
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت خيرات-٢٩ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرتعيشت خيرات-١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:۴٠ - 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 دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يبيقن مساقلاوباديسيمالسا مولعرد قيقحت شور يشيامزآ۵۵۶٩يتست٢٠١٢يمالسا مولعرد قيقحت شور٢٣٩٧١١٢٢٠١٣۶
 رشن رتفد١٣٨٨٢٠٠٩يرفعج نيسحدمحم ديسخيرات ريسم رد عيشتباتك٧۶٨٧يتست٢٠١۶عيشت شياديپ خيراتو موهفم٣٣٩٧١١٢٢٠۴٠٣

 گنھرف
يمالسا

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

هغالبلا جهن ثحب زا( ٧٢ هحفص ات ١ هحفص باتك يادتبا زاتمس١٣٩٢٢٠١٣يياسك هلارونهيفارغجلاو هيخيراتلا صوصنلا بختنمباتك٧۵٢٨يتست٢٠١۶يبرع نهك نوتم۴٣٩٧١١٢٢٠۴٠۴
١٧٩ هحفص ات ١١٣ هحفص زا و )قارعلا خيرات ثحب ات
)يشعلا حبص ثحبم ات ماشھ نبا هيوبنلا هريسلا ثحبزا(
.دوش هعلاطم

 رصع رد هعيش ١ عيشت خيرات همان سردباتك١١٠٨٧يتست١٢٠١۶ همئا هريس۵٣٩٧١١٢٢٠۴٠۵
يرغص تبيغ ناياپ ات ناماما روضح

 نيب هاگشھوژپ١٣٩۶٢٠١٧يلالج هللا فطل ديس
 يللملا
 يفطصملا
)ص(

.دوش هعلاطم مھدفھ سرد ناياپ ات لوا سرد زا

رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يوضر لضفلاوبا ديسخيرات هفسلف يشيامزآ٩٨٨٨يحيرشت٢٠١۶خيرات ملع هفسلف۶٣٩٧١١٢٢٠۴٠۶
 رصع رد هعيش ١ عيشت خيرات همان سردباتك١١٠٨٧يتست٢٢٠١۶ همئا هريس٧٣٩٧١١٢٢٠۴٠٨

يرغص تبيغ ناياپ ات ناماما روضح
 نيب هاگشھوژپ١٣٩۶٢٠١٧يلالج هللا فطل ديس

 يللملا
 يفطصملا
)ص(

 يس سرد ناياپ ات ))ع(مظاک ماما هرود(مھدجھ سرد زا
.دوش هعلاطم مود و

 دوعسم ديس -رگنولچ يلع دمحمخيرات رد يعيش ياهتلودباتك١٠۵۵۶يتست١٢٠١۶ هعيش يسايس خيرات٨٣٩٧١١٢٢٠۴٠٩
يدارمھاش

 هاگشھوژپ١٣٩۵٢٠١۶
 هريس و خيرات
)ع(تيب لھا

.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصف

 خيرات زا روحم موب تياور(يخيرات دقنباتك١١١٣٣يتست٢٠١۶يخيرات نوتمدقن٩٣٩٧١١٢٢٠۴١٠
)ناناملسم يملع يزرو

 يضر دمحم ديسمتسر دسا
 نسح - اين يوفطصم
يترضح

تمس١٣٩۵٢٠١۶

 هاگشھوژپ١٣٩٧٢٠١٨يمرحم نيسحمالغيمالسا مولعو )ع( هعيش ناماماباتك١١٢٣۵يتست٢٠١۶عيشت ناهجرد شزومآو ملع١٠٣٩٧١١٢٢٠۴١١
 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

 يبتجم -يئارخف نسوس هديس)مود تساريو(١هعيش يعامتجا خيراتهوزج١١٠٧٢يتست١٢٠١۶ هعيش يعامتجا خيرات١١٣٩٧١١٢٢٠۴١٢
يدمحا يناطلس

رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨

 ياھ هقرف شياديپ و عيشت هاگتساخباتك٩٨٩٠يتست٢٠١۶هعيش قرف١٢٣٩٧١١٢٢٠۴١٣
ناماما رصع رد هعيش

