny 94010 Créteil cedex 

SOROUSH Réza Pharmacien 01.46.20.20.70 
Pharmacie du Soleil 

34, Avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne-billancourt 

TADBIR 

voir le site 
Laila Pharmacienne 01.43.33.75.96 

Pharmacie centrale de Courbevoie 

37, rue de Bezons 92400 Courbevoie 

TAGHIZADEH Ferdinand 
Généraliste - 

Angiologue 
03.25.24.85.27 3, Rue de l'Union 10100 Romilly-sur-seine 

TAVASSOLI Davoud Chirurgien dentiste 01.41.12.94.91 69, quai M. Dassault 92210 St CLOUD 

http://www.docvadis.fr/katayoun-vahedi/index.html


TEHERANI Mardjane 
Psychologue 

clinicienne 

Psychothérapeute 

01.44.15.96.01 CHU BICHAT 170 Bd NEY 75018 Paris 

TEIMOURI Firouzeh Cardiologue 01.47.47.45.15 127 Rue de Longchamp, 75116 Paris  

THEVENOT Guiti   
 

66, rue Truffaut 75017 PARIS 

TOFIGHI Mojdeh Medecine Nucléire 01.48.95.56.91 méd nucléaire avicenne, 125 route de Stalingrad 93 009 Bobigny 

VAHEDI 

voir le site 
Katayoun Neurologue 01.45.04.78.58 124, rue de la Faisanderie 75116 PARIS 

VOSOUGHI 

FASHAM 
Malihe Chirurgien dentiste 01.40.46.80.39  URMF 78, Bd St Germain 75005 PARIS 

YAZDANI Bagher Cardiologue 01.43.80.33.70 135, ave de Villiers 75017 PARIS 

YAZDANI Farhan 
Chirurgie générale et 

viscérale 
02.98.99.24.24 C.H. de Carhaix B.P. 157 - 29835 Carhaix Plouguer 

YAZDANPANAH Yazdan 
Gastro-entérologue, 

hépatologue et 

infectiologue 

01.40.25.88.92 
Hôpital Bichat - Claude-Bernard 

46, rue Henri-Huchard 75018 Paris 

YOUSSEF-MEMAR Javad 
Chirurgie 

Orthopédique, 

Médecine d'urgence 

02.98.99.20.20 
C.H. DE CARHAIX 

Rue du Dr Menguy 29270 CARHAIX PLOUGUER 

ZAMNI-SARABI Mehdi Réanimateur 01.34.83.78.65 
Réanimation Médicale Centre Hospitalier de RAMBOUILLET 

13, Rue Pasteur 78514 RAMBOUI 

ZANGANEH Mahshad 
Gynécologue 

obstétricien 
03.88.21.00.11 25 Place Halles 67000 Strasbourg 

   
چاپ آگیه شما در این سالنامه پرافتخار با همت عایل مبلغ را خودتان انتخاب کرده و از طریق یی پال بحساب ما بریزید و تکستان را 

بفرستید نسبت به مبلغ پرداختر کادر آگیه را ما انتخاب میکنیم و نت   میتوانید به سایت صفرهشت پاریس دات اف آر بروید و آگیه 
 خود را آن الین سسفارش بدهید

یه   شماره حساب ما در یی پال آدرس ایمیل ما میباشد کمکهای مایل شما برای انتشار این سالنامه و تلویزیون مهر و رادیو آوای ایران و نشی
 میفرستیم

ر
 ما را تقویت میکند  و ما برایتان رسید مالیای

 
 کیهان جهای

info@08paris.fr کمکهای خود را به این حساب در یی پال بریزید 
 یی پال بما پرداخت کنید

 
 توسط انواع کارتهای بانیک میتوانید از طریق بانک جهای

Tel : + 33 6 87 81 61 44  + 331 45 63 02 63  www 08Paris.Fr 
 
 

 

اژترین  اصفهای   پرویز :پاسخور و گذار پایه  پاریس جهائی  نامه  هفته پرتتر  

یادش برای همیشه ماندگار است پرویز اصفهائی آتشفشائی از قلم که خاموش شد  

ی بود که. کتاب قلم امانت من است ...آری اینچنیر  
مقاله نوشته سیاوش اوستا در نیمروز جهای   588مجموعه   

 (تهران)آدرس و تلفن دفتر فرهنگی سفارت فرانسه  چگونگی تحصیل در فرانسه
این بخش یک مرکز فرهنگی نیست،  .بخش همکاری ها و فعالیتهای فرهنگی سفارت فرانسه در شمال تهران واقع شده است

 بلکه یک بخش اداری سفارت است که تنها با تعیین وقت مالقات قبلی، مراجعان را می پذیرد

 
(کوهستان نهم)فرمانیه شهید حمید رضا نوریان    Tel :+98 21 22 28 03 72-Fax : + 98 21 228 80 35 38 ۱٩۳۵۵منطقه پستی  ۳۵شماره  

 scac@parsonline.net    http://www.etudfrance.com :پست الکترونیکی

http://www.docvadis.fr/katayoun-vahedi/index.html
mailto:info@08paris.fr
http://www.etudfrance.com/?cat=4
http://www.etudfrance.com/?cat=4
mailto:scac@parsonline.net
http://www.etudfrance.com/


