
 لیست اصوات دستگاه موزیک پشت خط 

 SP-MP3مدل 

 کانال 0011

 ي :رانیالیت ا موسیقي
در  آوایي –سر  مهآسی – ایآسمون رو -( 6تا0)کآرمی –آرامش  -بود يم دبای آنچه – کج زلف عقرب – افسون – افسانه –از گذشته  افکاری – آدما

 – دشتي در – بودم تو درفکر – من چشم – یيباد شهر روشنا – زونی در ظهر از بعد – ابانیخ های بچه – آزادی –( 2و0)محبت از –( 2و0شب)

 باد  گرد – ها فاصله – رانیا ای  - انتظار – انتخاب  –( 3تا0) ناز الهه – ادنی – یاحمد ربوی دختر – داردی – دشنه و دل – گرفنه دل – ابدری دستامو

 جان –شب  کی هزارو – فضعی حافظه – گلها – گندم گل – سنگم گل – البتونگ – غربت – قبله – بهغری – بانهغری – زده غم – گرفتار – خزان در

 –در شب  رهخی – زپایی خاطره – یزپایی خاطرات – شب خاکستر – بغری خوهران – یيطال خوابهای – نیرشی خواب – خواب – دندی خواب –بابا 

 يحماس يقموسی – مسافر – مالقات –ماه  مهموني – برگ مرگ –مهتاب  – هنمی مادر  –تا...( 0)تیال يقموسی – يتناهالی – خبر خوش – حافظ خدا

 پای رد – انوپی – باران از پس – ينیزم های پروانه –پر پرواز  -زخمي پلنگ – خط سر نقطه – ازنی – يننفری –تابستان  منسی  –( 2و0) شادی نغمه –

 –روح سبز  -خدا نهیراز س  - ازنی و راز –راه شب  راوی – يارمن یراپسود –اصفهان  راپسودی – برگ رقص – خواب رگ  – باران رگ – یيتنها

 متقدی – سّروّر  - قلبها سلطان – ستاره سکوت – مرغسی – یبر نیمسی – شادی – سزامه –( 2و0)  سُرور  – ساغر – مخالف ساز – ستاره از روشنتر

از  ضرباني – يباران کشنبهی –عمر  ادگاری – نولنتای – دوباره طلوع  - طلوع –ماه  ریت – گرید تولدی – نذار تنهام – تنهایي –تنگنا  -ریتقد  -به خدا

 عشق  و . . . یيبازی – رانیا

 

 يسنت يقیموس

 مضراب چهار – گاه چهار –کرانه  بي – رو اصفهان به  –ترک  اتبی –شوق  انبی – بهار – ين آوای –در دوردست  آتشي  - اَلست – افشاری –ابوعطا 

 – مجنوني – دارید حظهل – واندی و کمانچه – گلنار – فراق – زانانگی دل –مغان  ردی  –( 2و0)دشتي - بودم تو فکر در – چوپاني – چنان – اصفهان

 – عشق رقص – رقصانه –خانه  مي در رفتم – پرستو – باده نور – باریجو نجوای – بنهی – نغمه  –( 2و0)يسنت يقموسی – مناظره  –( 2و0)مخالف

 –ضمضمه حضور  – یيآ مي تو – آشنایي شهر – مهتاب شب – رانسی –ستاره شب  – صبح در سوار – ني راز – نهفته راز – رامش – ققنوس رقص

 زابل  و . . . ضربي

 

 يخارج تیال يقیموس
  Blood Sample-Chaconne - Edward Leaves - El Bimbo - Full Moon-Mega Instrumental Guitar -  

MoonS River- Serenade To Spring- Song of Ocarina- The way of the hero- Your Wife- adagio- 

SuperNova- Holy Grail- The Lady Of The Lake- enigma- THE CROSS OF CHANGES- Drifting- 

Introduction The Gathering Of Flowers- Journey To Shambala- Spring In Lhasa- Tichinabet 2222- 

Bosnia Herzegovina- Malta- Poland- Portugal- Slovakia- United Kingdom- Walking In The Air- 

Apocalypse des Animaux-  Roxane_s Veil- Ancient Wisdom-  Everything Epilogue-Caravansary- 

Heaven & Earth – KOI- Matsuri- RETURN TO VIETNAM- Kitaro 3- Hunters and the Hunted- Mon 

