
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت قوقح-٢٣ : يشزومآ هورگ
٣٨٧٢ : نوناق لامعا مرتيصوصخ قوقح-٣٣ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:١٨ - ١٣٩٧/٠۶/١١ :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
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 ميھاربا- يمشاھ دمحا ديستيکلام و لاوما قوقحباتك٩۴۵٢يتست٢٠١٢تيكلامو لاوما٢ يندم قوقح٣٣٩٧١١٢٢٣٠٢٧

هداز يقت
دجم١٣٩٢٢٠١٣

 دعاوق :يندم قوقح يتامدقم هرودباتك۶٨۶۶يتست٣٠١٨اھدادرارق تايلك٣ يندم قوقح۴٣٩٧١١٢٢٣٠٣٢
اھدادرارق يمومع

نازيم١٣٨٩٢٠١٠ييافص نيسح ديس

 تمسق نيعمدوقع۶ يندم قوقح۵٣٩٧١١٢٢٣٠۴٧
) فلا(

 - عيب( ١ نيعم دوقع :۶ يندم قوقحباتك۶٧٠٨يتست٣٠١٨
)حلص - ضرق - هلاعج - هراجا - هضواعم

دجم١٣٩١٢٠١٢يديهش يدهم

 دلج نيداينب هرود :يندم يسرداد نييآباتك٩٠٨٣يتست٣٢٠١٢ يندم يسرداد نييآ۶٣٩٧١١٢٢٣٠۵٣
موس

کارد١٣٨٧٢٠٠٨سمش ..ا دبع

 ضبق،هتفس ،تارب( تراجت قوقحباتك٧٣٩٨يتست٣٢٠١٢ تراجت قوقح٧٣٩٧١١٢٢٣٠۵۶
)كچ و لماح هجو رد دانسا، رابنا

تمس١٣٩۵٢٠١٣ينيكسا اعيبر

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يميرك سابعاوعد تابثا هلدا يشيامزآ۵۵۵٢يتست٢٠١٢يوعد تابثا هلدا٨٣٩٧١١٢٢٣٠۶٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدجم١٣٩٢٢٠١٣يورسخ نسحيدير .يا ديويدقوقح هفسلفباتك٩۵٢۴يتست١٠٨قوقح هفسلف٩٣٩٧١١٢٢٣١١٨
مامالا هسسوم١٣٨٩٢٠١٠يناحبس ...ا تيآطيسولاباتك٩٠٩۴يتست٢٢٠١۶ هقف لوصا١٠٣٩٧١١٢٢٣١۴٠

)ع( قداصلا
يف همتاخ يادتبا ات هيلمعلا لوصالا يف عباسلا دصقملا زا
.دوش هعلاطم ديلقتلا و داهتجالا

 يملع عمجم١٣٨٨٢٠٠٩يراصنا يضترم خيشنيدقاعتم طورش بساكملاباتك٨۶٣٩يتست٢٢٠١۶ هقف نوتم١١٣٩٧١١٢٢٣١۴١
دجم يگنھرفو

زا و ١٢٠ هحفص ات ٧١ هحفص زا و ۶٣ هحفص ات ٧ هحفص زا
.دوش هعلاطم ٢٨۶ هحفص ات ٢٣٩ هحفص

 قاروا( تراجت قوقح زا يليلحت يثحابمباتك٩١٢١يتست٢٠١۶تراجت قوقح١٢٣٩٧١١٢٢٣١۴٢
 بسک قح ،راداهب قاروا و سروب يراجت
)تراجت اي هشيپ اي

 هاگشھوژپ١٣٩٢٢٠١٣روپ يدبع ميھاربا
 و هزوح
هاگشناد

 دلج)هتفرشيپ هرود( يندم يسرداد نييآباتك٧٩٧٨يتست٢٠١۶يندم يسرداد نييآ١٣٣٩٧١١٢٢٣١۴٣
مود

.دوش هعلاطم ناونع يليلحت تسرهف يادتبا ات ٣ لصف زاگارد١٣٩٢٢٠١٣سمش ..ادبع

.دوش هعلاطم يناحتما لئاسم يادتبا ات باتك يادتبا زادجم١٣٨۶٢٠٠٧يديهش)موس دلج(تادهعت و اھدادرارق راثآباتك۶٧٠٣يتست٢٢٠١۶ يندم قوقح١۴٣٩٧١١٢٢٣١۴۴
دوش هعلاطم اهشسرپ يادتبا ات باتک يادتبا زا.دجم١٣٩١٢٠١٢يديهشتادهعت طوقسباتك۶٧٠٩يتست١٢٠١۶ يندم قوقح١۵٣٩٧١١٢٢٣١۴۵
 يصوصخ للملا نيب قوقح١۶٣٩٧١١٢٢٣١۴۶