 هاگشھوژپ١٣٩٠٢٠١١يروناقآ يلع
 گنھرف و مولع
يمالسا

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يرصن هللادبع٢مالكهمانسرد۴٨٧٠يتست٢٠١۶مالك١٣٣٩٧١١٢٢٠۴١۵
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۶۴) روحم شزومآ ( رانيمس١۴٣٩٧١١٢٢٠۵٩٩
 شزومآ ( ٢ هعيش يعامتجا خيرات١۵٣٩٧١١٢٢٠۶٠٠

) روحم
رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يدمحا يناطلس يبتجم)مود تساريو(٢ هعيش يعامتجا خيراتهوزج١١٠٧١يتست٠٢٣٢

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١۶٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
.دوش هعلاطم ١٠ سرد رخآ ات ١ سرد زارون مايپ١٣٩٠٢٠١١يقداص نوطالفا٢ يصصخت نابز يشيامزآ۵۶٠٨يتست١٢٠١۶ يسيلگنا نابز١٧٣٩٧١١٢٢۵٠۶٠
.دوش هعلاطم ۵ سرد رخآ ات ١ سرد زارون مايپ١٣٩٠٢٠١١رهگ يرفعج رهچونمخيرات هتشر -٢ يصصخت نابز يشيامزآ۵۴٢٧يتست٢٢٠١۶ يسيلگنا نابز١٨٣٩٧١١٢٢۵٠۶١
 ندمترد يراگن خيرات بتاكم١٩٣٩٧١١٢٢٩١٢٢

يمالسا
 يدهم -يدمحا يناطلس يبتجميمالسا ندمت رد يراگن خيرات بتاکمهوزج١١١٢۵يتست٢٠١۶

يدابع
رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨

 دوعسم ديس -رگنولچ يلع دمحمخيرات رد يعيش ياهتلودباتك١٠۵۵۶يتست٢٢٠١۶ هعيش يسايس خيرات٢٠٣٩٧١١٢٢٩١٢٣
يدارمھاش

 هاگشھوژپ١٣٩۵٢٠١۶
 هريس و خيرات
)ع(تيب لھا

.دوش هعلاطم يناياپ نخس و ۵ و ۴ ،٣ ياھ لصف

رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يعيفش ابيز -يدابع يدهمناقرشتسم راثآ رد عيشتهوزج١١٠٧٨يتست٢٠١۶ناقرشتسمراثآرد عيشت٢١٣٩٧١١٢٢٩١٢۴
هاگآ١٣٩۶٢٠١٧راگزاس ال يلالوپمار نيل يرمخيرات شراگن يامنھارباتك١١٠٩٠يتست٢٠١۶يخيرات يسانش شور٢٢٣٩٧١١٢٢٩١٢۵
 و تمس١٣٩۶٢٠١٧مئاقلارظتنم رغصا)يرجھ لهچ لاس ات(مالسا خيراتباتك١١٠٠٠يتست٢٠١۶) ص(ربمايپ يگدنز خيرات٢٣٣٩٧١١٢٢٩١٢۶

ناهفصا هاشناد
دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢۴٣٩٧١١٢٢٩١۴۵
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت خيرات-٢٩ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرتعيشت خيرات-١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:۴٠ - 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

 و يسايس ياھ هشيدنا ريس٢۵٣٩٧١١٢٢٩١۴٨
 هيكت اب(مالسا ناهج رد يعامتجا
 شزومآ)هعيش ياھ هشيدنا رب
روحم

 هشيدنا کيتيلپوئژ :مق ات فجن زاباتك١٠۵۶٠يتست٢٠١۶
هعيش يسايس

 سابع ديس - داژن مساج دوعسم
يدمحا

 دانسا زکرم١٣٩۵٢٠١۶
 بالقنا
يمالسا

 شزومآ( ٢هعيش يعامتجا خيرات٢۶٣٩٧١١٢٢٩١۴٩
)روحم

رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يدمحا يناطلس يبتجم)مود تساريو(٢ هعيش يعامتجا خيراتهوزج١١٠٧١يتست٢٠١۶
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