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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٣٩٧٢١٢١١۴١١

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٢٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ٣٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

١ يبدا ياھ بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف۴٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت۵٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۶٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت٧٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٨٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٩٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ١٠٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

يناسنا مولع
--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا١١٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) 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 هشيدنا١٢٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٣٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا١۴٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ١۵٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

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 گنھرف١۶٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
--رون مايپ١٣٩٠سونازاشاپ دمحا١ فرصلا يشيامزآ۵٢٩٧يتست١۴٠٢۴ فرص١٧٣٩٧٢١٢٣٠٠٠١
 و يتست١٢٠١٢ هملاكم١٨٣٩٧٢١٢٣٠٠٠٢

يحيرشت
.دوش هعلاطم ٢٩٩ هحفص ات ۶٣ هحفصزا۴٢٢دهشم١٣٨٧هلادبع يلعوگتفگباتك٨٢٩٨

 و يتست٢٠١٢ميرك نآرق ديوجت و همجرتو تئارق١٩٣٩٧٢١٢٣٠٠٠٣
يحيرشت

 تاراشتنا١٣٩٠يزاريش مراکم هلا تيآميرک نآرق ٢٩ و ٣٠ ءزج همجرتباتك٨٣٠٢
دوجوم

--

 و يتستميرك نآرق ديوجت و همجرتو تئارق٣٩٧٢١٢٣٠٠٠٣
يحيرشت

ديوجت -يبرع نابز يسانشاوآ رب يدمآردباتك٩۴٢٠
نآرق

 سدق ناتسآ١٣٨٩يدنز نمهب
يوضر

--

.دوش هعلاطم وحن شخب۴٨٠ريطاسا١٣٩١ينوترش ديشرموس دلج هيبرعلا يدابمباتك۶۶٨١يتست١۴٠٢۴وحن٢٠٣٩٧٢١٢٣٠٠٠۴
 و يتست٢٢٠١٢ هملاكم٢١٣٩٧٢١٢٣٠٠٠۵

يحيرشت
 باتک ناتسوب١٣٨٧يرديحلا يلع -يرديحلا دمحم٢ لخدملاباتك٨٢٩٩

مق
.دوش هعلاطم نورشعلا و ثلاثلا سردلا رس ات باتك يادتبا زا١٣٩۶

--رون مايپ١٣٨٨نايمظان اضر١ رصاعم رثن و مظن نوتم يشيامزآ۵٣٩٨يتست١٢٠١٢رصاعمرثنو مظن نوتم٢٢٣٩٧٢١٢٣٠٠٠۶
--رون مايپ١٣٩١نايمظان اضريسراف -يبرع -همجرت نف يشيامزآ۵٣١۵يتست٢٠١٢همجرت نف٢٣٣٩٧٢١٢٣٠٠٠٧
 نآرقلل ةيريسفت صوصن يلع ءاوضاباتك٧٣٠٧يتست٢٠١٢يريسفت نوتم٢۴٣٩٧٢١٢٣٠٠٠٨

ميركلا
.دوش هعلاطم ١٣٠ هحفص ات ١ هحفص زا٢٢١تمس١٣٩٢ينيورپ ليلخو يقدص دماح

 و يتست١٢٠١٢ هاگشيامزآ٢۵٣٩٧٢١٢٣٠٠٠٩
يحيرشت

 ويدار زا هدافتساو تاعوبطم تئارقهمانسرد۴٩۵۵
نويزيولتو

.دوش هعلاطم يناثلا مسقلا ثحبم رس ات باتک لوا زا١٢۶رون مايپ١٣٩٠يقدص دماح

--رون مايپ١٣٩۴سونازاشاپ دمحا٢ فرص يشيامزآ٩٧۶٨يتست٢٣٠١٨ فرص٢۶٣٩٧٢١٢٣٠٠١٠
--رون مايپ١٣٨٧نايمظان اضر٢ رصاعم رثن و مظن نوتم يشيامزآ۵٣۶٣يتست٢٢٠١٢رصاعمرثنو مظن نوتم٢٧٣٩٧٢١٢٣٠٠١١
 و يتست٣٢٠١٢ هملاكم٢٨٣٩٧٢١٢٣٠٠١٢