 

 

 



 وکیل نازنی   در صورتیکه نام پر افتخار شما در لیست نیست بما اس ام اس بزنید+33655516100

Liste des avocats iraniens en France  در فرانسهلی 
 
ست وکالی ایرای  

Nom Adresse Tél 
 

Mail 

Ardavan Amir-Aslani 

en savoir plus 

Arash Derambarsh 

en savoir plus 

45, Avenue Montaigne 75008 

Paris 

50, Avenue de la Grande Armée 

75017 Paris 

01.42.12.99.00 

06.60.29.40.46 
info@caa-avocats.com 

Athéna Karimi 

(Avocate à la Cour de 

Paris) 

77 bis, Rue du Dessous des 

Berges 75013 Paris 
06.61.70.67.17 athenakarimi@yahoo.fr 

Coline Baharéh 

Dassant (Avocate au 

Barreau de Paris) 

en savoir plus 

6, Avenue du Coq 75009 Paris 06.68.18.78.47 avocat@dassant.fr 

Dina Bassiri (Avocate 

au barreau de Grasse) 

en savoir plus 

37, Rue d'Antibes 06400 

Cannes 
04.93.99.64.41 info@arpege-avocats.fr 

Franck Agahi 

en savoir plus 
147 Avenue de Malakoff 75116 

Paris 
01.48.74.81.00 fa@agahi.fr 

Kami Haeri (Avocat au 

Barreau de Paris) 

en savoir plus 
8, Av. de Messine 75008 Paris 01.45.61.55.54 

 

Kourosh Shamlou 

(Avocat au Barreau de 

Paris) 
5, Rue Castiglione 75001 Paris 01.53.45.32.62 

 

Leïla Saber (Avocate 

Associé – Bureau de 

Paris) 

en savoir plus 

16, Av. Hoche 75008 Paris 01.45.61.32.32 l.saber@zgsavocats.com 

Marjan Massoudi 

en savoir plus 
397, Rue de Vaugirard, 75015 

Paris 

01.46.03.22.81 

06.89.60.37.74 
contact@avocat-massoudi.com 

Marjan Soudmand 

(Avocate au Barreau 

de l'Essonne) 

en savoir plus 

4, Rue des Pensées 91600 

Savigny sur orge 
07.68.65.16.59 soudmand.avocate@gmail.com 

Mohsen Assadollahi 9, Rue Montevideo 75116 Paris 01.42.66.92.16 
 

Mostafa Marashi 

(Avocat à la Cour de 

159, Rue de Rome 75017 Paris 
01.40.67.14.12 

avocat@mostafamarashi.fr 

http://www.cohenamiraslani.com/
https://www.arashderambarsh-avocat.com/
http://www.degaullefleurance.com/en/team/coline-bahareh-dassant/
http://www.arpege-avocats.fr/cabinet.htm
http://www.agahi.fr/
https://www.august-debouzy.com/fr/equipe/1575-kami-haeri
http://zgsavocats.com/fr/leila-saber/
https://www.avocat-massoudi.com/
http://www.avocat.net/avocat-177243/marjan-soudmand.htm


Paris et de Téhéran) 06.62.59.04.35 

Myriam Razavi 5, Place du Théâtre 21000 Dijon 03.80.45.16.95 
 

Hamid Gharavi 

en savoir plus 
25, Rue Balzac 75008 Paris 01.40.55.51.00 contact@derainsgharavi.com 

Hamzeh Mahdi 

en savoir plus 
2A, Rue de Sébastopol 92400 

Courbevoie 
09.82.53.23.54 mhavocat@yahoo.fr 

Helalian Helena 11, Bd Sébastopol 75001 Paris 07.83.00.47.80 helalian.avocat@gmail.com 

Réza-Jean Nassiri 

en savoir plus 
90, Rue de Paris 59000 Lille 03.28.36.23.95 nassiri@nbavocats.com 

Shabnam Shirazi 

en savoir plus 

Trillat & Associés 

138, avenue Victor Hugo 75116 

Pris 
01.40.67.11.22 shirazi.avocat@gmail.com 

Sahand Saber 

en savoir plus 
81, avenue Raymond Poincaré 

75116 Paris 

01.83.62.12.33 

06.62.17.41.18 
contact@saber-avocat.com 

Société Française des Avocats 

et Juristes Franco-

Iraniens(SAFIR) 

en savoir plus 

11, Place Dauphine 75001 Paris 01.45.61.32.32 l.saber@zgsavocats.com 

Zartoshte Bakhtiari 

en savoir plus 
FIDERE Avocats 

12 rue Lincoln 75008 Paris 
01.85.08.84.50 fidere@fidereavocats.fr 

Zia Oloumi 

en savoir plus 
16, Avenue Hoche 75008 Paris 

15, Rue Assalit 06000 Nice 

06.60.96.93.75 

04.97.00.02.35 
info@oloumi-avocats.com 

 

 

 

 

   

http://www.derainsgharavi.com/fr/lawyers/hamid-gharavi/
http://www.le-site-de.com/hamzeh-mahdi-courbevoie_63657.html
http://www.nbavocats.com/
https://www.trillatassocies.com/FR/Equipe.php
https://www.saber-avocat.com/
http://www.safir-france.com/
https://www.fidereavocats.fr/le-cabinet/l-equipe/zartoshte-bakhtiari/
http://www.oloumi-avocats.com/