) 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

تمس١٣٩٢٢٠١٣يميحر ...ا بيبح و ييافص)دادرارق زا جراخ تامازلا(يندم تيلوئسمباتك٩۵۴٣يتست٢٠١۶يندم تيلوئسم١٧٣٩٧١١٢٢٣١۴٧
۵٠ هلاوح و هعيدو نامض رارقا تكرش هلاعج ثحابميرشان رھ١٣٨٧٢٠٠٨يناث ديهشهعمل حرش يبرع يلصا نتمباتك٨٧۶١يتست١١٠٨ هقف نوتم١٨٣٩٧١١٢٢٣١۴٨

.دوش هعلاطم هحفص
مامالا هسسوم١٣٨٩٢٠١٠يناحبس ...ا تيآطيسولاباتك٩٠٩۴يتست١١٠٨ هقف لوصا١٩٣٩٧١١٢٢٣١۴٩

)ع( قداصلا
 يف ثلاثلا دصقملا ياهتنا ات رماوالا يف لوالا دصقملا زا
.دوش هعلاطم ميھافملا

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٠٠٧/Essential contract lawMonahan١٣٨۵٢٠٠۶Routedgeباتك٨۵١۵يتست٢٠١۶هجراخ نابز هب يقوقح نوتم٢٠٣٩٧١١٢٢٣١۵٠
 اكردم و ينعم هيهقف هدعاق هئام دعاوقلاباتك٩٠٩٣يتست٢٠١۶هقفدعاوق٢١٣٩٧١١٢٢٣١۵١

ادروم و
 هعماج -مق١٣٨٧٢٠٠٨يوفطصم مظاك ديس ...ا تيآ

نيسردم
.دوش هعلاطم١٠ و ٩ ،٨ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣يوريش نيسحلا دبعيللملا نيب يراجت يروادباتك٩٨٨۴يتست٢٠١۶يللملا نيب ياهيرواد٢٢٣٩٧١١٢٢٣١۵٢
 مود شخب زا مود لصف ات تسخن شخب زا مود لصفدجم١٣٩٢٢٠١٣هداز يقت ميھارباييايرد لقن و لمح قوقحباتك٩۵۴۴يتست١٠٨ييايرد قوقح٢٣٣٩٧١١٢٢٣١۵٣

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

.دشاب
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٨رانيمس٢۵٣٩٧١١٢٢٣١۵۵
.دوش هعلاطم موس شخب زا لوا لصف و مود شخبنازيم١٣٨٢٢٠٠٣يناجنز ديمعيقيبطت يمالسا قوقح رب يدماردباتك۶٨۶٢يتست٢٠١۶يقيبطت يمالسا قوقح٢۶٣٩٧١١٢٢٣١۵٨
دجم١٣٩١٢٠١٢دار يحلاص دمحميئاضق ءارآ شراگن نييآباتك۶٧٠۴يتست٢٠١۶يياضق ءارآ شراگن نييآ٢٧٣٩٧١١٢٢٣١۵٩
 ات (١٣٠هحفص ات باتک يادتبا زا يمومع دعاوق:لوا دلجنازاس رکف١٣٩۶٢٠١٧يرجاهم يلعيندم ماکحا يارجا همانشنادباتك١١٠٨۴يتست٢٠١۶دانساو ماكحا يارجا٢٨٣٩٧١١٢٢٣١۶٠

 ات (٢١۵ هحفص ات )٢۴ هدام زا(١٧۵ هحفص زا و )١٢هدام
 هدام ات (٣۶٧هحفص ات )٣۴ هدام زا(٢٣٣هحفص زا و)٣١هدام

.دوش هعلاطم)۴٨
يسودرف١٣٩٠٢٠١١يتاوامس هللا تمشحيتراجت تباقر قوقحباتك٧٩٨١يتست٢٠١۶يراجت تباقر قوقح٢٩٣٩٧١١٢٢٣١۶١
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت قوقح-٢٣ : يشزومآ هورگ
٣٨٧٢ : نوناق لامعا مرتيصوصخ قوقح-٣٣ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:١٨ - ١٣٩٧/٠۶/١١ :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

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۶۴) روحم شزومآ (رانيمس٣٠٣٩٧١١٢٢٣١٩٩
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٣١٣٩٧١١٢٢٣٢٠٢

روحم شزومآ
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢

 شزومآ(يقيبطت يندم قوقح٣٢٣٩٧١١٢٢٣٢٠٣
)روحم

.دوش هعلاطم ٢٠٠ هحفص ات ١ هحفص زانارهت هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨ناراكمھ و يئافصيللملا نيب عيب قوقحباتك۶۴۴٣يتست٢٠١۶
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