
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت تايهلا-٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتثيدح و نآرق مولع-يمالسا فراعمو تايهلا-۴٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:١٧ - ١٣٩٧/٠۶/١٣ :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
راشتنا

 راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
 )يلاجر عماوج ( موس لصف يادتبا ات باتك يادتبا زاتمس١٣٩٢٢٠١٣شياتس نامحر مظاكدمحمهعيش يلاجر بتك اب ييانشآباتك٧٢٧٢يتست٢٠١٢لاجر ملع تايلك٢٣٩٧١١٢٢٠١٨٧

دوش هعلاطم
 لھاو هعيش يثيدح عماوجاب ييانشآباتك۵٨٩٩يتست٢٠١٢يثيدح عماوج٣٣٩٧١١٢٢٠١٩۶

تنس
 يناهجزكرم١٣٨۵٢٠٠۶يريصن يلع

يمالسا مولع
 مود شخب ،۴ لصف لوا شخب ،١ لصف يتامدقم شخبريوك١٣٨٨٢٠٠٩فراعم ديجمثيدح يمومع خيراتباتك٨۶۶٠يتست٢٠١۶ثيدح خيرات۴٣٩٧١١٢٢٠٣٨۴

.دوش هعلاطم ۵و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
ياهپاچ زا يكي١٣٠٠١٩٢١يسربط خيش)يبرع نتم(نايبلا عمجمباتك٨٧۶۴يتست١٢٠١۶ نآرقريسفت۵٣٩٧١١٢٢٠٣٨۵

دوجوم
.دوش هعلاطم ديدح و هعقاو ، نمحرلا ، رمق ياھ هروس

 هعلاطم لوزنلا بابسا يادتبا ات نآرقلا مولع يادتبا زاديهمت١٣٠٠١٩٢١تفرعم يداھدمحم)١دلج(نآرقلا مولع يفديهمتلاباتك٨۶٣١يتست١٢٠١۶ ينآرق مولع۶٣٩٧١١٢٢٠٣٨۶
.دوش

 و تمس١٣٨٧٢٠٠٨يدوعسم يداهلا دبعثيدح مهف شورباتك٩١٠٩يتست٢٠١٢ثيدحلا هقف٧٣٩٧١١٢٢٠٣٨٧
 مولع هدكشناد
ثيدح

.دوش هعلاطم ٢۶٢ هحفص )١( تسويپ ات ۶٠ هحفص زا

 تساريو(نآرق تادرفم شناد رب يدمآ ردباتك١٠٠٩٨يتست١٢٠١۶ نآرق تادرفم٨٣٩٧١١٢٢٠٣٨٨
)مود

 هاگشھوژپ١٣٩۵٢٠١١ينيسح بيط دومحم ديس
 و هزوح
هاگشناد

 و تلاسر رما(مراهچ دلج -نآرقلا ميھافمباتك٨٧٨٠يتست٢٢٠١۶ نآرقريسفت٩٣٩٧١١٢٢٠٣٨٩
)نآ تاهبش

 ماما هسسوم١٣٠٠١٩٢١يناحبس رفعج
)مق()ع(قداص

"ميرك نآرقلا يف هيدمحملا هلاسرلا رجا" لوا ٢٩ هحفص زا
 يبنلا" لوا ١٧۵ هحفص زا و "يناثلا ماقملا" ۵۶ هحفص ات
 يف هعافشلا" ٣٠١ هحفص ات "ميرك نآرقلا يف عيفشلا
.دوش هعلاطم "يبرعلا بدالا

 يرثاح يدهمديسيطويس رکب يبا يب نمحرلادبعمود دلج نآرقلا مولع يف ناقتالا همجرتباتك۶۵٨۵يتست٢٢٠١۶ ينآرق مولع١٠٣٩٧١١٢٢٠٣٩٠
ينيوزق

 يادتبا ات )نآرق قوطنم و موهفم رد(مھاجنپ عون يادتبا زاريبكريما١٣٩١٢٠١٢
.دوش هعلاطم )نآرق عيادب رد(متشھ و هاجنپ عون

 مود دلج زا و )۴١٨ ات٢٩۵ هحفصزا(۶ لصف لوا دلج زامق ديهمت١٣٠٠١٩٢١تفرعم يداھ دمحمنارسفم و ريسفتباتك٨۶٧٢يتست٢٠١۶يريسفت ياهشور١١٣٩٧١١٢٢٠٣٩١
.دوش هعلاطم)١٣٨ ات ١٧ هحفص زا(٩لصف

رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يناتسين رصان٣ ينآرق مولعهوزج١٠٠٩٩يتست٣۴٠٣٢ ينآرق مولع١٢٣٩٧١١٢٢٠٣٩٢
.دوش هعلاطم دمحلا هروس ريسفت شخب لوالا ءزجلا زامق ديهمت١٣٠٠١٩٢١تفرعم يداھ دمحم)لوالا ءزجلا( عماجلا يرثالا ريسفتلاباتك٨۶٣٠يتست٣٢٠١۶ نآرقريسفت١٣٣٩٧١١٢٢٠٣٩٣
 تکرش١٣٩۵٢٠١۶مارآ دمحاوستوزيا وکيهيشوتنآرق رد ناسنا و ادخباتك١١٢٣٧يتست٢٢٠١۶ نآرق تادرفم١۴٣٩٧١١٢٢٠٣٩۴

 يماهس
راشتنا

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 )نامثع نامز رد فحاصم ندرك يكي(١١ لصف يادتبا زاريبكريما١٣٩٠٢٠١١رايمار دومحمنآرق خيراتباتك۶۵٧٨يتست٢٠١۶نآرق خيرات١۵٣٩٧١١٢٢٠٣٩۵
.دوش هعلاطم ۶۵٩ هحفص )تاقحلم( يادتبا ات ۴٠٧ هحفص

تمس١٣٩٢٢٠١٣تفرعم يداھ دمحمنآرق خيراتباتك٧٣۵۶يتست٢٠١۶)١(نآرق خيرات١۶٣٩٧١١٢٢٠۴٨٠
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢نايريصن هلاديتغالب مولع يشيامزآ۴٨٧٨يتست٢٠١۶يغالب مولع١٧٣٩٧١١٢٢٠۴٨١
 تاحلطصم يھوژپ زاب-ثيدحلا هياردباتك٧۴١٢يتست٢٠١۶ثيدحلا هيارد١٨٣٩٧١١٢٢٠۴٨٢

نيقيرف هاگن رد يثيدح
 هعلاطم باتك رخآ ات ) ربخ تاميسقت( ٣ لصف يادتبا زاتمس١٣٩٢٢٠١٣يسيفن يداش

دوش
 پاچ زا يكي١٣٨٨٢٠٠٩يناشاك ضيفيفاص ريسفتباتك٩٠٣١يتست١٢٠١۶ميرك نآرق يبيترت ريسفت١٩٣٩٧١١٢٢٠۴٨٣

دوجوم ياھ
دوش هعلاطم رجح و ميھاربا ، دعر ، فسوي ياھ هروس

 يا هزات شور(نآرق مايپباتك٨۶۵٣يتست١٢٠١۶ميرك نآرق يعوضوم ريسفت٢٠٣٩٧١١٢٢٠۴٨۴
موسدلج )نآرق يعوضومريسفترد

 مامالا هسردم١٣٧٧١٩٩٨يزاريش مراكمرصان
نينموملاريما
)ع(

٢۵٩ هحفص ديحوت ياھ هخاش ثحبم لوا ات باتک لوا زا
.دوش هعلاطم

 نارسفم)لوا دلج( يريسفت بتاكمباتك٧۵٢۵يتست١٢٠١۶نآرق ريسفت ياهشورو بتاكم٢١٣٩٧١١٢٢٠۴٨٧
 ريسافت و ضحم يياور بتكم ،نيتسخن
ضحم يياور

 و تمس١٣٩٢٢٠١٣يياباب ربكا يلع
 هاگشھوژپ
 و هزوح
هاگشناد

 بتاكم( مود شخب يادتبا ات باتك همدقم يادتبا زا
.دوش هعلاطم )ريسافت و يريسفت

 رد ديدج ثحابم عوضوم اب رانيمس٢٢٣٩٧١١٢٢٠۵٩۵
) روحم شزومآ (نآرق مولع

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

يلاجر يارآ يسررب و دقن٢٣٣٩٧١١٢٢٠۵٩۶
) روحم شزومآ (

 پاچ(لاجر ملع لوصا اب ييانشآباتك١٠۵۵٣يتست٢٠١۶
)ديدج شياريو،موس

 مولع هاگشناد١٣٩۵٢٠١٢يربلد يلع ديس
يوضر يمالسا

 عماوج(مراهچ راتفگ يادتبا ات ٣ لصف و٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم )لاجر

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢۵٣٩٧١١٢٢٠۶۵٩
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت تايهلا-٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتثيدح و نآرق مولع-يمالسا فراعمو تايهلا-۴٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:١٧ - ١٣٩٧/٠۶/١٣ :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
راشتنا

 راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 دمحم ،يجان نيما يداھ دمحميجراخ نابزهوزج١٠١٠٠يتست٢٠١۶يجراخ نابز٢۶٣٩٧١١٢٢۵٠۵٩
روپ يعناص نسح

.دشاب يم فذح تاهباشتم و راربا تمسق روکذم هوزج زارون مايپ١٣٩۵٢٠١۶
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