
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرت يعامتجا مولع-٢٢ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتيعامتجا هافر يزير همانرب-١۴ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٢:۴۴ - ١٣٩٧/٠۶/١٠ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانكباشيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩۶
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
 ميھافم- يسانش هعماج ينابم١٢٢٢٠٠٢

٢ يساسا
 يعامتجا مولع هتشر رد يسانشراك عطقم نايوجشناد١٣۵۶ين١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٣١٢٩١۴٩يشواچ نسحدرب نراك يراكمھاب زنديگ ينوتنآيسانش هعماجباتك۶٧١٨يتستيناربج٢٠١٢

 يعامتجا يزير همانرب ، يعامتجا يراكددم ياهشيارگ
 يارب يعامتجا هافر و نواعت و يرگشھوژپ ، هافر و نواعت
 :)٢( يساسا ميھافم - يسانش هعماج ينابم سرد
۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف :دنيامرف هعلاطم ار ريز تاحفص
 يلا ٩١۶ تاحفص ٢١و ٢٠ ياھ لصف ١۵١ يلا ١ تاحفص

يلوبق نايوجشناد .دنيامرف هعلاطم هحفص ٢١٩ً اعمج ٩٨۴
 ينابم سرد يسانش هعماج هتشر دشرا عطقم رد
 زا يكي ناونع هب٢ يساسا ميھافم يسانش هعماج
 تاحفص ۴-٣-٢-١ لوصف دياب هك دشاب يم يناربج سورد
 تاحفص ٢١و ٢٠ ياهلصف دني امن هعلاطمار١۵١ يلا ١

.دنيامن هعلاطمار ٩٨۴ يلا ٩١۶
 تافارحنا يسانش هعماج١٢٢٢٠١۴

يعامتجا
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٣٨٧٧٢٩٣يياراخب دمحايعامتجا تافارحنا يسانش هعماج يشيامزآ۵۵۶٠يتستيناربج٢٠١٢

.دوش فذح ۴ شخب۴۴٨رون مايپ١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٣٨٧٠٧٣٧يبيان گنشوھركيب .لا زرتيعامتجا مولع رد يرظن قيقحت شورهمانسرد۵١٠٢يتستيناربج٣٠١٨يرظن قيقحت شور١٢٢٢٠٢١
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴١۴٠٠١۵٨ينايك هدژمناريا يسانش تيعمج يشيامزآ٨٨٧۶يتستيناربج٢٠١٢ناريا يسانش تيعمج١٢٢٢٠٣۵
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٧٠٧٢٠نافلوم هورگناريا يعامتجا لياسم يسرربهمانسرد۵١٠٣يتستيناربج٣٠١٨ناريا يعامتجا لئاسم يسررب١٢٢٢٠٣۶
 هافر و هعسوترد قيقحت شور١٢٢٢٢٢٨

يعامتجا
)يبيان گنشوھساود ديويديعامتچا تاقيقحترد قيقحت حرطباتك۶٧۴١يتستيرابجا٢٠١۶

 دحتم دومحم) مجرتم
)راتساريو(

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧هاگآ١٣٨٧٢٠٠٨٩۶۴۴١۶٢٧٠۶

 هافر و هعسوترد قيقحت شور١٢٢٢٢٢٨
يعامتجا

 يرظن( يعامتجا مولع رد قيقحت شورباتك٨٨١٧يتستيرابجا
 هياپ رب يساسا رظن ديدجت()يلمع
) مھدزاي تساريو

 مود دلج ۴٩٢-٢٠۵هحفص زا ٧-۶-۵-۴ ياھ لصف:لوا دلج٢١٧۵تمس١٣٩۵٢٠١١٩٧٨٩۶۴۴۵٩۶٢١۶لضاف اضريبب لرا
دوش هعلاطم٨٣٨-۴٩٧هحفص زا ١٢-١١-٩-٨ ياھ لصف

 و تكراشم ياھ هيرظن١٢٢٢٢٢٩
يتكراشم ياهنامزاس

 ياهھاگديد :يزير همانرب ياھ هيرظنباتك١٠۶۵۴يتستيرابجا٣٠٢۴
ديدج و يتنس

-نايعيفر يبتجم-يلالجا زيورپ
يرگسع يلع

--هگآ١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۴٣٢٩٢۶٧۶

--رايزام١٣٩١٢٠١٢٩۶۴۵۶٧۶٣٧١يدھاز داوجدمحميرباربان و هعسوتباتك۵٨۶۵يتستيرايتخا٢٠١۶هعسوت يسانش هعماج١٢٢٢٢٣٠
 هيرظن ياهھاگديد :يعامتجا يرباربانباتك٩٨١١يتستيرابجا٢٠١۶يعامتجا يدنبرشق و يرباربان١٢٢٢٢٣١

