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يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
--رون مايپ١٣٩٠بوك نيرز نيسحلادبعيبدا دقن يشيامزآ۵۴٠٧يتست٢٠١٢١يبدادقن٢٣٩٧١١٢١٣٠٣١
.دوش هعلاطم رصاعم و تيطورشم هرود رثن ات باتك لوا زا١٠٢رون مايپ١٣٩٠يمكاح ليعامسارصاعم تايبدا يشيامزآ۴٨٢٧يتست٢٠١٢١مظن١رصاعم تايبدا٣٣٩٧١١٢١٣٠۴٢
--رون مايپ١٣٩٠اسيمش سوريسرثن- ٢يسانش كبس يشيامزآ۵۴۴۶يتست٢٠١٢١رثن٢ يسانش كبس۴٣٩٧١١٢١٣٠۴٩
 تايبدا مظن نوتمرد قيقحت۵٣٩٧١١٢١٣٢٢٣

ناريا تمواقم
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١رهم هروس١٣٩٣يرگنس اضر دمحمرحس جياتن زاباتك٩۶٣۶يتست٢٠١۶١

 تساريو )مراهچ دلج( هيبرعلا يدابمباتك٧٨۴۴يتست٢٠١۶١يبرع وحنو فرص۶٣٩٧١١٢١٣٢٢۴
ديدج

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

 تمواقم تايبدا رثن نوتمرد قيقحت٧٣٩٧١١٢١٣٢٢۵
ناريا

 هدکشھوژپ١٣٨٣يدابق يلعنيسحيسراف رصاعم رثن ياھداينبباتك٩٧٠٣يتست٢٠١۶١
و يناسنا مولع
 داهج يعامتجا
يھاگشناد

--

 ،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 يشيامزآ۵٣۵۴يتست٢٠١۶١يصصخت نابز٨٣٩٧١١٢١٣٢٢۶
part ۴، part ۵)دوش هعلاطم.

 هاگشھوژپ١٣٨٨وجمزر نيسح)لوا دلج(ناريا يسامح تايبدا ورملقباتك٩٧٠٢يتست٢٠١۶٢يخيراتو يبھذم ياھ هسامح٩٣٩٧١١٢١٣٢٢٧
و يناسنا مولع
 تاعلاطم
يگنھرف

 ياھ هسامح مجنپ رتفد و )۴٧ ات ٢١ تاحفص( مود رتفد يادتبا ات تايلک :نيتسخن رتفد١٩٩٧
.دوش هعلاطم )٣٣١ ات ١۴٣ تاحفص( متشھ رتفد يادتبا ات يخيرات

و راثآ ظفح داينب١٣٨٩يفاك اضرمالغيمالسا بالقنا تايبدا تخانشباتك٧٨۵۶يتست٢٠١۶٢يمالسا بالقنا تايبدااب ييانشآ١٠٣٩٧١١٢١٣٢٢٨
 شزرا رشن
 عافد ياھ
سدقم

دشاب يم فذح متفھ و مشش ،مراهچ رتفد٣١٠٢

 يجاح يضترم-ينادزي نيسحرثن ٢ يبرعهوزج٧٩٩٢يتست٢٠١۶٢يبرعرثن نوتم١١٣٩٧١١٢١٣٢٢٩
ينيسح هاش هبادور -ينارادزم

--رون مايپ١٣٩۵

 قيقحت شورو يسانش عجرم١٢٣٩٧١١٢١٣٢٣٠
ناريا تمواقم تايبدارد

 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست١١٨١۶٢
)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا

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

 تمواقم تايبدا يسانش كبس١٣٣٩٧١١٢١٣٢٣١
ناريا

.دوش هعلاطم ۶ و ٣ ، ٢ ، ١ ياھ لصف٢۵۶٣ارتيم١٣٩٢اسيمش سوريس)مود تساريو(يسانش كبس تايلكباتك٧٨۶٠يتست٢٠١۶٢

و راثآ ظفح داينب١٣٩۵يرگنس اضر دمحمسدقم عافد تايبداباتك٧٨۵٧يتست٢٠١۶٣سدقم عافد تايبدااب ييانشآ١۴٣٩٧١١٢١٣٢٣٢
 شزرا رشن
 عافد ياھ
سدقم

 يادتبا ات)يناھرب هپت(١۴۴ هحفص زا ،)گنج تايبدا يادتبا(١۶ هحفص ات)همدقم(١١ هحفص زا٣٠۴١
 و اھ همان(٣٠٣ هحفص يادتبا ات)همان يگدنز(٢٨٣ هحفص زا و )يناتساد تايبدا(١٨٧ هحفص
.دوش فذح)اھ همان تيصو

 دمحا رتكد ، هژوال رھاط رتكديبرع مظن نوتم يشيامزآ٩٧٨٠يتست٢٠١۶٣يبرع مظن نوتم١۵٣٩٧١١٢١٣٢٣٣
هدازيلع

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

و راثآ ظفح داينب١٣٨٩يبارت نيدلاءايضناهج تمواقم تايبدا اب ييانشآباتك٧٨۵٨يتست٢٠١۶٣ناهج تمواقم تايبدااب ييانشآ١۶٣٩٧١١٢١٣٢٣۴
 شزرا رشن
 عافد ياھ
سدقم

--

 تيوھ و سدقم عافد يناتساد تايبداباتك٩١۵١يتست٢٠١۶٣ناريا تمواقم تايبدادقن١٧٣٩٧١١٢١٣٢٣۵
يمالسا-يناريا

 و يناسنا مولع هاگشھوژپ
 داهج يعامتجا تاعلاطم
يھاگشناد

 نامزاس١٣٨٩
 داهج تاراشتنا
 يھاگشناد
 هاگشھوژپ،
و يناسنا مولع
 تاعلاطم
 داهج يعامتجا
يھاگشناد

--

--اردص١٣٩٢-يرهطم يضترمريخا هلاس دص رد يمالسا ياھ تضهنباتك٧٨۴٨يتست٢٠١۶٣اھ تضهن خيرات١٨٣٩٧١١٢١٣٢٣۶
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١٩٣٩٧١١٢١٣٢٣٧

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

 شزومآ( يناتساد تايبدا دقن٢٠٣٩٧١١٢١٣٢٣٨
)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 مايپ١٣٩٠بوك نيرز نيسحلادبعيبدا دقن يشيامزآ۵۴٠٧يتست٢٠١٢١يبدا دقن تايلك٢١٣٩٧١١٢١٣٢٩٣
.دوش هعلاطم رصاعم و تيطورشم هرود رثن ات باتك لوا زا١٠٢رون مايپ١٣٩٠يمكاح ليعامسارصاعم تايبدا يشيامزآ۴٨٢٧يتست٢٠١٢١ناريا رصاعم رعش يسانش نايرج٢٢٣٩٧١١٢١٣٢٩٩
--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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