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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶۴)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
 ييافص دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك٧٨۶٢يتست٢٠١۶١قالخ ركفت و كدوك٢٣٩٧١١٢١٣٢۴٣

 هناسفا- مدقم
نايراجن

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۴۵٨نزوگ١٣٩١

 - شورس١٣٧٨يدمحم يداھ دمحمناکدوک تايبدا دقن يسانش شورباتك١١١٨٨يتست٢٠١۶٢كدوك تايبدا هيرظن و دقن٣٣٩٧١١٢١٣٢۴۶
 هسسوم
خيرات يشھوژپ
ناکدوک تايبدا

.تسا فذح ٢٠و١٨ ،١۴ ،١٢ ،٧ ياھ لصف٣٢٢۵

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات۴٣٩٧١١٢١٣٢۴٧
ناريا

ندناوخ جيورت و ناناوجون و ناكدوك تايبداباتك٧٢٨٩يتست٢٠١۶١
 و ناكدوك يارب هناخباتك تامدخ و داوم(
)جون

تيلاعف انمض.دوش هعلاطم )٣٧٩ هحفص يادتبا ات (اھ تسويپ و ١۵ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٧٠۴تمس١٣٩۴غايا لزق ايرث
.تسا فذح لصف رھ همانباتک و يداهنشيپ ياھ

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات۵٣٩٧١١٢١٣٢۵٠
ناهج

.دوش فذح ۵ لصف۶۵۶ناموھ١٣٩١رهم هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآناهجرد ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك٧٨٧٠يتست٢٠١۶١

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس۶٣٩٧١١٢١٣٢۵٧
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢۴

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك٩۴٨٨يتست٢٠١۶٢يبرع رثن و مظن نوتم٧٣٩٧١١٢١٣٣٣۵
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا٢٢٧٩نخس١٣٨٨
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 اهنآ دربراک و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك٩٩٩٩يتست٢٠١۶٣يبدا دقن و اھ هيرظن٨٣٩٧١١٢١٣٣٣٧
يسراف تايبدا رد

.دوش هعلاطم ٨ لصف ناياپ ات باتک لوا زا٢۴١٣نارتخا١٣٩۵يميلست يلع

 يدهم،يئاجزوريف يميرک يلعيسراف نابز يروتسد تخاس يشيامزآ١١٣٠۴يتست٢٠١۶٢يسراف نابز يروتسد تخاس٩٣٩٧١١٢١٣٣٣٨
يراوزبس

--رون مايپ١٣٩٧

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( ١٨٩ هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٢٧٣نخس١٣٩٣يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك٩۴٩٠يتست٢٠١۶٢يدربراك تغالب١٠٣٩٧١١٢١٣٣۴١
 يارب ريوصت قلخ،كدوك باتك يرگريوصتباتك٩٧١٠يتست٢٠١۶١يريوصت ياھ باتك١١٣٩٧١١٢١٣٣۵٩

يكدوك
 شرورپ نوناك١٣٨٧يراھدنق قياقشيربزلاس نيترام

و ناكدوك يركف
ناناوجون

--

 شرورپ نوناك١٣٩١يدسا ينب يلع دمحمكدوك باتك يرگ ريوصتباتك٩٧١١يتست١يريوصت ياھ باتك٣٩٧١١٢١٣٣۵٩
و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم ٣٩ هحفص ناياپ ات باتک لوا زا٢١٢٣

 يادتبا ات ٣۴ هحفص زا تايبدا و بدا(١ ياھ لصف،٢٩ هحفص يادتبا ات ١٩ هحفص:همدقمزا٣٢٣١نورآ١٣٩١سوماك يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك٧٨٧١يتست٢٠١۶٢ناوجون و كدوك ينيد تايبدا١٢٣٩٧١١٢١٣٣۶٠
 نايدا ١٣١ هحفص يادتبا ات نيد ٨٧ هحفص(٢،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو ۴٢ هحفص
 هطبار(٢٠٧ هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم١٨٢ هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و
 زا يناتساد ياھ هيامتسد ٣٠٣ هحفص يادتبا ات ٢٨٣ هحفص(۶،۵،۴،٣،)..تايبدا و نيد
 دنچ ۴۶٩ هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز ۴١۵ هحفص(٩ و ))ص( دمحم ترضح يناگدنز
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف١٣٣٩٧١١٢١٣٣۶١
يناوجون

