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ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل
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فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٨٢١١١١٢٩۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٨٢١٢٢٠۶۵٨

 میھاربا- يمشاھ دمحا دیستیکلام و لاوما قوقحباتك٩۴۵٢يتست٢٠١٢تیكلامو لاوما٢ يندم قوقح٣٣٩٨٢١٢٢٣٠٢٧
هداز يقت

دجم١٣٩٢٢٠١٣

 دعاوق :يندم قوقح يتامدقم هرودباتك۶٨۶۶يتست٣٠١٨اھدادرارق تایلك٣ يندم قوقح۴٣٩٨٢١٢٢٣٠٣٢
اھدادرارق يمومع

نازیم١٣٨٩٢٠١٠ييافص نیسح دیس

 تمسق نیعمدوقع۶ يندم قوقح۵٣٩٨٢١٢٢٣٠۴٧
) فلا(

 - عیب( ١ نیعم دوقع :۶ يندم قوقحباتك۶٧٠٨يتست٣٠١٨
)حلص - ضرق - هلاعج - هراجا - هضواعم

دجم١٣٩١٢٠١٢يدیھش يدھم

 دلج نيداینب هرود :يندم يسرداد نیيآباتك٩٠٨٣يتست٣٢٠١٢ يندم يسرداد نیيآ۶٣٩٨٢١٢٢٣٠۵٣
موس

کارد١٣٨٧٢٠٠٨سمش ..ا دبع

 ضبق،هتفس ،تارب( تراجت قوقحباتك٧٣٩٨يتست٣٢٠١٢ تراجت قوقح٧٣٩٨٢١٢٢٣٠۵۶
)كچ و لماح هجو رد دانسا، رابنا

تمس١٣٩۵٢٠١٣ينیكسا اعیبر

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢يميرك سابعاوعد تابثا هلدا يشيامزآ۵۵۵٢يتست٢٠١٢يوعد تابثا هلدا٨٣٩٨٢١٢٢٣٠۶٠

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدجم١٣٩٢٢٠١٣يورسخ نسحيدير .يا ديويدقوقح هفسلفباتك٩۵٢۴يتست١٠٨قوقح هفسلف٩٣٩٨٢١٢٢٣١١٨

 مامالا هسسوم١٣٨٩٢٠١٠يناحبس ...ا تيآطیسولاباتك٩٠٩۴يتست٢٢٠١۶ هقف لوصا١٠٣٩٨٢١٢٢٣١۴٠
)ع( قداصلا

 يف همتاخ يادتبا ات هیلمعلا لوصالا يف عباسلا دصقملا زا
.دوش هعلاطم دیلقتلا و داھتجالا

 يملع عمجم١٣٨٨٢٠٠٩يراصنا يضترم خیشنيدقاعتم طورش بساكملاباتك٨۶٣٩يتست٢٢٠١۶ هقف نوتم١١٣٩٨٢١٢٢٣١۴١
دجم يگنھرفو

 زا و ١٢٠ هحفص ات ٧١ هحفص زا و ۶٣ هحفص ات ٧ هحفص زا
.دوش هعلاطم ٢٨۶ هحفص ات ٢٣٩ هحفص

 قاروا( تراجت قوقح زا يلیلحت يثحابمباتك٩١٢١يتست٢٠١۶تراجت قوقح١٢٣٩٨٢١٢٢٣١۴٢
 بسک قح ،راداھب قاروا و سروب يراجت
)تراجت اي هشیپ اي

 هاگشھوژپ١٣٩٢٢٠١٣روپ يدبع میھاربا
 و هزوح
هاگشناد

 دلج)هتفرشیپ هرود( يندم يسرداد نیيآباتك٧٩٧٨يتست٢٠١۶يندم يسرداد نیيآ١٣٣٩٨٢١٢٢٣١۴٣
مود

.دوش هعلاطم ناونع يلیلحت تسرھف يادتبا ات ٣ لصف زاگارد١٣٩٢٢٠١٣سمش ..ادبع

.دوش هعلاطم يناحتما لئاسم يادتبا ات باتك يادتبا زادجم١٣٨۶٢٠٠٧يدیھش)موس دلج(تادھعت و اھدادرارق راثآباتك۶٧٠٣يتست٢٢٠١۶ يندم قوقح١۴٣٩٨٢١٢٢٣١۴۴

دوش هعلاطم اھشسرپ يادتبا ات باتک يادتبا زا.دجم١٣٩١٢٠١٢يدیھشتادھعت طوقسباتك۶٧٠٩يتست١٢٠١۶ يندم قوقح١۵٣٩٨٢١٢٢٣١۴۵

 يصوصخ للملا نیب قوقح١۶٣٩٨٢١٢٢٣١۴۶
) نیناوق ضراعت(

 لصف ،مود شخب يادتبا ات تسخن شخب زا موس لصفنازیم١٣٨۶٢٠٠٧يقوجلس دمحممود دلج يصوصخ للملا نیب قوقحباتك٩٠٩٩يتست٢٠١۶
 مجنپ باتک زا ۴ و٣ ،٢ ،١ياھ لصف ،مود شخب زا لوا
.دوش هعلاطم

