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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶۴)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس٢٣٩٧١١٢١٣٢۵٧

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

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك٩۴٨٨يتست٢٠١۶٢يبرع رثن و مظن نوتم٣٣٩٧١١٢١٣٣٣۵
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا٢٢٧٩نخس١٣٨٨
 ،ءاضيبلا هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 شخب زا .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب

 ،لاوطّ رغ مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش
 ول ،حفّسلا هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال
 حتف ،هدربلا هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم

 ات)هماع يشيامن تايبدا(٢١١ هحفص زا ،)هماع يناتساد تايبدا(٧٢ هحفص يادتبا ات باتک لوا زا٣٠۵۴تمس١٣٩۶يراقفلاوذ نسحناريا هّماع تايبدا و نابزباتك١٠٩۶١يتست٢٠١۶١هماع تايبدا ينابم و تايلك۴٣٩٧١١٢١٣٣٣۶
 مراهچ لصف(۴٠۴ هحفص يادتبا ات)هماع موظنم بدا(٢٨۶ هحفص زا و)ناتسيچ يادتبا(٢۶١ هحفص
.دوش هعلاطم )اھ هنوگ يملع ميظنت و يدنب هقبط

 اهنآ دربراک و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك٩٩٩٩يتست٢٠١۶١يبدا دقن و اھ هيرظن۵٣٩٧١١٢١٣٣٣٧
يسراف تايبدا رد

.دوش هعلاطم ٨ لصف ناياپ ات باتک لوا زا٢۴١٣نارتخا١٣٩۵يميلست يلع

 يدهم،يئاجزوريف يميرک يلعيسراف نابز يروتسد تخاس يشيامزآ١١٣٠۴يتست٢٠١۶٢يسراف نابز يروتسد تخاس۶٣٩٧١١٢١٣٣٣٨
يراوزبس

--رون مايپ١٣٩٧

--رايزام١٣٨۶يريشربکا يلعيسانش شيوگ رب يدمآردباتك٩۴٨٧يتست٢٠١۶٢هماع بدا و يسانش شيوگ٧٣٩٧١١٢١٣٣٣٩
 )همان باراد هصق يادتبا(١٣٧ هحفص ات)امسالارھاوج رثن تاصتخم و اھ يگژيو(١٣٢ هحفص زا٣٠۵۵راگزور١٣٩۵اين حيبذ هيسآ و ينادزي نيسحهماع يناتساد تايبداباتك١٠۴۵۴يتست٢٠١۶٢هماع يناتساد تايبدا٨٣٩٧١١٢١٣٣۴٠

دوش فذح )نالسرا ريما يادتبا ات(٢۶٢ هحفص ات)...هيوريش ناتساد(٢۴٩هحفص،
.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( ١٨٩ هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٢٧٣نخس١٣٩٣يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك٩۴٩٠يتست٢٠١۶٢يدربراك تغالب٩٣٩٧١١٢١٣٣۴١
.دوش هعلاطم ٣٢٢ هحفص يادتبا ات ٢٧١ هحفص زا و ١۴١ هحفص يادتبا ات باتک لوا زا٢١٧٩يماج١٣٩۴يتاونق يرفعج دمحمناريا رولكلوف رب يدمآردباتك٩٨۵۶يتست٢٠١۶٣هماع يناتساد ريغ تايبدا١٠٣٩٧١١٢١٣٣۴٢
 شياريو(هماع تايبدا يسانش هعماجباتك١٠٩۶٢يتست٢٠١۶٣هماع تايبدا يسانش هعماج١١٣٩٧١١٢١٣٣۴٣

)مود
-يسابع هنيکس-اين حيبذ هيسآ
يرفعج اضردمحم

--ناموھ١٣٩۶

 قيقحت شور و يسانش عجرم١٢٣٩٧١١٢١٣٣۴۴
هماع تايبدا

 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

 سوواكيكفلزرام شيرلوايناريا ياھ هصق يدنب هقبطباتك١١١٩٠يتست٢٠١۶٣يسانش هصق١٣٣٩٧١١٢١٣٣۴۵
يرادناهج

