
اھ هرود يمامت : هرودهتسويپان يسانشراك - ٣ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرت تايهلا_٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرتيبرع -ينيد شزومآ_٧۴ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۵:٠٧ - 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

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو٢٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٣٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۴٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۵٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴

) 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 هشيدنا۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--اردص١٣٩٢يرهطم يضترم ديهش)ع(راهطا همئا هريس رد يريسباتك۵٧٧٢يتست٢٠١٢)ع( نيموصعم هريس رد قالخا٧٣٩٧٢١٢٢٠۴٩٣
--رون مايپ١٣٨٧هدازربكا دمحامالسا رد يسرداد نيئآهمانسرد۵٠٧٩يتست٢٢٠١٢ ماكحا و هقف٨٣٩٧٢١٢٢٠۴٩۴
--رون مايپ١٣٨٩يدمحم رصانيمالسا هفسلف و مالك خيراتهوزج٧٠۵٩يتست٢٠١٢يمالسا هفسلف و مالك خيرات٩٣٩٧٢١٢٢٠۴٩۵
 و شزومآ رد تيريدم و نامزاس١٠٣٩٧٢١٢٢٠۴٩۶

شرورپ
 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨١١رون مايپ١٣٩١دنب هقالع يلعيشزومآ تيريدم تامدقميعطق۶٩٧٣يتست٢٠١٢

.دوش هعلاطم ١٧ و ١۶ ،١۵ ،١۴
 رد يا هنايار ياھرازفا مرن دربراك١١٣٩٧٢١٢٢٠۴٩٧

يبرع و نآرق ينيد شزومآ
 هدكشناد١٣٨٩ينيسح ديمح ديسيا هنايار قيقحت شورهوزج٨١۵١يتست٢٠١٢

 مولع يزاجم
ثيدح

--

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢قالخا ملع١٢٣٩٧٢١٢٢٠۴٩٨
 پاچ زا يكي١٣٨٨يناشاك ضيفيفاص ريسفتباتك٩٠٣١يتست٢٠١٢)٢( ميرك نآرق ريسفت١٣٣٩٧٢١٢٢٠۴٩٩

دوجوم ياھ
دوش هعلاطم رجح و ميھاربا ، دعر ، فسوي ياھ هروس١٧٢١

--رون مايپ١٣٩١يلضفا يياسوم يلع١ مالكهمانسرد۵۶۵٧يتست٢٠١٢)١( يمالسا مالك١۴٣٩٧٢١٢٢٠۵٠٠
 لعفلا بارعا( نماثلا سردلا : يادتبا ات باتك يادتبا زا١۴۴رون مايپ١٣٨٩هداز مامادمحاديس١ يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵١٠٩يتست٢٠١٢)٣( يبرع نابز١۵٣٩٧٢١٢٢٠۵٠١

دوش هعلاطم ) عراضملا
 )فذحلاب لالعالا ( عبارلا سردلا يادتبا ات باتك يادتبا زا١۴١رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست)٣( يبرع نابز٣٩٧٢١٢٢٠۵٠١

دوش هعلاطم
--رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٣٠١٨شرورپ و شزومآ هفسلف و لوصا١۶٣٩٧٢١٢٢٠۵٠٢
يريگداي لئاسم هعلاطم و يحارط١٧٣٩٧٢١٢٢٠۵٠٣

شزومآ و
--رون مايپ١٣٩١عراز نيسحيريگداي يسانشناور يشيامزآ۵٢٧١يتست٣٠١٢

 نيسحدمحمديس همالعنازيملا ريسفتباتك٩٠٣٢يتست٢٠١٢)٣( ميرك نآرق ريسفت١٨٣٩٧٢١٢٢٠۵٠۴
يئابطابط

 يوسوم رقابديس
ينادمھ

 تاراشتنا رتفد١٣٨٨
 يمالسا
 هب هتسباو
 هعماج
 هزوح نيسردم
مق هيملع

هعلاطم )نونمؤم هروس(١۵ دلج زا و )جح هروس(١۴ دلج زا١٧٢٢
دوش

--رون مايپ١٣٩١يرصن هللادبع٢مالكهمانسرد۴٨٧٠يتست٢٠١٢)٢( يمالسا مالك١٩٣٩٧٢١٢٢٠۵٠۵
--رون مايپ١٣٩٠ينامز يدهم١ برغ هفسلف خيرات يشيامزآ۵٢٠٧يتست٢٠١٢برغ هفسلف خيرات٢٠٣٩٧٢١٢٢٠۵٠۶
 سردلا( يادتبا ات )فذحلاب لالعا :عبارلا سردلا( يادتبا زا٢٩۴رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست٢٠١٢)۴( يبرع نابز٢١٣٩٧٢١٢٢٠۵٠٧

