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-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
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Major Concepts
 زا( ماكحا - ١ :لماش يهقف تالاقم نيوانع زا ناونع جنپاندآ١٣٨٧تسدكين لامج ، نايزبسديعس

 يادتبا زا( دقع -٢ ،)هحفص نامھ ناياپ ات ٩ هحفص يادتبا
 هحفص يادتبا زا( عيب - ٣ ،)٣٣ هحفص ناياپ ات ٢٨ هحفص
 ات ١٧٨ هحفص يادتبا زا( اوتف -۴ ،)١٠٢ هحفص ناياپ ات ٩٧
 ناياپ ات ١٨۴ هحفص يادتبا زا( هقف - ۵ ،)١٨٣ هحفص ناياپ
. .دوش هعلاطم )٢٠١ هحفص

 يادتبا ات( موس راتفگ و لماک روطب مود و لوا ياھراتفگريذپشناد١٣٩۵يردص دمحمديسلوصاو هقف يدابمباتك۶٩۴٨يتست٢٠١٢لوصاو هقف يدابم٣٣٩٧١١٢٢٠٠٢٣
.دوش هعلاطم )مراهچ شخب

 علخلا " ، " قالطلا " ، " حاکنلا " ثحابم ، مود دلج زاتمس١٣٩٢يتيآ اضردمحم ينيما اضريلع)٢( دلج هعملا حرشلا يف هضورلا ريرحتباتك٧٣۶٨يتست۵٢٠١٢ هقف۴٣٩٧١١٢٢٠٢٣٧
 نتم رب ديکأت اب ( . دوش هعلاطم " ناعللا " و " تارابملاو
. ) يبرع

 اي - ركفلاراد١٣٨٣رفظم اضردمحم) يبرع نتم ( هقفلا لوصاباتك٨۶١٩يتست١۴٠٣٢ لوصا ثحابم۵٣٩٧١١٢٢٠٣۶٨
ياهپاچ زا يكي
وم

 لمجم ،ديقم و قلطم ،صاخ و ماع ،ميھافم ثحابم
 بابلا يادتبا ات )ثلاثلا دصقملا( هجحلا ثحابم و نيبمو
.دوش هعلاطم )رھاوظلا هيجح( سماخلا

 همكحلاراد١٣٨٠يراصنا يضترم خيش)يبرع نتم( بساكملا باتكباتك٨٧۴٣يتست١۴٠٣٢ يلالدتسا هقف۶٣٩٧١١٢٢٠٣۶٩
 - )همالع(
چ زا يكياي

.دوش هعلاطم هالماعملا تاهيبنت ات عيبلا باتک يادتبا زا

 هسسوم١٣٨٣يرويسلا هللادبع نبادادقملا لضافنآرقلا هقف يف نافرعلازنكباتك۵٩٠۵يتست٢٠١۶ماكحالا تايآ٧٣٩٧١١٢٢٠٣٧٠
 رشنلا
 مق يمالسالا
 پاچ زا يكي اي
دوجوم ياھ

 نيد ثحبم ناياپ ات ادتبا زا " بساكملا باتك " ثحبم
 : لوالا عونلا -نيد عباوت عاونا ثحب يادتبا ات ينعي (
 هب ( ناياپ ات ءادتبا زا ،" حاكنلا باتك " ثحبم و ) ... نھر
 حاكن " و " هعتملا هحابا يف " هاتوك ثحبم ود يانثتسا
.دوش هعلاطم ، ) " ءامالا

 اي - ركفلاراد١٣٨٣رفظم اضردمحم) يبرع نتم ( هقفلا لوصاباتك٨۶١٩يتست٢٢٠١۶ لوصا ثحابم٨٣٩٧١١٢٢٠٣٧١
ياهپاچ زا يكي
وم

 هيجح( باتك رخآ ات )رھاوظلا هيجح( سماخلا بابلا زا
 ، )باحصتسا و حيجارتو لداعت ، هريس ، هرهش ، رھاوظلا
.دوش هعلاطم )سايقلا( نماثلا بابلا ثحب يانثتساب

 همكحلاراد١٣٨٠يراصنا يضترم خيش)يبرع نتم( بساكملا باتكباتك٨٧۴٣يتست٢۴٠٣٢ يلالدتسا هقف٩٣٩٧١١٢٢٠٣٧٢
 - )همالع(
چ زا يكياي