Amour- Nothing Else Matters- Tears Of The Ocean- Spanish Nights- Schindler's- The Lonely 

Shepherd- The Ocean- Be Without You- Belle- Captain Of Her Heart- Earth Song Piano- Even 

Heaven Cries- Everytime We Touch- Frozen- Gomenasai- Goodbye- Happy End- Headlines- Hurt- 

Numb Piano- Oriunde Ai Fi- Take A Bow 02- Take A Bow- Tell Him- Too Little Too Late- Un Break 

My Heart- Unfaithful- White Flag- Aquatic Dance- Metallic Rain- Butterfly DanceYANI -  Torkish 

Music (Esen Yeller- Herseyi Yak- Kaderimin Oyunu- Kançiçekleri- Karahisar Kalesi- Kavak 

Yelleri- Love Story- Polyushka Polye- Sevda Degil- Yagmur Yüreklim)  
 تا...(  و ... 0)تیال  یها يقموسی  –)ا تا ...( يشرق یهایقیموس

 

 

 



 کالسیک موسیقي
Bach(ALLEGRO ,BARUQE, Violin Concertos) -Beet hoven (APSNAT,  CORILAN, FUR ELIZE, 

MOON, PATHET, SYMFONI5,)- Chopin(NOCTRN10, PRELUD16)-Mozart(FLUTECON, NIGHT, 

The Marriage of Figaro, TURKISH)- Mussorgsky( MOUNTAIN)- Offen bach(ORPHEUS)- Paganini( 

CANTABIL)-  Schubert( IMPERMTO, LARK, SYM8)-Strauss(ANNEN, BLUE DANUBE, GYPSY, 

POLKA, VIENNA)- Tchaikovsky (Swan Lake) Vivaldi(SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER) 

 

 يرانیشاد ا موسیقي
 تا . . .( 0)شاد  يقموسی – باهاتم هنوز – عکس قاب –خدا  ای – راسی دل – ادنی چرا – بهانه – نهآی – طوفان از قبل آرامش –روز  هی اگه – يآتش کول

 (2و0) سکوت – عشق آتش شعله –ها  هسای رقص – بهار رقص –کش  شپی  - سکوت مشق –

 

 يشاد خارج موسیقي

All Good Things - Arash –ARIES - Beat It- Because I Love You – Beep - Better Off Alone- Boten 

Anna- Bye Bye Bye- Can't Fight the Moonlight- Can't Get Over-Captain Of Her Heart- Crazy- Did 

It Again- Don't Phunk-  Eurovision Azerbaijan- Eurovision Estonia-  Eurovision France- Freedom 

From 2010- Genie In A Bottle - HAROLD_FALTERMEYER - I Like-I'll Be Lovin' U-Im Gonna Be 

Alright-Imma Shine- Insomnia- Jai Ho- Jean Michel(1-…)- Just Dance - Lady-  Leave Get Out-  

Lucky-  Meet Me Halfway- My Emancipation- Poker Face- Promiscuou- Push- Right Now- 

Rumors- Say It Right- Secret-  Shame- She Wolf- Single Again- Sleepy Angel- Sweet Dreams- The 

Rap -Time Stood Still- Umbrella-  Where Is The Love Top –Wild Apple- Womanizer –Zachem- 

Yani(1-…) -Arabic Music(1-…)- Torkish Music(1-…)- happy Music (1-…) … &  

 

 يورزش یها يقیموس
Adidas -ALJAZIRE SPORT- Angel Falls- Ayla(1&4) - Chocolate Infusion- City Of Angels - CLBBZR - 

Dance Of Football- Dreamscape- Edem- El Ritmo More Than a Sport- Elapse - Fifa World Cup 

2010-  Flying Between The Clouds- Genie- Himalaya -I Miss U- Infinity- Jean Michel(1-…)- Kalua 

Islands- London Time- Lot ku Przyszlosci- Love of Sunrise - Melodic dream- Music Specefic GD 

Sport Mix- One World One Cup - popcorn - Robert - Sandstorm - Secret -Silent Circles- Silver and 

Gold-  Sin City Soundtrack - Sparkles- Specific Football League(1&2)-  SPORT(1&2)- Sport Energy- 

Sport ENGY Trance Musics - Spring- The Replacement Killers -The Time Machine -Trance Mix(1-