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۶٩رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٢٠١۶٣

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف٣٩٧١١٢١٣٣۶١
يناوجون

.دوش هعلاطم ١٢ و ١٠ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف٢١٢۴رون مايپ١٣٨۶دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ٨١۵۴يتست٣

 نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيونزاب١۴٣٩٧١١٢١٣٣۶٢
 يارب هماع تايبدا و يسراف
ناكدوك

--رادباتک١٣٨٨روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك١٠٠٠٢يتست٢٠١۶٣

 و تايلك(كدوك تايبدا اب ييانشآ١۵٣٩٧١١٢١٣٣۶٣
)اھانبم

--رون مايپ١٣٩۵نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ناكدوك تايبدا يشيامزآ۵۶۴٨يتست٢٠١۶١

.دوش هعلاطم ٢١٣ هحفص ات ١ هحفص زا٢٣۴نخس١٣٩٣بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك٩۴٨٢يتست٢٠١۶١يسراف رعش نوتم روطت١۶٣٩٧١١٢١٣٣٧٢
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ياھ لصف١١١٧تمس١٣٩۵يياسف راگتسر)تافاضا اب ٢ تساريو(يسراف رثن عاوناباتك٩۴٨۴يتست٢٠١۶١يسرافرثن نوتم روطت١٧٣٩٧١١٢١٣٣٧٣
 كدوك تايبدا رد قيقحت شور١٨٣٩٧١١٢١٣٣٧۴

ناوجونو
 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست٢٠١۶٣

)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا
.دوش هعلاطم ١٢ و١٠،٧،۴،٣،٢ ياھ لصف٢۵۶۵تمس١٣٩۵اين ظفاح اضردمحم

 طوبرم هدش ليلحت ياهناتساد هنومن و )ناوجون نامر نتم رد هتفهن هدنناوخ شباي (١٢ لصف٣٢٢۴راگزور١٣٩۶اين حيبذ هيسآناريا رد ناوجون نامر هراب رد يلماتباتك١١١٨٩يتست٢٠١۶۴)روحم شزومآ(ناوجون نامر١٩٣٩٧١١٢١٣٣٨٩
.تسا فذح لصف رھ هب

 نارود لاوز رد يريوصت ياھ هناسر شقنباتك٩٨۶١يتست٢٠١۶۴)روحم شزومآ(هناسر و كدوك٢٠٣٩٧١١٢١٣٣٩۵
يكدوك

.دوش هعلاطم ٨ شخب يادتبا ات ١ لصف زا٣٠۵٣تاعالطا١٣٩١ييابطابط قداصنمتسپ لين

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 ييافص دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك٧٨۶٢يتست٢٠١۶١قالخ ركفت و كدوك١٣٩٧١١٢١٣٢۴٣

 هناسفا- مدقم
نايراجن

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۴۵٨نزوگ١٣٩١

 - شورس١٣٧٨يدمحم يداھ دمحمناکدوک تايبدا دقن يسانش شورباتك١١١٨٨يتست٢٠١۶٢كدوك تايبدا هيرظن و دقن٢٣٩٧١١٢١٣٢۴۶
 هسسوم
خيرات يشھوژپ
ناکدوک تايبدا

.تسا فذح ٢٠و١٨ ،١۴ ،١٢ ،٧ ياھ لصف٣٢٢۵

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات٣٣٩٧١١٢١٣٢۴٧
ناريا

ندناوخ جيورت و ناناوجون و ناكدوك تايبداباتك٧٢٨٩يتست٢٠١۶١
 و ناكدوك يارب هناخباتك تامدخ و داوم(
)جون

تيلاعف انمض.دوش هعلاطم )٣٧٩ هحفص يادتبا ات (اھ تسويپ و ١۵ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٧٠۴تمس١٣٩۴غايا لزق ايرث
.تسا فذح لصف رھ همانباتک و يداهنشيپ ياھ

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات۴٣٩٧١١٢١٣٢۵٠
ناهج

.دوش فذح ۵ لصف۶۵۶ناموھ١٣٩١رهم هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآناهجرد ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك٧٨٧٠يتست٢٠١۶١

