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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز١٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶

يليلخ
--رون مايپ١٣٩٢

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٢٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت٣٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۴٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت۵٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو۶٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٧٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
.دوش هعلاطم باتک ناياپ ات ۶ سرد يادتبا زا٢٣۶٢رون مايپ١٣٩١يلالج اضريلعتايهلا هتشر - ١ يصصخت نابز يشيامزآ۵۶٠٧يتست١٢٠١٢ يصصخت نابز٨٣٩٧٢١٢٢٠٠١٨
 هسسوم١٣٩٢يراسناوخ دمحميروص قطنم رصتخم هرودباتك٩٠٢٣يتست١٢٠١٢ قطنم٩٣٩٧٢١٢٢٠٠١٩

 و تاراشتنا
 هاگشناد پاچ
نارهت

 هدام رظن زا سايق( مشش شخب يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٧۶٢
.دوش هعلاطم )سمخ تاعانص ،

 يادتبا ات( موس راتفگ و لماک روطب مود و لوا ياھراتفگ٢١۴٠ريذپشناد١٣٩۵يردص دمحمديسلوصاو هقف يدابمباتك۶٩۴٨يتست٢٠١٢لوصاو هقف يدابم١٠٣٩٧٢١٢٢٠٠٢٣
.دوش هعلاطم )مراهچ شخب

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶رون مايپ١٣٩٠يقداص نوطالفا٢ يصصخت نابز يشيامزآ۵۶٠٨يتست٢٢٠١٢ يصصخت نابز١١٣٩٧٢١٢٢٠٠٢۵
.دوش هعلاطم باتک ياهتنا ات تاطلاغم ۴شخب يادتبا زا١٧١۶تمس١٣٨۴نادنخ رغصا يلعيدربراك قطنمباتك٩٠٢۴يتست٢٢٠١٢ قطنم١٢٣٩٧٢١٢٢٠٠٢٨
.دوش فذح ٢ و ١ ياھ لصف۶٩١رون مايپ١٣٩١يلضفا يياسوم يلع١ مالكهمانسرد۵۶۵٧يتست١٢٠١٢ مالك١٣٣٩٧٢١٢٢٠٠٣٣
.دوش هعلاطم ٢٠٣ هحفص ات باتك لوا زا٩٣تمس١٣٩١يقيفوت نيسحگرزب نايدا اب ييانشآباتك٧٢٧٠يتست٢٠١٢گرزب نايدااب ييانشآ١۴٣٩٧٢١٢٢٠٠٣٧
--رون مايپ١٣٩١يرصن هللادبع٢مالكهمانسرد۴٨٧٠يتست٢٢٠١٢ مالك١۵٣٩٧٢١٢٢٠٠۴٠
.دوش هعلاطم )هيد ريداقم( ٢ لصف لوا ات باتک لوا زا١٢١رون مايپ١٣٩٢ينموم نيدباعمالسا يصوصخ يازج قوقح هديزگ يشيامزآ۵١۶٣يتست٢٠١٢مالسا يصوصخ يازج قوقح١۶٣٩٧٢١٢٢٠٠٧٧
 ماما هسسوم١٣٨۴يناحبسرفعج١دلج - هقفلا لوصا يف طيسولاباتك۵٩٠٨يتست١۴٠٢۴ هقف لوصا١٧٣٩٧٢١٢٢٠٠٧٩

)ع(قداص
رگيد پاچرھاي

 ات )لوصا ملع فيرعت : لوا رما( يلوصا ثحابم يادتبا زا١٣٠٠
 هيكت اب ناحتما .دوش هعلاطم )يھاون ( مود دصقم يادتبا
. تسا يبرع نتمرب

--رون مايپ١٣٩١نايريصن هلاديتغالب مولع يشيامزآ۴٨٧٨يتست٢٠١٢يغالب مولع١٨٣٩٧٢١٢٢٠٠٨٠
--رون مايپ١٣٩١يناخيراس لداعمالسا يمومع يازج قوقحهمانسرد۵۶۴١يتست٢٠١٢يمالسا يمومع يازج قوقح١٩٣٩٧٢١٢٢٠٠٨۵
 ماما هسسوم١٣٨۴يناحبسرفعج١دلج - هقفلا لوصا يف طيسولاباتك۵٩٠٨يتست٢۴٠٢۴ هقف لوصا٢٠٣٩٧٢١٢٢٠٠٨٧