4)- UEFA Champions - Uefa Euro 2008 - Viva Cranival - Wankers On Duty - Wave -Wings … &  

 

 عتیطب یآوا
 –گرگُ آتش  -(2و0باران در جنگل) -بهار در کوهستان -باد و پرنده -رود یآوا -باران یآوا - عتیطب یآوا کیاتومات ضتعوی – عتیطب یآوا

 و . . . (3تا  0و پرندگان) عتیطب -ایساحل در  -يبادبان قیسفر با قا -یيایمرغ در  –ندلفی لذت – شب در جنگل

 

 يرانیا الیو سر لمیف يقیو موس تراژیت
مثل  میم -مرسدس -قیخداحافظ رف -کینزد يلیدور خ يلیخ -يقارچ سم -دلشدگان  -آلوده  یدستها -چپ دست -به نام پدر -يسادگ نیبه هم

 نیآخر -روز نیام يس -هشتمتر تا ب لوکی پنج -چرخ چهار - دو پنج سه -عسل ماه –حساب  هیتسو -طال ومس-سام و نرگس -روبان قرمز -مادر

 ریدر مس -در چشم باد -یواریچهار د -شتابان نیبکجا چن -بهشت یبچه ها-رفته  ادیاز  -شب آرامش نیاول -يآشپز باش -يکیارمغان تار -دعوت 

 -هزار دستان -حلقه سبز -يخیقلب  -قهوه تلخ-فرات  -فصل زرد -فاصله ها -است ریفردا د  -يامارت فرنگ -دلنوازان -دارا و ندار -رود ندهیزا

 -ممنوعه وهیم -کس چیمثل ه -از دست رفته تیمعصوم -ملکوت -ماه عسل -رجهمدار صفر د -نهایخوش نش -خسته دالن -يجاودانگ -اهیهوش س

 -دیخورش نیجمپن -پنجره -رندیمیم يپهلوانان نم -زییعبور از پا -نردبام آسمان -نابرده رنج -ختیمتهم گر  -از هند یمسافر -موج و صخره

 -سه دونگ سه دونگ -سه در چهار -سراب -ساختمان پزشکان -یروزگار یروز -رستگاران -راه در رو -راستان  کیپ -پدر خوانده  -تختیپا

  -هفرشت کیسقوط   -شوق پرواز  -یيبها خیش - یيدایش  -فتدیشما هم اتفاق ب یبرا دیشا  -اریشهر - انوسیشهر دق - شیستا -يسرب یستاره ها

 هشت  و ...   ریز -زن بابا - دیسف تیوضع -وفا  -يلیتوطئه فام -یترانه مادر - یيتا  رها  -در مه زیتبر - ایتا ثر



 يخارج الیو سر لمیف يقیو موس تراژیت
دزدان -دسپرادو-يعاشق یدر حال وهوا -کازا بالنکا -از گل سرخ یبوسه ا -مشت دالر کیبخاطر  -باغ اسرار -يبچه اشتباه -یيسامورا نیآخر

هشدار  -یحرفه ا -پاتر یهر -درانگروه برا -اتوریگالد -ومایبه  قهیدق 3:01قطار  -ندلریفهرست ش -یفانتز نالیفا -اسکندر -بیکارائ یيایدر

 -شن وماسه یمعما -نیزاغه نش ونریلیم -پرست هنیم -سارا کانر یماجراها  -( 2و0ماه نو) -خانوم کوچولو دیخورش -الیخ -00کبرا  یبرا

 رومه -بهیراز شهر غر -آروپو-پالتون -(2و0پدر خوانده ) -(2و0) ونیپاپ -زییپا -از بهشت يپادشاه -يس یآ يان س -ينافرمان -متاسفم -يمرخص

و  کیتانیتا -تاوان  -شجاع دل -میمق طانیش -شب از آن ماست -بادها نیسرزم -يدلتنگ یصحرا -یرود -کایدر آمر یروزگار یروز - تیو و ژولاُ

... 