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس۵٣٩٧١١٢١٣٢۵٧
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢۴

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك٩۴٨٨يتست٢٠١۶٢يبرع رثن و مظن نوتم۶٣٩٧١١٢١٣٣٣۵
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا٢٢٧٩نخس١٣٨٨
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 اهنآ دربراک و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك٩٩٩٩يتست٢٠١۶٣يبدا دقن و اھ هيرظن٧٣٩٧١١٢١٣٣٣٧
يسراف تايبدا رد

.دوش هعلاطم ٨ لصف ناياپ ات باتک لوا زا٢۴١٣نارتخا١٣٩۵يميلست يلع

 يدهم،يئاجزوريف يميرک يلعيسراف نابز يروتسد تخاس يشيامزآ١١٣٠۴يتست٢٠١۶٢يسراف نابز يروتسد تخاس٨٣٩٧١١٢١٣٣٣٨
يراوزبس

--رون مايپ١٣٩٧

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( ١٨٩ هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٢٧٣نخس١٣٩٣يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك٩۴٩٠يتست٢٠١۶٢يدربراك تغالب٩٣٩٧١١٢١٣٣۴١
 يارب ريوصت قلخ،كدوك باتك يرگريوصتباتك٩٧١٠يتست٢٠١۶١يريوصت ياھ باتك١٠٣٩٧١١٢١٣٣۵٩

يكدوك
 شرورپ نوناك١٣٨٧يراھدنق قياقشيربزلاس نيترام

و ناكدوك يركف
ناناوجون

--

 شرورپ نوناك١٣٩١يدسا ينب يلع دمحمكدوك باتك يرگ ريوصتباتك٩٧١١يتست١يريوصت ياھ باتك٣٩٧١١٢١٣٣۵٩
و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم ٣٩ هحفص ناياپ ات باتک لوا زا٢١٢٣

 يادتبا ات ٣۴ هحفص زا تايبدا و بدا(١ ياھ لصف،٢٩ هحفص يادتبا ات ١٩ هحفص:همدقمزا٣٢٣١نورآ١٣٩١سوماك يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك٧٨٧١يتست٢٠١۶٢ناوجون و كدوك ينيد تايبدا١١٣٩٧١١٢١٣٣۶٠
 نايدا ١٣١ هحفص يادتبا ات نيد ٨٧ هحفص(٢،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو ۴٢ هحفص
 هطبار(٢٠٧ هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم١٨٢ هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و
 زا يناتساد ياھ هيامتسد ٣٠٣ هحفص يادتبا ات ٢٨٣ هحفص(۶،۵،۴،٣،)..تايبدا و نيد
 دنچ ۴۶٩ هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز ۴١۵ هحفص(٩ و ))ص( دمحم ترضح يناگدنز
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف١٢٣٩٧١١٢١٣٣۶١
يناوجون

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۶٩رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٢٠١۶٣

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف٣٩٧١١٢١٣٣۶١
يناوجون

.دوش هعلاطم ١٢ و ١٠ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف٢١٢۴رون مايپ١٣٨۶دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ٨١۵۴يتست٣

 نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيونزاب١٣٣٩٧١١٢١٣٣۶٢
 يارب هماع تايبدا و يسراف
ناكدوك

--رادباتک١٣٨٨روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك١٠٠٠٢يتست٢٠١۶٣

 و تايلك(كدوك تايبدا اب ييانشآ١۴٣٩٧١١٢١٣٣۶٣
)اھانبم

--رون مايپ١٣٩۵نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ناكدوك تايبدا يشيامزآ۵۶۴٨يتست٢٠١۶١

.دوش هعلاطم ٢١٣ هحفص ات ١ هحفص زا٢٣۴نخس١٣٩٣بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك٩۴٨٢يتست٢٠١۶١يسراف رعش نوتم روطت١۵٣٩٧١١٢١٣٣٧٢
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ياھ لصف١١١٧تمس١٣٩۵يياسف راگتسر)تافاضا اب ٢ تساريو(يسراف رثن عاوناباتك٩۴٨۴يتست٢٠١۶١يسرافرثن نوتم روطت١۶٣٩٧١١٢١٣٣٧٣
 كدوك تايبدا رد قيقحت شور١٧٣٩٧١١٢١٣٣٧۴