)ع(قداص
رگيد پاچرھاي

 مجنپ دصقم ناياپ ات ) يھاون ( مود دصقم يادتبا زا١٣٩٨
 نتمرب هيكت اب ناحتما . دوش هعلاطم )نيبمو لمجم(
. تسا يبرع

 يقوقح ياهماظن - يقيبطت قوقحباتك۶٨٩٧يتست٢٠١٢يقيبطت قوقح٢١٣٩٧٢١٢٢٠٠٩٢
رصاعم

--لگنج١٣٨٨ينافرع دومحم

 قوقح هب دركيور اب قوقح ملع همدقمباتك٧۵٢۴يتست٢٠١٢قوقح تايلك٢٢٣٩٧٢١٢٢٠٠٩٣
مالسا و ناريا

--تمس١٣٩٢هوژپ شناد يفطصم

 لعفلا بارعا( نماثلا سردلا : يادتبا ات باتك يادتبا زا١۴۴رون مايپ١٣٨٩هداز مامادمحاديس١ يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵١٠٩يتست١٢٠١٢ فرص٢٣٣٩٧٢١٢٢٠١٣١
دوش هعلاطم ) عراضملا

 )فذحلاب لالعالا ( عبارلا سردلا يادتبا ات باتك يادتبا زا١۴١رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست١ فرص٣٩٧٢١٢٢٠١٣١
دوش هعلاطم

 سردلا( يادتبا ات )فذحلاب لالعا :عبارلا سردلا( يادتبا زا٢٩۴رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست٢٢٠١٢ فرص٢۴٣٩٧٢١٢٢٠١٣٢
.دوش هعلاطم )خساونلا :رشع نماثلا

 رخآ ات عراضملا لعفلا بارعا :نماثلا سردلا : يادتبا زا٣١٩رون مايپ١٣٨٩هداز مامادمحاديس١ يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵١٠٩يتست١٣٠١٨ يدربراكوحن٢۵٣٩٧٢١٢٢٠١٣٣
.دوش هعلاطم باتك

 ،ديكاتلا فورح :سداسلا سردلا يادتبا ات باتك ادتبا زا١١٣رون مايپ١٣٩١هدازمامادمحاديس٣يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵٠٧٠يتست٢٣٠١٨ يدربراكوحن٢۶٣٩٧٢١٢٢٠١٣۴
.دوش هعلاطم هدايزلا فورح ،مسقلا فورح

 باتك رخآ ات "خساونلا :رشع نماثلا سردلا" يادتبا زا۴٧رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست٢ يدربراكوحن٣٩٧٢١٢٢٠١٣۴
.دوش هعلاطم

،مسقلا فورح ،ديكاتلا فورح:سداسلا سردلا : يادتبا زا۵٧رون مايپ١٣٩١هدازمامادمحاديس٣يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵٠٧٠يتست٣٣٠١٨ يدربراكوحن٢٧٣٩٧٢١٢٢٠١٣۵
.دوش هعلاطم باتك رخآ ات هدايزلا فورح

--رون مايپ١٣٩١يبيقن مساقلاوباديسيمالسا مولعرد قيقحت شور يشيامزآ۵۵۶٩يتست٢٠١٢يمالسا مولعرد قيقحت شور٢٨٣٩٧٢١٢٢٠١٣۶
--رون مايپ١٣٩١ينابعش نيسح دمحمهقف اب ييانشآ يشيامزآ۵۶١۶يتست٢٠١٢هقفاب ييانشآ٢٩٣٩٧٢١٢٢٠١٣٧
 )يلاعت قح تمکح( ٢١ ثحب يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٣۶٣باتک ناتسوب١٣٨٣ناينما راتخميمالسا هفسلف ينابمباتك٩٩٨۴يتست٢٠١٢يمالسا هفسلف تايلك٣٠٣٩٧٢١٢٢٠١٣٨

.دوش هعلاطم
--ديهمت١٣٨١تفرعم يداھ دمحمينآرق مولع شزومآباتك۶٣٩٧يتست٢٠١٢ثيدحو نآرق مولعاب ييانشآ٣١٣٩٧٢١٢٢٠١٣٩

 تاحلطصم يھوژپ زاب-ثيدحلا هياردباتك٧۴١٢يتستثيدحو نآرق مولعاب ييانشآ٣٩٧٢١٢٢٠١٣٩
نيقيرف هاگن رد يثيدح

