
اھ هرود يمامت : هرودهتسويپان يسانشراك - ٣ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت تايهلا_٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتميرك نآرق ملعم تيبرت_١۵ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٢:۴٨ - ١٣٩٧/١١/٠١ :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
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز١٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶

يليلخ
--رون مايپ١٣٩٢

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٢٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو٣٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو۴٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۵٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴

) يناسنا
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا٧٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١رون مايپ١٣٩١نافلوم هورگيمومع يسانشناور يشيامزآ۵٣۵۶يتست٢٠١٢يمومع يسانشناور٨٣٩٧٢١٢٢٠۵٣۴
 و مالسا رد شرورپ و شزومآ خيرات٩٣٩٧٢١٢٢٠۵٣۵

ناريا
--رون مايپ١٣٩٠نايليكو رهچونمناريا و مالسا رد شرورپ و شزومآ خيراتهمانسرد۵٠٣۶يتست٢٠١٢

--تمس١٣٨٨بيزرفروپ ميھاربا)لوا هدرفم( عماج ديوجتباتك٧٣۶۵يتست٢٠١٢)٣( ديوجت و تئارق١٠٣٩٧٢١٢٢٠۵٣۶
--تمس١٣٨١بيزرفروپ ميھاربا)مود هدرفم( عماج ديوجتباتك٧٣۶۶يتست٢٠١٢)۴( ديوجت و تئارق١١٣٩٧٢١٢٢٠۵٣٧
 ياھ هنومناب هارمھ(ثيدحلا هيارد شنادباتك۶٠١١يتست٢٠١٢همئا ثيداحا اب ييانشآ١٢٣٩٧٢١٢٢٠۵٣٨

)يهقفو يثيدح
 مولع هاگشناد١٣٩٠ينابر نسحدمحم

يوضر يمالسا
--

 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢٠١٢قيقحت شور١٣٣٩٧٢١٢٢٠۵٣٩
يتيبرت مولع

.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨رون مايپ١٣٩٢روالد يلع

 اي ركفلاراد١٣٨٨يدمحم ديمحنآرق تادرفمباتك٧۶١٢يتست٢٠١٢ميرك نارق تادرفم١۴٣٩٧٢١٢٢٠۵۴٠
 يناهجزكرم
مالسا مولع

--

--رون مايپ١٣٩١فيس ربكا يلعيتيبرت يسانش ناوريعطق۵۶۵٨يتست٢٠١٢يتيبرت يسانشناور١۵٣٩٧٢١٢٢٠۵۴١
 - يلسوت سابعمالغنئوك سوربيسانش هعماج ينابمباتك٧۴١٧يتست٢٠١٢يسانش هعماج ينابم١۶٣٩٧٢١٢٢٠۵۴٢

لضافاضر
 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٩تمس١٣٩٣

.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴
--رون مايپ١٣٩١يردص دمحمديسهقف يدابم يشيامزآ۵۶۴٢يتست٢٠١٢هقف١٧٣٩٧٢١٢٢٠۵۴٣
 نايدا يياسانش(لحن و للم١٨٣٩٧٢١٢٢٠۵۴۴

)رگيد نايدا و ينامسآ
 قرف )موددلج( يمالسا قرف خيراتباتك٧٣۵۴يتست٢٠١٢

هعيش هب بوسنم ياھ هقرف و يعيش
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧تمس١٣٩٢يرباص نيسح

--رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٢٠١٢تيبرت و ميلعت هفسلف١٩٣٩٧٢١٢٢٠۵۴۵
 بتكلا راد١٣٩٠يزاريش مراكم رصانلوا دلج نآرق مايپباتك۶٧٨٨يتست٢٠١٢)١( يعوضوم ريسفت٢٠٣٩٧٢١٢٢٠۵۴۶

هيمالسالا
.دوش هعلاطم ٢۴٩ هحفص رخآ ات ١ هحفص زا٢٠٨

--رون مايپ١٣٩٢نايليكو رهچونم - يسابرك هژينمهرواشم و ييامنھار تامدقم يشيامزآ۵٣٠٠يتست٢٠١٢ييامنھار و هرواشم نونف و لوصا٢١٣٩٧٢١٢٢٠۵۴٧
--رون مايپ١٣٨۶دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ٨١۵۴يتست٢٠١٢ناوجون و كدوك يسانشناور٢٢٣٩٧٢١٢٢٠۵۴٨
 و ييامنھار، ييادتبا شرورپ و شزومآباتك٧٢٨٢يتست٢٠١٢هطسوتم شزومآ هويش٢٣٣٩٧٢١٢٢٠۵۴٩