يحيرشت
 باتک ناتسوب١٣٨۶يرديحلا يلع -يرديحلا دمحم٣ لخدملاباتك٨٣٠٠

مق
.دوش هعلاطم ١۴٨ هحفص ات ١ هحفص زا٢٢٨١

 يسراف هب يبرعزا همجرت٢٩٣٩٧٢١٢٣٠٠١٣
سكعلابو

--رون مايپ١٣٩٠يدورگنل هيوب لآ يلعلادبعبيرعتلا و همجرتلا يشيامزآ۵٣٩٩يتست٣٠١٢

 يدهم ديس -اينرھاط رقاب يلعيسلدنالا بدالا نم صوصن يشيامزآ۵۵٣٧يتست٢٠١٢سلدنارثنو مظن نوتم٣٠٣٩٧٢١٢٣٠٠١۴
قوبسم

--رون مايپ١٣٨٩

هرود اتدادغبطوقسزارثنو مظن نوتم٣١٣٩٧٢١٢٣٠٠١۵
رصاعم

دادغب طوقس نم رثنلا و مظنلا نم صوصنهوزج٧١۶١يتست٢٠١٢
رصاعملا رصعلا يلا

--رون مايپ١٣٨٩يفيس- يدورناوج
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش هعلاطم تابوصنم رخآ ات ريذحت ثحب زا _ تابوصنمو تاعوفرم١۴۴٢ريطاسا١٣٩٠تعيرشينوترش ديشر۴ هيبرعلا يدابمباتك۶۶٨٠يتست٢٣٠١٨وحن٣٢٣٩٧٢١٢٣٠٠١۶
 و يتست١٢٠١٢ ءاشنا٣٣٣٩٧٢١٢٣٠٠١٧

يحيرشت
--رون مايپ١٣٨۶يراصنا سگرن -هيوب لآ يلعلادبع)١(ءاشنالاهوزج٧٠٣٠

دوش هعلاطم١۵٢ هحفص ات باتک يادتبا زا١۶٧٩تمس١٣٩٢ماف نيكشم لوتبهرداصم هجھانم و يبدالا ثحبلاباتك٧٣٠٨يتست٢٠١٢يسانشذخامو قيقحت شور٣۴٣٩٧٢١٢٣٠٠١٩
 راد هسسوم١٣٩۴يدمحم ديمحتيبلا لھا ثارت نم هراتخم صوصنباتك٩٩٩۶يتست٢٠١٢ثيدح نوتم٣۵٣٩٧٢١٢٣٠٠٢٠

ملعلا
--

نوتم همجرت - يبرع تالجم و اھ همانزور يشيامزآ۵۴۶٣يتست٢٠١٢يبرع تالجم و همانزور٣۶٣٩٧٢١٢٣٠٠٢٢
يتاعوبطم

.دوش هعلاطم ٢٠٠ هحفص ات ١ هحفص زا٢٣١رون مايپ١٣٩٠نايمظان اضر

 ات يلھاج هرود زا تايبدا خيرات٣٧٣٩٧٢١٢٣٠٠٢٣
يوما هرود ناياپ

 يتح يلھاجلا رصعلا نم يبرعلا بدألا يشيامزآ۵۵٧۶يتست۴٠٢۴
ةيومالا ةلودلا طوقس

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،٢ ،١ ياھ لصف١۶٨٢رون مايپ١٣٩١يخيش اضريلع

 و يتست٢٠١٢)٢( ءاشنا٣٨٣٩٧٢١٢٣٠٠٢۴
يحيرشت

--رون مايپ١٣٨۶يراصنا سگرن و هيوب لآ يلعلادبع)٢( ءاشنالاهوزج٧٠٢٩

 هعلاطم وحنو فرص سورد ثحابم اب بسانتم تابوصنم شخب تانيرمت۵١١ريطاسا١٣٩٠تعيرشينوترش ديشر۴ هيبرعلا يدابمباتك۶۶٨٠يتست٢٠١٢)١( وحن و فرص نيرمت٣٩٣٩٧٢١٢٣٠٠٢۵
.دوش

 جهن داينب١٣٨٧يتيا ديمحلادبع)راصق تاملك (هغالبلا جهنباتك۶٣۵۶يتست٢٠١٢هغالبلا جهن نوتم۴٠٣٩٧٢١٢٣٠٠٢۶
 اي /هغالبلا

نارشان رياس

--

 و يتست٣٢٠١٢ هاگشيامزآ۴١٣٩٧٢١٢٣٠٠٢٧
يحيرشت

 نابز نوناك١٣٨۴يركف دوعسم٣ دلج ه ايحلا يدصباتك۵٨۴١
ناريا

.دوش هعلاطم هطسوتم هرود١۴١٧

.دوش هعلاطم ٨١ هحفص ات باتک يادتبا زا١٨٨٢تمس١٣٩١ينيسحلا يلعدمحمهثيدحلا هغللا ملعو هيبرعلا هغللا هقفباتك٧۴۶۶يتست٢٠١٢هغللا هقف۴٢٣٩٧٢١٢٣٠٠٢٨
 و يتست٣٢٠١٢ءاشنا۴٣٣٩٧٢١٢٣٠٠٢٩