 هعلاطم )ربخ تاميسقت( ٣ لصف يادتبا ات باتك يادتبا زا١٠٠تمس١٣٩٢يسيفن يداش
دوش
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يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--رون مايپ١٣٩١راعش رفعج٣ يبرع يناوخ نتمهمانسرد۶٩٧۶يتست٢٠١٢يبرع نوتم كردو تئارق٣٢٣٩٧٢١٢٢٠١۴٠
--رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس۴ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٠۶٠يتست۴٣٠١٨ يدربراكوحن٣٣٣٩٧٢١٢٢٠١۴١
--رون مايپ١٣٩١نايمظان اضريسراف -يبرع -همجرت نف يشيامزآ۵٣١۵يتست٢٠١٢همجرت ياهتراهم٣۴٣٩٧٢١٢٢٠١۴٢
 همدقماب( يخيش اضر ديمحهغالبلا جهناب ييانشآباتك٧٢٧۴يتست٢٠١٢هغالبلا جهنرد يريس٣۵٣٩٧٢١٢٢٠١۴٣

 هداز ظعاو دمحم تراظنو
)يناسارخ

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١تمس١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٠يراصنا مساقفوصت و نافرع ينابم يشيامزآ۶٩٧٧يتست٢٠١٢يمالسا نافرع تايلك٣۶٣٩٧٢١٢٢٠١۴۴
 ياهشورو خيراتاب ييانشآ٣٧٣٩٧٢١٢٢٠١۴۵

نآرقريسفت
--رون مايپ١٣٩۶يکچوک هدازرفعج اضرلعنآرق ريسفت ياهشور و خيرات اب ييانشآ يشيامزآ١٠٧١٣يتست٢٠١٢

يندم شخب )١( هقفدعاوقباتك۵٨٩۵يتست١٢٠١٢ هقفدعاوق٣٨٣٩٧٢١٢٢٠٢٢۵
)مود شياريو()تيلوئسم،تيكلام(

مولع رشن زكرم١٣٨٩داماد ققحم يفطصم ديس
يمالسا

 هعلاطم )تاوم يايحا هدعاق( ١۵ هدعاق لوا ات باتک لوا زا١٢٢
.دوش

مولع رشن زكرم١٣٩٢داماد ققحم يفطصم ديس)مود شياريو(يئازج شخب ۴هقف دعاوقباتك۵٨٩٧يتست٢٢٠١٢ هقفدعاوق٣٩٣٩٧٢١٢٢٠٢٢٧
يمالسا

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

 يندم قوقحزا يثحابم۴٠٣٩٧٢١٢٢٠٢٢٨
)اھدادرارق يمومعدعاوق(

 دقع زا يشان تادهعت طاقسا و داجياباتك۶٩۵١يتست٢٠١٢
يمالسا قوقحرد

 لصف ،لوا شخب زا مود لصف زا موس و مود ياھ راتفگ١٣٠۵ريذپشناد١٣٨٩يدابآ يلع يلع
 و موس و مود ياھراتفگ ،مود شخب زا مود و لوا ياھ
 لصف زا مشش راتفگ ،مود شخب زا مراهچ لصف زا مراهچ
 و ،موس راتفگ يادتبا ات موس شخب ، مود شخب زا مراهچ
.دوش فذح"يليمكت بلاطم" ناونع تحت ثحابم هيلك

 دصراهچ و رازھ هقف يرادياپ و يراديدپباتك١٠٣٢١يتست٢٠١٢اهقفو هقف خيرات۴١٣٩٧٢١٢٢٠٢٢٩
هلاس

--راگندرخ١٣٩۵يردص دمحم ديس

 ماما هسسوم١٣٨۴يناحبس رفعج٢ دلج - هقفلا لوصا يف طيسولاباتك۵٩٠٧يتست٣۴٠٢۴ هقف لوصا۴٢٣٩٧٢١٢٢٠٢٣٠
)ع(قداص
رگيد پاچرھاي

 دصقم يادتبا ات )تاراما و ججح( مشش دصقم يادتبا زا١٣٠۶
 نتمرب هيكت اب ناحتما .دوش هعلاطم )هيلمع لوصا ( متفھ
. تسا يبرع