هطسوتم
--تمس١٣٩١يفاص يلع

--رون مايپ١٣٨٢ريهظ روپ يقت يلعشرورپ و شزومآ ينابم و لوصا يشيامزآ۵٠۶۴يتست٢٠١٢تيبرت و ميلعت لوصا٢۴٣٩٧٢١٢٢٠۵۵٠
.دوش هعلاطم ١۴٣ هحفص ات ١ هحفص زا٢٢٣باتك ناتسوب١٣٨٨يريهظ سابعميرك نآرق تغالب و بيكرت و هيزجتباتك۶٣۵٧يتست٣٠١٨)١( نارق تايآ بيكرت و هيزجت٢۵٣٩٧٢١٢٢٠۵۵١
 ريسفت رد يا هزات شور(نآرق مايپباتك٨١۵۵يتست٢٠١٢)٢( يعوضوم ريسفت٢۶٣٩٧٢١٢٢٠۵۵٢

٣دلج )نآرق يعوضوم
 بتکلاراد١٣٧٧يزاريش مراکم رصان

هيمالسالا
 ياھ هخاش ثحبم يادتبا ات )موس دلج( باتك يادتبا زا٧١

.دوش هعلاطم ديحوت
 پاچ زا يکي١٣٨٨يديحو دمحمماکحا شزومآ رب يدمآردباتك٨١۵۶يتست٢٠١٢ماكحا سيردت شور٢٧٣٩٧٢١٢٢٠۵۵٣

دوجوم ياھ
--

 )نوقفانم هروس تغالبو بيكرتو هيزجت( مود شخب زا١۶۵باتك ناتسوب١٣٨٨يريهظ سابعميرك نآرق تغالب و بيكرت و هيزجتباتك۶٣۵٧يتست٣٠١٨)٢( نارق تايآ بيكرت و هيزجت٢٨٣٩٧٢١٢٢٠۵۵۴
.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ١۴٣ هحفص

.دوش هعلاطم ٢۴٩ هحفص رخآ ات ١ هحفص زا٢٠٨ءارسا١٣٨٩يلمآ يداوج هللادبع۴دلج - ميرك نآرق يعوضومريسفتباتك۵٩٠٠يتست٢٠١٢)٣( يعوضوم ريسفت٢٩٣٩٧٢١٢٢٠۵۵۵
 تئارق و ميھافم سيردت شور٣٠٣٩٧٢١٢٢٠۵۵۶

نارق
 تياور هب نآرق ديوجت شزومآ :نآرقلا هيلحباتك۶٧۴۴يتست٢٠١٢

)٢ حطس( مصاع زا صفح
--باتك ايحا١٣٩٢يوسوم دمحم ديس

 تئارق و ميھافم سيردت شور٣٩٧٢١٢٢٠۵۵۶
نارق

 رشن رتفد١٣٨٣يتئارق نسحم)هديزگرب تايآ( ميرك نآرق ريسفتباتك٧۵۶۶يتست
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--
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اھ هرود يمامت : هرودهتسويپان يسانشراك - ٣ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت تايهلا_٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتميرك نآرق ملعم تيبرت_١۵ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٢:۴٨ - ١٣٩٧/١١/٠١ :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
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--رون مايپ١٣٩٢فيس ربكا يلعيتيبرت مولع رد شجنس و يريگ هزادنا يشيامزآ۵۵٩٩يتست٢٠١٢يريگ هزادنا و شجنس٣١٣٩٧٢١٢٢٠۵۵٧
--رون مايپ١٣٨٧نايدحا دمحميشزوم آداوم و لياسو دربراك و هيهت يشيامزآ۴٨۶٧يتست٢٠١٢يشزومآ داوم دربراك و ديلوت٣٢٣٩٧٢١٢٢٠۵۵٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣٣۶يتاقيقحت هژورپ٣٣٣٩٧٢١٢٢٠۵۵٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يزروراك٣۴٣٩٧٢١٢٢٠۵۶٠
 لعفلا بارعا( نماثلا سردلا : يادتبا ات باتك يادتبا زا١۴۴رون مايپ١٣٨٩هداز مامادمحاديس١ يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵١٠٩يتست٢٠١٢)١( يبرع٣۵٣٩٧٢١٢٢٠۵۶١