 

 مذهبي اصوات
سوره   -کامل 31استاد پرهیزگار)جزء  -(01تا 0استاد منصوری )سوره لقمان  -(22تا22حشر  - 01-0استاد عبد الباسط)سوره های: بلد :  قرآن

 21ترجمه جزء  -)اجرا در مکه(نیاسیسوره  -تا آخر( 212)سوره بقره  یاستاد طنطاو -(20تا 20استاد شحات محمد انور )سوره نازعات  -(نیمطفف

 و ...   31تا 

 یدعا -( 2و0دعای ختم قرآن) -عرفه یدعا  -دعای حج   -لیکم یدعا -ندبه یدعا -عهد یدعا -توسل یدعا -فرج یدعا:  اراتیو ز هیادع

زیارت  -عاشورا ارتیز - يابوحمزه ثمال یاز دعا یفراز-ریمج یدعا -يسماتمرحوم کاف یدعا -روز مباهله یدعا -ماه رجب یدعا -ریجوشن کب

 -صلوات خاصه امام رضا)ع(  - نیرالمومنیمناجات ام -مقدسه هیناح ارتیز -رهیجامعه کب ارتیز -اهلل نیام ارتیز -نیاسیآل  ارتیز -امیر المومنین

 کسا  و ...  ثیحد - هیصلوات شعبان - نیصلوات حسن

 -سحر  یدعا-اللهم هذا شهر رمضان  یدعا -اللهم ادخل  یدعا -ياسماءالحسن -انیربناشجر -میعظ ای ياعلی ماه مبارک رمضان : هیادع

 ام و ...  يروز اول تا س یدعا -دهان نیا -اللهم لک صمنا یدعا

  -نماز -رسول ا... معلمنا  -گروه اسوه حتواشی –اسماءالحسني  -ا... حیتواش -بسم ا... نور  حتواشی  –(2و  0صلوات) و مناجات : تواشیح

 و ...  آقاسي آمد خبر – دامی چشم – نیاسی به طاها به –مناجات با امام زمان   -مناجات با خدا  

 (  و ...ياذان)آقات -اذان)موذن زاده( -(2و0احادیث) -روزهای هفته  ذکر

(/ حب 2و 0)ع() نی)ع(/ شهادت حضرت فاطمه)س( /شهادت امام حسن)ع(/ شهادت امام حس يوفات حضرت رسول/ شهادت امام عل:  مداحي

شهادت امام سجاد )ع(/ شهادت امام محمد باقر)ع(/ شهادت امام جعفر صادق)ع(/ شهادت / ينیحس نی/ اربعی)ع(لر نی/شهادت امام حسنیالحس

)ع(/ شهادت یشاه/ شهادت امام جواد)ع(/ شهادت امام هاد ی(/ آمدم ا يامام رضا )ع(/ شهادت امام رضا )ع( )ترک شهادتکاظم )ع(/  يامام موس

اصغر/  ياکبر/ شهادت حضرت عل ي/ شهادت حضرت عباس/ شهادت حضرت عل(يقلم )ترک ی(/ ا2و 0)ع(/ امام زمان)ع()یامام حسن عسکر

/ شهادت حضرت هی(/شهادت حضرت رقي)ترکنبی/ شهادت حضرت زنبیحضرت ز دتشهادت حضرت قاسم/ شهادت حضرت مسلم/شها

 معصومه و ...

امام سجاد  الدی)ع(/ م نیامام حس الدیحضرت فاطمه )س(/ شهادت امام حسن)ع(/ م الدی)ع(/ م يامام عل الدیحضرت رسول/ م الدیم:  مولودی

امام  الدیامام جواد )ع( /م الدی(/ م2و  0امام رضا )ع() الدیکاظم )ع(/ م يامام موس الدیامام جعفر صادق)ع(/ م الدیامام محمد باقر)ع(/ م الدی)ع(/ م

 حضرت معصومه و ... الدیاکبر/ م يحضرت عل الدیحضرت عباس/ م الدیامام زمان )ع(/ م الدی)ع(/ میامام حسن عسکر الدی)ع( / م یهاد

 

 مذهبي یهایقیموس

 به سفر _بوی پیراهن یوسف  -امبریپ وسفی  -مختارنامه –والیت عشق   -روز واقعه  -تنهاترین سردار  -امام علي  -( 2و0محمد رسول اهلل)ص()

مارش  -(00تا 0محزون) يقموسی  - جستجو –( 2و0)انتظار – بغض – دوباره بازگشت – آرامش – سرخ خاک - دران جامه  - یاس گل  - چزابه