يحيرشت
--هرھاقلا هبتکم١٣٨٠لاقسءاشنالا هعانصباتك٨٣٠٣

.دوش هعلاطم رارقتسالا بدالا يلا قرشلا يف يسابعلا دهعلا۴٢٧سوت١٣٨٠يروخافءانحلايبرعلا بدالا خيراتباتك۶٣٩٩يتست٢٠١٢يسابع لوا هرود تايبدا خيرات۴۴٣٩٧٢١٢٣٠٠٣٠
 رصعلا يف رثنلا و مظنلا نم صوصن يشيامزآ۵۴٩٧يتست٢٠١٢يسابع لوا هرود رثنو مظن نوتم۴۵٣٩٧٢١٢٣٠٠٣١

١ يسابعلا
--رون مايپ١٣٩٠اينازريم اضر دمحم

.دوش هعلاطم تانيرمت تمسق تاعوفرم١۴۴١ريطاسا١٣٩٠تعيرشينوترش ديشر۴ هيبرعلا يدابمباتك۶۶٨٠يتست٢٢٠١٢ وحنو فرص نيرمت۴۶٣٩٧٢١٢٣٠٠٣٢
--رون مايپ١٣٩١يخيش اضريلعيقيبطت تايبدا - نراقملا بدالا يشيامزآ۵٣۵٩يتست٢٠١٢يقيبطت تايبدا۴٧٣٩٧٢١٢٣٠٠٣٣
 و يتست٢٠١٢ينافرع نوتم تئارق۴٨٣٩٧٢١٢٣٠٠٣۴

يحيرشت
 اضر ديس- يلابقا سابعهينافرعلا صوصنلا نم يناجملاباتك٧٣٠٩

يدمحاريم
--تمس١٣٩١

 زا١ ناريا رد يبرع رثن مظن نوتم۴٩٣٩٧٢١٢٣٠٠٣۵
دادغبطوقساتزاغآ

--رون مايپ١٣٩۵يليلج ارھز)٢(يسابع هرود مظن نوتم يشيامزآ١٠٧٢۴يتست٢٠١٢

 رقاب يلع -قوبسم يدهم ديسسلدنألا يف يبرعلا بدألا خيرات يشيامزآ۵۴٩۶يتست٢٠١٢سلدنا تايبدا خيرات۵٠٣٩٧٢١٢٣٠٠٣۶
اين رھاط

--رون مايپ١٣٩٠

 ات دومجلا وحن جردتلا و رارقتسالا بدا سماخ بابلا ۵٨٩ هحفص زا٣٠٧سوت١٣٨٠يروخافءانحلايبرعلا بدالا خيراتباتك۶٣٩٩يتست٢٠١٢يسابع مود هرود تايبدا خيرات۵١٣٩٧٢١٢٣٠٠٣٧
.دوش هعلاطم نونفلاو مولعلا سداسلا بابلا لوا ٧۵۶ هحفص

 رصعلا يف رثنلا و مظنلا نم صوصن يشيامزآ۵۴٩٨يتست٢٠١٢يسابع مود هرودرثنو مظن نوتم۵٢٣٩٧٢١٢٣٠٠٣٨
٢ يسابعلا

--رون مايپ١٣٩٠اينازريم اضر دمحم

 همان - صيلختلا نف و لئاسرلا هباتك يشيامزآ۵۵٢٧يتست٢٠١٢يسيون هصالخ و يراگن همان۵٣٣٩٧٢١٢٣٠٠٣٩
يسيون هصالخ و يراگن

 نسحم -يدورناوج يفطصم
يفيس

--رون مايپ١٣٩٢

 و نايبلا و يناعملا يف هغالبلا رھاوجباتك۶٧٨٧يتست١۴٠٢۴يغالب مولع۵۴٣٩٧٢١٢٣٠٠۴٠
عيدبلا

.دوش فذح اھ قيبطت و اھ بيردت ، اھ نيرمت ، تاهيبنت ياھ تمسق١۶٨٧ملعلاراد١٣٨۶يمشاھ دمحا ديس