.دوش هعلاطم ٢۶١ هحفص هلمکت يادتبا ات ١۵ هحفص باتک همدقم زا٣٢٣٠شورس١٣٩١

 هب دركيور اب يسراف رثن نوتم ليلحتهوزج١٠٠٠٠يتست٢٠١۶١يسراف رثن نوتم ليلحت١۴٣٩٧١١٢١٣٣۵۶
هماع تايبدا

--رون مايپ١٣٩۵يدجسم نيسح

 هب دركيور اب يسراف مظن نوتم ليلحتهوزج١٠٢٧۴يتست٢٠١۶١يسراف مظن نوتم ليلحت١۵٣٩٧١١٢١٣٣۵٧
هماع تايبدا

--رون مايپ١٣٩۵يدجسم نيسح

. دوش هعلاطم )رثن و مظن ياھ هنومن لوا( ٣١٢ يلا ) نايونزغ( ٧٩ هحفص زا٣١۶رون مايپ١٣٩٠يناحبس قيفوت)يرادباتك( ناريا تايبدا  خيراتهمانسرد۴٩٧۶يتست٢٠١۶١ناريا تايبدا خيرات تايلك١۶٣٩٧١١٢١٣٣۵٨
.دوش هعلاطم ٢١٣ هحفص ات ١ هحفص زا٢٣۴نخس١٣٩٣بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك٩۴٨٢يتست٢٠١۶١يسراف رعش نوتم روطت١٧٣٩٧١١٢١٣٣٧٢
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ياھ لصف١١١٧تمس١٣٩۵يياسف راگتسر)تافاضا اب ٢ تساريو(يسراف رثن عاوناباتك٩۴٨۴يتست٢٠١۶١يسرافرثن نوتم روطت١٨٣٩٧١١٢١٣٣٧٣
 هماع تايبدا دقن و اھ هيرظن١٩٣٩٧١١٢١٣٣٩٣

)روحم شزومآ(
 دقن ياھ شور و اھ هيرظن رب يدمآردباتك١٠٠٠١يتست٢٠١۶۴

يبدا
 يفطصمرلسرب زلراچ

درف ينيدباع
 هچخيرات رب يرورم ۴١ هحفص زا( ٢ ،)لصف ناياپ ات تسيچ يبدا دقن ٢٨ هحفص زا( ١ ياھ لصف٢٢۶۵رفولين١٣٩٣

 هحفص زا( ۴ ،)دقن هنومن ٩٢ هحفص يادتبا ات ون دقن ٧٧ هحفص زا( ٣ ،)٧۶ هحفص ناياپ ات يبدا دقن
١٣٧ هحفص ات ييارگراتخاس ١٢٣ هحفص زا( ۵ ،)دقن هنومن ١١۶ هحفص ناياپ ات يخيرات نيوکت ١٠۴

١٧۵ هحفص زا( ٧ ،)دقن هنومن ١۶٣ هحفص ناياپ ات يزاساو ١۴۵ هحفص زا( ۶ ،)دقن هنومن يادتبا
٢١١ هحفص ناياپ ات يخيرات نيوکت ٢٠٠ هحفص زا( ٨ ،)دقن هنومن ١٨٧ هحفص ناياپ ات يخيرات نيوکت
.دوش هعلاطم )٢٣٣ هحفص ناياپ ات يخيرات نيوکت ٢٢١ هحفص زا( ٩ و )دقن هنومن

 هماع تايبدا يسانش ييابيز٢٠٣٩٧١١٢١٣٣٩۴
)روحم شزومآ(

 يادتبا ات )يبدا قيبطت ناديم اهنت تروص( ٢٠٩ هحفص ،١٩١ هحفص ناياپ ات )تيبدا( ۵٩ هحفص٢۴١٢نخس١٣٩١ينكدك يعيفش اضر دمحمتاملك زيخاتسرباتك٩٨٩۵يتست٢٠١۶۴
.دوش هعلاطم ٣١٧ هحفص يادتبا ات ٣٠١ هحفص و ٢٨٧ هحفص

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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