
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩١١ : دورو مرت يسراف تايبدا-١٣ : يشزومآ هورگ
٣٩١١ : نوناق لامعا مرتناوجونو كدوك تايبدا- يسراف تايبداو نابز-۴٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:۴٧ - 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 دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
--رون مايپ١٣٩٠اسيمش سوريسيبدا عاونا يشيامزآ۵٠٣٢يتست٢٠١٢١يبدا عاونا٢٣٩٧١١٢١٣٠۵۴
 ،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 نابز٣٣٩٧١١٢١٣٢٢۶

part ۴، part ۵)دوش هعلاطم.
 رعش دقن ياھ هيرظن يقرش غاب نيازاباتك٧٨۶١يتست٢٠١۶١كدوك تايبدا يسانش ييابيز۴٣٩٧١١٢١٣٢۴١

ناوجون و كدوك
 يشرورپ نوناك١٣٨٧-هقجالس نيورپ

و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم ١٩ و ١٧ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف١۵۴۶

 و كدوك تايبدا رد قيقحت شور۵٣٩٧١١٢١٣٢۴٢
ناوجون

 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست٢٠١۶١
)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا

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

 مدقم ييافص دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك٧٨۶٢يتست٢٠١۶١قالخ ركفت و كدوك۶٣٩٧١١٢١٣٢۴٣
نايراجن هناسفا-

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

--رون مايپ١٣٩٢يرونا نسحشراگن - ١ شياريو و شراگن نييآ يشيامزآ۵٢٧٣يتست٢٠١۶١يسيون هداس نونف و شراگن نييآ٧٣٩٧١١٢١٣٢۴۴
 - سكنج سيرك - زميج نوسيلآيكدوك نارود يسانش هعماجباتك٧٨۶٣يتست٢٠١۶٢يكدوك نارود يسانش هعماج٨٣٩٧١١٢١٣٢۴۵

تورپ نلآ
 و ينامرك اضريلع
يدابآ ميھاربا اضريلع

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧ثلاث١٣٨۵

 - شورس١٣٧٨يدمحم يداھ دمحمناکدوک تايبدا دقن يسانش شورباتك١١١٨٨يتست٢٠١۶٢كدوك تايبدا هيرظن و دقن٩٣٩٧١١٢١٣٢۴۶
 هسسوم
خيرات يشھوژپ
ناکدوک تايبدا

.تسا فذح ٢٠و١٨ ،١۴ ،١٢ ،٧ ياھ لصف٣٢٢۵

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات١٠٣٩٧١١٢١٣٢۴٧
ناريا

ندناوخ جيورت و ناناوجون و ناكدوك تايبداباتك٧٢٨٩يتست٢٠١۶٢
 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

--سوت١٣٩٢ي ا هردب نوديرفريمي دال و پارپنايرپ ياھ هصق يسانش تخيرباتك٧٨۶۵يتست٢٠١۶٢هماع تايبدا و كدوك١١٣٩٧١١٢١٣٢۴٨
--رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٢٠١۶٣يكدوك هفسلف١٢٣٩٧١١٢١٣٢۴٩
 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات١٣٣٩٧١١٢١٣٢۵٠

ناهج
.دوش فذح ۵ لصف۶۵۶ناموھ١٣٩١رهم هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآناهجرد ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك٧٨٧٠يتست٢٠١۶٣

 يادتبا ات ٣۴ هحفص زا تايبدا و بدا(١ ياھ لصف،٢٩ هحفص يادتبا ات ١٩ هحفص:همدقمزا٣٢٣١نورآ١٣٩١سوماك يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك٧٨٧١يتست٢٠١۶٣كدوك ينيد تايبدا١۴٣٩٧١١٢١٣٢۵١
 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

نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيون زاب١۵٣٩٧١١٢١٣٢۵٢
ناكدوك يارب يسراف

--رادباتک١٣٨٨روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك١٠٠٠٢يتست٢٠١۶٣

 ،دنھ و ناريا يركف يدنواشيوخ ،يسودرف و مايخ ،سيو ،ردف و هبادوس ،اھراكھاش هصيصخ٢٣٠١هرطق١٣٩۵نشودن يمالسا يلع دمحمنيب ناهج ماجباتك٧٨۵٩يتست٢٠١۶٢ناوجون و كدوك يقيبطت تايبدا١۶٣٩٧١١٢١٣٢۵٣
 و تايبدا ،يقهيب لضفلاوبا ينيب ناهج ،يناريا ددجت رد اپورا ريثات ،يونثم زا يا هصق رد
 يھاتوك حيضوت ،تايبدا و بدا ،ظفاح و هتوگ،مايخ ياھ يعابر ،قالخا و ناريا تايبدا ،قالخا
.دوش هعلاطم هويش و كبس ،بتكم و يبدا عون هراب رد

 نارود لاوز رد يريوصت ياھ هناسر شقنباتك٩٨۶١يتست٢٠١۶٣هناسر و كدوك١٧٣٩٧١١٢١٣٢۵۴
يكدوك

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

--رون مايپ١٣٩٠اسيمش سوريسرثن- ٢يسانش كبس يشيامزآ۵۴۴۶يتست٢٠١۶١يسراف رثن لوحت ريس اب ييانشآ١٨٣٩٧١١٢١٣٢۵۵
 رعش لوحت ريس اب ييانشآ١٩٣٩٧١١٢١٣٢۵۶

يسراف
--رون مايپ١٣٨٩اسيمش سوريسمظن - ١ يسانش كبس يشيامزآ۵۵۴٨يتست٢٠١۶١

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس٢٠٣٩٧١١٢١٣٢۵٧
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢۴

 شزومآ(همجرت و كدوك تايبدا٢١٣٩٧١١٢١٣٢۵٨
)روحم

 اين حيبذ هيسآ-يسابع هنيکسهمجرت و کدوک تايبداهوزج١٠٠٠٣يتست٢٠١۶۴
يدايآ لامج عراز همطاف-نارمع

--رون مايپ١٣٩۴

--رون مايپ١٣٨۶دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ٨١۵۴يتست٢٠١۶١يناوجونو يكدوك يسانشناور٢٢٣٩٧١١٢١٣٢۵٩
--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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