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فيدر
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يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
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 لاس
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تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
 يمالسا قوقح رد لالدتسا داينبباتك۶٩٣٨يتست١٢٠١٢ هقف لوصا٢٣٩٧١١٢٢٠٢٨٧

)مود تساريو(
 ياھ هشيدنا١٣٨٩٢٠١٠يردص دمحم ديس

يقوقح
 )ينيشيپ ياھ ينتسناد( مود شخب ،تسخن راتفگ زا
)هلدا( مجنپ راتفگ يادتباات

 تساريو( يتھاقف هلدا اي هيلمع لوصاباتك۶٩٣٧يتست٢٢٠١٢ هقف لوصا٣٣٩٧١١٢٢٠٢٩٠
)تسخن

 ياھ هشيدنا١٣٨٩٢٠١٠يردص دمحم ديس
يقوقح

 و عاونا -فيراعت - ليلد( تسخن شخب طقف لوا راتفگ زا
 مود شخب يادتبا ات( )يقوقح و يهقف تيھام ليلحت
 يادتبا زا مود راتفگ زا و )ميسقت ليلد و ليلد ميسقت
 ناياپ ات )هقف لوصا راتخاس ياھ ينوگرگد( مود شخب
.دوش هعلاطم باتک

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۴٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
شناد رهش١٣٩۴٢٠١۵يقلاخ يلع١ دلج يرفيك يسرداد نييآباتك٩٨۶٢يتست١٢٠١٢ يرفيك يسرداد نييآ۵٣٩٧١١٢٢٣٠۴٣
شناد رهش١٣٩۴٢٠١۵يقلاخ يلع٢ دلج يرفيك يسرداد نييآباتك٩٨۶٣يتست٢١٠۶ يرفيك يسرداد نييآ۶٣٩٧١١٢٢٣٠۴٩
 هيلع ميارج ٣ يصاصتخا يرفيک قوقحباتك٨٨٨٩يتست٣٢٠١٢ يصاصتخا يازج قوقح٧٣٩٧١١٢٢٣٠۵٠

يمومع شياسآ و تينما
 و اشر لوا ات ناريا قوقح رد تينما ميارج نيرتمهم زانازيم١٣٩٢٢٠١٣يقداص يدمحمريم نيسح

.دوش هعلاطم اشترا
 ياھ تازاجم اي نادنز ياھ نيزگياجهوزج١٠٢٢۴يتست١٢٠١۶ يمومع يازج قوقح٨٣٩٧١١٢٢٣١٠۶

نيبانيب
 ات نآ نيون ياھ نيزگياج و نادنز تازاجم مود شخب زانارهت هاگشناد١٣٨۵٢٠٠۶يروشآ دمحم

.دوش هعلاطم نامرد مهن لصف يادتبا
 مراهچ راتفگ ات "يسانش مرج تاميسقت " مود شخب زانارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣اين يك يدهملوا دلج يسانش مرج ينابمباتك۶۵٢٨يتست٢٠١۶يسانش مرج٩٣٩٧١١٢٢٣١٠٧

.دوش هعلاطم "يتسيز يسانش مرج لوحت ريس"
دوش هعلاطم باتک رخآ ات ١۴٨ هحفص زالگنج١٣٩۴٢٠١۵تسودلگ بجريرفيك يسرداد نييآباتك٩٨٨٢يتست٢٠١۶يرفيك يسرداد نييآ١٠٣٩٧١١٢٢٣١٠٩
.دوش هعلاطم ١٣ لصف يادتبا ات موس لصف يادتبا زاتمس١٣٩١٢٠١٢يراصنا هللا يلومئارج يملع فشكباتك٧۴٧٧يتست٢٠١۶مئارج فشكو يملع سيلپ١١٣٩٧١١٢٢٣١١٣
 يزكرم هتسھ ياھ هفلوم ٢ شخب لوا ات ٢ لصف زادشر١٣٧٢١٩٩٣اين يك رتكد١ دلج ييانج يسانشناورباتك٨۶٩۴يتست٢٠١۶ ييانج يسانش ناور١٢٣٩٧١١٢٢٣١١۶

.دوش هعلاطم ييانج تيصخش
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدجم١٣٩٢٢٠١٣يورسخ نسحيدير .يا ديويدقوقح هفسلفباتك٩۵٢۴يتست١٠٨قوقح هفسلف١٣٣٩٧١١٢٢٣١١٨
.دوش فذح مود شخب زا مود و لوا ياھ لصفشناد رهش١٣٩٣٢٠١۴ينموم يدهميرفيك يللملا نيب قوقحباتك٩٣١٧يتست٢٠١۶ للملا نيب يازج قوقح١۴٣٩٧١١٢٢٣١١٩
تمس١٣٩٢٢٠١٣يميحر ...ا بيبح و ييافص)دادرارق زا جراخ تامازلا(يندم تيلوئسمباتك٩۵۴٣يتست٢٠١۶يندم تيلوئسم١۵٣٩٧١١٢٢٣١٢٠
قالط موس شخب يادتبا ات باتك يادتبا هداوناخ ثحبم زانارهت هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩اين يك يدهممود دلج يسانش مرج ينابمباتك۶۴۶٠يتست٢٠١۶ييانج يسانش هعماج١۶٣٩٧١١٢٢٣١٢٢

.دوش هعلاطم
رتسگداد١٣٨۴٢٠٠۵هداز يعانص نيسحينوناق يكشزپباتك٧۶۶۶يتست٢٠١۶ ينوناق يكشزپ١٧٣٩٧١١٢٢٣١٢٣
 مرجوازج قوقحدشرا(رانيمس١٨٣٩٧١١٢٢٣١٢۶

