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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس٢٣٩٧١١٢١٣٢۵٧

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

--سونقق١٣٨٩يمساقلاوبا نسحم)يژولوميتا(يسانش هشيرباتك٩٢۴۴يتست٢٠١۶١يقيبطت يسانش هژاو و هغللا هقف٣٣٩٧١١٢١٣٣١۶
--رون مايپ١٣٩٠يناحبس .ه.قيفوت١ ناريا تايبدا خيراتيعطق۵٠٩۶يتست٢٠١۶١مالسا زا لبق ناريا تايبدا۴٣٩٧١١٢١٣٣١٧
.دوش هعلاطم ١۵٨ هحفص ات باتک يادتبا زا١۶٨۵سوت١٣٩٣يتيآ دمحملادبعيروخاف ّانحيبرع نابز تايبدا خيراتباتك٩٢۴۵يتست٢٠١۶١مالسا زا لبق برع تايبدا۵٣٩٧١١٢١٣٣١٨
--رون مايپ١٣٩٠يرقاب يرهميسراف نابز خيراتيعطق۵١٣٧يتست٢٠١۶١مالسا زا لبق يناريا ياهنابز۶٣٩٧١١٢١٣٣١٩
.دوش هعلاطم)دعب هب متفھ نرق زا نيونت(٢۴٣ هحفص ناياپات )عمج ثحبم(٨١ هحفص زا١٨٧٨نارهت هاگشناد١٣٨٢درو ديشرف ورسخيسراف رد يبرعباتك٩٢۴۶يتست٢٠١۶١يبرع و يسراف يخيرات روتسد٧٣٩٧١١٢١٣٣٢٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ياھ لصف٩٩٧ارتيم١٣٩٣اسيمش سوريس)مود شياريو(يناعمباتك٧٨۴٠يتست٢٠١۶١يقيبطت تغالب٨٣٩٧١١٢١٣٣٢١

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،) ٨٩ هحفص يادتبا ات ٧٩ هحفص زا(٢ ،١ ياھ لصف٢٨۶۶ارتيم١٣٩٣اسيمش سوريس)مراهچ تساريو( نايبباتك٧٨۴١يتست١يقيبطت تغالب٣٩٧١١٢١٣٣٢١
 رد قيقحت شور و يسانش عجرم٩٣٩٧١١٢١٣٣٢٢

يقيبطت تايبدا
 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

( يسراف رثن و مظن نوتم يسررب١٠٣٩٧١١٢١٣٣٢٣
١(

 ماردپ يلع -يدمرسديجمينيوج ياشگناهج خيرات حرشو هديزگرب يشيامزآ۵۶٧٩يتست٢٠١۶١
ردب يدمحم سگرن -ييازريم

--رون مايپ١٣٩٢

( يسراف رثن و مظن نوتم يسررب٣٩٧١١٢١٣٣٢٣
١(

 ديجم ، ييازريم )ماردپ( يلعهمان نابزرم رب يحرش و هديزگرب يشيامزآ٩٧۵٧يتست١
ردب يدمحم سگرن ،يدمرس

--رون مايپ١٣٩۴

.دوش هعلاطم )رگيد عاونا( موس شخب يادتبا ات )تايلک( لوا لصف زا٢٢٨٨ارتيم١٣٩٣اسيمش سوريس)مراهچ تساريو(يبدا عاوناباتك٩٢۴٧يتست٢٠١۶١يقيبطت يبدا عاونا١١٣٩٧١١٢١٣٣٢۴
.دوش فذح ۴ لصف۶۴٩زور نازرف رشن١٣٩٣يورسخ ارھزادن هطيقيبطت تايبداباتك٩۴٩٢يتست٢٠١۶٢تايبدا تايلك و يرظن ينابم١٢٣٩٧١١٢١٣٣٢۵
 يبرع رثن و مظن نوتم يسررب١٣٣٩٧١١٢١٣٣٢۶

)١(يقيبطت
--رون مايپ١٣٩١يخيش اضريلعيقيبطت تايبدا - نراقملا بدالا يشيامزآ۵٣۵٩يتست٢٠١۶٢

 اهنآ دربراک و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك٩٩٩٩يتست٢٠١۶٢يقيبطت يبدا دقن١۴٣٩٧١١٢١٣٣٢٧
يسراف تايبدا رد

.دوش هعلاطم ٨ لصف ناياپ ات باتک لوا زا٢۴١٣نارتخا١٣٩۵يميلست يلع

 زا برع و ناريا يقيبطت تايبدا١۵٣٩٧١١٢١٣٣٢٨
دعب هب يمالسا هرود

 تايبدا رد يشھوژپ يقيبطت تايبداباتك٩۴٩۴يتست٢٠١۶٣
يسراف و يبرع

-روپ ماسح ديعسنيدلا لامج ديعس دمحم
ينايک نيسح

--زاريش هاگشناد١٣٨٩

--نخس١٣٩١ييافو يلعسابعيبرع-يسراف يقيبطت روتسدباتك٩۴٩۵يتست٢٠١۶٣يقيببطت روتسد١۶٣٩٧١١٢١٣٣٢٩
 رثن و مظن لوحت خيرات رد يرصتخمباتك٩۴٧۶يتست٢٠١۶٣يقيبطت تايبدا خيرات١٧٣٩٧١١٢١٣٣٣٠

يسراف
--سونقق١٣٨٩افص هلا حيبذ

 يبرع رثن و مظن نوتم يسررب١٨٣٩٧١١٢١٣٣٣١
)٢(يقيبطت

 لضفم نب دمحم نب مساقلاوبا)ناراي مايپ(تّايناوخاباتك٩۴٧٧يتست٢٠١۶٣
بغار هب فورعم يناهفصا

دوش هعلاطم ١۵٧ هحفص ات ١ هحفص زا٢٢۶شناد و ملع١٣٨٨ظعاو ديعس

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶٣يقيبطت تايبدا رانيمس١٩٣٩٧١١٢١٣٣٣٢
 ،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 يشيامزآ۵٣۵۴يتست٢٠١۶٢يصصخت هجراخ نابز٢٠٣٩٧١١٢١٣٣٣٣

part ۴، part ۵)دوش هعلاطم.
.دوش هعلاطم ۵ لصف ناياپ ات باتک يادتبا زا١۶٣١سمرھ١٣٩٣وج حلص يلعرلزتنگ نيودارضاح رصع رد همجرت ياھ هيرظنباتك٩۴٩٣يتست٢٠١۶٢يقيبطت همجرت٢١٣٩٧١١٢١٣٣٣۴
 شزومآ(يقيبطت يسانش كبس٢٢٣٩٧١١٢١٣٣٩٠

)روحم
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٨۶۵ارتيم١٣٩٢اسيمش سوريس)مود تساريو(يسانش كبس تايلكباتك٧٨۶٠يتست٢٠١۶۴

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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