ناوجونو
 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست٢٠١۶٣

)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا
.دوش هعلاطم ١٢ و١٠،٧،۴،٣،٢ ياھ لصف٢۵۶۵تمس١٣٩۵اين ظفاح اضردمحم

 طوبرم هدش ليلحت ياهناتساد هنومن و )ناوجون نامر نتم رد هتفهن هدنناوخ شباي (١٢ لصف٣٢٢۴راگزور١٣٩۶اين حيبذ هيسآناريا رد ناوجون نامر هراب رد يلماتباتك١١١٨٩يتست٢٠١۶۴)روحم شزومآ(ناوجون نامر١٨٣٩٧١١٢١٣٣٨٩
.تسا فذح لصف رھ هب

 نارود لاوز رد يريوصت ياھ هناسر شقنباتك٩٨۶١يتست٢٠١۶۴)روحم شزومآ(هناسر و كدوك١٩٣٩٧١١٢١٣٣٩۵
يكدوك

.دوش هعلاطم ٨ شخب يادتبا ات ١ لصف زا٣٠۵٣تاعالطا١٣٩١ييابطابط قداصنمتسپ لين

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٠٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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ل اول 97-98
نيمسا



يمسر يشھوژپ و يشزومآ : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرت يسراف تايبدا-١٣ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتناوجونو كدوك تايبدا- يسراف تايبداو نابز-۴٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:۴٢ - ١٣٩٧/٠۶/١٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ 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 دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶۴)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
 ييافص دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك٧٨۶٢يتست٢٠١۶١قالخ ركفت و كدوك٢٣٩٧١١٢١٣٢۴٣

 هناسفا- مدقم
نايراجن

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۴۵٨نزوگ١٣٩١

 - شورس١٣٧٨يدمحم يداھ دمحمناکدوک تايبدا دقن يسانش شورباتك١١١٨٨يتست٢٠١۶٢كدوك تايبدا هيرظن و دقن٣٣٩٧١١٢١٣٢۴۶
 هسسوم
خيرات يشھوژپ
ناکدوک تايبدا

.تسا فذح ٢٠و١٨ ،١۴ ،١٢ ،٧ ياھ لصف٣٢٢۵

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات۴٣٩٧١١٢١٣٢۴٧
ناريا

ندناوخ جيورت و ناناوجون و ناكدوك تايبداباتك٧٢٨٩يتست٢٠١۶١
 و ناكدوك يارب هناخباتك تامدخ و داوم(
)جون

تيلاعف انمض.دوش هعلاطم )٣٧٩ هحفص يادتبا ات (اھ تسويپ و ١۵ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٧٠۴تمس١٣٩۴غايا لزق ايرث
.تسا فذح لصف رھ همانباتک و يداهنشيپ ياھ

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات۵٣٩٧١١٢١٣٢۵٠
ناهج

.دوش فذح ۵ لصف۶۵۶ناموھ١٣٩١رهم هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآناهجرد ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك٧٨٧٠يتست٢٠١۶١

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك٩۴٨٨يتست٢٠١۶٢يبرع رثن و مظن نوتم۶٣٩٧١١٢١٣٣٣۵
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا٢٢٧٩نخس١٣٨٨
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 اهنآ دربراک و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك٩٩٩٩يتست٢٠١۶٣يبدا دقن و اھ هيرظن٧٣٩٧١١٢١٣٣٣٧
يسراف تايبدا رد

.دوش هعلاطم ٨ لصف ناياپ ات باتک لوا زا٢۴١٣نارتخا١٣٩۵يميلست يلع

 يدهم،يئاجزوريف يميرک يلعيسراف نابز يروتسد تخاس يشيامزآ١١٣٠۴يتست٢٠١۶٢يسراف نابز يروتسد تخاس٨٣٩٧١١٢١٣٣٣٨
يراوزبس

--رون مايپ١٣٩٧

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( ١٨٩ هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٢٧٣نخس١٣٩٣يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك٩۴٩٠يتست٢٠١۶٢يدربراك تغالب٩٣٩٧١١٢١٣٣۴١
 يارب ريوصت قلخ،كدوك باتك يرگريوصتباتك٩٧١٠يتست٢٠١۶١يريوصت ياھ باتك١٠٣٩٧١١٢١٣٣۵٩

