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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش فذح ١٠ و ٣ ،٢ ياھ لصف٩٩۶رون مايپ١٣٩٠يظعاو ليلج١ يمومع تايضاير يشيامزآ۵۴٧۶يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يضاير١٣٩٧٢١١١١١١۵
 لوا و مود تمسق -٢  ي مو م ع  ي ضا ير يشيامزآ۴٩۴۴يحيرشت و يتست٢٣٠٢۴ تايضاير٢٣٩٧٢١١١١١١۶

) ي م ي ش  ه ت شر(
.دوش فذح ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١۶رون مايپ١٣٩٢يميھاربا يدهم دمحم

--رون مايپ١٣٩٢يكھد داژ نا با ب د م حا١  ه يا پ  ك يز ي ف  ها گ ش يا مزآ را ك رو ت سديھاگشيامزآ نوتم۵١۶٢يتست٢١١۶٣٢يمومع كيزيف٣٣٩٧٢١١١٣١١١
 لئاسم نودب( ١٧ و ١۶ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصف١١۶۶رون مايپ١٣٩١يوضر نايفجن دومحم ديس١ هياپ كيزيف يشيامزآ۵٣٨٠يتستيمومع كيزيف٣٩٧٢١١١٣١١١

.دوش هعلاطم )يکشزپ هنيمز رد هدش حرطم
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩رون مايپ١٣٩۵ينوناک نويامھ -يليلخ فورعميدربراک تالامتحا و رامآ يشيامزآ١٠٣۴٠يتست٢١١۶٣٢تالامتحاورامآ۴٣٩٧٢١١١٧٠٨۴
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف۵٣٩٧٢١٢١١۴١٠

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز۶٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ٧٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٨٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت٩٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١٠٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١١٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١٢٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١٣٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا١۴٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا١۵٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١۶٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا١٧٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ١٨٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

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 گنھرف١٩٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢١٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٢٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٢۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٢۶٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--

--رون مايپ١٣٩٠ورشوخ هناورپيسانش بوركيم هاگشيامزآ يشيامزآ۴٨۴١يتست٢١١۶٣٢يمومع يژولويبوركيم٢٧٣٩٧٢١۴١١٢۵٩
--رون مايپ١٣٩١رهپس هتسياش -داژن يرسفا انيميمومع يژولويبوركيم يشيامزآ۵۶٠۶يتستيمومع يژولويبوركيم٣٩٧٢١۴١١٢۵٩

--رون مايپ١٣٨٨يناگداچ ينابر ارذعيميشويب ينابميعطق۴٩٨٧يتست٣٠٢۴يمومع يميشويب٢٨٣٩٧٢١۴١١٢۶۵
--رون مايپ١٣٩٧رذآ داز نسح نسحيياذغ داوم يرادهگن لوصا يشيامزآ١١٣٣۵يتست٣٠٢۴يياذغ داوم يرادهگن لوصا٢٩٣٩٧٢١۴١١٢٩۴
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--زاريش هاگشناد١٣٨۵ينيسح ابيزيياذغ داوم هيزجت رد لوادتم ياهشورباتك۵٩٨٢يتست١٢٨۶۴يياذغ داوم هيزجت٣٠٣٩٧٢١۴١١٢٩۵
.دوش فذح ١۶ و ١۵ ،١۴ ياھ لصف٩٧۶نارهت هاگشناد١٣٩٢يرفص دمحميكاروخ ياھ يبرچ و نغور يژولونكتباتك۶۴۵٨يتست٢١١۶٣٢نغور يژولونكت٣١٣٩٧٢١۴١١٢٩٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يھاگراك تايلمع٣٢٣٩٧٢١۴١١٢٩٨
--ژييآ١٣٨٩يربايض يماظنريم نيسحديسيياذغ داوم يدنب هتسب لوصاباتك۶۶۶۴يتست٢٠١۶يياذغ داوم يدنب هتسب لوصا٣٣٣٩٧٢١۴١١٣٠٠
--رون مايپ١٣٩۵يكزيراك دمحم روپ ديحو١ يياذغ عيانص يسدنهم لوصا يشيامزآ١٠۴۴٠يتست١٣٠٢۴ يياذغ عيانص يسدنهم لوصا٣۴٣٩٧٢١۴١١٣٠٢
 هلا حور - ينيسح نسح ازريميتعنص تيريدم ينابمباتك۶٢٧٧يتست٣٠٢۴يتعنص تيريدم و داصتقا٣۵٣٩٧٢١۴١١٣٠۶

