
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم

اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد

٣٩۶١ : دورو مرتداصتقا_٢١ : يشزومآ هورگ

٣٩۶١ : نوناق لامعا مرتيمالساداصتقا شيارگ يداصتقا مولع_٢٧ : هتشر

رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣:٢۵ - ١٣٩٨/١١/٠۵ :نامز

١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

 هرامش
سرد مانسرد

 عون
نومزآ

 عون
مجرتمهدنسيونناونععبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
تیعضورشانيدالیم

 دك
 حرش

تسویپ حرشتسویپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقافيحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧

--لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتكيتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨

 داصتقا ياھ يسررب :ام داصتقاهوزجيتست٢٠١۶يتنس داصتقا ياھ هيرظن دقن١٢٢١١٧٨
) لوا دلج (مالسا

 هعماج١٣٩٨٢٠١٩ردص رقابدمحم هلا تيآ
 هزوح يمالسا

مق هیملع

دوش هعلاطم ٣٢١ هحفص رخآ ات ١۵٢ هحفص زا٣۵٨٢لاعف

 رد يداصتقا ياھراتفر لیلحتباتكيتست٣٠٢۴درخ داصتقا١٢٢١٢٠٣
يمالسا بوچراچ

--لاعفتمس١٣٩۴٢٠١۵يتزع يضترم

 يداصتقا ياھ هشيدنا خيرات يشيامزآيتست٢٠١۶ناملسم نيركفتم يداصتقا دياقع١٢٢١٢٠۴
ناملسم ناركفتم

دوش فذح ٣ و ٢ ياھ شخب ۴ لصف زا .٢١٢٠لاعفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١يرافغ يداھ -ينسحلاوبا رغصا

 تاراشتنا١٣٩١٢٠١٢يناحبس نسحيمالسا داصتقا هرتسگباتكيتست١٣٠٢۴يمالسا داصتقا١٢٢١٢٠۵
تمس

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ شخب٢١١٧لاعف

 هاگشھوژپ١٣٨٨٢٠٠٩يزعمریم نسحيمالسا دركيور اب نالك داصتقاباتكيتست٣٠٢۴نالك داصتقا١٢٢١٢٠۶
 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

--لاعف

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف١٠٩۴لاعفرون مایپ١٣٩٧٢٠١٨يدمصهنایم يجنس داصتقا يشيامزآيتست٣٠٢۴يجنسداصتقا١٢٢١٢٠٧

 تاراشتنا١٣٩١٢٠١٢يناحبس نسحيمالسا داصتقا هرتسگباتكيتست٢٣٠٢۴يمالسا داصتقا١٢٢١٢٠٨
تمس

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ياھ شخب۴٩۴لاعف

 و يتست٢٠١۶يمالسا يرادكنابو لوپ١٢٢١٢٠٩
يحيرشت

 يرظن ينابم: يمالسا يرادكنابباتك
يلمع براجت

 نیسح و نايوسوم سابع دیس
يمسیم

 هدكشھوژپ١٣٩۵٢٠١۶
 يكناب و يلوپ
مراھچ تساريو

 هعلاطم ١٩ و ١٧ ،١٣ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف٢٨٢٧لاعف
. دوش

 داصتقا هتفرشیپ يھقف ينابم يشيامزآيتست٢٠١۶مالسا يداصتقا ماكحا١٢٢١٢١٠
يمالسا

--لاعفرون مایپ١٣٩۵٢٠١۶يسنوي يلع يرافغ يداھ

 هعلاطم ١٧و ٩ لصف ،٧لصف ياھتنا ات١ لصف٣٠٩۵لاعفعفار١٣٩۵٢٠١۶يركاش سابعناريا داصتقا رب يا همدقمباتكيتست٣٠٢۴ناريا داصتقا١٢٢١٢١١
.دوش

 دمحم ،نابرق روپ اضر دمحميمالسا داصتقا يسانش شورهوزجيتست٢٠١۶داصتقا ملع يسانش شور١٢٢١٢١٢
رف ناسحا نیسح

--لاعفرون مایپ١٣٩۶٢٠١٧

 ينابم، مالسا يداصتقا ماظنباتكيتست٢٠١۶مالسا يداصتقا ماظن١٢٢١٢١٣
قالخاو يدربھار لوصا ، فادھا

 هاگشھوژپ١٣٩١٢٠١٢يزعم ریم نیسح دیس
 گنھرف
 هشيدناو
يمالسا

.دوش هعلاطم ٢ و ١ياھ شخب۴٣٩لاعف

 هاگشھوژپ١٣٩٢٢٠١٣نايوسوم سابع دیس) کوکص( يمالسا يلام ياھرازباباتكيتست٢٠١۶يمالسا يلام ياھرازبا١٢٢١٢١۴
 گنھرف
 هشيدناو
يمالسا

 ياھ لصف ٢ شخب زا و لماک روطب ١ شخب .٢١١٨لاعف
دوش هعلاطم ٢ و ١

)يرظن عبتت و قیقحت(رانیمس١٢٢١٢١۵
روحم شزومآ

--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقافيحيرشت٢٠٣٢

 ياھرزاب داصتقا رب يا همدقمباتكيتست٢٠١۶يلام داصتقا١٢٢١٢١۶
يلام

 ، رگدراک میھاربادلیف درب زمیج
 اضریلع،يزبس دومحم
لصا يقیقد

 تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴
 نامزاس
 تيريدم
يتعنص

٧ لصف يادتبا زا(٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٨٢۶لاعف
 ات ١١ لصف يادتبا زا(١١و ٩ ،٨ ،)١٨٠هحفص ات

.دوش هعلاطم)٣٢١ هحفص

--لاعفرون مایپ١٣٩٧٢٠١٨يمرھج يوسوم هناگي٢ درخ داصتقا يشيامزآيتست٣٠٢۴يتامدقم درخ داصتقا١٢٢١٢١٧

--لاعفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢ينامحر رومیت٢ نالك داصتقا يشيامزآيتست٣٠٢۴يتامدقم نالك داصتقا١٢٢١٢١٨
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