
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يسراف تايبدا-١٣ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرتيسراف تايبدا و نابز-۴٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣:٣۵ - ١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
سابع يلاع فسوي -يرونا نسح١ يسراف نابز روتسد يشيامزآ۵۴۴٢يتست١٢٠١٢١ يسراف نابزروتسد٢٣٩٧١١٢١٣٠١۵

دابآ
--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٨٨يدوصقم نيدلارون١ هنمد و هليلكيعطق۵٠۶٧يتست١٢٠١٢١ هنمدو هليلك١ شخب٣رثن٣٣٩٧١١٢١٣٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يياضر اليل -هاج دھاج سابع)يناعم(١ تغالب يشيامزآ٨٢۶۶يتست١٢٠١٢١ نايبو يناعم۴٣٩٧١١٢١٣٠٣٣
--رون مايپ١٣٨٩اسيمش سوريسعيدب يشيامزآ۵٠٣١يتست٢٠١٢١عيدب۵٣٩٧١١٢١٣٠٣٨
.تسا فذح )لدع( ٨ سرد٢٩۴٨رون مايپ١٣٩١يبلح رغصا يلعهقيقحلا هقيدح هديزگيعطق۴٩٧۴يتست٢٠١٢١ييانس هقيدح۴ شخب۴ مظن۶٣٩٧١١٢١٣٠۴۴
--رون مايپ١٣٩٢اسيمش سوريسهيفاق و ضورع يشيامزآ۶٩٨١يتست٢٠١٢١هيفاقو ضورع٧٣٩٧١١٢١٣٠۵٩
.دوش هعلاطم ۶۶ هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٢٧۴تمس١٣٩۴ولنديآ داجسنكفا هياس ورس خاش )٢(همانھاشباتك٨٠١۴يتست٢٠١۶١) همانھاش(١ يسراف مظن٨٣٩٧١١٢١٣١٣۶

.دوش فذح ١۶۵ هحفص ناياپ ات ١١٣ هحفص زا بارهس و متسر ناتساد٢۴۶١تمس١٣٩۴ولنديآ داجسرايرهش همانرومان )١( همانھاشباتك٨٣۵٣يتست١) همانھاش(١ يسراف مظن٣٩٧١١٢١٣١٣۶
--رون مايپ١٣٩٧ولماش ربکا)١يسراف رثن(يقهيب خيرات يشيامزآ١١٣٠٣يتست٢٠١۶١) يقهيب خيرات(١ يسرافرثن٩٣٩٧١١٢١٣١٣٧
 تساريو )مراهچ دلج( هيبرعلا يدابمباتك٧٨۴۴يتست٢٠١۶١)وحنو فرص(١ يبرع١٠٣٩٧١١٢١٣١٣٨

ديدج
.تسا فذح باتک رداک لخاد تاحيضوت هيلک و باتک ناياپ ات ٢۶١ هحفص٣٠٣٧يملع١٣٩۵يدمرس ديجمينوترشلا ديشر

 تفع ششوک هب يرلناخ زيورپيسراف نابز يخيراتروتسدباتك١٠۴٣٢يتست٢٠١۶٢يسراف نابزروتسدرد قيقحت١١٣٩٧١١٢١٣١٣٩
اينراشتسم

.تسا فذح باتک ناياپ ات)فورح لوحت(٢١١ هحفص زا٣٠٣٨سوت١٣٩۵

 و بوجحملا فشك(۴ يسرافرثن١٢٣٩٧١١٢١٣١۴٠
) هيريشق هلاسر

--رون مايپ١٣٩٠رادتشپ دمحم يلعهيريشق هلاسر همجرت هديزگرب يشيامزآ۵۵١۵يتست٢٠١۶٢

 و بوجحملا فشك(۴ يسرافرثن٣٩٧١١٢١٣١۴٠
) هيريشق هلاسر

 جنگ شيورد(بوجحملا فشك هديزگباتك٧٨٣٩يتست٢
)شخب

يف مالكلا(١٣٢ هحفص ات)مهيعباتم و نيعباتلا و هباحصلا نم مهتمئا ركذ يف باب(٨٨ هحفص زا٣٠۴٠نخس١٣٩٢يدباع دومحم:حيضوت و باختنا
باجحلا فشك(١۵٩ هحفص يادتبا ات)هيميكحلا(١٣٩ هحفص زا ،)يوهلا ينعم و سفنلا هقيقح
 فشك(٢١٣ هحفص يادتبا ات)هوكزلا يف سداسلا باجحلا فشك(١٨٢ هحفص زا ،)..لواال
 ات)هعاونا نايب و عامسلا يف رشع يداحلا باجحلا فشك(٢٢٣ هحفص زا ،)رشاعلا باجحلا
.دوش فذح ۵١۵ هحفص ات ۴۶٧ هحفص زا باتك يناياپ تسرهف و ٢۴٢ هحفص

