
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴٢ : دورو مرتهفسلف-١٩ : يشزومآ هورگ
٣٩۴٢ : نوناق لامعا مرتيمالسا مالك شيارگ يمالسا مالك و هفسلف-١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٠:۴٨ - ١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
 زا يمالك و يفسلف ياهطابنتسا٢٣٩٧١١٢١٩٠١٢

ثيدح و نآرق
 ردص ريسفت رد يفسلف ينابم ريثاتباتك٧۶٧٣يتست٢٠١۶

نيهلاتملا
 تمكح داينب١٣٨۴يتمارك يقت دمحم

اردص يمالسا
 ادخ )لوا رتفد( يمالك تاهبش هب خساپباتك٩٩۶٠يتست١٢٠١۶ يليلحت مالك٣٣٩٧١١٢١٩٠٢۴

يسانش
 هاگشھوژپ١٣٩٣يكلمارق ناد ردق نسح دمحم

 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

٣ لصف ناياپ ات مجنپ ناھرب ٢ لصف (:ءانثتسا هب باتك لك
.ددرگ هعلاطم )اهنآ دقن و نادحلم تاهبش و ليالد

 ياھ هقرف ١ يمالسا قرف خيراتباتك٨۶۶١يتست٢٠١۶يمالسا مالك خيرات۴٣٩٧١١٢١٩٠٢۶
..... نيتسخن

.دوش هعلاطم باتک ياهتنا ات )هلزتعم(۶ لصف يادتبا زاتمس١٣٨٨يرباص نيسح

 روپ هللارصن رظن ريزيرخف دجاممالسا ناهج رد هفسلف ريسباتك۶٠۵٠يتست٢٠١۶نافرع و مالك ،هفسلف۵٣٩٧١١٢١٩٠٢٧
يداوج

 رشن زكرم١٣٩١
يھاگشناد

 -يسايس تاعزانم لصف * :ددرگ هعلاطم ريز لوصف  
 ينوطالفا ون بتكم يلماكت ريس لصف *   )مود( يبھذم
 دياقع لوصا اب هفسلف تابسانم لصف * )مراهچ(يمالسا
فوصت شرتسگ و شياديپ لصف *   )متفھ(ينيد
انيس نبا زا دعب يفسلف تابتاكم لصف*   )متشھ(
تنس هب تشگزاب و يمالك ييارگ سپاو لصف *   )مھد(
)مھدزاي(

 ياھ هقرف شياديپ و عيشت هاگتساخباتك٩٨٩٠يتست٢٠١۶يسانش هعيش۶٣٩٧١١٢١٩٠٢٨
ناماما رصع رد هعيش

 هاگشھوژپ١٣٩٠يروناقآ يلع
 گنھرف و مولع
يمالسا

 اي /ركفلاراد١٣٩٠يناوريش يلعيئابطابط نيسح دمحم ديس)لوا دلج( همكحلا هياهن حرش و همجرتباتك۶٣٠١يتست١٢٠١۶ يمالسا هفسلف٧٣٩٧١١٢١٩٠٢٩
 پاچزا يكي
دوجوم

 هعلاطم مراهچ هلحرم ياهتنا ات تسخن هلحرم يادتبا زا
.دوش

 اي /ركفلاراد١٣٩٠يناوريش يلعيئابطابط نيسح دمحم ديس)لوا دلج( همكحلا هياهن حرش و همجرتباتك۶٣٠١يتست٢٢٠١۶ يمالسا هفسلف٨٣٩٧١١٢١٩٠٣٠
 پاچزا يكي
دوجوم

 هعلاطم متفھ هلحرم ياهتنا ات مجنپ هلحرم يادتبا زا
.دوش

 نيسح دمحم ديس همالع)موس دلج (همكحلا هياهن حرش و همجرتباتك۵۶٩٠يتست٣٢٠١۶ يمالسا هفسلف٩٣٩٧١١٢١٩٠٣١
ييابطابط