 فروشگاه اسکان

 

نان  زولبیا بامیه، شیرینی های متنوع، ، خاویار
بستنی و فالوده ،انواع  لواش، میوه فصل،

 خشکبار و آجیل، مرباجات و انواع ترشی
یاری از تا کنون گزارشها و رپرتاژهای بس

مرغوبیت و کیفیت باالی خدمات فروشگاه 
اسکان در رسانه های فرانسه و جهان منتشی 
شده است آخرین آن یک فیلم مستند در 
چهار حلقه به کارگردای  مستند ساز مشهور 
لبنای  دمحم سوید  میباشد که با عنوان ادیان 
ایران توسط العربیه تهیه شده است این 

 فروشگاه
 
اسکان آغاز میشود فیلم با معرف  

 
 اسکان نامی معتبر در میان خانواده های ایرانی

مرکز فروش قوطی های جی ال بوکس دیدن صدها کانال تلویزیونی بدون نیاز به 

 نصب ماهواره روی پشت بام و بدون آبونمان

EPICERIE FINE ESKAN 
62 Bis Rue Des Entrepreneurs 75015  Paris 

Tél : 01 45 77 06 16  M : Charles Michel 
  



 

 سوپر شیوا
 بزرگترین و ارزانترین سوپر مارکت ایرانی در فرانسه

 با یک تلفن کلیه سفارشات شما درب خانه تحویل داده میشود

 عرضه کننده انواع حبوبات، خشکبار، آجیل، برنج، چای،

کارت تلفن برای ایران، زعفران، کنسرو، مربا، کشک   

یه برنامه های ایرانیونیزمرکز فروش بلیط کل   

 اسرافیلی  بدون واسطه ایرانی 

3 place de la CROIX des MECHES 

94000 CRETEIL France 

Tél : 33 (0) 6 15 12 93 29  & 33 (0) 9 51 31 91 00 

 

 

 آریایی تازی پرست نیست و از 
ایرای 

تاری    خ گریز یک تازی از روستایی به 

د تو در سال  دهکده دیگر بهره نمیتر

ایی هستر  5575
آریایی میتر   

 

 دکتر حسن فرشتیان
 وکیل رسمی دادگستری فرانسه و عضو کانون وکالی پاریس

 دکترای حقوق

 کلیه امور حقوقی تجارتی  خانوادگی اقامت کار خرید و فروش و تاسیس شرکت

Dr Hassan FERESHTIAN 
Avocat à la Cour 

 

11 bd de Sébastopol 75001 Paris Métro : Châtelet 

Tel : 06 03 76 25 97  Fax : 01 55 02 14 30  

Email : ferechtian@gmail.com 

 

 

 

 

بهمن مقصودلودکتر   
سینماگرنویسنده و کارگردان و تهیه کننده برجسته ایرانی در نیویورک    

و دکترا از  ورکیویاز دانشگاه ن نمایمطالعات س سانسیفوق ل لیتحصفارغ ال

و تهیه کننده  کایعضو انجمن قلم آمر ایدانشگاه کلمب  

+ 1 122 2222222 

mailto:ferechtian@gmail.com


 

 نوشته های دل نشی   و روانساز

 سارا عبایس

نس  و نت   مشاور و راهنمای شما برای سفر و رسمایه گزاری و خرید خانه و بت  

 در فرانسه

Tel : 06 17 55 61 71 

www.facebook.com/sara.abbasi1 

 

 

  
 

 اکبری امیرعلی
فروش  و خرید  یا و سرمایه گذاری هرگونه  از پیش  

کنید برقرار پیوند  ما  با کانادا تورنتو یا  تجارتی در و مسکونی اماکن     

Amir Ali AKBARI     

Tel: +1 647 209 46 63 
 

 

 

   شهرفرنگ پاریس
شانزه لیزه همچنان با قرار قبلی باشما 66با بیش از سی و پنج سال پیشینه پر افتخاردر   

Tel : +339 73 18 18 18 

یشود؟ از جا بجا شدن آنتن ماهواره ای خود خسته شده اید؟ با یک باران با یک طوفان همه چیز قطع م

مادر بزرگ پدر بزرگ کوچولو حوصله شما از تلفن زدن مدام به یک تکنیسین ماهواره ای سر آمده است؟ 

ها بزرگ ها مشکل دریافت برنامه های ماهواره ای را دارند؟ با خرید این قوطی جادویی برای همیشه خود 

نال تلویزیونی پارسی و افغانی و را از شر  بشقاب و آنتن روی پشت بام آزاد کنید  دیدن بیش ازهفتصد کا

 ترکی و عربی بدون نیاز به نصب آنتن روی پشت بام و بدون دردسرهای 

TEL:  +331 45 63 02 63 
 



 

آخرین وزیر پادشاه را ببینید برنامه های تلویریونی آزاده دلیر دکتر منوچهر رزم آرا  

www.facebook.com/manoutchehr.razmara 

 
 

پاسخور خانه ایران  کامران جهان  

 انگلستان و اسکاتلند و نماینده فروش ژی ال بوکس دربرگزار کننده جشنهای ملی میهنی در اسکاتلند 