--رون مايپ١٣٩١ينموم نيدباع١ ماكحالا تايآهمانسرد۶٩٩۵يتست٢٠١٢ماكحالا تايآ۴٣٣٩٧٢١٢٢٠٢٣١
 يف :رشع عبارلا عونلا( ثحبم يادتبا ات باتك يادتبا زا۵٣رون مايپ١٣٩١ينموم نيدباع٢ ماكحالا تايآهمانسرد۶٩٩۶يتستماكحالا تايآ٣٩٧٢١٢٢٠٢٣١

.دوش هعلاطم )نيميلا و دهعلا و رذنلا
--رون مايپ١٣٩٢يديعس تباث نالسرايناگرزاب قوقح يشيامزآ۵١٨٧يتست١٢٠١٢ تراجت قوقح۴۴٣٩٧٢١٢٢٠٢٣٢
 ينيبم نسحهينغم داوج دمحم١نراقم هقف يشيامزآ۵١٩۵يتست١٢٠١٢ يقيبطت هقف۴۵٣٩٧٢١٢٢٠٢٣٣

يئاملچوس
--رون مايپ١٣٩٠

 -داژن حالف همطاف - تعارز سابعيندم يسرداد نيئآباتك۶٩۵٠يتست٢٠١٢يندم يسرداد نييآ۴۶٣٩٧٢١٢٢٠٢٣۴
يداتسا انوم

 هعلاطم يھاوخ ماجرف : مجنپ باب لوا ات باتك لوا زا١١۴ريذپشناد١٣٨٨
.دوش

 يهقف ينابم()٢(تراجت قوقح۴٧٣٩٧٢١٢٢٠٢٣۵
)كينورتكلا تالماعم يقوقحو

 ، تيھام ، ينابم ، كينورتكلا تالماعمباتك۶٢٩٢يتست٢٠١٢
. تيعورشم

 ياھ هشيدنا١٣٨٨يردص دمحمديس
يقوقح

--

 ياھ هشيدنا١٣٩۵تعارز -نيعم اضر دمحم)١( راك قوقحباتك۶٩۴٠يتست١٠۶راك قوقح۴٨٣٩٧٢١٢٢٠٢٣۶
يقوقح

--

 علخلا " ، " قالطلا " ، " حاکنلا " ثحابم ، مود دلج زا٢٠٣١تمس١٣٩٢يتيآ اضردمحم ينيما اضريلع)٢( دلج هعملا حرشلا يف هضورلا ريرحتباتك٧٣۶٨يتست۵٢٠١٢ هقف۴٩٣٩٧٢١٢٢٠٢٣٧
 نتم رب ديکأت اب ( . دوش هعلاطم " ناعللا " و " تارابملاو
. ) يبرع

 لوصارب هيكتاب ناريا يرفيك يسرداد نيئآباتك۶٩۴٩يتست٢٠١٢يرفيك يسرداد نييآ۵٠٣٩٧٢١٢٢٠٢٣٨
دعاوقو

--ريذپشناد١٣٨٨تعارز سابع

 داهج١٣٩٢يرهش اضرمالغكالما و دانسا تبث قوقحباتك٧۵٨١يتست٢٠١٢تبث قوقح۵١٣٩٧٢١٢٢٠٢٣٩
 يھاگشناد
همالع هاگشناد
ييابطابط

 اھ تازاجم و مئارج :مشش باب يادتبا ات باتك يادتبا زا١۶٣۶
.دوش هعلاطم

--رون مايپ١٣٩١ينيبم نسحيقيبطت هقفهمانسرد۴٩٢٣يتست٢٢٠١٢ يقيبطت هقف۵٢٣٩٧٢١٢٢٠٢۴٠
 يمومع يللملا نيب قوقح۵٣٣٩٧٢١٢٢٠٢٨١

يصوصخو
--رون مايپ١٣٩٢هداز يريم نيسحمالسا للملا نيب قوقحهمانسرد۴٩٩۴يتست٢٠١٢

 ماما هسسوم١٣٨۴يناحبس رفعج٢ دلج - هقفلا لوصا يف طيسولاباتك۵٩٠٧يتست۴۴٠٢۴ هقف لوصا۵۴٣٩٧٢١٢٢٠٢٨٢
)ع(قداص
رگيد پاچرھاي

 لوا ات ينعي ٨ دصقم ياهتنا ات )هيلمع لوصا( ٧ دصقم زا۴٠۵
.دوش هعلاطم )ديلقت و داهتجا :همتاخ(