 تاغيلبت رتفد١٣٨٩يناوريش يلع
 هزوح يمالسا
هيملع

 هعلاطم هلحرم نيمھ ياهتنا ات مھدزاود هلحرم يادتبا زا
.دوش

 هفسلف و يمالك ديدج لياسم١٠٣٩٧١١٢١٩٠٣٢
١ نيد

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصفءارسا١٣٨٧يلمآ يداوج...ا تيآيسانش نيدباتك١٠٧۶٧يتست٢٠١۶

 هفسلف و يمالك ديدج لياسم١١٣٩٧١١٢١٩٠٣٣
٢ نيد

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ۵ لصف زاءارسا١٣٨٧يلمآ يداوج...ا تيآيسانش نيدباتك١٠٧۶٧يتست٢٠١۶

رون مايپ١٣٩۶يقالخا هيضرميمالك يسانش نتمهوزج٩٩۶١يتست١١٨١۶يمالك يسانش نتم١٢٣٩٧١١٢١٩٠٣۴
 تاهبش هب خساپ )مود رتفد( توبن و نيدباتك١٠٢٢۵يتست٢٢٠١۶ يليلحت مالك١٣٣٩٧١١٢١٩٠٣۵

يمالک
 هاگشھوژپ١٣٩۴يکلمارق ناد ردق نسح دمحم

 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

 هيقب و دوش فذح )ناربمايپ نوماريپ (مود شخب زا ۴ لصف
.دوش هعلاطم

 و مالسا يقيبطت تايهلارب يدمآ ردباتك١٠۵۴۶يتست١٢٠١۶ يقيبطت مالك١۴٣٩٧١١٢١٩٠٣۶
تيحيسم

هط باتک١٣٩٣يناتسدرا يناميلس ميحرلا دبع

.دوش هعلاطم Kant لصف ياهتنا ات Aquinas يادتبا زاتمس١٣٩٢يريگناهج نسحميفسلف نوتم هديزگ ربباتك٧٣٣١يتست٢٠١۶يصصخت نابز١۵٣٩٧١١٢١٩٠٣٧
فراعم١٣٩۵يداوج نسحمنآرق و مالك هصرع رد ناميا هيرظنباتك١٠٢٢٧يتست٢٠١۶يمالك تاياور و تايآ١۶٣٩٧١١٢١٩٠٣٨
 تاهبش هب خساپ )مجنپ رتفد( داعمباتك١٠٢٢٨يتست٣٢٠١۶ يليلحت مالك١٧٣٩٧١١٢١٩٠٣٩

يمالک
 هاگشھوژپ١٣٩٣يکلمارق ناد ردق نسح دمحم

 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 تاهبش هب خساپ )مراهچ رتفد( تماماباتك١٠٣٧٩يتست۴٢٠١۶ يليلحت مالك١٨٣٩٧١١٢١٩٠۴٠
يمالک

 هاگشھوژپ١٣٩٢نادردق نسح دمحم
 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف

 نيب زکرم١٣٩۶يناگياپلگ ينابر يلعيمالک بھاذم و قرفباتك١١١٠۶يتست٢۴٠٣٢ يقيبطت مالك١٩٣٩٧١١٢١٩٠۴١
 همجرت يللملا
 رشن و
يفطصملا

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ شخب
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴٢ : دورو مرتهفسلف-١٩ : يشزومآ هورگ
٣٩۴٢ : نوناق لامعا مرتيمالسا مالك شيارگ يمالسا مالك و هفسلف-١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٠:۴٨ - ١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 رد رصاعم يمالك ياھ هشيدنا٢٠٣٩٧١١٢١٩٠۴٢
مالسا ناهج

 رد اهھاگديد يسررب(نيد زا رشب راظتناباتك١٠٣٨٠يتست٢٠١۶
)رصاعم يسانش نيد

 هسسوم١٣٩۴يرصن هللادبع
شناد يگنھرف
 هشيدنا و
رصاعم

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٣ شخب زا

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢١٣٩٧١١٢٢٠۶١٠
دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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