T. 0131 22978 78 
 

 

 چاپ و نشی نظر
یف شماره  2 تهران خیابان ایرانشهرجنوئ  کوچه رسر

 55525783: تلفن
 

 

 

 انتشارات فرهنگ و هت  گویا
باقریبه مدیریت نارص مت     

کارنامه ای پر افتخار در راستای انتشار کتابها و کارت پستالهای 

 ایران بزرگ و کهنسال
 
 زیبا و نفیس در معرف

TEL : 8 021328– Fax : 8842987 

12821.پ.ك - 131.پ -ايرانشهر شمالى .مقابل خ -تهران پل كريم خان زند   
 

 

 

 

ا آلن کریمیب همه گونه کارهای ساختمانی  

 پیش از اینکه کار خود را بدیگران بسپارید حتما از من قیمت بگیرید

Tel : 07 69 51 61 11 

 



  

  
 



Russell Nasiri 
برای خرید و فروش ملک و رسمایه  

ی معتتر  گزاری در آمریکا با رسول نصت 

ترین و حرفه ای ترین شخض که با 

ویی با شما همراه 
 و خورسی

 
مهربای

پیوند برقرار کنید است  
Realtor, Short Sale Specialist, 

ID # 01275844 

 رسول نصیری
Socal Business Broker 

Mobile: (818) 458-2059  

Fax: (818) 668-3351 

 

 رسول نصیری

Mr Russell Nasiri 

 

 

 

 

 

 

 

 Tel :+ 337 51 24 78 01  استاد مسعود جاهد  

 

 

صبح ایران امروز چاپ لسروزنامه   

فشایه  وس رسی آنجلس به پاسخوری ست   

 بیش از پنجاه سال تالش پر افتخار مطبوعایر 

818 285 18 25/26 
 

 



 

 

Tel : +1 818 783 0000 

 همایون هوشیارنژاد پاسخور

 روزنامه و تلویزیون عصر امرور

 

 محسن اسداللهی وکیل پایه یک دادگستری        2221221122

 دکتر مصطفی مرعشی وکیل پایه یک دادگستری 1141761410

رتايپ و ويراستا آذربا علی دکتر    21 12 12 82 22  

 

 

 

Dr Hassan Rahnavardi 

 نویسنده خردگرا و روشنگر

 دکتر حسن رهنوردی

 
ی بهداشت عمویم از امریکا نویسنده سه جلد کتاب ر وشنگر و   دکتر
 معاونت اداره بهداشت آمریکا  مشاور عایل بهداشتر وزیر بهداری ایران

 از ورزشکاران به نام کشور و در چندین المپیک عضو تیم اعزایم ایران

ریاست فدراسیون وزنه برداری و پرورش ایران عضو  هیات مدیره شتر و 

 خورشید رسخ تهران نماینده ساری در دوره ۸۴ مجلس شورای میل

 تهران در دوره های ۸۸ و ۸۱ مجلس شورای میل، 
ی

 و نمایندگ

دکتر حسن رهنوردی در ۴۱۵۱ش، به معاونت پارلمائی وزارت بهداری 

منصوب شد و سپس معاونت وزارت آموزش و پرورش در تشکیالت 

 ورزش را عهده دار بود
 

 



 

عکس چاپ کپی و فروش ماشین و خرید  

Machines Zholesale Germant  قدس زادهحسن م  

Tel: +49 6816 7054 – Fax: +496816 7065 

Eschberger wrh 1-66121 Saarbrucken, Germany  www.minilab2000.com 

Ali Abbasi برجسته سینماگر استاد عیل عبایس  
facebook.com/ali.abbasiamir Tel: + 336 77 48 88 23 

 

 

 

Masoud Sepand 

چکامه سرای دلیرمسعود سپند   
+1 408 802 62 90  

Atta عطا  
+ 818 346 66 66 

 

  



 
   

 

 

 فردوسی امروز
پاسخور عسل پهلوان -سردبیر عباس پهلوان  

FERDOSI EMROOZ 
17915 Ventura Blvd, #224,  

ENCINO, CA 91316  
Tel:(818)-578-5477  

Fax:(818)-578-5678  

ferdosiemrooz@gmail.com  

 

 

مجموعه از صد مقاله نوشته 
سیاوش اوستا مندرج در 

 فردویس امروز

بازی رهت  خوب و بد برای استحمار مردم خامنه ای 
رهت  تهیدستان و خرمقدسها و ابلهان و رفسنجائی 

ن منتقدان بخشر از نظام   رهت  پولدارها و روشنفکرا
 با این بازی دنیا و مردم ما را به بازی گرفته اند

Opinion.Pm 

  

  

 سیاوش اوستا روشنگر و خردگرا جنجالی، آثار

  فرانسوی و تازی انگلیسی پارسی بزبانهای  

     

mailto:ferdosiemrooz@gmail.com


 

 

Marshall Manesh 
 ارشال منشم

پیشه ایرای  در   هالیوود موفق ترین هت 
www.marshallmanesh.net 

Tel : 1 818 999 5 999 
 

 

 

 مجله جوانان
با بیش از رب  ع قرن تالش پر  چاپ لس آنجلس  

ی مهدی ذکایی   افتخار  به رسدبت 

Tel : 1 818 968 44 68 
 

 