ينيسح
--يداتسا١٣٩٠

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٢ژييآ١٣٨٩روپ يلكوت ديمحيياذغ عيانص يسدنهم لوصاباتك۶۶۶٨يتست٢٣٠٢۴ يياذغ عيانص يسدنهم لوصا٣۶٣٩٧٢١۴١١٣٠٨
 عيانص تاجناخراك يحارط لوصا٣٧٣٩٧٢١۴١١٣٠٩

يياذغ
 رتكد -يرانك هداز ليعامسا اضريياذغ داوم ياھ هناخراك يحارط لوصاباتك۵٨٠٣يتست٢١١۶٣٢

ناگداز دمتعم يلع
--يزرواشك مولع١٣٩١

 و يياذغ داوم ندرك كشخ لوصاباتك۶۶۶۶يتست١١٨٣٢رابكشخ يروآ لمع لوصا٣٨٣٩٧٢١۴١١٣١٢
يزرواشك تالوصحم

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧ژييآ١٣٨٨روپ يلكوت ديمح

 داهج١٣٩١يفرشا هيقر و يرابداز اضريريمخت ياھ هدروآرف و عيانصباتك۶٢٣۵يتست٢٠١۶يريمخت عيانص٣٩٣٩٧٢١۴١١٣١۴
 يھاگشناد
هيمورا هاگشناد

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

 - شفنب قوف( ينيبرون فيط و يجنس گنر :١ لصف١٣٨٢رون مايپ١٣٩٠ردق هياپ دومحميھاگتسد هيزجت يميش هاگشيامزآيھاگشيامزآ نوتم۵٠۵۵يتست٢١١۶٣٢هيزجت يميش۴٠٣٩٧٢١۴١١٣٢١
 :٢ لصف اھ طولخم هيزجت يادتبا) ١-١۴( هحفص)يئرم
 لصف ) ۶۵-٨١ تاحفص( يمتا رشن و بذج جنسرون فيط
 :۵ لصف ) ١٢٩-١٣۴ تاحفص ( عيام يفارگوتامرك :۴
.دوش هعلاطم )١۵١-١۶٢ تاحفص( يزاگ يفارگوتامرك

١۵ هحفص( ٢ ،)١۴ هحفص ات ١ هحفص( ١ ياھ لصف١٣٨١رون مايپ١٣٩٣يلع داژن هلازيزع١ هيزجت يميش يشيامزآ۵٣٨٢يتستهيزجت يميش٣٩٧٢١۴١١٣٢١
 هحفص( ٧ ،)١٠٧ هحفص ات ٨٧ هحفص( ۴ ،)۴۴ هحفصات

 و )٣٠٩ هحفص ات ١٨٩ هحفص( ٨ ،)١٨۶ هحفص ات ١٧٣
.دوش هعلاطم )٢٣٨ هحفص ات ٢١١ هحفص( ٩ لصف

--رون مايپ١٣٩٣يديص ليعامسايمومع يشك هشقن و ينف مسر يشيامزآ٩٠٢٠يتست١١٨٣٢ينف مسر۴١٣٩٧٢١۴١١٣٢٢
 يفجن اضريلع - يروميت سابع)يزرواشك هتشر( يلآ يميش يشيامزآ٩۴١٠يتست٢١١۶٣٢يلآ يميش۴٢٣٩٧٢١۴١١٣٢٩

ينيهمرچ
--رون مايپ١٣٩٣

دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧، ۶ ، ١ ياھ لصف٣۴٢۴رون مايپ١٣٩٠يرفظم ديس تخد هديرفيلوكلوم و يلولس يسانش تسيزيعطق۴٩٣٣يتست٣٠٢۴يلولس يژولويب۴٣٣٩٧٢١۴١١۵١٢
.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢يياركشريم دمحا ديس١ يمومع يميشيعطق۵٠۶٣يتست٢١١۶٣٢يمومع يميش۴۴٣٩٧٢١۴١١۵١٣
 داصتقا رد يصصخت ياھرازفا مرن دربراك يشيامزآ۵٣١۶يتست٢١١۶٣٢رتويپماك دربراك۴۵٣٩٧٢١۴١١۵١۴

يزرواشك
 يماوق يلع-يرواي اضرمالغ
يرادرس ريما شروك-يجيھال

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧رون مايپ١٣٩٠

--رون مايپ١٣٩٢ناليعمسا تاداس لامكيمومع تعارزهمانسرد۵٠۵٧يتست٣٠٢۴يماد و يزرواشك تالوصحم ديلوت۴۶٣٩٧٢١۴١١۵١۵
--رون مايپ١٣٩۴يچريمد درم دازآ فيدص١ يياذغ داوم يميش يشيامزآ٩٧۶۴يتست١٣٠٢۴ يياذغ داوم يميش۴٧٣٩٧٢١۴١١۵١۶
 دلج( نردم يياذغ داوم يژولويبوركيمباتك۶٢٨٨يتست١٢١١۶٣٢ يياذغ داوم يژولويبوركيم۴٨٣٩٧٢١۴١١۵١٧

