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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٨٢١١١١٢٩٧
--لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٨٢١٢٢٠۶۵٨
 ات ١٩٠٠ زا رنھ دقن ياھ هيرظن٣٣٩٨٢١٧١٢٢١٩

١٩٨٠
.دوش هعلاطم ١۴٧ ات ٧٢ هحفص زا٢۶٨٢لاعفاکين رشن١٣٩١٢٠١٢يناربنع نارماکترب يرترنھ دقنباتك١٠٨١٩يتست٢٠١۶

 ات ١٩٠٠ زا رنھ دقن ياھ هيرظن٣٩٨٢١٧١٢٢١٩
١٩٨٠

.دوش هعلاطم ١٨٣ ات ۴۵ هحفص زا٢۶٨١لاعفرون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يلبقم اتيھانايشاقن راثآ دقن و ليلحت و هيزجت يشيامزآ٩٩٨٩يتست

--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رنھ رد انعم و تروص۴٣٩٨٢١٧١٢٢٢٠
.دوش هعلاطم ٢۴٢ هحفص ات ١ هحفص زا٣١۶٧لاعفهاگن١٣٩۴٢٠٠٨يزرمارف يقت دمحمرندراگ نلھنامز رذگ رد رنھباتك٧٨٩٨يتست١٣٠٢۴ رنھ يقيبطت تاعلاطم۵٣٩٨٢١٧١٢٢٢١
 ٍثاريم و هماع گنھرف تاعلاطم۶٣٩٨٢١٧١٢٢٢٢

يھافش
 ات ۵٧ هحفص زا(٣ ،)٢۶هحفص ات١هحفص زا(١ ياھ لصف٣١۶٢لاعفهماكهم١٣٩۶٢٠١٧يراد ميمت دمحا)ديدج شياريو(هماع گنھرفباتك٨٩٢٨يتست٢٠١۶

 هحفص زا(۶ ،)١٣۶هحفص ات ٩١ هحفص زا(۴ ،)٩١هحفص
 هعلاطم )٢٩١ات ٢۶١ هحفص زا(٧ و )٢۴٧ هحفص ات٢٣٣
.دوش

.دوش هعلاطم ۶٧١ هحفص ات ٣۴٨ هحفص زا٣١۶٨لاعفهاگن١٣٩۴٢٠٠٨يزرمارف يقت دمحمرندراگ نلھنامز رذگ رد رنھباتك٧٨٩٨يتست٢٣٠٢۴ رنھ يقيبطت تاعلاطم٧٣٩٨٢١٧١٢٢٢٣
 ييابيز(٢ رنھ باب رد ناركفتم ءارآ٨٣٩٨٢١٧١٢٢٢۴

)يسانش
 هحفص زا ،١١۶ ات ٩٨ هحفص زا ،٩٣ هحفص ات ٨٠ هحفص زا٣١۶۶لاعفزکرم رشن١٣٩۶٢٠١٧يدمحا کبابييابيز و تقيقحباتك١١٠٨٢يتست٢٠١۶

.دوش هعلاطم ۵٣٩ ات ۵٢٢ هحفص زا و١۵۶ ات ١۵٠
 ييابيز(٢ رنھ باب رد ناركفتم ءارآ٣٩٨٢١٧١٢٢٢۴

)يسانش
 تاراشتنا١٣٩۵٢٠١۶نيمار يلعدرپش نآرنھ هفسلف ينابمباتك١١١١٣يتست

 يملع
يگنھرف

.دوش هعلاطم ١۶١ هحفص ات ١ هحفص زا٣١۶۵لاعف

 رنھ يسانش ييابيز ينابم٩٣٩٨٢١٧١٢٢٢۵
يمالسا

--لاعفرون مايپ١٣٩٧٢٠١٨نايسوط اضرمالغ رتکديمالسا رنھ يسانشابيز ينابمهوزج١١١١٢يتست٢٠١۶

رنھ يسانش هناشن و دامن١٠٣٩٨٢١٧١٢٢٢۶
)روحم شزومآ(

.دوش هعلاطم ٢۵٣ هحفص رخا ات ادتبا زا٣٠١۵لاعفرهم هروس١٣٨٧٢٠٠٨اسراپ يدهمرلدنچ ليناديسانش هناشن ينابمباتك٧٧٨۴يتست٢٠١۶