 

 کارت ویزیت سیاوش اوستا نویسنده و پژوهشگر نوآفرین

 www.Awesta.net  سایت شخض پاریس

 www.Awesta.Fr سایت فرانسه

 www.Azadi.Fr  سایت عریر 

ههر پنج شنبه از ساعت پانزد به  و جمعه ها ازساعت چهارده  

هنگام پاریس برنامه سیاوش اوستا را در رسارس جهان از ماهواره 

 وی
ر
 دات کام ببینید و با نت پارس ی

ر
از مهر ی  

 با علیرضا میبدی
 برنامه ساز توانای رادیو و تلویزیون

و ترانه سرای مهرآفرین از یادگاران دل انگیز و نسیم 

 خوش شیراز پر افتخار
 

 

http://www.marshallmanesh.net/
http://www.awesta.net/
http://www.awesta.fr/
http://www.azadi.fr/


 استاد اکتر گلپا صدایی همیشه بهار
 حنجره طالیی اسطوره موسیفر میهن جهانگشای آواز ایران

 

 
 

 دیگه این آخر کاره و ترانه ایران ویرانه تازه ترین کارهای استاد گلپا

ای افتخار بسیاری از آکادمی مند حنجره طالیی تا کنون نشانها و مدالها و دکتر
 هت 

 
های جهان و استاد اکتر گلپایگای

 یونسکو و سنای فرانسه دریافت کرده است

Tel :+ 98 21 222 09 346      @Golpa1  کانال تلگرام گلپا 

 استاد اکتر گلپا   سیاوش اوستا پنج روز  56یک شاهکار تاریخ  و ویژه در تاری    خ جهان    در آستانه 
ی
سالگ

 خود پخش جه
 
 از مردم خواست تا با تلفن و پیام و رفیر  پیش از سالروز زایش گلپا در برنامه تلویزیوی

 
ای

مند حنجره طالیی به اوشادباش بگویند و از همان هنگام سیل پیامها بسوی استاد گلپا روانه شد 
بخانه هت 

 وی ببینید و یا در یوتوب گلپا 
ر
مند و هم میهن را در آرشیو مهر ی را  5577پیامهای تصویری صدها هت 

دبتکار استاد سیاوش اوستا را نت   از این پس دیگران نت   دنبال خواهند کرجستجو کنید بدون شک این ا  

 

 
 استاد پرویز قاضی سعید
facebook.com/pghazisaeed 

 
 فریدون توفیقی
+1 310 488 3632 

 



  
تلویزیون جهانی کانال یک شهرام همایون پاسخور  9952 355 818 1+ علی فخرالدین 

 

 

 شرکت کتاب و صفر هشت ایرانیان
 به پاسخوری بیژن خلیلی

1419 Westwood Blvd,  

Los Angeles, CA 90024, États-Unis 

+1 310-477-7477     www.Ketab.com 
 

 

 دکتر کامران بروخیم
1762 WESTWOOD BLVD #300 ,  

LOS ANGELES, CA, 90024  
PO BOX 17537, BEVERLY HILLS, CA, 90209  

TEL : 310-441-2000 
 

 

 خانه فرهنگ و هنر ایران در لس آنجلس
 به پاسخوری هنرمند محبوب مرتضی برجسته

20215 Saticoy St. Canoga Park, CA 91306 

Tel : 818 402 98 00 
 

 

 انجام مراسم دینی با 

 استاد دمحم حسین فتوت

 

+33 9 73 14 21 07 خارج فرانسه   

 تلفن از فرانسه 10 35 49 48 01
 

 
 



 

 

آیا میدانید که خطبه عقد اسالمی توهین به شخصیت زن 

میباشد؟ آیا معنی نکح را میدانید؟ همخوابی شتر با شتر؟ 

 بسبک آریایی و با واژه های زیبای پارسی عروسی کنید
 

 

 

- Association des médecins iraniens 93 Avenue du général Leclerc 75014 PARIS 01 40 44 41 44  

اگر نام انجمن شما در اینجا نیست مشخصات کامل را با اس ام اس برای ما روان کنید و مبلغ اهدایی 

 info@08paris.com – 44 61 81 87 06 خود را با پی پال بهآ درس ایمیل ما واریز کنید

 

Facebook.Com/danial.shohrati 

 دانیال شهرتی آهنگساز موزیسین و خواننده

 
RadioHmrah.com 

 رایو همراه
 

 

 

 مهرداد پارسا آقای خبر
 

خواننده پر خاطره ناصر صبوری  

 

   

رسا نیک اندیشپا  سعید حبیبی آهنگساز 

 

 

mailto:info@08paris.com


 
 
 

 

14H  17H  Radio 

Icietmaintenant.com  

 

 



 

 

 خود را در کالیفرنیا به کارشناسان 
 
هرگونه کارهای ساختمای

برجسته و حرفه ای ما بسپارید و قیمتها و نوع کار ما را با دیگران 
 مقایسه کنید

سال پیشینیه درخشان در کار ساختمان در  08و معایل با خش 
 رسارس کالیفرنیا در خدمت شما