رصاعم و كيسالك نازادرپ
 و شوپ هايس دمحمپرگ دراودا

هداز يورغ
--رصاعم١٣٨٧٢٠٠٢٩۶۴٧٢٩٠۶٣

 شخب ياهنامزاسو اهتسايس١٢٢٢٢٣٨
يمومع

 نيمات شھوژپ١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨۶٠٠۵۵۴۶۵۵٢يقداص و يديعسروم كيلب نكيعامتجا يراذگتسايس رب يا همدقمباتك۵٩١٧يتستيرايتخا٢٠١۶
يعامتجا

.دوش هعلاطم ١٢ و ١٠ ،٩ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ، ١ ياھ لصف٢١۶٩

 هافر لئاسمو اهنامزاس رانيمس١٢٢٢٢٣٩
ناريا يعامتجا

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرابجا٢٠١۶

 هافر ياهتسايسواھ هيرظن١٢٢٢٢۴٠
يعامتجا

 يعامتجا ياھ تسايس هافر هيرظنباتك٩٨١٨يتستيرابجا٣٠١۶
تسيچ

 ماگ تاراشتنا١٣٨۵٢٠٠۶٩٧٨٩۶۴۶٩٢٣٣٨۶روپنويامھ زمرھكيرتپزتيف ينوت
 شرافس هب ون
يلاع هسسوم
 نيمات شھوژپ
يعامتجا

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٧٨

ينااسر كمك ياهمتسيس دركراك١٢٢٢٢۴١
ديدجو يتنس

 هعسوترد يتلود ريغ ياهنامزاس شقنباتك٩٨١٩يتستيرابجا٢٠١۶
رادياپ

--رايزام١٣٨٨٢٠٠٩٩٧٨٩۶۴۵۶٧۶٩٠٠يدھاز داوجدمحم

 نيرسن مثيم و نايسابع هللا تزعهافر داصتقاباتك١٠٢٧١يتستيرايتخا٢٠١۶هافرداصتقا١٢٢٢٢۴۵
تسود

 هحفص زا( ۶ ،)٨٨ هحفص ات ٨١ هحفصزا( ٣ ياھ لصف٢٣٣١ملعرون١٣٩١٢٠١٢٩٧٨۶٠٠١۶٩٠٧۶١
 ،٩ ،)لصف رخآ ات ١٩٧ هحفص زا( ٧ ،)۶ لصف رخآات ١۵۴
 فذح ١۵ و ١۴ ،١٢ ،)٢٩٩ ات ٢٨٨ هحفص زا( ١١ ،١٠
.دوش

يلاع هسسوم١٣٩۵٢٠١۶٩٧٨٩۶۴۶٩٢٣٨٨١نايشواچ نسحويدروبريپداصتقا يعامتجا ياھ راتخاسباتك١٠۶۵۵يتستيرابجا٢٠١۶هافر و يعامتجا راتخاس١٢٢٢٢۵۵
 نيمات شھوژپ
يعامتجا

--

 يزير همانرب ياهكينكتو اهشور١٢٢٢٢۵۶
يعامتجا هافر

تخانش زا يمومع هزوح ردد يزير همانربباتك٩٨٢٢يتستيرابجا٢٠١۶
لمع ات

و نكسم ترازو١٣٨٧٢٠٠٨٩٧٨۶٠٠٩٠١٨٢٨۴يماوقا فراعنم ديرف ناج
يزاسرهش

.دوش هعلاطم ٢ و ١ياھ شخب۴٣٩

.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ،٩ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٣١۵ريوك١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴٢١۴٠٢٨٢يدمحا بوقعيلزلو نيتسيرك،تراهلگنيا دلانوريساركومد و يگنھرف رييغت ،يزاسونباتك٧٨٢۶يتستيرابجا٢٠١۶يعامتجا هافر يگنھرف طيارش١٢٢٢٢۵٧
--تمس١٣٩٢٢٠١٣٩٨٧٩۶۴۵٣٠٢٠١۴يقارع هللا تزع ديسراك قوقحباتك٨۴۵۴يتستيرايتخا٢٠١۶يعامتچا هافر قوقح١٢٢٢٢۵٨
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت (رانيمس١٢٢٢٢۵٩
 شيامآ و يا هقطنم يزير همانرب١٢٢٢٢۶٠

)روحم شزومآ(نيمزرس
 اهيروئت( يا هقطنم هعسوت و يزير همانربباتك٨۶۴٧يتستيرايتخا٢٠١۶

)اهكينكت و
--نيبشوخ١٣٨٩٢٠١٠٩۶۴٧١٩۴١٣٧يرتنالك
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نيمسا