يكدوك
 شرورپ نوناك١٣٨٧يراھدنق قياقشيربزلاس نيترام

و ناكدوك يركف
ناناوجون

--

 شرورپ نوناك١٣٩١يدسا ينب يلع دمحمكدوك باتك يرگ ريوصتباتك٩٧١١يتست١يريوصت ياھ باتك٣٩٧١١٢١٣٣۵٩
و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم ٣٩ هحفص ناياپ ات باتک لوا زا٢١٢٣

 يادتبا ات ٣۴ هحفص زا تايبدا و بدا(١ ياھ لصف،٢٩ هحفص يادتبا ات ١٩ هحفص:همدقمزا٣٢٣١نورآ١٣٩١سوماك يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك٧٨٧١يتست٢٠١۶٢ناوجون و كدوك ينيد تايبدا١١٣٩٧١١٢١٣٣۶٠
 نايدا ١٣١ هحفص يادتبا ات نيد ٨٧ هحفص(٢،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو ۴٢ هحفص
 هطبار(٢٠٧ هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم١٨٢ هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و
 زا يناتساد ياھ هيامتسد ٣٠٣ هحفص يادتبا ات ٢٨٣ هحفص(۶،۵،۴،٣،)..تايبدا و نيد
 دنچ ۴۶٩ هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز ۴١۵ هحفص(٩ و ))ص( دمحم ترضح يناگدنز
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف١٢٣٩٧١١٢١٣٣۶١
يناوجون

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۶٩رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٢٠١۶٣

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف٣٩٧١١٢١٣٣۶١
يناوجون

.دوش هعلاطم ١٢ و ١٠ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف٢١٢۴رون مايپ١٣٨۶دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ٨١۵۴يتست٣

 نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيونزاب١٣٣٩٧١١٢١٣٣۶٢
 يارب هماع تايبدا و يسراف
ناكدوك

--رادباتک١٣٨٨روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك١٠٠٠٢يتست٢٠١۶٣

 و تايلك(كدوك تايبدا اب ييانشآ١۴٣٩٧١١٢١٣٣۶٣
)اھانبم

--رون مايپ١٣٩۵نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ناكدوك تايبدا يشيامزآ۵۶۴٨يتست٢٠١۶١

.دوش هعلاطم ٢١٣ هحفص ات ١ هحفص زا٢٣۴نخس١٣٩٣بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك٩۴٨٢يتست٢٠١۶١يسراف رعش نوتم روطت١۵٣٩٧١١٢١٣٣٧٢
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ياھ لصف١١١٧تمس١٣٩۵يياسف راگتسر)تافاضا اب ٢ تساريو(يسراف رثن عاوناباتك٩۴٨۴يتست٢٠١۶١يسرافرثن نوتم روطت١۶٣٩٧١١٢١٣٣٧٣
 كدوك تايبدا رد قيقحت شور١٧٣٩٧١١٢١٣٣٧۴

ناوجونو
 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست٢٠١۶٣

)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا
.دوش هعلاطم ١٢ و١٠،٧،۴،٣،٢ ياھ لصف٢۵۶۵تمس١٣٩۵اين ظفاح اضردمحم

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٨٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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يمسر يكينورتكلا يشزومآ : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرت يسراف تايبدا-١٣ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتناوجونو كدوك تايبدا- يسراف تايبداو نابز-۴٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:۴٢ - ١٣٩٧/٠۶/١٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ 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
 ييافص دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك٧٨۶٢يتست٢٠١۶١قالخ ركفت و كدوك١٣٩٧١١٢١٣٢۴٣

 هناسفا- مدقم
نايراجن

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۴۵٨نزوگ١٣٩١

 - شورس١٣٧٨يدمحم يداھ دمحمناکدوک تايبدا دقن يسانش شورباتك١١١٨٨يتست٢٠١۶٢كدوك تايبدا هيرظن و دقن٢٣٩٧١١٢١٣٢۴۶
 هسسوم
خيرات يشھوژپ
ناکدوک تايبدا