ید  از ما قیمت بگت 
 
   پیش از هر کار ساختمای

Khosro Maali 

www.AbanUsConstruction.com 

TEL: 714 600 16 16 

http://abanusconstruction.com/


برای آشنایی با تاری    خ و تمدن و  اندیشه ایران اهورایی و آیی   اوستا و فلسفه و اندیشه خردگرای زرتشتر آثار 

 پیام آوران خرد و اندیشمندان آریایی را بخوانید و بشنوید و ببینید و به دیگران پیشنهاد کنید

www.Opinion.Pm همه چت   ما یکجا اینجا کلیک کنید 

 

دکتر 

نفریدو  

 جنیدی
 

صادق 

 هدایت

 

 سیاوش

 اوستا
 

دکتر 

 مسعود

 انصاری

 

دکتر 

 کوروش

 آریا منش

 

 عباس

 پهلوان
 

 استاد

 جعفری
 

 مسعود

 سپند
 

 سودابه

 دشتی
 

استاد 

 هوشنگ

 سیحون

 

 دکتر

 رزاییان
 

 رضا

 فاضلی

 
 

استاد 

 امان

  منطقی

 دکتر

 رهنوردی
 

دکتر کی 

 اشکان

اردالن 

 افشارنادری

 

 

هآل  

 دالفک
 

 سیاوش

 بشیری
 

 فریدون

 توفیقی
 

دکتر 

 هانری

 حقیقی
 

 دکتر پردیس

 خزایی

 

 شاهین

 نژاد
 

 هوشنگ

 معین زاده
 

دکتر 

 منوچهر

  رزم آرا

 حسین

شهرستان

 ی
 

 شجاع الدین

 شفا

 

 سیروش

 شرفشاهی
 

 شایان

 کاویانی
 

دکتر 

 زرتشت

  ستوده

 اسماعیل

یغماییوفا  
 

 دکتر دانیال

 دانا

 

 کیوان

 دشتی
 

 اردشیر

 انوشیروانی
 

 سیاوش

 آذری
 

 پرویز

قاضی 

 سعید
 

 کسری

 وفاداری

 

علی 

 دشتی

 

 استاد ذبیح

 بهروز
 

استاد 

 پرویز

 اصفهانی
 

 احمد

 کسروی
 

استاد 

 ابراهیم

 پورداوود

نقد سیایس کردن اسالم و مروج  یک از برترین نشانه های رسبلندی استاد سیاوش اوستا که پیشتاز خردگرایی و 
 زرتشتر خردگرا در نیم قرن گذشته بوده است این است که از نخستی   روزهای پیدایش 

ی
بازگشت بخویش اوستای

نت سال  نتر ایشان در ایران ممنوع وفیلتر شده میباشد بگونه  2815تا به امروز سال  1777اینتر همه سایتهای اینتر
یس داشته باشندایکه مهربان یاران فقط از طر   شکن در میهن اهورایی میتوانند به سایتهای استاد دستر

.یق فیلتر  
یک میلیون صفحه 

 اطالعات

عرویس بسبک آریایی 

 توسط استاد اوستا

سالنامه هفت هزار 

 ساله

سفارش آگیه شما آن 

 الین در سالنامه

 تلگرام سیاوش اوستا

Opinion.Pm Faryad.Net Iran7000.Com 08Paris.Fr @awesta7000 
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Zartosht.Fr و آشنایی با آیی   اوستا و زرتشت جهای  به اینجا بروید 
 برای پیوسیر 

 

 

دو رسوده از استاد و چکامه رسا 
  و خوشنویس آزاده فرهیخته

 کدبان

امت  هوشنگ عامیل   
 

 

برای بانوی صبر و مهربانی نرگس دمحمی که سالهاست  

                                    از همسر و فرزندانش دور است   به جرم بیگناهی
  روزگار غم  

از  همسر و فرزند دور سالها   
هجران صبور نهمهیبا ا ینرگس  

 
؟یجز دلبستگ ست،یمادر چ ُجرم  
نور یایکه هست چون در یمادر   

 
گناه یبه زندان است اما ب او   
کور؟قانون و عدالت هست  چشم  

 
نیبر زم زدیبر دیبا آسمان   

را بود کبر و غرور یقاض بسکه   
 

حق مانند نور دانستیم کاش   
هر لحظه از زندان عبور کندیم   

 
اند دهیدگر فهم رانیا مردم   

از ُحّکام ؛ زور تابندینم بر   
 

گو ماریصبا با نرگس ب یا  
آخر بهار گل ظهور کندیم   

 
نیماند چن یغم نم روزگار   

ند وهمسر و فرزند دوربه ب تو   
 

 امیر هوشنگ عاملی تهران
 

 

 یاستاد عاشق ییاوستا نییمهر آ یبرا یغزل

اوستا  اوشیس  
ستیشاد رانیا کیکه       

 ابراز
  وقتر دهاِن شعر مرا باز میکت  

از میکت    یعت  که یاد خواجه ی شت 
 

 تو حرفهای ساده ی ما را چنان غزل
 میپیخی و شبیه به یک راز میکت  

 
  امروز از زمی   و زمان گفته ای سخن
 فردا مرا دوباره ختر ساز میکت  

 
 هر بار رس به این دل عزلت نشی   زدی

 گویا دری به صومعه ای باز میکت   
 

هان
َ
  ای عاشقانه  تر ز نسیم سحر ک

؟  با من دو باره میل رس آغاز میکت 
 

 مثل بهار شاخه ی پر گل نثار تو
از میکت  وقتر که خویش را به من ابر    

 
 مرا

ی
  با یک نگاه ساده مِن سنیک

 جان میدیه و صاحب آواز میکت  
 

ست اللت نمت 
ُ
  عقل غزل به ذهن ز

 دیوان مثنّوِی مرا باز میکت  ؟
 امیر هوشنگ عاملی تهران



 