.دوش هعلاطم ۶ لصف۶۶٢رون مايپ١٣٩٠نوسلكين دلاونيربرع تايبدا خيراتهوزج٧١٩٨يتست١٢٠١٢ يصصخت نابز۵۵٣٩٧٢١٢٣٠٠۴١
 زا ٢ناريا رد يبرع رثن و مظن نوتم۵۶٣٩٧٢١٢٣٠٠۴٢

رصاعم هرود اتدادغب طوقس
 حتفلا هيادب نم نويناريالا و يبرعلا بدالاباتك٧٣٠۴يتست٢٠١٢

دادغب طوقس يلا مالسالا
 هللارصن -هداز يناوريا ينغلادبع
يلماش

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ١۵۵ هحفص زا٢۶٠تمس١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٣يديشمج اليلنايبلا ملع -هغالبلا مولع يشيامزآ٩٨۴٨يتست٢۴٠٢۴ يغالب مولع۵٧٣٩٧٢١٢٣٠٠۴٣
 ات دادغب طوقس زا تايبدا خيرات۵٨٣٩٧٢١٢٣٠٠۴۴

رصاعم هرود
 يلا دادغب طوقس نم يبرعلا بدالا خيراتهوزج٧٠۴٧يتست٢٠١٢

رصاعملا رصعلا
--رون مايپ١٣٨٩قوبسم و يدورناوج يفطصم

 تايبداو نابز)٢( يصصخت نابزهوزج٧٠٩۶يتست٢٢٠١٢ يصصخت نابز۵٩٣٩٧٢١٢٣٠٠۴۵
 CONTRIBUTION OFIRAN TOبرع

ARABIC LANGUAGE

--رون مايپ١٣٨٩يديدح نيسح

.دوش فذح باتك ۴٧ هحفص ات ١ هحفص زا٢١١تمس١٣٩١اشروخ قداصهسرادمو ثيدحلا يبرعلا رعشلا يناجمباتك٧۴٩۵يتست١٢٠١٢رصاعم تايبدا خيرات۶٠٣٩٧٢١٢٣٠٠۴۶
--رون مايپ١٣٩٠يچابع رذاباهيفاقلا و ضورعلا يشيامزآ۵۴٨٧يتست٢٠١٢هيفاق و ضورع۶١٣٩٧٢١٢٣٠٠۴٧
--تمس١٣٩٢دنو هنيئآ قداصمالسالا يف يسايسلا بدالاباتك٧٣٠٣يتست٢٠١٢مالسا رد يسايس بدا۶٢٣٩٧٢١٢٣٠٠۴٨
ديهش هاگشناد١٣٨٢يراصنارصاعملا يبرعلا بدالا روطتباتك۵٩٧٨يتست٢٢٠١٢ رصاعم تايبدا خيرات۶٣٣٩٧٢١٢٣٠٠۴٩

نارمچ
.دوش هعلاطم باتك رخآ ات رحلا رعشلا :عساتلا ثحبملا ٢۴۵ هحفص زا٢٧٩
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت برع تايبداو نابز_٣٠ : يشزومآ هورگ
٣٨۵١ : نوناق لامعا مرتبرع تايبداو نابز_١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:٢٠ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
سرد مانسرد

 عون
نومزآ

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--تمس١٣٩١يحايس قداص)ع(تيبلا لھالا بحب مزتلملا بدالاباتك٧٣٠۶يتست٢٠١٢)ع( تيب لھا دهعتم تايبدا۶۴٣٩٧٢١٢٣٠٠۵٠
 ات يلھاج هرود رثن و مظن نوتم۶۵٣٩٧٢١٢٣٠٠۵١

يوما ناياپ
 رصعلا يف مظنلا و رثنلا نم صوصنباتك٨٣٠١يتست۴٠٢۴

يلھاجلا
--همالع١٣٨٧يظعاو - ينارهت ماظن

--رون مايپ١٣٩۵يرومع ميعنيبدا دقن يشيامزآ١٠٣۵٠يتست٢٠١٢يبدا دقن۶۶٣٩٧٢١٢٣٠٠۵٢
 و يتست٢٢٠١٢ هاگشيامزآ۶٧٣٩٧٢١٢٣٠٠۵٣

يحيرشت
 ويدار زا هدافتساو تاعوبطم تئارقهمانسرد۴٩۵۵

نويزيولتو
.دوش هعلاطم رخآ ات يناثلا مسقلا ثحبم زا٣٩۵رون مايپ١٣٩٠يقدص دماح

 مولع(١ يمالسا هشيدنا۶٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۶٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت٧٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا٧١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٧٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٧٣٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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