.تسا فذح ٢٠و١٨ ،١۴ ،١٢ ،٧ ياھ لصف٣٢٢۵

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات٣٣٩٧١١٢١٣٢۴٧
ناريا

ندناوخ جيورت و ناناوجون و ناكدوك تايبداباتك٧٢٨٩يتست٢٠١۶١
 و ناكدوك يارب هناخباتك تامدخ و داوم(
)جون

تيلاعف انمض.دوش هعلاطم )٣٧٩ هحفص يادتبا ات (اھ تسويپ و ١۵ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٧٠۴تمس١٣٩۴غايا لزق ايرث
.تسا فذح لصف رھ همانباتک و يداهنشيپ ياھ

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات۴٣٩٧١١٢١٣٢۵٠
ناهج

.دوش فذح ۵ لصف۶۵۶ناموھ١٣٩١رهم هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآناهجرد ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك٧٨٧٠يتست٢٠١۶١

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس۵٣٩٧١١٢١٣٢۵٧
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢۴

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك٩۴٨٨يتست٢٠١۶٢يبرع رثن و مظن نوتم۶٣٩٧١١٢١٣٣٣۵
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا٢٢٧٩نخس١٣٨٨
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 اهنآ دربراک و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك٩٩٩٩يتست٢٠١۶٣يبدا دقن و اھ هيرظن٧٣٩٧١١٢١٣٣٣٧
يسراف تايبدا رد

.دوش هعلاطم ٨ لصف ناياپ ات باتک لوا زا٢۴١٣نارتخا١٣٩۵يميلست يلع

 يدهم،يئاجزوريف يميرک يلعيسراف نابز يروتسد تخاس يشيامزآ١١٣٠۴يتست٢٠١۶٢يسراف نابز يروتسد تخاس٨٣٩٧١١٢١٣٣٣٨
يراوزبس

--رون مايپ١٣٩٧

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( ١٨٩ هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٢٧٣نخس١٣٩٣يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك٩۴٩٠يتست٢٠١۶٢يدربراك تغالب٩٣٩٧١١٢١٣٣۴١
 يارب ريوصت قلخ،كدوك باتك يرگريوصتباتك٩٧١٠يتست٢٠١۶١يريوصت ياھ باتك١٠٣٩٧١١٢١٣٣۵٩

يكدوك
 شرورپ نوناك١٣٨٧يراھدنق قياقشيربزلاس نيترام

و ناكدوك يركف
ناناوجون

--

 شرورپ نوناك١٣٩١يدسا ينب يلع دمحمكدوك باتك يرگ ريوصتباتك٩٧١١يتست١يريوصت ياھ باتك٣٩٧١١٢١٣٣۵٩
و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم ٣٩ هحفص ناياپ ات باتک لوا زا٢١٢٣

 يادتبا ات ٣۴ هحفص زا تايبدا و بدا(١ ياھ لصف،٢٩ هحفص يادتبا ات ١٩ هحفص:همدقمزا٣٢٣١نورآ١٣٩١سوماك يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك٧٨٧١يتست٢٠١۶٢ناوجون و كدوك ينيد تايبدا١١٣٩٧١١٢١٣٣۶٠
 نايدا ١٣١ هحفص يادتبا ات نيد ٨٧ هحفص(٢،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو ۴٢ هحفص
 هطبار(٢٠٧ هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم١٨٢ هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و
 زا يناتساد ياھ هيامتسد ٣٠٣ هحفص يادتبا ات ٢٨٣ هحفص(۶،۵،۴،٣،)..تايبدا و نيد
 دنچ ۴۶٩ هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز ۴١۵ هحفص(٩ و ))ص( دمحم ترضح يناگدنز
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف١٢٣٩٧١١٢١٣٣۶١
يناوجون

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۶٩رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٢٠١۶٣

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف٣٩٧١١٢١٣٣۶١
يناوجون

.دوش هعلاطم ١٢ و ١٠ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف٢١٢۴رون مايپ١٣٨۶دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ٨١۵۴يتست٣

 نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيونزاب١٣٣٩٧١١٢١٣٣۶٢
 يارب هماع تايبدا و يسراف
ناكدوك

--رادباتک١٣٨٨روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك١٠٠٠٢يتست٢٠١۶٣