Perse 7000 ANS DE CIVILISATION 
L’ANNEE 7759 Perse Mithriaque (=2001/2022) 

LES PERSES POSSEDENT LEUR PROPRE 

CALENDRIER DEPUIS PLUS DE 7000 ANS… 
Ce calendrier sombra dans l’oubli, et fut écarté de l’histoire de ce peuple après 

l’apogée de l’Islam en Iran. Depuis 1990, grâce à nos recherches et notre travail, 

(David Abbasi) le calendrier perse, vieux de 7000 ans, fut de nouveau utilisé dans 

le monde entier. 

 NOUVEL AN PERSE : 

 Le nouvel an perse ( NOWROOZ ) commence, depuis des milliers d’années, à 

compter du premier jour du printemps, soit le 20 ou le 21 mars de chaque année 

Beaucoup de fêtes traditionnelles perses ont été empruntées par d’autres 

civilisations et religions.  

Par exemple, le 21 décembre, qui est le jour de la naissance de MITRA, premier 

prophète perse, est toujours fête nationale depuis 7000 ans. Avec quelques jours 

de décalage, il a été porté au 25 décembre et a été appelé « Le jour de la 

naissance de Christ  ». 

PAQUES ET SIZDAHBEDAR : Le 13ème jour du printemps, était et est le jour 

où les Perses sortaient de leur ville pour assister au grand pique-nique en dehors 

de leur Cité. Cette fête est empruntée par les Juifs le jour de leur sortie d’Egypte, 

sous le nom de « Fête de PESSAH  ». 

Les chrétiens - avec toujours quelques jours de décalage - célèbrent les « Fêtes 

de PAQUES ». Le nom est d’ailleurs un vocable persan, qui signifie « propre ». 

Le « poisson d’avril » existe également depuis 7000 ans dans l’histoire de la 

Perse. Il a débuté par une plaisanterie de MITRA envers son peuple. Le « Père 

Noël » était d’origine AMOUNOWROUZ, qui venait le premier jour du 

printemps, avec sa barbe blanche et son manteau rouge et son bonnet pour 

donner des cadeaux aux enfants.                                

livre : Perse 7000 ans de civilisation de David ABBASI     Awesta.fr  

 



Commander les livres de Mr David ABBASI : 

 

Qui est Mithra et Aria !? Statut de la liberté 
Le Mithra du mazdéisme officiel est l’un des plus importants dieux, après Ahoura Mazdâ. Dans l’Hymne de 

l’Avesta qui lui est dédié, il se montre comme protecteur du contrat, le dieu de la justice, associé au soleil qui voit 

tout. Les Perses prêtent serment par son nom. Plus proche des hommes qu’Ahoura Mazdâ, Plutarque l’appelle « le 

Médiateur » et son nom devient en persan le mot pour « la bienveillance ». 

A l’époque hellénistique, plusieurs souverains de l’Asie Mineure orientale ont manifesté leur faveur à ce dieu dont 

la documentation subsistante ne permet pas d’établir avec précision la nature originelle. Du moins a-t-il gardé de la 

tradition perse les valeurs fondamentales de lumière, de vérité et de sagesse, non sans subir l’influence de cultes 

guerriers, qui ont fait de lui un « dieu invincible », celle des mythes naturalistes des Iraniens, auxquels il doit sans 

doute sa puissance de vie, celle aussi de l’astrologie sémitique, qui l’a rapproché de la manifestation divine du 

Soleil. Le mithriacisme fait son entrée dans le monde romain avec les pirates que Pompée est chargé de combattre 

et qui célèbrent en l’honneur de ce dieu, près de la côte de Cilicie, « des sacrifices étranges et secrets » (Plutarque). 

Mais les débuts de sa diffusion véritable ne sont pas antérieurs à la fin du Ier s. apr. J.-C., et son succés ne date que 

du IIIè s. Parmi les vecteurs de cette expansion, sans doute faut-il compter les marchands d’Asie qui ont transporté 

ses images et son culte dans les ports maritimes et fluviaux et les villes commerçantes du pourtour méditerranéen, 

et plus encore des soldats : les traces de ce culte sont particulièrement nombreuses sur le limes, que ce soit sur le 

Danube, le long du Rhin, en bordure du Sahara ou dans les Asturies.Aucun texte ancien ne nous dit le contenu 

d’une théologie que chacun est libre d’imaginer plutôt marquée par le dualisme de la lumière et des ténèbres, et le 

salut que promet la victoire de la première, ou par un vitalisme dont témoigne le sacrifice mythique, central de sa 

liturgie. La « doctrine » comporte en tout cas les deux aspects, comme le confirme l’allure spécifique des 

sanctuaires de ce culte, en forme de grotte artificielle: la grotte est le lieu du passage des ténèbres à la lumière, et en 

même temps le point originel où s’enracine la puissance germinative de la nature. Cette doctrine est exposée par les 

prêtres à partir d’un bonnet phrygien, égorgeant le taureau dans la grotte primordiale : « Mithra tauroctone ». 