 دمحا رتكد ، هژوال رھاط رتكديبرع مظن نوتم يشيامزآ٩٧٨٠يتست٢٠١۶٣) يبرع مظن(٣ يبرع١٣٣٩٧١١٢١٣١۴١
هدازيلع

 هيمال و مود هديصق ،لوا هديصق :مود لصف زا ،عباسلا سردلا و سداسلا سردلا :لوا لصف زا٢٧٢١رون مايپ١٣٩۴
.تسا فذح ييارغط مجعلا

هحفصزا ،)...يفوص ندرك زردنا(٧١ هحفص يادتبا ات )...صخش نآ نتشادنپ لالھ(۵٧ هحفصزا٣٢٢٧تاعالطا١٣٩۶ينامز ميرك)مود رتفد(يونعم يونثم عماج حرشباتك٧٨٣۵يتست٢٠١۶٣) يونثم(۴ يسراف مظن١۴٣٩٧١١٢١٣١۴٢
 نديناسرت(١۴٣ هحفصزا ،)۴٣۵ تيب(١۴١ هحفص يادتبا ات )...ار زاب هاشداپ نتفاي( ١١٧
 درم نآ يلاو ندومرف( ٣١٩ هحفصزا ،)۴٨۶ تيب(١۵٢ هحفص يادتبا ات )...ار يدھاز يصخش
 ناياپ ات)..ناتسراميب هب ناتسود ندمآ(٣۵٧ هحفص زا،)١٢٨٠ تيب(٣٣٠هحفص يادتبا ات )...ار
دوش فذح باتك

 حاتفم و هيادهلا حابصم حرش و هديزگ يشيامزآ٩٧٠١يتست٢٠١۶٣) هيادهلا حابصم(٣ يسرافرثن١۵٣٩٧١١٢١٣١۴٣
هيافكلا

 يدوعسم ليلج- يدمرس ديجم
درف

.دوش فذح)تانسحتسم رد(مجنپ باب و )مولع نايب رد(مود باب٣٠٣٩رون مايپ١٣٩٣

٢ يسراف مظن١۶٣٩٧١١٢١٣١۴۵
) ييانسوورسخرصان(

 دنچ ليلحت و دقن :كولس ياھ هنايزاتباتك۶٧٣٣يتست٢٠١۶٢
ييانس ميكح زا هديصق

. )تسا فذح باتك همدقم( .دوش هعلاطم ١۵ هديصق ناياپ ات ١ هديصق زا٣٩٠هگآ١٣٩٢ينكدك يعيفش اضر دمحم

٢ يسراف مظن٣٩٧١١٢١٣١۴۵
) ييانسوورسخرصان(

 ورسخرصان ميكحزا هديصق يس حرشباتك٧٨٣۶يتست٢
)موس تساريو(ينايدابق

.دوش هعلاطم ٣٠ هديصق ناياپ ات ١٧ هديصق زا٣٩١سوت١٣٩۵ققحم يدهم

 خيرات(٢ يسرافرثن١٧٣٩٧١١٢١٣١۴۶
همان نابزرمواشگناهج

 ماردپ يلع -يدمرسديجمينيوج ياشگناهج خيرات حرشو هديزگرب يشيامزآ۵۶٧٩يتست٢٠١۶٣
ردب يدمحم سگرن -ييازريم

--رون مايپ١٣٩٢

 خيرات(٢ يسرافرثن٣٩٧١١٢١٣١۴۶
همان نابزرمواشگناهج

 ديجم ، ييازريم )ماردپ( يلعهمان نابزرم رب يحرش و هديزگرب يشيامزآ٩٧۵٧يتست٣
ردب يدمحم سگرن ،يدمرس

--رون مايپ١٣٩۴

 يجاح يضترم-ينادزي نيسحرثن ٢ يبرعهوزج٧٩٩٢يتست٢٠١۶٢) يبرعرثن(٢ يبرع١٨٣٩٧١١٢١٣١۴٧
ينيسح هاش هبادور -ينارادزم

--رون مايپ١٣٩۵

 ،٣ part ،٢ part ،١ part )٢ chapterزا و (part ۴،part ۵،٣ part،٢ part،١ part)١ chapter زا٢٠٠١رون مايپ١٣٩٢ييازريم ماردپ يلع١ يصصخت يجراخ نابز يشيامزآ۵٣۵۴يتست٢٠١۶١يجراخ يصصخت نابز١٩٣٩٧١١٢١٣١۴٨
part ۴، part ۵)دوش هعلاطم.

