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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶۴)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢٣٩٧١١٢١٣٢٣٧

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

--رون مايپ١٣٩٠يرقاب يرهميسراف نابز خيراتيعطق۵١٣٧يتست٢٠١٢١يسراف نابز خيرات٣٣٩٧١١٢١٣٣٠۴
-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك٩۴٨٨يتست٢٠١۶٢يبرع رثن و مظن نوتم۴٣٩٧١١٢١٣٣٣۵

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 هيرظن۵٣٩٧١١٢١٣٣٣٧
يسراف تايبدا رد

.دوش هعلاطم ٨ لصف ناياپ ات باتک لوا زا٢۴١٣نارتخا١٣٩۵يميلست يلع

 يدهم،يئاجزوريف يميرک يلعيسراف نابز يروتسد تخاس يشيامزآ١١٣٠۴يتست٢٠١۶١يسراف نابز يروتسد تخاس۶٣٩٧١١٢١٣٣٣٨
يراوزبس

--رون مايپ١٣٩٧

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( ١٨٩ هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٢٧٣نخس١٣٩٣يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك٩۴٩٠يتست٢٠١۶٢يدربراك تغالب٧٣٩٧١١٢١٣٣۴١
.دوش هعلاطم ٢١٣ هحفص ات ١ هحفص زا٢٣۴نخس١٣٩٣بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك٩۴٨٢يتست٢٠١۶١يسراف رعش نوتم روطت٨٣٩٧١١٢١٣٣٧٢
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ياھ لصف١١١٧تمس١٣٩۵يياسف راگتسر)تافاضا اب ٢ تساريو(يسراف رثن عاوناباتك٩۴٨۴يتست٢٠١۶١يسرافرثن نوتم روطت٩٣٩٧١١٢١٣٣٧٣
 نابز يسانش جاو و يسانشاوآ١٠٣٩٧١١٢١٣٣٩۶

يسراف
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١هگآ١٣٩٣سانش قح دمحم يلع)كيتنوف( يسانشاوآباتك۶٧٣٢يتست٢٠١۶١

 نابز يسانش جاو و يسانشاوآ٣٩٧١١٢١٣٣٩۶
يسراف

 رشن زكرم١٣٩۴هرمث ..ادييسراف نابز يسانشاوآباتك٧٨٧٢يتست١
يھاگشناد

دوش هعلاطم ١١٣ هحفص ناياپ ات باتک زاغآ زا٢۵٠٨

رد نآ دربراكو يسانش نابز ينابم١١٣٩٧١١٢١٣٣٩٧
يسراف نابز

 يمتسر رغصا يلعدلوگنھ سيک-رکيب يا.هنآيسانش نابز يشيامزآ١٠٧٩٣يتست٢٠١۶١
 يلع-يديعس وبا
يياجزوريف يميرک

.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،٧ ،۶ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٧٢٠رون مايپ١٣٩۵

 ،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 يجراخ نابز١٢٣٩٧١١٢١٣٣٩٨
part ۴، part ۵)دوش هعلاطم.

 شورو يشزومآ يسانشناور١٣٣٩٧١١٢١٣٣٩٩
سيردت

--رون مايپ١٣٩٠نايليكو رهچونمسيردت نونف و اهشور يشيامزآ۵٢٢٠يتست٢٠١۶١

 هب يسراف نابز شزومآ شور١۴٣٩٧١١٢١٣۴٠٠
نانابز يسراف

 هرود رد( يسراف نابز سيردت شورباتك٧۴۴۵يتست٢٠١۶٢
)ناتسبد

.دوش فذح ٧ لصف۶۶۵تمس١٣٩۴يدنز نمهب

 ريغ هب يسراف نابز شزومآ شور١۵٣٩٧١١٢١٣۴٠٢
نانابز يسراف

 يسرد يزير همانرب ينابم و لوصا يشيامزآ۵١١٠يتست٢٠١۶٢
يسراف نابز شزومآ

--رون مايپ١٣٩١يدنز نمهب

.دوش هعلاطم )شراگن( لوا رتفد٢١٩٢تمس١٣٩٣يعيمس دمحاشياريو و شراگنباتك٩٨٣٢يتست٢٠١۶٣يسراف شراگن و يسيون تسرد١۶٣٩٧١١٢١٣۴٠٣
 يراتفگ هنوگ يا هسياقم شزومآ١٧٣٩٧١١٢١٣۴٠۴

يسراف نابز يراتشون و
--هگآ١٣٩٣ينطاب اضر دمحمنابز هراب رد راتفگ راهچباتك١٠٧٩٢يتست٢٠١۶٣

--تمس١٣٩۵يقاقش اديوفرص ينابمباتك٧۴٨٩يتست٢٠١۶٣يسراف نابز رد هژاو تخاس١٨٣٩٧١١٢١٣۴٠۵
 يسراف نابز شزومآ ياھ هيرظن و لوصاباتك١٠۴۴۶يتست٢٠١۶٣نابز شزومآ ياھ هيرظن و لوصا١٩٣٩٧١١٢١٣۴٠۶

نانابز يسراف ريغ هب
--نخس١٣٨۵ينيسح ءايض دمحم ديس

 شزومآ و يدربراك يسانشنابز٢٠٣٩٧١١٢١٣۴٠٧
يسراف نابز

.دوش هعلاطم ١٢ و ١٠ ،٩ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٣١٠١يرهشمھ١٣٩۴يوفص شروکيدربراک يسانش ينعمباتك١٠۴۴٧يتست٢٠١۶٣

 رد قيقحت شور و يسانش عجرم٢١٣٩٧١١٢١٣۴٠٨
)روحم شزومآ(نابز

 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست٢٠١۶۴
)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا

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

 دشر لماوع و يسراف نابز ورملق٢٢٣٩٧١١٢١٣۴٠٩
)روحم شزومآ(نآ شرتسگ و

.دوش هعلاطم موس شخب ناياپ ات ١٣٣ هحفص مود شخب زا٣٢٢٩نخس١٣٨٨يناقرز يدهم ديسيسراف نابز ورملق و ناريا يبدا خيراتباتك١١١٨٧يتست٢٠١۶۴

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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