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رون مايپ هاگشناد
١۴:٠٣ - ١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶۴)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
 هاگشھوژپ١٣٨٨وجمزر نيسح)لوا دلج(ناريا يسامح تايبدا ورملقباتك٩٧٠٢يتست٢٠١۶١يخيراتو يبھذم ياھ هسامح٢٣٩٧١١٢١٣٢٢٧

و يناسنا مولع
 تاعلاطم
يگنھرف

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

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٣٣٩٧١١٢١٣٢٣٧
)روحم شزومآ(

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢۴

.دوش هعلاطم ٢١٣ هحفص ات ١ هحفص زانخس١٣٩٣بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك٩۴٨٢يتست٢٠١۶١يسرافرعش نوتم روطت۴٣٩٧١١٢١٣٣١٢
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ياھ لصفتمس١٣٩۵يياسف راگتسر)تافاضا اب ٢ تساريو(يسراف رثن عاوناباتك٩۴٨۴يتست٢٠١۶١يسرافرثن نوتمروطت۵٣٩٧١١٢١٣٣١٣
و راثآ ظفح داينب١٣٩۵يرگنس اضر دمحمسدقم عافد تايبداباتك٧٨۵٧يتست٢٠١۶١يرادياپ تايبدا ينابم۶٣٩٧١١٢١٣٣١۴

 شزرا رشن
 عافد ياھ
سدقم

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

-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 زانخس١٣٨٨
 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 ،ّهضف 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 زانارتخا١٣٩۵يميلست 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 زانخس١٣٩٣يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك٩۴٩٠يتست٢٠١۶٣يدربراك تغالب١٠٣٩٧١١٢١٣٣۴١
 اب( رصاعم تايبدا يليلحت خيرات١١٣٩٧١١٢١٣٣۶۴

يمالسا بالقنا تايبدا رب هيكت
 و يملع١٣٩٠روپ نيما رصيقرصاعم رعش رد يروآون و تنسباتك٩٧٠۵يتست٢٠١۶٢

يگنھرف
.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،٣ ،١ ياھ لصف

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرهم هروس١٣٩٣يرگنس اضر دمحمرحس جياتن زاباتك٩۶٣۶يتست٢٠١۶٢يرادياپ مظن نوتم ليلحت١٢٣٩٧١١٢١٣٣۶۵
 يرادياپ تايبدا يليلحت خيرات١٣٣٩٧١١٢١٣٣۶۶

يسراف
 تايبدا رد تمواقم رعش يليلحت ريسباتك٩٧٠۶يتست٢٠١۶٢

يولهپ رصع ات زاغآ زا:يسراف
ديهش هاگشناد١٣٨٨يريصب قداص دمحم

نامرک رنھاب
 هدکشھوژپ١٣٨٣يدابق يلعنيسحيسراف رصاعم رثن ياھداينبباتك٩٧٠٣يتست٢٠١۶٣يرادياپ رثن نوتم ليلحت١۴٣٩٧١١٢١٣٣۶٧

و يناسنا مولع
داهج يعامتجا
يھاگشناد

 يرادياپ تايبدا يقيبطت تاعلاطم١۵٣٩٧١١٢١٣٣۶٨
ناهج و ناريا

و راثآ ظفح داينب١٣٨٩يبارت نيدلاءايضناهج تمواقم تايبدا اب ييانشآباتك٧٨۵٨يتست٢٠١۶٣
 شزرا رشن
 عافد ياھ
سدقم

رون مايپ١٣٨٩يرونا نسحبارهس و متسريعطق۵١۴٩يتست٢٠١۶١يسامح تايبدا١۶٣٩٧١١٢١٣٣۶٩
 كبس ياھ هويش و ينابم١٧٣٩٧١١٢١٣٣٧٠

يبدا راثآ يسانش
 ات يكدور زا يسراپ رعش يسانش كبسباتك٩۴٩١يتست٢٠١۶١

ولماش
دوش فذح ٩ و ٧ ،٢ ياھ لصفيماج١٣٩۵يياضرمالغ دمحم

 ات زاغآ زا يسراف تايبدا يسانش هعماجباتك٩٧٠٧يتست٢٠١۶١تايبدا يسانش هعماج١٨٣٩٧١١٢١٣٣٧١
١٣۵٧ لاس

 يخرف(۵۵ هحفص ،)يسامح تايبدا يسانش هعماج(۴٠ هحفص يادتبا ات ٢١ هحفصتمس١٣٩٢بسن اسراپ دمحم
۶٧ هحفص موس لصف ،)ييانغ تايبدا يسانش هعماج(۶٠ هحفص يادتبا ات)يناتسيس
٧٢ هحفص ،)يرابرد تايبدا يسانش هعماج يادتبا(٧٠ هحفص ات)...يتخانش هعماج يرورم(
 ات)رونم نبدمحم(١٠٧ هحفص ،)...يميلعت تايبدا يسانش هعماج يادتبا(٨۴ هحفص ات)يرونا(
.تسا فذح ۶ و ۵ ياھ لصف ،)مراهچ لصف(١٢٨ هحفص يادتبا

سدقم عافد تايبدا تخانش١٩٣٩٧١١٢١٣٣٨٧
)روحم شزومآ(

رون مايپ١٣٩۵يجرگ يفطصم -ينادزي نيسحسدقم عافد تايبدا تخانشهوزج١٠٠۴١يتست٢٠١۶۴

يرادياپ تايبدا و يشيامن تايبدا٢٠٣٩٧١١٢١٣٣٨٨
)روحم شزومآ(

 تايبدا رب هيكت اب ناريا رد يشيامن تايبداباتك١٠٢٣١يتست٢٠١۶۴
ينييآ

 اين حيبذ هيسآ-ينادزي نيسح
يسمش ناولهپ همطاف ،نارمع

تمكح ديون١٣٩۵
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