.دوش هعلاطم ۵ هديصق ناياپ ات باتک يادتبا زا٢٢٧۵لگ ماج١٣٩٢رايھام سابعيناقاخ نايب رحسباتك٧٨٣٨يتست٢٠١۶٢) يماظنو يناقاخ(٣ يسراف مظن٢٠٣٩٧١١٢١٣١۴٩
 دمحم حرش و هيشحت،حيحصتيماظنركيپ تفھباتك٨٠۶۴يتست٢) يماظنو يناقاخ(٣ يسراف مظن٣٩٧١١٢١٣١۴٩

نشور
)...دوخ دنزرف تحيصن رد يادتبا( ۴٩ هحفص ات )نآ حرش و ناتساد نيا ندرورپ رد( ٢۴ هحفصزا٢٢٩٢رصاعم يادص١٣٩۴

 ات )مارهب لدع هبطخ( ٩٣ هحفص ،٧٩ هحفص يادتبا ات )...مارهب نتشک اھدژا( ۶٨ هحفص ،
 ،١۶۴ هحفص يادتبا ات )تياکح(١٣۴ هحفص ،)...هاش ندرک باتع يادتبا ات( ١١٨ هحفص
٢١٢ هحفص ،)وا ندش قشاع و رشب تياکح يادتبا( ١٧٨ هحفص ات )...تياکح( ١۶۵ هحفص
.دوش فذح باتک ناياپ ات ٢٨۵ هحفص ،٢۴٠ هحفص يادتبا ات )...ناھام تياکح(

 بدا نونفو نايبو يناعمرد قيقحت٢١٣٩٧١١٢١٣١۵٧
يسراف

 بدا نونف و نايب و يناعم رد قيقحت يشيامزآ٩٧۴١يتست٢٠١۶٣
)هدش رظن ديدجت( يسراف

قوراف،يفسوي يداھ،يدارم بويا
يتمعن

--رون مايپ١٣٩۶

 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست٢١١۶١۶٢هتفرشيپ قيقحت شور٢٢٣٩٧١١٢١٣١۶۴
)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا

.دوش هعلاطم ١٢ و١٠،٧،۴،٣،٢ ياھ لصف٢۵۶۵تمس١٣٩۵اين ظفاح اضردمحم

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢۴)روحم شزومآ(١رانيمس٢٣٣٩٧١١٢١٣٢١٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢۴)روحم شزومآ(٢رانيمس٢۴٣٩٧١١٢١٣٢٢٠
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢۵٣٩٧١١٢١٣٢٣٧

)روحم شزومآ(
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢۴

 شزومآ( يناتساد تايبدا دقن٢۶٣٩٧١١٢١٣٢٣٨
)روحم

 هحفص ناياپ ات ١٣۵ هحفص زا و١٠۶ هحفص ناياپ ات ٧٩ هحفص زا(٣ ياھ لصف :باتک تايفذح٣٠۶۴هاگن١٣٩٣يسنوي ميھاربايسيون ناتساد رنھباتك۶٩۶٩يتست٢٠١۶۴
 ات لصفم هنومن ٢۵٢هحفص زا و عبات تاساسحا يادتبا٢٣١ هحفص ات١٧٠هحفص زا(۴ ،)١۵٠

 يادتبا ات ناتساد عورش ٣٧۶ هحفص زا(۶ ،)٣۴٧ يادتبا ات ٣٢۴ هحفص زا(۵ ،)٢٧۵ ناياپ
 ياھ ناتساد تسرهف و ٩، ٨، ٧،)۴٢٨ هحفص ناياپ ات دنتفر يمن ۴٠۴ هحفص زا و٣٩١ هحفص
.دوش يمن حرط لاوس نتم لخاد ياھ ناتساد زا نمض رد.دوش فذح هنومن

--رون مايپ١٣٩٠اسيمش سوريس٢ نايب و يناعم يشيامزآ۴٨١٩يتست٢٠١٢١)نايب و عيدب( ٢ تغالب٢٧٣٩٧١١٢١٣٢۶۶
--رون مايپ١٣٨٩اسيمش سوريسعيدب يشيامزآ۵٠٣١يتست١)نايب و عيدب( ٢ تغالب٣٩٧١١٢١٣٢۶۶

 يناتساد -يبدا نوتم )٢(رثن نوتم٢٨٣٩٧١١٢١٣٢۶٨
هنمد و هليلك رب ديكات اب

--رون مايپ١٣٨٨يدوصقم نيدلارون١ هنمد و هليلكيعطق۵٠۶٧يتست٢٠١٢١

راعشا: لوا تمسق )۴( مظن نوتم٢٩٣٩٧١١٢١٣٢٩١
ييانس

.تسا فذح )لدع( ٨ سرد٢٩۴٨رون مايپ١٣٩١يبلح رغصا يلعهقيقحلا هقيدح هديزگيعطق۴٩٧۴يتست٢٠١٢١
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--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣٠٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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