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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٨٢١١١١٢٩٧

 هللا حتف،فراعم دیجمينآرق مولعباتك١١۵۶٠يتست٢٠١۶)٢( ينآرق مولع٢٣٩٨٢١٢١٩٠٧٨
دار يودھم يلع دمحم،ناگدازراجن

 و يريذپ ریسفت( ۴ لصف و )نآرق يريذپان فيرحت( ٣لصفتمس١٣٩۶٢٠١٧
دوش هعلاطم )نآرق رھاوظ تیجح

 )نامثع نامز رد فحاصم ندرك يكي(١١ لصف يادتبا زاریبكریما١٣٩٠٢٠١١رایمار دومحمنآرق خيراتباتك۶۵٧٨يتست٢٠١۶ميرك نآرق خيرات٣٣٩٨٢١٢١٩٠٧٩
.دوش هعلاطم ۶۵٩ هحفص )تاقحلم( يادتبا ات ۴٠٧ هحفص

رون مایپ١٣٩٨٢٠١٩هداز هلا دبع هلا تمحرهغالبلا جھن ریسفتهوزج١١٨۴۶يتست٢٠١۶ هغالبلا جھن ریسفت۴٣٩٨٢١٢١٩٠٨٠

٢٩۵ ات ١۴۵ هحفص زا )هنامز گنھرف و نآرق (٢ لصفدیھمت١٣٨٨٢٠٠٩تفرعم هللا تيآميرک نآرق نوماریپ تاھبشدقنباتك١١٨۴١يتست٢٠١۶ميرك نآرق لكشم تايآ ریسفت۵٣٩٨٢١٢١٩٠٨١
دوش هعلاطم

 ينامسآ بتك و نآرق هسياقم۶٣٩٨٢١٢١٩٠٨٢
)روحم شزومآ(هتشذگ

امن يتسھ١٣٨۵٢٠٠۶ايوپ مظعاتیحیسم گنھرف اب نآرق هھجاومباتك١١٨۴٢يتست٢٠١۶

 دمحم ،يجان نیما يداھ دمحميجراخ نابزهوزج١٠١٠٠يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(يصصخت نابز٧٣٩٨٢١٢١٩٠٨٣
روپ يعناص نسح

.دشاب يم فذح تاھباشتم و راربا تمسق روکذم هوزج زارون مایپ١٣٩۵٢٠١۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٨٣٩٨٢١٢٢٠۶۵٨

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٩٣٩٨٢١٢٢٠۶۵٩

 خيرات (تائارقو نآرق تباتك خيرات١٠٣٩٨٢١٢٢٠٨١٣
)نآرق

 هریس رد ميرک نآرق تباتک و تئارق نیيآباتك١٠۴٧٧يتست٢٠١٢
يوبن

 ياھ لصف( موس شخب و )٣و ٢ ،١ ياھ لصف( مود شخبناتسوب١٣٨٩٢٠١٠يبجر نسحم
دوش هعلاطم )٣ و ٢ ،١

 و هزوح١٣٩١٢٠١٢يبجر دومحمنآرق ریسفت شورباتك١٠۴٧٨يتست٢٠١٢ریسفت تامدقم و لوصا١١٣٩٨٢١٢٢٠٨١۵
هاگشناد

رشن هب١٣٩٠٢٠١١هداز يقن نسح مالسالا هجح)اھ هنومن و اھراکھار(ثيدحلا هقفباتك١٠۴٧٩يتست١٢٠١٢ثيدحلا هقف١٢٣٩٨٢١٢٢٠٨١۶

 يتخانش ييابيز و يغالب مولع١٣٣٩٨٢١٢٢٠٨٢١
١ نآرق

 هللا تمحر -اینازریم اضردمحم١ ميرك نآرق تغالب يشيامزآ١٠١٣٣يتست٢٠١٢
ينارآ هداز هللادبع