 ع  و . . .ودا – سرگرداني -ساحل – سما رقص – عروج – ني –نوا  ني –غم  نوای -(2و0)نوا – نغمه – نقاره -مزار –عزا 

 

 



 مذهبي سرود

 –یافاطمه ناصر عبداللهي   - يعل یثنا - امبریپ وسفی  –شب دهم   -( 2و0مختارنامه) -( 2و0والیت عشق) -(2و0تنهاترین سردار)  -امام علي)ع(

 ماه تورا چاکر  و ...    یا –قدسیان آسمان   -دیده بگشا  -عاشقان    -سردار عاشق مقدم  -یامام رضاآذر  -امام رضاصنعتگر   -شاه  ای آمدم

 

 انقالبي سرود
 –ایران ایران    - یبانگ آزاد نای – هموطن –بوی گل سوسن  - دانیجاو نیبهمن خون -بهاران خجسته باد   - کایامر کایامر  -ا... ا...   -بهمن  22

  - خرمشهر حماسه– معليشقایقغال  -یروزی خجسته باد پ  –پرستوغالمعلي   - دیزبرخی – يدبستان اری – دیزیمسلمانان بپا خ  -امام  یا ينخمی

 . . . و  ارتش  –ارتش و ملت   -کمیته امداد  -جانبازان شجریان  -نشون يب گالی دسته – نبودی ممدی

 

 ملي سرود
 -وطن نوری  ای –ای جاویدان ایران آریان  -( 3تا0)رانیا یا -نیزنه فرز يم رانای واسه دل –نوری  يمان مي جانم و روح در –سرود ملي ایران 

 ارسف جیخل-حاکان راندلی خاک– وشداری کشور –ایران من  -ما نوری  رانای –نعمت ا...  رانیخاک دل رانیا -(3تا 0ایران)  -هویت عصار

 –من  هنیم يسرفراز باش -ینور رانیا یبراسفر  -انیشجر هنمی – چاوشي وطن مام – نیفارس فرز جیخل  -فارس نعمت ا...  جیخل  -يغالمعل

پارس  جیخل فیتصن - انیشجر ونیهما رانیا فتصنی – يوطن من انتظام يسمفون  - يانتظام رانیا سمفوني –صدای قلب ایران  - کرانیب نسرزمی

 – يلکیگ رانیا مي – یلر نیزم رانای – یبهشت وطن کرد -بسطامي من وطن –شکوه پا برجا  ای وطنم -وطنم -(2تا0)وطن – انیون شجریهما

 و . . .  آذری وطنم

 

 سنتي سرود

 علي –مخالف( ی)مثنویخوانسار بادی–( ای)تنها بیدشهی عبدالوهاب –(یقرار يب ادیفر فتصنی –کمان عشق نرنگی –مختاباد)گل بن ناز نیغالمحس

تو  –ادیص -کبوتر  –ستیک نای –قدح –)عاشقا سالم عاشقا درود یافتخار رضاعلی –(مکن جفا  –)گل من انیبرات رضاعلی –(یرو ي)بکجا ماتیب

ا...  نیام -( زندگي – باران توعشق –جلوه گل  فیتصن -سرو روان  فیتصن  -زمانه  یرسوا -آتش  فی)تصن يقربان رضاعلی –مرا( یدیند

رضا  دحمی–( ناز الهه –نگاه   -تو  داریبنان)خر نغالمحسی –)طلب(  فرشادجمالي  –(گلستان به شب  –)گلنار يعیرف وشداری –( ادشبی)یدیرش

-)افسانه(يکاظم ونیهما-(هیگر یهوا-)دفتر دلانیشجر وتیهما -جام الست(-راز نهفته-ملکا -سراج)دلستان نالدی حسام –نوربخش )شب تار( 

 -(ياسمنیتو شاخه  -محبت -هی)گالیریخواجه ام رجای –همه دردم(  -)گل پونه هايبسطام رجیا -(يزندگ-دیگرم خورش الی)خیرضا اسد نیحس

( یي)عشقم تویخوانسار یمحمود -(يکورس سرهنگ زاده)افسانه زندگ -زاده)خزان عشق( عبدی جواد –قصد جفا(  فی)تصندادجالل ذوالفنون و بام