.دوش هعلاطم )خساونلا :رشع نماثلا
.دوش هعلاطم يناعم شخب۴٧٨رون مايپ١٣٩١نايريصن هلاديتغالب مولع يشيامزآ۴٨٧٨يتست٢٠١٢)١( يغالب مولع٢٢٣٩٧٢١٢٢٠۵٠٨
 ماما هاگشناد١٣٩٣داژن يودهم نيسح دمحمشناد و نيدباتك۵٩٣۶يتست٢٠١٢ديدج مالك٢٣٣٩٧٢١٢٢٠۵٠٩

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

 هعلاطم ٢٨٢ هحفص ات ٢۴٩ هحفص زا ينعي نياتشنگتيو
.دوش

 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢٠١٢يتيبرت مولع رد قيقحت شور٢۴٣٩٧٢١٢٢٠۵١٠
يتيبرت مولع

.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨رون مايپ١٣٩٢روالد يلع

.دوش هعلاطم عيدب و نايب شخب۴۶٢رون مايپ١٣٩١نايريصن هلاديتغالب مولع يشيامزآ۴٨٧٨يتست١٠۶)٢( يغالب مولع٢۵٣٩٧٢١٢٢٠۵١١
--رون مايپ١٣٩٢يكمارق زرمارف دحا٢قطنمهمانسرد۵١۵۶يتست٢٠١٢)٢( قطنم٢۶٣٩٧٢١٢٢٠۵١٢
 ات ٩١ هحفص زا ٣ شخب ،۶٣ هحفص ات ٣ هحفص زا ١ شخب۴٣٨سمرھ١٣٨۴شنمدار دمحم ديسيبرعرثن نوتم ي هديزگربباتك۶١٩۶يتست٢٠١٢)٣( يبرع نوتم٢٧٣٩٧٢١٢٢٠۵١٣

 هعلاطم ٢١٧ ات ١۵٩ هحفص زا ۵ شخب و ١٢٣ هحفص
.دوش

.دوش هعلاطم )هناگھد تالوقم( ٢٠٢ هحفص ات ١ هحفص زا٢٣٢ركفلاراد١٣٨٩يناوريش يلعهفسلف تايلكباتك۶٧٩٣يتست٢٠١٢)٢( يمالسا هفسلف٢٨٣٩٧٢١٢٢٠۵١۴
،مسقلا فورح ،ديكاتلا فورح:سداسلا سردلا : يادتبا زا۵٧رون مايپ١٣٩١هدازمامادمحاديس٣يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵٠٧٠يتست٢٠١٢)۵( يبرع نابز٢٩٣٩٧٢١٢٢٠۵١۵

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات هدايزلا فورح
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اھ هرود يمامت : هرودهتسويپان يسانشراك - ٣ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرت تايهلا_٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرتيبرع -ينيد شزومآ_٧۴ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۵:٠٧ - 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
 _ راكفا لداضريلعنآرق بارعاهمانسرد۵٠٩٩يتست٢٠١٢يبرع وحن و فرص نيرمت٣٠٣٩٧٢١٢٢٠۵١۶

هدازمامادمحاديس
--رون مايپ١٣٨٩

 -نايمولظم ديعس -يبلاط ديعسيسرد يزير همانرب لوصا يشيامزآ۵۴٩۴يتست٢٠١٢يسرد يزير همانرب ينابم٣١٣٩٧٢١٢٢٠۵١٧
فيص نسح دمحم

--رون مايپ١٣٩١

 ياوتحم ليلحت و سيردت شور٣٢٣٩٧٢١٢٢٠۵١٨
ييامنھار هرود ينيد بتك

 مولع رد شھوژپ يلمع و يرظن ينابمباتك۶٩٢٩يتست٢٠١٢
 و رظنديدجت اب(يعامتجا و يناسنا
)تافاضا

--دشر١٣٩۴روالد يلع

 ياوتحم ليلحت و سيردت شور٣٣٣٩٧٢١٢٢٠۵١٩
ييامنھار هرود نارق بتك

 يدهمديس ،يرقاب سنوينآرق شزومآباتك٨١۵٢يتست٢٠١٢
 نيسحدمحمديس،فيس
ليكو دوعسم،يرقابريم