) يسانش
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٨

يرشان رھ١٣٨٧٢٠٠٨يناث ديهشهعملا حرش زا صاصقلا باتك يبرع نتمباتك٨٧۶٣يتست١١٠٨ ييازج هقف نوتم١٩٣٩٧١١٢٢٣١٣٠
 Criminal LawCatherine Elliot &Frazncesباتك۶٨۵٩يتست٢٠١۶يجراخ نابز هب١ يقوقح نوتم٢٠٣٩٧١١٢٢٣١٣١

Quinn
.دوش هعلاطم ٨ و ۶ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفنازيم١٣٨۵٢٠٠۶

يرشان رھ١٣٨٧٢٠٠٨يناث ديهشدودح باتك هعمل حرش زا يبرع نتمباتك٨٧۶٢يتست٢٢٠١۶ ييازج هقف نوتم٢١٣٩٧١١٢٢٣١٣٣
مرجو ازج قوقح يسيلگنا يصصخت نابزباتك٧٧٣٨يتست٢٠١۶يجراخ نابز هب٢ يقوقح نوتم٢٢٣٩٧١١٢٢٣١٣۵

يسانش
١٢۶ هحفص ٢ لصف ٣ شخب ات ۶۵ هحفص ٢ لصف زارتسگداد١٣٨٩٢٠١٠يفيظن سابع

.دوش هعلاطم
.دوش هعلاطم موس شخب زا لوا لصف و مود شخبنازيم١٣٨٢٢٠٠٣يناجنز ديمعيقيبطت يمالسا قوقح رب يدماردباتك۶٨۶٢يتست٢٠١۶يقيبطت يمالسا قوقح٢٣٣٩٧١١٢٢٣١٣۶
 و يرظن لوصا قوقح رد قيقحت شورباتك١١٠٩۶يتست٢٠١۶قيقحت شور٢۴٣٩٧١١٢٢٣١٣٧

يلمع
نايون١٣٩۵٢٠١۶ينموم يدهم

 ميارج لوا دلج يقيبطت يرفيک قوقحباتك١٠٣٨٨يتست٢٠١۶يقييبطت يصاصتخا يازج قوقح٢۵٣٩٧١١٢٢٣١٧٧
)يمسج ياھ بيسآ(صاخشا هيلع

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٢ لصف زانازيم١٣٨۶٢٠٠٧بيدا ديجملدارپ ناژ

 هيلع ميارج يصاصتخا يرفيك قوقحباتك٨۶۶٢يتست١٢٠١۶يصاصتخا يازج قوقح٢۶٣٩٧١١٢٢٣١٧٩
صاخشا

.دوش فذح ۶ و ۵ ، ٣ ياھ لصفنازيم١٣٩٢٢٠١٣يقداص دمحم ريم

 باتک رخآ ات ييازج نوناق ريسفت دعاوق :موس شخب زالگنج،هنادواج١٣٨٩٢٠١٠يديما ليلجازج قوقح رد نوناق ريسفتباتك٩۵٢۵يتست٢١٠٨ يمومع يازج قوقح٢٧٣٩٧١١٢٢٣١٨۵
.دوش هعلاطم

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۶۴) روحم شزومآ (رانيمس٢٨٣٩٧١١٢٢٣١٩٩
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢٩٣٩٧١١٢٢٣٢٠٢

روحم شزومآ
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢

 شزومآ(٢ يصاصتخا يازج قوقح٣٠٣٩٧١١٢٢٣٢٠۶
)روحم

 رد تنايخو يرادربھالك ميارج ليلحتباتك٨۶۶٧يتست٢٠١۶
ناريا يرفيك قوقح رد تناما

 و يرادربھالك هزب هدنھد ليكشت ناكرا مود شخب زارتسگداد١٣٩١٢٠١٢ هداز بيبح رفعج دمحم
 هباشم مئارج مود باب يادتبا ات تناما رد تنايخ
.دوش هعلاطم تناما رد تنايخ و يرادربھالك
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٨٧١ : دورو مرت قوقح-٢٣ : يشزومآ هورگ
٣٨٧١ : نوناق لامعا مرتيسانش مرجوازج قوقح-٣٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:٢٠ - ١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

نازيم١٣٩٢٢٠١٣يليبدرا يلع دمحم١ دلج يمومع يازج قوقحباتك٨٨٨۴يتست١٢٠١٢ يمومع يازج قوقح٣١٣٩٧١١٢٢٣٢٢۵
 ميارج)١(يصاصتخا يازج قوقح٣٢٣٩٧١١٢٢٣٢۵٠

تيكلام و لاوما هيلع
 هيلع ميارج ٢ يصاصتخا يرفيک قوقحباتك٨٨٨٨يتست٢٠١٢

تيکلام و لاوما
 مرج صاخ روص ات يمالسا هقف رد يرادربھالک مرج زانازيم١٣٩٢٢٠١٣يقداص يدمحمريم نيسح

 ات يمالسا هقف رد تناما رد تنايخ مرج زا ،يرادربھالک
 زا ،تقرس ات سالتخا زا ،تناما رد تنايخ صاخ روص
 فيرعت زا ،يندشن تخادرپ کچ رودص ات تقرس فيرعت
 هعلاطم باتک رخآ هحفص ات يرفيک قوقح عوضوم کچ
.دوش
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