 ) هماکحا و ماسقا و رايخلا يف لوقلا( رايخ ثحب يادتبا زا
 رايخ و سلجم رايخ ثحابم ياهتنا ات ادتبا زا نينچمھ و
.دوش هعلاطم نبغ

 مامالا هسردم١٣٨٠يزاريش مراكم رصانمود دلج - هيهقفلا دعاوقلاباتك٩٠٩٢يتست١٢٠١۶ هقفدعاوق١٠٣٩٧١١٢٢٠٣٧٣
 نبا يلع
 -)ع( بلاطيبا
مق

 يذ لوق هيجح هدعاق -٢ ،طلستلا هدعاق -١ :هدعاق تفھ
 هدعاق -۵ ،قبسلا هدعاق -۴ ،هزايحلا هدعاق -٣ ،ديلا
 ديلا هدعاق -٧ و نمضيال امو نمضيام هدعاق -۶ ،فالتالا
.دوش هعلاطم

٣٠٧ هحفص كشلا يف باتكلا دصاقم نم ثلاثلادصقملا زاينيد تاعوبطم١٣٨١يراصنا نيمادمحم نب يضترم١ دلج-لئاسروھ و لوصالادئارفباتك٧٧۵٩يتست٣٢٠١۶ لوصا ثحابم١١٣٩٧١١٢٢٠٣٧۴
 رخآ ات لوالا -روما يلع هيبنتلا يغبني و ثحبم لوا ات
.دوش هعلاطم ٣٧٠ هحفص

 هعمللا حرش يف هيهبلا هضورلاباتك٧٩۵۵يتست٣٢٠١۶ يلالدتسا هقف١٢٣٩٧١١٢٢٠٣٧۵
)يبرع نتم( هيقشمدلا

.دوش هعلاطم تايدلا و صاصقلا ،دودحلاشناد ناوغرا١٣٨۴يناث ديهش

 مامالا هسردم١٣٨٠يزاريش مراكم رصانمود دلج - هيهقفلا دعاوقلاباتك٩٠٩٢يتست٢٢٠١۶ هقفدعاوق١٣٣٩٧١١٢٢٠٣٧۶
 نبا يلع
 -)ع( بلاطيبا
مق

،رورغلا هدعاق -٢ ،نيما نامض مدع هدعاق -١ :هدعاق تفھ
 عيبملا فلتلا هدعاق -۵ ،موزللا هدعاق -۴ ،جارخلا هدعاق -٣
 ،هل رايخال نممرايخلا نمز يف فلتلا هدعاق -۶ ،هضبق لبق
.دوش هعلاطم " کلم نم " و "رارقالا " هدعاق -٧

رون مايپ١٣٩۴ييارس دجسم ديمح)ثرا-تيصو(يقيبطت هقف يشيامزآ٩۵٢۶يتست٢٠١۶يقيبطت هقف١۴٣٩٧١١٢٢٠٣٧٧
 ماما هسسوم١٣٨۴يناحبس رفعج٢ دلج - هقفلا لوصا يف طيسولاباتك۵٩٠٧يتست۴۴٠٣٢ هقف لوصا١۵٣٩٧١١٢٢٠۴٩٠

)ع(قداص
رگيد پاچرھاي

 لوا ات ينعي ٨ دصقم ياهتنا ات )هيلمع لوصا( ٧ دصقم زا
.دوش هعلاطم )ديلقت و داهتجا :همتاخ(

 " ، "رارقالا " ، " هيصولا "، " هلاعجلا " ثحابم ، مود دلجزاتمس١٣٩٢يتيآ اضردمحم ينيما اضريلع)٢( دلج هعملا حرشلا يف هضورلا ريرحتباتك٧٣۶٨يتست۴٢٠١٢ هقف١۶٣٩٧١١٢٢٠۵٧٢
 هعلاطم " ثاريملا " و " هبرشالاو همعطالا " ، " بصغلا

.) يبرع نتم رب هيکت اب ( . دوش
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢) روحم شزومآ ( ١رانيمس١٧٣٩٧١١٢٢٠۵٩٧
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢) روحم شزومآ ( ٢ رانيمس١٨٣٩٧١١٢٢٠۵٩٨
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٩٣٩٧١١٢٢٠۶٠٩
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يسانشذخام و قيقحت شور٢٠٣٩٧١١٢٢٠۶١٣
) روحم شزومآ (

 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست٢٠١۶
)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا

.دوش هعلاطم١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۵اين ظفاح اضردمحم

دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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