)لوا
 -يناث يدمحم يلع)٢٠٠۵(يج

 ياطع ليعامسا
يحلاص

 جيورت و شزومآ١٣٨٩
يزرواشک

--

 -يعلاط اضريلع -يقوف زورهبيزرواشك ياهشيامزآ يحارط يشيامزآ۵٢٩۵يتست٢١١۶٣٢تاشيامزآ حرط۴٩٣٩٧٢١۴١١۵١٨
يربكا يلعمالغ

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧رون مايپ١٣٩٠

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢تشادرب زا سپ يژولونكت۵٠٣٩٧٢١۴١١۵١٩
--رون مايپ١٣٩۶يچريمد درم دازآ فيدص٢ يياذغ داوم يميش يشيامزآ١٠٩۶٧يتست٢٢٠١۶ يياذغ داوم يميش۵١٣٩٧٢١۴١١۵٢٠
--رون مايپ١٣٩٧ايك يميحر سيردا ،يوترپ هيضار٢ يياذغ داوم يژولويبوركيم يشيامزآ١١٣٣۴يتست٢١١٨٣٢ يياذغ داوم يژولويبوركيم۵٢٣٩٧٢١۴١١۵٢١
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٣٠٩۶ يزومآراك۵٣٣٩٧٢١۴١١۵٢٣
 -يوضترم يلعارتسلاو يپينبل ياھ هدروآرف و ريش يژولونكتباتك۶٠٢٢يتست٣٠٢۴نآ ياھ هدروآرف و ريش يژولونكت۵۴٣٩٧٢١۴١١۵٢۴

يناحور سدق نسحم
هدنيوج نيسح -

 هاگشناد١٣٩٠
 يسودرف
دهشم

--

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٠٣٢اھ هدروآرف و ريش تايلمع۵۵٣٩٧٢١۴١١۵٢۵
--يديمع١٣٨٧يراصح داوجاھدربراك و لوصا يزاسورسنك عيانصباتك۶٣٢٢يتست٢١١۶٣٢يزاس ورسنك۵۶٣٩٧٢١۴١١۵٢۶
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧ژييآ١٣٩٠ناياپ لوسريياذغ عيانص رد تيفيك لرتنك ينابمباتك۶۶٧١يتست٣٠٢۴يياذغ داوم تيفيك لرتنك۵٧٣٩٧٢١۴١١۵٢٧
 و لماك رظن ديدجت اب( هيذغت ملع لوصاباتك۵٧۶٠يتست٣٠٢۴هيذغت۵٨٣٩٧٢١۴١١۵٢٩

)تافاضا
 تكرش١٣٨۴قيدص يتيگ - روپ نيما هدازآ

 يماهس
راشتنا

--

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يتست٢٠١۶اھ ينديماشآ عيانص۵٩٣٩٧٢١۴١١۵٣٠
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣٩٣١ : دورو مرتيزرواشك مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٩٣١ : نوناق لامعا مرت)يزرواشك( يياذغ عيانص يسدنهم و مولع_١٩ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:۴٣ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--نارهت هاگشناد١٣٩١ينكر رھد رونتشوگ عيانص و مولعباتك۶۵٠۵يتست٢١١۶٣٢تاليش و تشوگ يژولونكت۶٠٣٩٧٢١۴١١۵٣١
--رون مايپ١٣٩٧ليلد هراهبتالغ يژولونكت يشيامزآ١١٣٣٩يتست٢١١۶٣٢تالغ يژولونكت۶١٣٩٧٢١۴١١۵٣٢
 و مولع هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك١٠٩٢٨يتست٢٠١۶يصصخت يسيلگنا نابز۶٢٣٩٧٢١۴١١۵٣٣

يياذغ عيانص
 نسح -يميلس يريدج ميھاربا
احيسم سوريس -نيمن تلادع

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩تمس١٣٩۴

 عيانص يسدنهم رد دحاو تايلمع۶٣٣٩٧٢١۴١١۵٣۴
يياذغ

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يتست٣٠٢۴

 ملع رشن١٣٩١يحابصم اضرمالغركش ديلوت عيانص لوصاباتك۶١۵۴يتست٢١١۶٣٢دنق يژولونكت۶۴٣٩٧٢١۴١١۵٣۵
ناريا يزرواشك

.دوش هعلاطم ١٧ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٣

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٠٩۶ يزومآراك۶۵٣٩٧٢١۴١١۵٣۶
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