–( بهار زائر –ستارگان  غوغای –غم غفلت  -سر مهیآس -خانهیم ری)ام اصفهاني محمد –( خبر خوش)خادم مسعود–شادُروان)دل در آتش(  ارمهی –

(رسول يناز در دل -گل باغ -مهربانتر از برگ ای – آفاق افتخار –)دل شدگان انیمحمد رضا شجر -و آواز( ساز -عاشقان ی)ایو معتمد لطفي

 –صبح(  فیتصن -سبکبار -مغان رید -باچهیترانه د -ناز -میگو يفاش م -) آواز و تاريلعقی ساالر –جان(  يب يب -جان يب يب يخال ی)جاانینجف

 بنده –( سفر)سروش –کاروان(  فیتصن -داریلقاء د -مهر شکی –رود ز دستم  يدل م -شود يتو بسر نم يب -م) به جهان خرم از آنناظری شهرام

 . . .  و  نگارم –امروز  دیآ مي –عاشقان  ای –مغان  ردی – عشق

 

 )جدید( پاپ سرود
 علي –( بهیغر -)آخه دل من ياصحاب علي -(جنون –دلکم  -)دردت به جونميعبدالمالک يعل -تکرار( -شکنسنت  -فرار-)آغوشیافشن آذر

 رضایعل -(میعابد)من ک رضاعلی –( اشکام رد –معرفت  يتکتا)ب يعل -(متصمی -فکرکن خوب –نگفته  حرفای – قلبم –)عطر نرگس يلهراسب

 -هوا ي)بيرستم نامی –لحظه(  هی -حافظ خدا –جنون -حرف آخر -روزگار)عشق امروز رضاعلی –از ما(  يکی -شکار -محتصب -عصار)چنگ وعود

 آزاد –( ستاره – نامه –نم نم بارون  -ربگی دستامو –) با شما کیتاج رامی –( حس –)بهار گمشده يمیکر رامی –چشمات(  ادی -تو خداحافظِ –بارون 

 و ماه –)دل سپرده  اتبی بهرام –من(  زندگي – ژناکسی – باش خودت مواظب – نگاه و من – بارون و من –)گذشته جهانبخش بابک –(خط آخر)

 احسان –)اشتباه( يبهنام علمشاه -پس کوچه(  -روز دخورشی –خسته  -رینظ يعشق ب - ی)بگو دوستم دار صفوی بهنام –( نچی نقطه – ستاره

 –احساس من  -تیدور -)برگردنفرزی فرزاد –( من قلب تموم – مسری – لحظه – اعتراف –احساس آرامش  -شتیپ امی) دارم میرامی خواجه

 -(اربی طاقت –سالم  -مسافر -اهویگل ه -گل عاشق -دوسِت دارم  -تو ي)بیيآسرا دونیفر -( شخصي -وتو من -عسل ماه – ها لحضه -فکرتو



 –( نِکهیواسه ا -فرشته -رسم ي) اگه به تو نم یعسگر دحمی –زمانه(  -نفس -من عشق – کاحساس ش -دوسِت دارم-رمیم يتو م يگروه هفت )ب

به تو  دی) با یاعتماد ارخشای –لحضه عاشق شو(  کی -تماشایي -سکوت-سفر  – يابانخی مرد  –مات و مبهوت   -کوچ -) خاکستر شب يحام دحمی

 مهدی  –شاخه گل(  هی -تنهام نذار -منفي موج – شونپری خواب – بونهیغر -احمد وند )عشق اول مهدی –( هیگال -باشم يخوا ک يدلت م  -برگردم

 ياشتباه -خراطها ) آواره دمجی –( کجایي تو – نفس –دو تا احساس -عاشقم نیمقدم ) عاشق تر مهدی –(  شب راه –مجسمه  -يمدرس ) خدا حافظ

)  یدسعی مسعود –بارون (  رزی – تک تک –) گناه من  یيایحی دمجی  –( نیچ نقطه – یزارم که برگرد ينم -خداحافظ گل نازم -عاشقت شدم

 قلب – یادگاریعکس  -گل نازم -عکس چشمات  –يبرف آدمکای – قاصدک – رهید گهید -) از تو محرومم يفالح ارمازی  -(  غربت –قسمت 