 و پاچ تکرش١٣٩١
ياھ باتک رشن
يسرد

--

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات )هناگھد تالوقم( ٢٠٢ هحفص زا٢٧١ركفلاراد١٣٨٩يناوريش يلعهفسلف تايلكباتك۶٧٩٣يتست٢٠١٢)٣( يمالسا هفسلف٣۴٣٩٧٢١٢٢٠۵٢٠
--رون مايپ١٣٩١راعش رفعج٣ يبرع يناوخ نتمهمانسرد۶٩٧۶يتست١٠۶)۴( يبرع نوتم٣۵٣٩٧٢١٢٢٠۵٢١
 - يمالسا مولع تايلك اب ييانشآ يشيامزآ۵٣٨٧يتست٢٠١٢يمالسا نافرع تايلك٣۶٣٩٧٢١٢٢٠۵٢٢

نافرع و هفسلف
--رون مايپ١٣٩٠روپ شناد يلع

 لبق برع نايدا( ٧ لصف ،لصف مامت )ميدق نايدا ( ٣لصف١٢٢۶تمس١٣٩١يقيفوت نيسحگرزب نايدا اب ييانشآباتك٧٢٧٠يتست٢٠١٢يهلا نايدا اب ييانشا٣٧٣٩٧٢١٢٢٠۵٢٣
١٢ :ياهتمسق )تيدوهي( ٨ لصف ،لصف مامت )مالسازا
 روهظ راظتنا ( ١۴ و )دوهي ياھ هقرف( ١٣ و )دوهي دايعا(
 ياسيع( ٩ :ياھ تمسق )تيحيسم( ٩ لصف ،)احيسم
 رد تيحيسم( ١٣ و )يمالك  فالتخا زورب( ١٢ و )يبالقنا
 )اھ پاپ( ١۵ و )نايسراپ قشمرس )ع(حيسم( ١۴ و )مور
 باتك رابتعا( ١٨ و )يحيسم ياھ ماظنرياس( ١۶ و
)اسيلك رد ييادج ( ٢٢ و )تيحيسم دايعا( ٢١ و )سدقم
 حالصا( ٢۶ و )يياسيلك  ياھاروش( ٢۵ و )تينابھر( ٢۴ و
 حيسم يسيع ترضح تشگزاب قوش( ٢٨ و )يبھذم
.دوش فذح )نايداو مالسا ( ١٠ لصف ،))ع(

 يادتبا ات( موس راتفگ و لماک روطب مود و لوا ياھراتفگ٢١۴٠ريذپشناد١٣٩۵يردص دمحمديسلوصاو هقف يدابمباتك۶٩۴٨يتست٢٠١٢لوصا و هقف يدابم٣٨٣٩٧٢١٢٢٠۵٢۴
.دوش هعلاطم )مراهچ شخب

 ياوتحم ليلحت و سيردت شور٣٩٣٩٧٢١٢٢٠۵٢۵
ييامنھار هرود يبرع بتك

يميرك مساق -هداز يقتم يسيعيبرع سيردت شورباتك٨١۵٣يتست٢٠١٢
 نيسح - يجاح ريم اضر ديمح -
مدقم روپ مساق

 و پاچ تکرش١٣٩١
ياھ باتک رشن
يسرد

--

--رون مايپ١٣٨٣يبلح رغصا يلعيسراف بدا رد ثيدح و نآرق ريثات يشيامزآ۴٨۴٣يتست٢٠١٢يسراف بدا رد يمالسا فراعم۴٠٣٩٧٢١٢٢٠۵٢٧
--رون مايپ١٣٩١فيس ربكا يلعيتيبرت يسانش ناوريعطق۵۶۵٨يتست٢٠١٢يتيبرت يسانشناور۴١٣٩٧٢١٢٢٠۵٢٩
 داوم دربراك و ديلوت يحارط۴٢٣٩٧٢١٢٢٠۵٣١

يشزومآ
--رون مايپ١٣٨٧نايدحا دمحميشزوم آداوم و لياسو دربراك و هيهت يشيامزآ۴٨۶٧يتست٢٠١٢

 تفرشيپ يريگ هزادنا و شجنس۴٣٣٩٧٢١٢٢٠۵٣٢
يليصحت

--رون مايپ١٣٩٢فيس ربكا يلعيتيبرت مولع رد شجنس و يريگ هزادنا يشيامزآ۵۵٩٩يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩١تشرس ملح شويرپيمومع تشادهب يشيامزآ۵٠٩۵يتست٢٠١٢تسيز طيحم و تشادهب۴۴٣٩٧٢١٢٢٠۵۶۵
--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۴۵٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۴۶٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۴٧٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

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 گنھرف۴٨٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۴٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۵٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۵١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۵٢٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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