 و تايلك(كدوك تايبدا اب ييانشآ١۴٣٩٧١١٢١٣٣۶٣
)اھانبم

--رون مايپ١٣٩۵نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ناكدوك تايبدا يشيامزآ۵۶۴٨يتست٢٠١۶١

.دوش هعلاطم ٢١٣ هحفص ات ١ هحفص زا٢٣۴نخس١٣٩٣بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك٩۴٨٢يتست٢٠١۶١يسراف رعش نوتم روطت١۵٣٩٧١١٢١٣٣٧٢
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ياھ لصف١١١٧تمس١٣٩۵يياسف راگتسر)تافاضا اب ٢ تساريو(يسراف رثن عاوناباتك٩۴٨۴يتست٢٠١۶١يسرافرثن نوتم روطت١۶٣٩٧١١٢١٣٣٧٣
 كدوك تايبدا رد قيقحت شور١٧٣٩٧١١٢١٣٣٧۴

ناوجونو
 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست٢٠١۶٣

)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا
.دوش هعلاطم ١٢ و١٠،٧،۴،٣،٢ ياھ لصف٢۵۶۵تمس١٣٩۵اين ظفاح اضردمحم

 طوبرم هدش ليلحت ياهناتساد هنومن و )ناوجون نامر نتم رد هتفهن هدنناوخ شباي (١٢ لصف٣٢٢۴راگزور١٣٩۶اين حيبذ هيسآناريا رد ناوجون نامر هراب رد يلماتباتك١١١٨٩يتست٢٠١۶۴)روحم شزومآ(ناوجون نامر١٨٣٩٧١١٢١٣٣٨٩
.تسا فذح لصف رھ هب

 نارود لاوز رد يريوصت ياھ هناسر شقنباتك٩٨۶١يتست٢٠١۶۴)روحم شزومآ(هناسر و كدوك١٩٣٩٧١١٢١٣٣٩۵
يكدوك

.دوش هعلاطم ٨ شخب يادتبا ات ١ لصف زا٣٠۵٣تاعالطا١٣٩١ييابطابط قداصنمتسپ لين

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٠٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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يمسر يكينورتكلا يشھوژپ و يشزومآ : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرت يسراف تايبدا-١٣ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتناوجونو كدوك تايبدا- يسراف تايبداو نابز-۴٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:۴٢ - ١٣٩٧/٠۶/١٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ 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 دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶۴)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
 ييافص دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك٧٨۶٢يتست٢٠١۶١قالخ ركفت و كدوك٢٣٩٧١١٢١٣٢۴٣

 هناسفا- مدقم
نايراجن

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۴۵٨نزوگ١٣٩١

 - شورس١٣٧٨يدمحم يداھ دمحمناکدوک تايبدا دقن يسانش شورباتك١١١٨٨يتست٢٠١۶٢كدوك تايبدا هيرظن و دقن٣٣٩٧١١٢١٣٢۴۶
 هسسوم
خيرات يشھوژپ
ناکدوک تايبدا

.تسا فذح ٢٠و١٨ ،١۴ ،١٢ ،٧ ياھ لصف٣٢٢۵

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات۴٣٩٧١١٢١٣٢۴٧
ناريا

ندناوخ جيورت و ناناوجون و ناكدوك تايبداباتك٧٢٨٩يتست٢٠١۶١
 و ناكدوك يارب هناخباتك تامدخ و داوم(
)جون

تيلاعف انمض.دوش هعلاطم )٣٧٩ هحفص يادتبا ات (اھ تسويپ و ١۵ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٧٠۴تمس١٣٩۴غايا لزق ايرث
.تسا فذح لصف رھ همانباتک و يداهنشيپ ياھ

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات۵٣٩٧١١٢١٣٢۵٠
ناهج

.دوش فذح ۵ لصف۶۵۶ناموھ١٣٩١رهم هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآناهجرد ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك٧٨٧٠يتست٢٠١۶١

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك٩۴٨٨يتست٢٠١۶٢يبرع رثن و مظن نوتم۶٣٩٧١١٢١٣٣٣۵
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا٢٢٧٩نخس١٣٨٨
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 اهنآ دربراک و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك٩٩٩٩يتست٢٠١۶٣يبدا دقن و اھ هيرظن٧٣٩٧١١٢١٣٣٣٧
يسراف تايبدا رد