 محمد –( ینبود ینجورای که تو –تو  مني جون تو – سرزنش –جز تو  –باره  نیاول نای –) دلت بامنه  زادهیلعنت به من ( محمد عل -يخوشبخت -يخی

 یواردی چار – بِرَقصا – یری) اسچاوشي محسن –( بانو – ي) خوش بختيوضعی رضا محمد –( معجزه –فردا  دخورشی –واژه  بي –) باور نکن  اصفهاني

 –( تنهایي – سکوت – شهنمی -دارم کم رو تو من –)باور کنم  گانهی سنمح –( ها پروانه – آزار مردم – نکن جوابم – کردم غلط –عاشقان  ای –

 ي)مگانهی مصطفي –( يحلقه عاشق -برگرد ای)بيفتاح مصطفي –)مرد تنها( یسرمد مرتضي –( تنهایي – تنگ دل –دل بستن  -) بهونهیریکب مجتبي

 گهید -)عاشقتمصادقي رضا –( قاصدک –)بغض یگرروی رضا –ترنم(  -قرار و گل)آفتاب پسران –کودکانه(  -عالمه)دلخور مانی –تب(  -خواد بره

 – مبرای ببار –من  ی)بانويزدانی رضا –( نیهم يعنی ي)عاشقیری( رضا شیادگاری – یددی چه رو خدا – ادعا –دوست دارم خدا  -پوشم ينم يمشک

 –وارونه  یایمدرس)دن دسعی –گردم(  يزود برم -ریت - وانهودی مست...)ا نعمت روزبه –( شب 20 ساعت –کرد  يفکرشو م کي – چمهی تو بدون

رو باتو  ایدن-یباز وونهدی)رمضان شهاب –( ستیکار من ن -)احساس منيلجلی سامان-( پوش ستاره –شهروز) احساس مجنون  دسعی–نکن(  هگری

 –( ایر يسفره ب –رممی نگو –چشم تو  یجادو – ونهدی دل –عشق  ری) اسيشهرام شکوه -(  دممی جون واست من – خواب – قسمت –دوست دارم 

 . . . و(  9 ساعت – شدم عاشقت من –دلم گرفت  -روز نی) آخریخسرو روانسی

 

 )ماندگار( پاپ سرود
گروه  -( قانهرفی –ماه ي)مهمونيفاتح رامی –عشق(  کوی – عاشقانه کوچه –آسمان  انقدسی – گَوَن – يعشق اله -باران یبو -عصار)عاشقان رضایعل

 -حضور  – فال – یدخو بي –ستاره  بي)بخش جهان بابک –( تب – پرواز – تیتا ابد نوری –بجز من  کي – ناز خواب – يکه رفت ی)از روزانیآر

 گهدی – یيبسه تنها گهی)دعلمشاهي بهنام –( کتبری –راه  مهین قرفی -غرور – باش من عشق – بیاحساس عج -)نامه عشق صفوی بهنام –( کجایي

 –منفرد) بارون  ایلیا -( مني عمر – لعنتي من – یيایدن یکجا -عاشقم کن ابی –)عاشق شدم یبهادر نیامبنی –( انتقام – کردم دعا –قهرم باچشات 

 بي)  کالم جواهر فرهاد –( نیریش - هیبه سا هسای  –توئه  الخی – يداره دلتنگ قتحقی – فردا –)فال یرامی خواجه احسان –( ننفری – دهارکی گل

 فرزاد –مهتاب(  بش هی –سقف  -سحر -مرد تنها -کودکانه -يمش اشي گنجشکک -برف –ها  نهیفرهاد ) آ  -نره ( ادتی –حِق حِق تلخ  -الیخ

 يوقت -ونه به خونهخ -خاطره -کبوتر -دارم دوست –) دلم تنگه  یيآسرا دونفری –طلوع کن(  -شوک -ادهیپ کیپ -بمون -بگو -گری) باز نفرزی

 يحام دحمی –( يالفت  –پرونده قسمت  –گرفته دلم -موند دلم به –) بارون  یعسگر دحمی –(  ستاره -نگاه خواب) صنعتگر غالمرضا –(  زنهیبارون م

دل  -آواره -شد يهرک يهرک ي) عاشق یاعتماد اریخشا -ترانه سکوت( -یا شهیشب ش -خدا حافظ -کنم يفقط نگاه م -اجازه -گندم یبو -) آدمک