"تايدلا " ثحبم رخآ ات "دودحلا " ثحبم لوا زا ،مود دلجزا۴١۶تمس١٣٩٢يتيآ اضردمحم ينيما اضريلع)٢( دلج هعملا حرشلا يف هضورلا ريرحتباتك٧٣۶٨يتست۶٢٠١٢ هقف۵۵٣٩٧٢١٢٢٠٢٨٣
)يبرع نتم رب ديكات اب(.دوش هعلاطم

 ينابمو لوصارد يواكودنكاي هقف هفسلفهوزج٧١١٧يتست٢٠١٢هقف هفسلف۵۶٣٩٧٢١٢٢٠٢٨۴
هقف ملع

--رون مايپ١٣٨٩ينيبم نسح
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٨٨١ : دورو مرت تايهلا_٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيمالسا قوقح ينابمو هقف شيارگ يمالسا فراعم و تايهلا_۶٣ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۵:٠۵ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 همين ات زاغآ زا مالسا يليلحت خيراتباتك٩٠٢۶يتست٢٠١٢مالساردص يليلحت خيرات۵٧٣٩٧٢١٢٢٠٢٨۵

مراهچ هدس تسخن
 رشن١٣٩۴يديهش رفعج ديس

- يھاگشناد
 تاراشتنا
 و يملع
يگنھرف

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧

) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۵٨٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣
يناسنا مولع

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 A Manual of Islamic Beliefs andباتك۶٣٣٨يتست٣٢٠١٢ يصصخت نابز۵٩٣٩٧٢١٢٢٠۴۶٣
Practice ١

Ali Muhammad Naqviثحبم زا١٣٠٧مق -نايراصنا١٣٨٣ : (The Ritual Prayer)(Salah) ١٧٣( هحفص( ، 
.دوش هعلاطم باتك ناياپ ات

 "هراجتلا" ثحبم لوا ات "داهجلا " ثحبم لوا زا ،لوا دلجزا۴١۴تمس١٣٩١يتيآ اضردمحم ينيما اضريلع)١( دلج هعملا حرشلا يف هضورلا ريرحتباتك٧٣۶٧يتست١٢٠١٢ هقف۶٠٣٩٧٢١٢٢٠۵۶٩
)يبرع نتم رب ديكات اب(.دوش هعلاطم

 ديكات اب(.دوش هعلاطم باتك رخآ ات "هراجتلا" ثحبم لوازا۴٢٨تمس١٣٩١يتيآ اضردمحم ينيما اضريلع)١( دلج هعملا حرشلا يف هضورلا ريرحتباتك٧٣۶٧يتست٢٢٠١٢ هقف۶١٣٩٧٢١٢٢٠۵٧٠
)يبرع نتم رب

 "رجحلا " ثحبم لوا ات )" نھرلا " ثحبم( باتك لوا زا١۶۶٩تمس١٣٩٢يتيآ اضردمحم ينيما اضريلع)٢( دلج هعملا حرشلا يف هضورلا ريرحتباتك٧٣۶٨يتست٢ هقف٣٩٧٢١٢٢٠۵٧٠
)يبرع نتم رب ديكات اب(.دوش هعلاطم

 " ثحبم رخآ ات "رجحلا " ثحبم لوا زا ،مود دلجزا۴١۵تمس١٣٩٢يتيآ اضردمحم ينيما اضريلع)٢( دلج هعملا حرشلا يف هضورلا ريرحتباتك٧٣۶٨يتست٣٢٠١٢ هقف۶٢٣٩٧٢١٢٢٠۵٧١
)يبرع نتم رب ديكات اب(.دوش هعلاطم "هعفشلا

 " ، "رارقالا " ، " هيصولا "، " هلاعجلا " ثحابم ، مود دلجزا٢٠٣٢تمس١٣٩٢يتيآ اضردمحم ينيما اضريلع)٢( دلج هعملا حرشلا يف هضورلا ريرحتباتك٧٣۶٨يتست۴٢٠١٢ هقف۶٣٣٩٧٢١٢٢٠۵٧٢
 هعلاطم " ثاريملا " و " هبرشالاو همعطالا " ، " بصغلا

.) يبرع نتم رب هيکت اب ( . دوش
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠٨)يريذپشناد( ١ يمالسا هشيدنا۶۴٣٩٧٢١٢٢٠۵٨۴

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۶۵٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۶۶٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۶٧٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۶٨٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۶٩٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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