.دوش هعلاطم ٨ لصف ناياپ ات باتک لوا زا٢۴١٣نارتخا١٣٩۵يميلست يلع

 يدهم،يئاجزوريف يميرک يلعيسراف نابز يروتسد تخاس يشيامزآ١١٣٠۴يتست٢٠١۶٢يسراف نابز يروتسد تخاس٨٣٩٧١١٢١٣٣٣٨
يراوزبس

--رون مايپ١٣٩٧

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( ١٨٩ هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٢٧٣نخس١٣٩٣يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك٩۴٩٠يتست٢٠١۶٢يدربراك تغالب٩٣٩٧١١٢١٣٣۴١
 يارب ريوصت قلخ،كدوك باتك يرگريوصتباتك٩٧١٠يتست٢٠١۶١يريوصت ياھ باتك١٠٣٩٧١١٢١٣٣۵٩

يكدوك
 شرورپ نوناك١٣٨٧يراھدنق قياقشيربزلاس نيترام

و ناكدوك يركف
ناناوجون

--

 شرورپ نوناك١٣٩١يدسا ينب يلع دمحمكدوك باتك يرگ ريوصتباتك٩٧١١يتست١يريوصت ياھ باتك٣٩٧١١٢١٣٣۵٩
و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم ٣٩ هحفص ناياپ ات باتک لوا زا٢١٢٣

 يادتبا ات ٣۴ هحفص زا تايبدا و بدا(١ ياھ لصف،٢٩ هحفص يادتبا ات ١٩ هحفص:همدقمزا٣٢٣١نورآ١٣٩١سوماك يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك٧٨٧١يتست٢٠١۶٢ناوجون و كدوك ينيد تايبدا١١٣٩٧١١٢١٣٣۶٠
 نايدا ١٣١ هحفص يادتبا ات نيد ٨٧ هحفص(٢،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو ۴٢ هحفص
 هطبار(٢٠٧ هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم١٨٢ هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و
 زا يناتساد ياھ هيامتسد ٣٠٣ هحفص يادتبا ات ٢٨٣ هحفص(۶،۵،۴،٣،)..تايبدا و نيد
 دنچ ۴۶٩ هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز ۴١۵ هحفص(٩ و ))ص( دمحم ترضح يناگدنز
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف١٢٣٩٧١١٢١٣٣۶١
يناوجون

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۶٩رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٢٠١۶٣

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف٣٩٧١١٢١٣٣۶١
يناوجون

.دوش هعلاطم ١٢ و ١٠ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف٢١٢۴رون مايپ١٣٨۶دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ٨١۵۴يتست٣

 نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيونزاب١٣٣٩٧١١٢١٣٣۶٢
 يارب هماع تايبدا و يسراف
ناكدوك

--رادباتک١٣٨٨روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك١٠٠٠٢يتست٢٠١۶٣

 و تايلك(كدوك تايبدا اب ييانشآ١۴٣٩٧١١٢١٣٣۶٣
)اھانبم

--رون مايپ١٣٩۵نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ناكدوك تايبدا يشيامزآ۵۶۴٨يتست٢٠١۶١

.دوش هعلاطم ٢١٣ هحفص ات ١ هحفص زا٢٣۴نخس١٣٩٣بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك٩۴٨٢يتست٢٠١۶١يسراف رعش نوتم روطت١۵٣٩٧١١٢١٣٣٧٢
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ياھ لصف١١١٧تمس١٣٩۵يياسف راگتسر)تافاضا اب ٢ تساريو(يسراف رثن عاوناباتك٩۴٨۴يتست٢٠١۶١يسرافرثن نوتم روطت١۶٣٩٧١١٢١٣٣٧٣
 كدوك تايبدا رد قيقحت شور١٧٣٩٧١١٢١٣٣٧۴

ناوجونو
 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست٢٠١۶٣

)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا
.دوش هعلاطم ١٢ و١٠،٧،۴،٣،٢ ياھ لصف٢۵۶۵تمس١٣٩۵اين ظفاح اضردمحم

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٨٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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