)  ياخشاب دیمج -(مونیپش -سونامي – قصه –خونه  يمقدم ) دلم از تو م مهدی –سقوط (  -زمیعز بری نکنه -ببخشه تورو خدا –محاله  گهید -شوره

 – من ماه -حضور –تو  هوای – ادتیبه  -)باتو يمحمد اصفهان  -( نینفر -یگرد يدونم بر نم يم -زادپری -مهتاب  –کوچ -بنده نواز -بال فرشته

 ساده اتفاق –) اعتبار عشق یریکب يمجتب -( زاریشال -يجوان یاروی – رها – ممری گل – نیتر زدالوی –)چوپان نوری محمد –( تنهایي آهنگ – طلب

 -جان يب يب يخال ی)جااننجفی رسول –( تورفتي -ببخش منو – حکمت –حوا  هوای –)بهت نگفتم عبداللهي ناصر –نگاه(  منی -معرکه – جم خاطر –

 – شمال –عاشقانه  همرثی –مجاز  ری)غيزدانی رضا –(  ایدن ساوای –رنگ عشقه  يمشک -روز هی يدونمی قدرمو –)عشق تازه يرسم زمونه( رضا صادق

ادامه  زندگي –مدرس)منو تو  دسعی –غروبا(  -نهیهم يعرب)عاشق دسعی –( هجراني – ادری –باز آمدم  -بندگي...)ا نعمت روزبه –( ونیدر م يکی

 روانیس -( زپروا پر – یباز شآتی –) عالمت سوال  يلعقی شادمهر( سکوت – يسنگ يلخی – اروی آسمون – سرمه –شهروز)گلم  دسعی –داره( 

 تو بودن(  و . . .  يب یلحظه ها -)بارونیخسرو

 

  يمحل سرود
 ... و شیرازی - مازندراني - لری - کردی – خوزستاني –خراساني  - همداني –گیلکي  - ترکي – بوشهری –بندری  -بلوچي 

 

 



  و حکایات اندرزها

 -امبرپی کالم –( 2و 0)ياعتصام نیاشعار منتخب از پرو -يپناه نیحس شعرخواني – یيبایخسرو شک شعرخواني – شعرنو –( 2و 0اشعار منتخب)

 ضرب المثل  و ... -حکایات    -( 2و0سخنان پند آموز)

 

 انتظار پیامهای
            please hold the lineلطفا منتظربمانید      .0

            please hold the lineلطفا گوشي رانگه دارید  .2

 لطفا چند لحظه تامل بفرمایید    .3

 تاچند لحضه دیگر ارتباط مورد نظر برقرار خواهد شد      لطفا منتظربمانید      .2

           please hold the lineنظر برقرار خواهد شد تاچند لحضه دیگر ارتباط مورد     .0

 please waitلطفا منتظر باشید           .6

 باتشکر از تماس شما         لطفا منتظر بمانید    .7

 لطفا تا برقراری ارتباط گوشي را نگه دارید    .1

 ا خواهند بوداز انتظار شما متشکریم    در اولین فرصت همکاران ما پاسخگوی شم    .9

 لطفا کمي تامل بفرمایید    تاچند لحظه دیگر همکاران ما پاسخگوی شما خواهند بود .01

 وقت بخیر   تاچند لحضه دیگر ارتباط مورد نظر برقرار خواهد شد  .00

 وقت بخیر   لطفا تابرقراری ارتباط گوشي را نگه دارید .02

 جهت برقراری ارتباط منتظر بمانیدازتماس شما سپاسگزاریم    خواهشمند است  .03

 لطفا جهت برقراری تماس منتظر بمانید    باتشکر از تماس شما .02

 باسالم وتشکر از تماس شما   بزودی ارتباط شما برقرار خواهد شد .00

 کلیه کاربر ها مشغول پاسخگویي میباشند      لطفا منتظربمانید   .06

 میباشند      لطفا چند لحظه تامل بفرماییدکلیه کاربر ها مشغول پاسخگویي  .07

 با پوزش  از تاخیر لطفا منتظر برقراری ارتباط باشید .01

 از اینکه منتظر مي مانید پوزش مي طلبیم     لطفا چند لحظه تامل بفرمایید  .09

21. Please hold the line your call will be answered shortly 

 

 

 

 

 

 

 

 