رون مایپ١٣٩۴٢٠١۵

رون مایپ١٣٩۶٢٠١۶يدعس داوج و يناتسین رصان۴ينآرق مولعهوزج١٠۵٠٧يتست٢٠١٢)ينآرق ياھ تلالد(۴ينارق مولع١۴٣٩٨٢١٢٢٠٨٢۵

 مود دلج زا و )۴١٨ ات٢٩۵ هحفصزا(۶ لصف لوا دلج زامق دیھمت١٣٠٠١٩٢١تفرعم يداھ دمحمنارسفم و ریسفتباتك٨۶٧٢يتست٢٠١۶نآرق ریسفت بتاكم و اھ شور١۵٣٩٨٢١٢٢٠٩٣۴
.دوش هعلاطم)١٣٨ ات ١٧ هحفص زا(٩لصف

 هداز ينیسح دیجملا دبع دیس١ نآرق ریسفتباتك١١۵۵٩يتست٢٠١۶)١(ميرك نآرق ریسفت١۶٣٩٨٢١٢٢٠٩٣۵
يتارھ

رون مایپ١٣٩٧٢٠١٨

 هللا حتف،فراعم دیجمينآرق مولعباتك١١۵۶٠يتست٢٠١۶)١(ينآرق مولع١٧٣٩٨٢١٢٢٠٩٣۶
دار يودھم يلع دمحم،ناگدازراجن

مود لصف و )يمالسا عبانم و نآرق رد يحو(لوا لصفتمس١٣٩۶٢٠١٧
.دوش هعلاطم )نآرق زاجعا(

 مود شخب ،۴ لصف لوا شخب ،١ لصف يتامدقم شخبريوك١٣٨٨٢٠٠٩فراعم دیجمثيدح يمومع خيراتباتك٨۶۶٠يتست٢٠١۶ثيدح خيرات١٨٣٩٨٢١٢٢٠٩٣٧
.دوش هعلاطم ۵و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 تساريو(نآرق تادرفم شناد رب يدمآ ردباتك١٠٠٩٨يتست٢٠١۶ميرك نآرق تادرفم١٩٣٩٨٢١٢٢٠٩٣٨
)مود

 هاگشھوژپ١٣٩۵٢٠١١ينیسح بیط دومحم دیس
 و هزوح
هاگشناد

 نیسحدمحمدیس همالعنازیملا ریسفتباتك٩٠٣٢يتست٢٠١۶)٢(ميرك نآرق ریسفت٢٠٣٩٨٢١٢٢٠٩٣٩
يئابطابط

 يوسوم رقابدیس
ينادمھ

 تاراشتنا رتفد١٣٨٨٢٠٠٩
 يمالسا
 هب هتسباو
 هعماج
 هزوح نیسردم
مق هیملع

٣۴ هيآ ناياپ ات لوا هيآ زا نارمع لآ هروس موس دلج
.دوش هعلاطم

 و تمس١٣٨٧٢٠٠٨يدوعسم يداھلا دبعثيدح مھف شورباتك٩١٠٩يتست٢٠١۶ثيدحلا هقف٢١٣٩٨٢١٢٢٠٩۴٠
 مولع هدكشناد
ثيدح

.دوش هعلاطم ٢۶٢ هحفص )١( تسویپ ات ۶٠ هحفص زا

 و نآرق مولع هزوحرب هیكت اب قیقحت شورباتك١٠٣٣٢يتست٢٠١۶يسانش ذخام و قیقحت شور٢٢٣٩٨٢١٢٢٠٩۴١
ثيدح

 ماما هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يچتكاپ دمحا
)ع(قداص

 پاچ(لاجر ملع لوصا اب ييانشآباتك١٠۵۵٣يتست٢٠١۶لاجر ملع٢٣٣٩٨٢١٢٢٠٩۴٢
)ديدج شياريو،موس

 مولع هاگشناد١٣٩۵٢٠١٢يربلد يلع دیس
يوضر يمالسا

 عماوج(مراھچ راتفگ يادتبا ات ٣ لصف و٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم )لاجر
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