تمس١٣٩٢٢٠١٣يمیحر ...ا بیبح و ييافص)دادرارق زا جراخ تامازلا(يندم تیلوئسمباتك٩۵۴٣يتست٢٠١۶يندم تیلوئسم١٧٣٩٨٢١٢٢٣١۴٧

۵٠ هلاوح و هعيدو نامض رارقا تكرش هلاعج ثحابميرشان رھ١٣٨٧٢٠٠٨يناث دیھشهعمل حرش يبرع يلصا نتمباتك٨٧۶١يتست١١٠٨ هقف نوتم١٨٣٩٨٢١٢٢٣١۴٨
.دوش هعلاطم هحفص

 مامالا هسسوم١٣٨٩٢٠١٠يناحبس ...ا تيآطیسولاباتك٩٠٩۴يتست١١٠٨ هقف لوصا١٩٣٩٨٢١٢٢٣١۴٩
)ع( قداصلا

 يف ثلاثلا دصقملا ياھتنا ات رماوالا يف لوالا دصقملا زا
.دوش هعلاطم میھافملا

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفEssential contract lawMonahan١٣٨۵٢٠٠۶Routedgeباتك٨۵١۵يتست٢٠١۶هجراخ نابز هب يقوقح نوتم٢٠٣٩٨٢١٢٢٣١۵٠

 اكردم و ينعم هیھقف هدعاق هئام دعاوقلاباتك٩٠٩٣يتست٢٠١۶هقفدعاوق٢١٣٩٨٢١٢٢٣١۵١
ادروم و

 هعماج -مق١٣٨٧٢٠٠٨يوفطصم مظاك دیس ...ا تيآ
نیسردم

.دوش هعلاطم١٠ و ٩ ،٨ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣يوریش نیسحلا دبعيللملا نیب يراجت يروادباتك٩٨٨۴يتست٢٠١۶يللملا نیب ياھيرواد٢٢٣٩٨٢١٢٢٣١۵٢

 ناريا ييايرد نوناق هياپ رب ييايرد قوقحباتك٧۴٠۴يتست١٠٨ييايرد قوقح٢٣٣٩٨٢١٢٢٣١۵٣
ييايرد يللملا نیب تاررقم و

 تنامض( موس ثحبم يادتبا ات ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصفتمس١٣٩۵٢٠١۶دافسا يفجن
.دوش هعلاطم )اھب هراجا يارجا

 يم فذح١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،۶ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵يوریش نیسحلا دبعللملا نیب تراجت قوقحباتك٩١٠٠يتست٢٠١۶للملا نیب تراجت قوقح٢۴٣٩٨٢١٢٢٣١۵۴
.دشاب

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٨رانیمس٢۵٣٩٨٢١٢٢٣١۵۵

.دوش هعلاطم موس شخب زا لوا لصف و مود شخبنازیم١٣٨٢٢٠٠٣يناجنز دیمعيقیبطت يمالسا قوقح رب يدماردباتك۶٨۶٢يتست٢٠١۶يقیبطت يمالسا قوقح٢۶٣٩٨٢١٢٢٣١۵٨

دجم١٣٩١٢٠١٢دار يحلاص دمحميئاضق ءارآ شراگن نیيآباتك۶٧٠۴يتست٢٠١۶يياضق ءارآ شراگن نیيآ٢٧٣٩٨٢١٢٢٣١۵٩

 ات (١٣٠هحفص ات باتک يادتبا زا يمومع دعاوق:لوا دلجنازاس رکف١٣٩۶٢٠١٧يرجاھم يلعيندم ماکحا يارجا همانشنادباتك١١٠٨۴يتست٢٠١۶دانساو ماكحا يارجا٢٨٣٩٨٢١٢٢٣١۶٠
 ات (٢١۵ هحفص ات )٢۴ هدام زا(١٧۵ هحفص زا و )١٢هدام
 هدام ات (٣۶٧هحفص ات )٣۴ هدام زا(٢٣٣هحفص زا و)٣١هدام

.دوش هعلاطم)۴٨

يسودرف١٣٩٠٢٠١١يتاوامس هللا تمشحيتراجت تباقر قوقحباتك٧٩٨١يتست٢٠١۶يراجت تباقر قوقح٢٩٣٩٨٢١٢٢٣١۶١

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتتو قیقحت(رانیمس٣٠٣٩٨٢١٢٢٣٢٠٢

 شزومآ(يقیبطت يندم قوقح٣١٣٩٨٢١٢٢٣٢٠٣
)روحم

.دوش هعلاطم ٢٠٠ هحفص ات ١ هحفص زانارھت هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨ناراكمھ و يئافصيللملا نیب عیب قوقحباتك۶۴۴٣يتست٢٠١۶
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