دوش هعلاطم ) عراضملا
 )فذحلاب لالعالا ( عبارلا سردلا يادتبا ات باتك يادتبا زا١۴١رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست)١( يبرع٣٩٧٢١٢٢٠۵۶١

دوش هعلاطم
 سردلا( يادتبا ات )فذحلاب لالعا :عبارلا سردلا( يادتبا زا٢٩۴رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست٢٠١٢)٢( يبرع٣۶٣٩٧٢١٢٢٠۵۶٢

.دوش هعلاطم )خساونلا :رشع نماثلا
--رون مايپ١٣٩١نايريصن هلاديتغالب مولع يشيامزآ۴٨٧٨يتست٢٠١٢تغالب مولع٣٧٣٩٧٢١٢٢٠۵۶٣
 ماما هاگشناد١٣٩٣داژن يودهم نيسح دمحمشناد و نيدباتك۵٩٣۶يتست٢٠١٢ديدج مالك٣٨٣٩٧٢١٢٢٠۵۶۴

قداص
 هاگديد ياتثتسا هب ٣۴٨ هحفص ات ٩۵ هحفص ٢ لصف زا٣۵۵

 هعلاطم ٢٨٢ هحفص ات ٢۴٩ هحفص زا ينعي نياتشنگتيو
.دوش

--رون مايپ١٣٩١تشرس ملح شويرپيمومع تشادهب يشيامزآ۵٠٩۵يتست٢٠١٢تسيز طيحم و تشادهب٣٩٣٩٧٢١٢٢٠۵۶۵
--رون مايپ١٣٨٩يديعس زانلگ١مالسا ناهج ينونك عضوهوزج٧١۶۴يتست٢٠١٢مالسا ناهج رصاعم خيرات۴٠٣٩٧٢١٢٢٠۵۶۶
 يمالسا مولع تايلك اب ييانشآ۴١٣٩٧٢١٢٢٠۵۶٧

) نافرع و هفسلف(
 - يمالسا مولع تايلك اب ييانشآ يشيامزآ۵٣٨٧يتست٢٠١٢

نافرع و هفسلف
--رون مايپ١٣٩٠روپ شناد يلع

 - يتديقع( بتاكم اب ييانشآ۴٢٣٩٧٢١٢٢٠۵۶٨
) يسايس

--رون مايپ١٣٩٠يوسوم دمحم ديسنارياو مالسارد يسايس ياھ هشيدنا يشيامزآ۵٣٩٣يتست٢٠١٢

 پاچ زا يكي١٣٨٨يناشاك ضيفيفاص ريسفتباتك٩٠٣١يتست١٢٠١٢ ميرك نآرق يبيترت ريسفت۴٣٣٩٧٢١٢٢٠۵٨۶
دوجوم ياھ

دوش هعلاطم رجح و ميھاربا ، دعر ، فسوي ياھ هروس١٧٢١

 ،ديكاتلا فورح :سداسلا سردلا يادتبا ات باتك ادتبا زا١١٣رون مايپ١٣٩١هدازمامادمحاديس٣يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵٠٧٠يتست٢٣٠١٨ يدربراك وحن۴۴٣٩٧٢١٢٢٠۵٨٧
.دوش هعلاطم هدايزلا فورح ،مسقلا فورح

 باتك رخآ ات "خساونلا :رشع نماثلا سردلا" يادتبا زا۴٧رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست٢ يدربراك وحن٣٩٧٢١٢٢٠۵٨٧
.دوش هعلاطم

--رون مايپ١٣٩٣يدعس داوج دمحمثيدح و نآرق رد )ع( تيب لھا يشيامزآ٩٣٢٠يتست١٠۶ثيدح و نآرق رد )ع( تيبلا لھا۴۵٣٩٧٢١٢٢٠۵٨٨
--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۴۶٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۴٧٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۴٨٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۴٩٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۵٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۵١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۵٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
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