Divers animaux (chien, scorpion, serpent) s’y abreuvent au sang d’une blessure symbolisant l’offrande des forces 

vitales. Parmi le décor annexe, deux personnages à bonnet phrygien portent une torche, l’une levée, l’autre abaissée 

: symbolique clairement astrale parfois accentuée par une image conjointe de la lune et du soleil, voire par la 

figuration des signes du zodiaque. Autour du sujet principal commentaire de l’image quasi canonique placée sous 

les yeux des adeptes. Au fond de ces antres figure en effet une grande plaque en relief dont le motif central 

représente Mithra, vêtu à l’orientale et coiffé d’un sont illustrés les exploits héroïques de Mithra : sa naissance du 

rocher, la manière dont il en fait jaillir l’eau, son alliance avec le Soleil, qui l’emporte triomphalement sur son 

char…Les sanctuaires accueillent sur les banquettes latérales des grottes, pour un repas rituel pris en commun, de 

15 à 20 personnes : les groupes mithraïques ne devaient pas comporter un grand nombre d’adeptes. Ils n’ont pas 

connu d’organisation centrale à la manière d’une Eglise. En revanche, chaque communauté paraît avoir été 

hiérarchisée, avec à sa tête un « père » ; le degrés progressifs de l’initiation correspondaient à autant de titres, le 

plus souvent énigmatiques à nos yeux, par exemple « le corbeau », « le Perse », « le soldat », « le marié », « le lion 

»…  Plusieurs affirmations répandues à propos de Mithra sont à rectifier ou à nuancer. Influent dans le milieu des 

officiers séduits par son exaltation de l’héroïsme, de la victoire et de la hiérarchie, le culte n’a jamais été en mesure 

d’exercer sur l’Empire un ascendant décisif, contrairement à la formule de Renan : « Si le monde antique ne s’était 

pas fait chrétien, il fût devenu mithriaste… ». Ce culte spécifique doit être distingué du culte impérial du Soleil, qui 

connut son apogée sous le règne d’Aurélien, vers 275. Quant au fait qu’en 307, à Carnuntum, sur le Danube, les 

empereurs Dioclétien, Galère, Licinus aient consacré un sanctuaire à « Mithra protecteur de leur empire », il ne 

signifie nullement que Mithra, comme Sol Invictus pour Aurélien, fût sur le point de devenir la divinité préférée 

des empereurs : cette référence, isolée, s’explique suffisamment en ce lieu par un hommage des souverains aux 

rites et aux croyances de leurs forces armées. Enfin, les mythes et symboles du mithriacisme ont été commentés à 

loisir par les penseurs néoplatoniciens. 
Clarisse HERRENSCHMIDT - Jean-Marie PAILLER  In Dictionnaire de l’Antiquité 

 

 

Statut de la liberté à Paris et à New 

York, une imitation et copie de statut 

de mithra qui se trouve au musées de 

Londre, a la main le livre d’Awesta et 

la Torche symbol de la lumiere    
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Origines du bonnet  Marianne …ماریان سمبل فرانسه ایرانی است 
Le bonnet phrygien est une coiffure, souvent de teinte rouge, pouvant porter ou non 

une cocarde bleu-blanc-rouge. C'est un des symboles de la République française et l'un 

des attributs de Marianne. On le considère traditionnellement comme étant un bonnet 

d'origine antique anatolienne, plus précisément de Phrygie, d'où son nom. 

 

 

 

 

Prince Pâris- troyen-MER EGée casque thrace- Bonnet_Phrygien casque thrace 

Le bonnet phrygien tire sa symbolique de liberté de sa ressemblance avec 

le pileus1 (chapeau en latin) qui coiffait les esclaves affranchis de l'Empire 
romain, représentant leur libération. 

Aux États-Unis, il a été un symbole de liberté pendant la guerre d'indépendance. 
Il est toujours présent sur le drapeau de l’État de New York. 

    

Ce bonnet est repris en France au début de l'été 1790 comme symbole de la liberté et du civisme, d'où son nom de 

« bonnet de la liberté ». Le bonnet phrygien devient symbole de la Révolution française, et de l'automne 1793 à 

juillet 1794 (période de la Terreur), il est porté dans beaucoup de collectivités administratives du pays. Depuis la 

Révolution, le bonnet phrygien coiffe Marianne, la figure allégorique de la République française. 

Il fut aussi porté par les Patriotes de la rébellion de 1837-39, héros nationaux du Québec, et figure sur plusieurs drapeaux et 

armoiries des pays d'Amérique latine. 

 

Mithra ou Mithras, divinité des anciens Perses et indo-iraniens, qui serait 

apparue au moins au XVI
e siècle av. J.-C., en occident et 5200 ans av.J.-C. 

en Pamir de Tadjikistan (l’ancien Perse)) était représenté sous la forme 

d'un jeune homme avec presque toujours un bonnet phrygien, 

une tunique verte et un manteau flottant sur l'épaule gauche ; il était armé 
d'un glaive qu'il plongeait dans le cou d'un taureau. 
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