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-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
 )يلاعت قح تمکح( ٢١ ثحب يادتبا ات باتک يادتبا زاباتک ناتسوب١٣٨٣٢٠٠۴ناينما راتخميمالسا هفسلف ينابمباتك٩٩٨۴يتست٢٠١٢يمالسا هفسلف تايلك٢٣٩٧١١٢٢٠١٣٨

.دوش هعلاطم
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يراصنا مساقفوصت و نافرع ينابم يشيامزآ۶٩٧٧يتست٢٠١٢يمالسا نافرع تايلك٣٣٩٧١١٢٢٠١۴۴
 ياهشورو خيراتاب ييانشآ۴٣٩٧١١٢٢٠١۴۵

نآرقريسفت
رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧يکچوک هدازرفعج اضرلعنآرق ريسفت ياهشور و خيرات اب ييانشآ يشيامزآ١٠٧١٣يتست٢٠١٢

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينامز يدهمقالخا هفسلف يشيامزآ۵۵٩٨يتست٢٠١٢قالخا هفسلف۵٣٩٧١١٢٢٠٢٠٩
 ماما هسسوم١٣٨٨٢٠٠٩يبجر دومحميسانش ناسناباتك۶٧۴٩يتست٢٠١۶يسانش ناسنا۶٣٩٧١١٢٢٠٣۵٢

)هر(ينيمخ
.دوش فذح اھ سيونريز و مئامض

رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يداوج نسحميمالسا يقالخا نوتم اب ييانشآ يشيامزآ۵١٩٩يتست٢٠١۶يمالسا قالخا نوتماب ييانشآ٧٣٩٧١١٢٢٠٣۵۴
 ،اھزاين نيمات ،تمحر و تدوم ،هداوناخ ليکشت ياھ لصاايرد١٣٨٨٢٠٠٩ينارهت داشلد يفطصميگداوناخ هريس :مراهچ رتفد،يوبن هريسباتك٩۵۴٧يتست٢٠١۶هداوناخ قالخا٨٣٩٧١١٢٢٠۴۶۵

 يفن لصا و يراگزاس و ارادم ،قفاوت و مھافت ،ميرکت
.دوش هعلاطم تنوشخ

 نابز هب قالخا نوتماب ييانشآ٩٣٩٧١١٢٢٠۴۶٧
يسيلگنا

 Etics in Islamic.Summa Theologica٢.١رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يلامش يلع دمحميسيلگنا نابز هب قالخا نوتم اب ييانشآ يشيامزآ٩٩٣٧يتست٢٠١۶
Philosophy٣.Awsaf al Ishraf۴.jam،al- Saadat۵.A n 

Introducton to Irfan۶.Love in Christianity and Islam
.دوش هعلاطم

.دشاب يم فذح٩ و ٨ ،٧ ياھ لصفلايخ نامسآ١٣٨۵٢٠٠۶ينيرحب هديمحرلسنگ يرھقالخا هفسلف هب ديدج يدمآردباتك٧٩٣٣يتست٢٠١۶قالخا هفسلف تايلك١٠٣٩٧١١٢٢٠۴۶٨
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢) روحم شزومآ ( ١رانيمس١١٣٩٧١١٢٢٠۵٩٣
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢) روحم شزومآ ( ٢رانيمس١٢٣٩٧١١٢٢٠۵٩۴
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٣٣٩٧١١٢٢٠۶١١
 مولع هاگشناد١٣٨۴٢٠٠۵يفرشا روصنميا هفرح راتفر ءوس و يکشزپ قالخاباتك١٠۵۵١يتست٢٠١۶) روحم شزومآ ( يكشزپ قالخا١۴٣٩٧١١٢٢٠۶١۵

 و يکشزپ
ينامرد تامدخ
ناريا

 هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١۵٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 هفسلف يشزومآ نتم(يقالخا لئاسمباتك٧٩٣۶يتست٢٠١۶يبرغركفترد قالخا هفسلف١۶٣٩٧١١٢٣۶٠٠١

)قالخا
 هاگشھوژپ١٣٨٨٢٠٠٨هيوب لآرملاپ لكيام

 گنھرف و مولع
يمالسا

 هسسوم١٣٩۴٢٠١۵يدزي حابصمقالخا هفسلفباتك١١٢۶٠يتست۴٠٣٢مالسا يقالخا ماظن١٧٣٩٧١١٢٣۶٠٢١
 و يشزومآ
 ماما يشھوژپ
ينيمخ

 هسسوم١٣٩٣٢٠١۴يدزي حابصم)١ دلج( نآرق رد قالخاباتك٩٣۶٧يتستمالسا يقالخا ماظن٣٩٧١١٢٣۶٠٢١
 و يشزومآ
 ماما يشھوژپ
ينيمخ

 و يملع١٣٩٠٢٠١١مج ويدخ مامتھا هبيلازغ دمحم ماماتداعس يايميكباتك۶٩٠۵يتست٢٠١۶نافرع و قالخا١٨٣٩٧١١٢٣۶٠٢٢
يگنھرف

 نكر مود دلج و شيوخ سفن تخانش رد ثحبم ١دلج
.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ) تايجنم رد ( ثحبم مراهچ

 ماما هسردم١٣٨۶٢٠٠٧يزاريش مراكم هللا تيآ)لوا دلج( نآرق رد قالخاباتك٧٩٣۴يتست٢٠١۶ميرك نآرق يقالخا تايآ١٩٣٩٧١١٢٣۶٠٢٣
)ع( يلع

 يلع ماما تموکح (دومحم تلود لامجباتك٧٧٠۴يتست٢٠١۶يرادمامز قالخا٢٠٣٩٧١١٢٣۶٠٢۴
)خيرات قفوم تموکح ،)ع(

ايرد١٣٨٢٢٠٠٣ينارهت داشلد يفطصم

 -بضغ -ايند بح -دسح -بجع -اير - سفن داهج ثيداحاءاجر١٣۶٨١٩٨٩)هر( ينيمخ ماما ...ا تيآثيدح لهچباتك٧٩٣٨يتست٢٠١۶يدرف يمالسا قالخا٢١٣٩٧١١٢٣۶٠٢۵
 بولق ماسقا - ساوسو و کش -تبيغ -ربص -ترطف
.دوش هعلاطم

 هسسوم١٣٧٨١٩٩٩يدزي حابصم يقت دمحم٣ دلج نآرق رد قالخاباتك١٠٠٩۵يتست٢٠١۶يعامتجا يمالسا قالخا٢٢٣٩٧١١٢٣۶٠٢۶
 و يشزومآ
 ماما يشھوژپ
ينيمخ

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 رد يتيبرت ياھ شور و ينابم٢٣٣٩٧١١٢٣۶٠٢٧
مالسا

 دلج( يمالسا تيبرت هب هرابود يھاگنباتك٧٨٣٠يتست٢٠١۶
)لوا

هسردم١٣٩٣٢٠١١يرقاب ورسخ
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فطل -يرون يمرك - رويدك - فيس)١(دشر يسانش ناورباتك٧۴٣٣يتست٢٠١۶دشر يسانشناور٢۴٣٩٧١١٢٣۶٠٢٩
يدابآ

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣

تمس١٣٩٠٢٠١١يدابآ فطل نيسح)٢( دشر يسانشناورباتك٧۴٣۴يتستدشر يسانشناور٣٩٧١١٢٣۶٠٢٩
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