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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵ييارس دجسم ديمح)ثرا-تيصو(يقيبطت هقف يشيامزآ٩۵٢۶يتست٢٠١۶يقيبطت هقف٢٣٩٧١١٢٢٠٣٧٧
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٣٣٩٧١١٢٢٠۶٠٩
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۴٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 اي - ركفلاراد١٣٨٣٢٠٠۴رفظم اضردمحم) يبرع نتم ( هقفلا لوصاباتك٨۶١٩يتست١٢٠١۶ هقف لوصا۵٣٩٧١١٢٢٠٧٢٣

ياهپاچ زا يكي
وم

 لمجم ،ديقم و قلطم ،صاخ و ماع ،ميھافم ثحابم
 بابلا يادتبا ات )ثلاثلا دصقملا( هجحلا ثحابم و نيبمو
.دوش هعلاطم )رھاوظلا هيجح( سماخلا

 همكحلاراد١٣٨٠٢٠٠١يراصنا يضترم خيش)يبرع نتم( بساكملا باتكباتك٨٧۴٣يتست١٢٠١۶ هقف۶٣٩٧١١٢٢٠٧٢۴
 - )همالع(
چ زا يكياي

.دوش هعلاطم هالماعملا تاهيبنت ات عيبلا باتک يادتبا زا

 اكردم و ينعم هيهقف هدعاق هئام دعاوقلاباتك٩٠٩٣يتست٢٠١۶يندم هقف دعاوق٧٣٩٧١١٢٢٠٧٢۵
ادروم و

 هعماج -مق١٣٨٧٢٠٠٨يوفطصم مظاك ديس ...ا تيآ
نيسردم

ياهپاچ زا يکي١٣٨٩٢٠١٠يناث ديهشهيهبلا هضورلاباتك١٠٢٢٣يتست٢٠١۶همرحم بساكم٨٣٩٧١١٢٢٠٧٢۶
دوجوم

 )ناويحلا عيب( موس لصف يادتبا ات رجاتم باتک يادتبا زا
.دوش هعلاطم

 لوصا اي يمالسا قوقح طابنتسا ينابمباتك۶۴٢٧يتست٢٠١۶هقف لوصا ينابم٩٣٩٧١١٢٢٠٧٢٧
هقف

نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يدمحم نسحلاوبا

 هعلاطم حاکنلا باتک ياهتنا ات بساکملا باتک يادتبا زاتمس١٣٩٢٢٠١٣يچ هناش ريم مظاکماکحالا تايآباتك١٠١٠١يتست٢٠١۶يندم ماكحالا تايآ١٠٣٩٧١١٢٢٠٧٢٨
.دوش

.دوش هعلاطم ٢١١ هحفص ات ١۵٩ هحفص زادجمA LEVEL AND ASLEVEL LAWMARTIN HUNT١٣٩١٢٠١٢باتك۶٧٠٢يتست١٢٠١۶ يقوقح نوتم١١٣٩٧١١٢٢٠٧٢٩
.دوش هعلاطم ٢ يقوقح نوتم ١۵۵ هحفص ات ٩۵ هحفص زادجمA LEVEL AND ASLEVEL LAWMARTIN HUNT١٣٩١٢٠١٢باتك۶٧٠٢يتست٢٢٠١۶ يقوقح نوتم١٢٣٩٧١١٢٢٠٧٣٠
گارد١٣٨۶٢٠٠٧سمش هللادبعنيداينب هرود ١ يندم يسرداد نييآباتك١٠١٣١يتست٢٠١۶يندم يسرداد نيئآ١٣٣٩٧١١٢٢٠٧٣١
 اي - ركفلاراد١٣٨٣٢٠٠۴رفظم اضردمحم) يبرع نتم ( هقفلا لوصاباتك٨۶١٩يتست٢٢٠١۶ هقف لوصا١۴٣٩٧١١٢٢٠٧۴٨

ياهپاچ زا يكي
وم

 هيجح( باتك رخآ ات )رھاوظلا هيجح( سماخلا بابلا زا
 ، )باحصتسا و حيجارتو لداعت ، هريس ، هرهش ، رھاوظلا
.دوش هعلاطم )سايقلا( نماثلا بابلا ثحب يانثتساب

 همكحلاراد١٣٨٠٢٠٠١يراصنا يضترم خيش)يبرع نتم( بساكملا باتكباتك٨٧۴٣يتست٢٢٠١۶ هقف١۵٣٩٧١١٢٢٠٧۴٩
 - )همالع(
چ زا يكياي