رنھ ياھ هاگشيامن تيريدم١١٣٩٨٢١٧١٢٢٢٧
)روحم شزومآ(

 هويش و لوصا يراجت ياھ هاگشيامنباتك١١١٣۶يتست٢٠١۶
تيريدم ياھ

--لاعفهديا١٣٩٢٢٠١٣ينارهت نايرولب دمحم

--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس١٢٣٩٨٢١٧١٢٢٢٨
 دمحا -يميقتسم ربكا يلعمالسا زا شيپ ناريا رنھ خيرات يشيامزآ٩٣۴۶يتست٢٠١۶ناتساب ناريا رنھ و گنھرف١٣٣٩٨٢١٧١٢٢٢٩

ناقھد
--لاعفرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

 نيما دارهب رتکددسکاتسا نيليرمرنھ خيراتباتك١٠۵٩۴يتست٢٠١۶ناهج رنھ خيرات١۴٣٩٨٢١٧١٢٢٣٠
 رتکد -يساملس
يلبقم اتيھانآ

١٧ و ١۴ ، ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ۶ ، ۵ ، ٢ ، ١ ياھ لصف٢۶٨٣لاعفايکآرخف١٣٩۵٢٠١۶
.دوش هعلاطم

 تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴راهب کلم هامسيار توبلات ديويديمالسا رنھباتك١٠۵٩۵يتست٢٠١۶يمالسا رنھ خيرات١۵٣٩٨٢١٧١٢٢٣١
 و يملع
يگنھرف

--لاعف

 يسانش هعماج و يفسلف ياھ هيرظنباتك١١١٣٢يتست١٢٠١۶رنھ باب رد ناركفتم ءارآ١۶٣٩٨٢١٧١٢٢٣٢
رنھ رد

.دوش هعلاطم ٣٠۴ هحفص ات ٢٣١ هحفص زا٣١۶٣لاعفين رشن١٣٩٠٢٠١١نيمار يلع

 هعلاطم ١۶۴ ات ١٠٩ هحفص زا و ۴١ هحفص ات ١ هحفص زا٣١۶۴لاعفيقاس١٣٨٠٢٠٠١نارگ هتخير اضر دمحمرکفت ،ييابيز ،رنھباتك١١١۴٠يتست١رنھ باب رد ناركفتم ءارآ٣٩٨٢١٧١٢٢٣٢
.دوش

--لاعفرون مايپ١٣٩٨٢٠١٩ينيبم باتهمرنھ و هروطسا يشيامزآ١١٧٨٧يتست٢٠١۶رنھو هروطسا١٧٣٩٨٢١٧١٢٢٣٣
.دوش هعلاطم ٢١٩ هحفص رخا ات ادتبا زا٣٠١۶لاعفهرتسگ١٣٩١٢٠١٢روپ نايرآ نيسح ريمارنھ يسانش هعماجباتك٧٧٠٠يتست٢٠١۶رنھ يسانش هعماج١٨٣٩٨٢١٧١٢٢٣۴
دوش هعلاطم ١۵۶ هحفص ات ٣ هحفص زا٣۵٩٠لاعفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١يناحبس .ه.قيفوت١ ناريا تايبدا خيراتيعطق۵٠٩۶يتست٢٠١۶ناريا تايبدا و گنھرف اب ييانشآ١٩٣٩٨٢١٧١٢٢٣۵
 هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٧٣٢٧يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢٠٣٩٨٢١٧١٢٢٣۶

 و کيفارگ ،يشاقن(يمسجت ياھرنھ
)يزاس همسجم

.دوش هعلاطم ١۵٨ هحفص ات باتک يادتبا زا١۶٨۵لاعفتمس١٣٨۶٢٠٠٧ينيسح يدهم-يكشا يرهم

 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست٣٠٢۴قيقحت شور هاگراك٢١٣٩٨٢١٧١٢٢٣٧
)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا

--لاعفتمس١٣٩۵٢٠١۶اين ظفاح اضردمحم

يمالسا رنھ يتسيچ رد يياھراتسجباتك٧٧٠٢يتست٢٠١۶يمالسارنھ تمكح٢٢٣٩٨٢١٧١٢٢٣٨
)لوارتفد(

 ناتسگنھرف١٣٩١٢٠١٢يعيير يداھ
رنھ

.دوش هعلاطم ٢٩٣ هحفص ات ١۵ هحفص زا٢۵٩لاعف
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