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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

 اهنآ دربراک و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك٩٩٩٩يتست٢٠١۶٢يبدا دقن و اھ هيرظن۴٣٩٧١١٢١٣٣٣٧
يسراف تايبدا رد

.دوش هعلاطم ٨ لصف ناياپ ات باتک لوا زا٢۴١٣نارتخا١٣٩۵يميلست يلع

 يدهم،يئاجزوريف يميرک يلعيسراف نابز يروتسد تخاس يشيامزآ١١٣٠۴يتست٢٠١۶٢يسراف نابز يروتسد تخاس۵٣٩٧١١٢١٣٣٣٨
يراوزبس

--رون مايپ١٣٩٧

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( ١٨٩ هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٢٧٣نخس١٣٩٣يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك٩۴٩٠يتست٢٠١۶٣يدربراك تغالب۶٣٩٧١١٢١٣٣۴١
 رصاعم ناهج رد يقيبطت تايبداباتك١٠٣٣٣يتست٢٠١۶١يقيبطت تايبدا هچخيرات٧٣٩٧١١٢١٣٣۴۶

)بتاكم،يرظن ينابم،تايلك(
دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ، ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ، ۴ ياھ لصف٢۵٠٧شناد و ملع١٣٩٣اين ينسحم رصان

 رد قيقحت ياهشور و اھدركيور٨٣٩٧١١٢١٣٣۴٧
يقيبطت تايبدا

 هلاسر يقيبطت تايبدا و يمومع تايبداباتك٩۴٧٨يتست٢٠١۶١
يدربھار

--تمس١٣٩٠يغورف نسحنوژ نوميس

 و ناريا يبدا طباور و تالماعت٩٣٩٧١١٢١٣٣۴٨
ناهج

 و ناتسلگنا رد يسراپ رعش هرتسگباتك٩۴٧٩يتست٢٠١۶٢
اکيرمآ

 ياھ لصف )يسيلگنا سابتقا( :تسخن شخب زا ،هچابيد ،راتفگ شيپ ،مجرتم نخس باتک لوا زا١٩٩٨هنزور١٣٨۵يراد ميمت دمحانانحوي .يد ناج
 نرق ياھ لاس نيرخآ(:مراهچ شخب ،)يھارود رس رب اھ ييايروتکيو( :مود شخب ،۴ و ٣ ،٢
.دوش هعلاطم )متسيب نرق رد يبدا قافو( :مجنپ شخب و )مھدزون

.دوش هعلاطم )رگيد عاونا( موس شخب يادتبا ات )تايلک( لوا لصف زا٢٢٨٨ارتيم١٣٩٣اسيمش سوريس)مراهچ تساريو(يبدا عاوناباتك٩٢۴٧يتست٢٠١۶٢يبدا عاونا يقيبطت يسررب١٠٣٩٧١١٢١٣٣۴٩
 تايبدا ياھ هيرظن و يرظن ينابم١١٣٩٧١١٢١٣٣۵٠

يقيبطت
 اضر يلعروارپ نملاس تربگيزيقيبطت يبدا تاعلاطم رب يدمآردباتك٩۴٨٠يتست٢٠١۶٣

-يناوريشونا
ينيسح يفطصم

--تمس١٣٩٣

 تايبدا رد يا هتشر انيب تاعلاطم١٢٣٩٧١١٢١٣٣۵١
يقيبطت

 زيورپ-دحوم ءايضنراو نيتسوآ و کلو هنرتايبدا هيرظنباتك٩۴٨١يتست٢٠١۶٣
رجاهم

.دوش هعلاطم )١٩ و ١٧ ياھ لصف( ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ شخب٢٢٩۴رفولين١٣٩٠

.دوش هعلاطم ۵ لصف ناياپ ات باتک يادتبا زا١۶٣١سمرھ١٣٩٣وج حلص يلعرلزتنگ نيودارضاح رصع رد همجرت ياھ هيرظنباتك٩۴٩٣يتست٢٠١۶٣يھوژپ همجرت و يقيبطت تايبدا١٣٣٩٧١١٢١٣٣۵٢
--رون مايپ١٣٩۵مارآداش اضريلع - اهيدباع ديمحناهج يبدا راثآ نيرت روهشمهوزج١٠٠٣٩يتست٢٠١۶١ناهج يبدا راثآ نيرتروهشم١۴٣٩٧١١٢١٣٣۵٣
 رگيد رد يسراف تايبدا و نابز١۵٣٩٧١١٢١٣٣۵۴

اھروشك
--رون مايپ١٣٩۵اهيدباع ديمح - مارآداش اضريلعاھروشك رگيد رد يسراف تايبدا و نابزهوزج١٠٠۴٠يتست٢٠١۶١

 ،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 يشيامزآ۵٣۵۴يتست٢٠١۶١يسيلگنا يصصخت نابز١۶٣٩٧١١٢١٣٣۵۵
part ۴، part ۵)دوش هعلاطم.

.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
 رد يقيبطت ياهشھوژپ يسررب١٩٣٩٧١١٢١٣٣٩١

 شزومآ(يسراف تايبدا و نابز
)روحم

 و يريذپ رثا،لوحت و خيرات يقيبطت تايبداباتك٩١١٩يتست٢٠١۶۴
يسراف بدا و گنھرف يراذگرثا

 تيآ يضترم ديسلالھ يمينغ دمحم
يزاريش هداز هللا

.دوش هعلاطم )بدا عاونا( ١٧٨ هحفص يادتبا ات ٣١ هحفص زا٢٢٨۵ريبكريما١٣٩٠

 و اھ تيصخش يقيبطت يسررب٢٠٣٩٧١١٢١٣٣٩٢
 شزومآ(يناهج يبدا نيماضم
)روحم

 رد ،دنھ و ناريا يركف يدنواشيوخ ،يسودرف و مايخ ،سيو ،ردف و هبادوس ،اھراكھاش هصيصخ٢٣٠١هرطق١٣٩۵نشودن يمالسا يلع دمحمنيب ناهج ماجباتك٧٨۵٩يتست٢٠١۶۴
تايبدا ،قالخا و تايبدا ،يقهيب لضفلاوبا ينيب ناهج ،يناريا ددجت رد اپورا ريثات ،يونثم زا يا هصق
 و يبدا عون هراب رد يھاتوك حيضوت ،تايبدا و بدا ،ظفاح و هتوگ،مايخ ياھ يعابر ،قالخا و ناريا
.دوش هعلاطم هويش و كبس ،بتكم

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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