 يلوضفلا عيب يادتبا ات نيدقاعتملا طورش يف مالکلا
.دوش هعلاطم کلاملل

 همكحلاراد١٣٨٠٢٠٠١يراصنا يضترم خيش)يبرع نتم( بساكملا باتكباتك٨٧۴٣يتست٣٢٠١۶ هقف١۶٣٩٧١١٢٢٠٧۵٠
 - )همالع(
چ زا يكياي

 رايخ يادتبا زا و ناويح رايخ يادتبا ات رايخلا يف لوقلا
.دوش هعلاطم نبغ رايخ ناياپ ات نبغ

 همكحلاراد١٣٨٠٢٠٠١يراصنا يضترم خيش)يبرع نتم( بساكملا باتكباتك٨٧۴٣يتست۴٢٠١۶ هقف١٧٣٩٧١١٢٢٠٧۵١
 - )همالع(
چ زا يكياي

.دوش هعلاطم ثحبم ناياپ ات ءادتبا زا ،طرشرايخ ثحبم -١
 اهيلع عقي يتلا طورشلا يف لوقلا ثحبم يادتبا زا -٢
 اھدسافو اهحيحص يلع بترتيام و اهتحص طورش و دقعلا
 طرشلا مكح يف هلاسم ثحبم يادتبا ات ،٣٠١ هحفص
.دوش هعلاطم )٣۴٠ هحفص رخآ ات( ،حيحصلا

٣٠٧ هحفص كشلا يف باتكلا دصاقم نم ثلاثلادصقملا زاينيد تاعوبطم١٣٨١٢٠٠٢يراصنا نيمادمحم نب يضترم١ دلج-لئاسروھ و لوصالادئارفباتك٧٧۵٩يتست٣٢٠١۶ هقف لوصا١٨٣٩٧١١٢٢٠٧۵٢
 رخآ ات لوالا -روما يلع هيبنتلا يغبني و ثحبم لوا ات
.دوش هعلاطم ٣٧٠ هحفص

 ماما هسسوم١٣٨۴٢٠٠۵يناحبس رفعج٢ دلج - هقفلا لوصا يف طيسولاباتك۵٩٠٧يتست۴٢٠١۶ هقف لوصا١٩٣٩٧١١٢٢٠٧۵٣
)ع(قداص
رگيد پاچرھاي

 لوا ات ينعي ٨ دصقم ياهتنا ات )هيلمع لوصا( ٧ دصقم زا
.دوش هعلاطم )ديلقت و داهتجا :همتاخ(

 قاروا( تراجت قوقح زا يليلحت يثحابمباتك٩١٢١يتست٢٠١۶تراجت قوقح٢٠٣٩٧١١٢٢٣١۴٢
 بسک قح ،راداهب قاروا و سروب يراجت
)تراجت اي هشيپ اي

 هاگشھوژپ١٣٩٢٢٠١٣روپ يدبع ميھاربا
 و هزوح
هاگشناد

.دوش هعلاطم يناحتما لئاسم يادتبا ات باتك يادتبا زادجم١٣٨۶٢٠٠٧يديهش)موس دلج(تادهعت و اھدادرارق راثآباتك۶٧٠٣يتست٢٢٠١۶ يندم قوقح٢١٣٩٧١١٢٢٣١۴۴
دوش هعلاطم اهشسرپ يادتبا ات باتک يادتبا زا.دجم١٣٩١٢٠١٢يديهشتادهعت طوقسباتك۶٧٠٩يتست١٢٠١۶ يندم قوقح٢٢٣٩٧١١٢٢٣١۴۵
 يصوصخ للملا نيب قوقح٢٣٣٩٧١١٢٢٣١۴۶

) نيناوق ضراعت(
لوا لصف ،مود لصف يادتبا ات تسخن شخب زا موس لصفنازيم١٣٨۶٢٠٠٧يقوجلس دمحممود دلج يصوصخ للملا نيب قوقحباتك٩٠٩٩يتست٢٠١۶

 مجنپ باتک زا ۴ و ٣ و ٢ و ١ ياھ لصف ،مود شخب زا
.دوش هعلاطم

 يم فذح١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،۶ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵يوريش نيسحلا دبعللملا نيب تراجت قوقحباتك٩١٠٠يتست٢٠١۶للملا نيب تراجت قوقح٢۴٣٩٧١١٢٢٣١۵۴
.دشاب
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