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رثا

۵ دوخ تشونرس رد مدرم تلاخد رهظم

۵ تلود و تلم ،روشک ندش رت یوق

۵ اهروشک ریاس نینموم ندش دنسرخ

۵ وا  یزیگنا هنتف زا یریگولج و نمشد مشچ رد ناریا تلم تبیه شیا$

۱۰ سلجم هناوتشپ ؛مدرم روضح

۱۱ تسا یسایس راک کی دوخ ،نداد یار و تاباختنا رد مدرم روضح

۱۳ ماظن تهبا و وربآ شیازفا

۱۳ تلم طاشن و مزع و روشک تابث و رارقتسا شیا$

۱۴و۶نانمشد رتشیب ییوررپ و زواجت ،ضرعت زا تلم تشونرس تینوصم

۱۵ نمشد یارب مدرم یندشن ماL هزیگنا ندش صخشم
۱۵ مجاهت دیدشت و مدرم هزیگنا فیعضت زا نمشد سای هجیتن

۱۶  ینونک تینما و روشک هدنیآ ندش نیمضت

تیمها

۵ بالقنا یاه شزرا و ینابم ،اه نامرآ ندش رت هدنز

۱۷ ناگدننک تلاخد و ناربکتسم تین ءوس و نانمشد هلمح ربارب رد تلم ظفح

۵ روشک و بالقنا رکیپ هب هزات نوخ ندش هدیمد

۵ بالقنا یاه شزرا و اه نامرآ هب ندیسر یارب عفان یسلجم داجیا

۵  تلم یارب دیفم یسلجم داجیا

۳ تاغیلبت قیرط زا روشک رد هتفرگ ماجنا تامدخ رد دیدرت داجیا

۴ ماظن یساسا لئاسم و تاباختنا هب تلم نداد ناشن تبغر یب

۷ تاباختنا زا مدرم نهذ فارحنا یارب نمشد رودزم یاههناسر رد ماظن و تلم دض یاهراعش

۳و۱۸ مدرم eخاس نیبدب و توافت یب ،دیماان یارب جرخرپ و عیسو تاغیلبت

۶ تاباختنا رد مدرم روضح مدع یارب نمشد یلخاد ناگتسباو شالت دیؤم

 مدرم ندرکرود یارب تینما یاروش زا ناریا هیلع همانعطق eفرگ هب اکیرمآ ناعذا
۱ یأر یاهقودنص زا

۱  یمالسا ماظن و مدرم نایم eخادنا هلصاف
فده

دنفرت تاباختنا رد مدرم هدرتسگ و روشرپ روضح هیلع نمشد همانرب

۸ دوخ یمدرم هناوتشپ زا یمالسا یروهمج ییادج ءاقلا

۸ همانعطق رودص

۸ تاباختنا میرحت

۸ مدرم یگدنز و قوقح رد تلاخد هب هناگیب نارظان توعد

۸ روشک تیریدم صوصخ رد ییا$ هایس

۸ نمشد یهلمح رطخ زا مدرم ندناسرت

۸ تاباختنا ندوبن nاس تمهت

۸ ناناوج ندرکن تکراشمییوگشیپ

۱۸ تاباختنا نداد هولج یعنصت و هدوهیب

۸ مدرم یتوافتیب و یدرسلد نیقلت

نارهت هعمج زا$ ىاههبطخ رد تانایب۷۱/۱/۷ .۱
 سلجم  تاباختنا رد روضح رطاخب    تلم زا ریدقت۷۴/۱۲/۲۵ .۲
شترا uاوه ىورین ناهدنامرف رادید رد رد تانایب۸۶/۱۱/۱۹ .۳
نارهت باتک هاگشیا$ نیمجنپ زا دیدزاب رد wویزیولت- ویدار هبحاصم۷۱/۲/۱۷ .۴
 مدرم فلتخم راشقا رادید رد تانایب۸۶/۱۲/۲۲ .۵
 نیوزق مدرم گرزب عxتجا رد تانایب۸۲/۹/۲۵ .۶
 »ىرسفا هدکشناد« رد ىربهر مظعم ماقم تانایب۷۴/۱۲/۱۶ .۷
سلجم هرود نیمتشه تاباختنا تبسانم هب مدرم زا رکشت مایپ۸۶/۱۲/۲۵ .۸
ید۱۹زورلاس تبسانم هب مق مدرم رادید رد تانایب۹۰/۱۰/۱۹ .۹

نارادناتسا و روشک ترازو نالوئسم اب رادید رد تانایب۷۰/۹/۲۷ .۱۰
تاباختنا یرازگرب ناراکردنا تسد و ادهش هداوناخ رادید رد تانایب۶۸/۹/۲۲ .۱۱
ناجیابرذآ مدرم رادید رد تانایب۸۶/۱۱/۲۸ .۱۲
سلجم هرود نیمراهچ هب مایپ۷۱/۳/۷ .۱۳
هعمج زا$ یاه هبطخ۸۲/۱۱/۲۴ .۱۴
نانیرفآ راک و نارگراک زا یریثک هورگ رادید رد تانایب۸۷/۲/۴ .۱۵
هعمج زا$ یاه هبطخ۹۰/۱۱/۱۴ .۱۶
مدرم فلتخم راشقا رادید رد تانایب۸۲/۱۰/۱۸ .۱۷
 سلجم  تاباختنا رد روضح رطاخب    تلم زا ریدقت۷۴/۱۲/۲۵ .۱۸
نیوزق نایوجشناد و دیتاسا رادید رد تانایب۸۲/۰۹/۲۶ .۱۹
نارهت هعمج زا$ یاه هبطخ رد تانایب۸۸/۰۶/۲۰ .۲۰
ناجیابرذآ مدرم رادید رد تانایب۹۰/۱۱/۲۶ .۲۱

یدنب عمج
۱۹یلم و ینالقع ،ینادجو ،یعرش یاهفیظو ،تاباختنا

۱۲ تاباختنا رد مدرم روضح ندوب داهج

 مهن سلجم تاباختنا رد مدرم یوق و مکحتسم روضح
۲۰ نالفاغ و نانمشد یرگیزاب مغریلع

 مهن سلجم تاباختنا رد مدرم نکش نمشد روضح
۹ بالقنا و ماظن رکیپ رد هزات نوخ و طاشن ندش هدیمد و

۲۱ مهن سلجم تاباختنا رد مدرم تریصب اب و روشرپ ،ناوارف روضح

ینیب شیپ

مدرم هب ماظن دxتعا و ماظن هب مدرم دxتعا لیلد

لاعتم یادخ هب دxتعا و مدرم راتفر زا دوجوم هبرجت لیلد

تاباختنا نیا رد مدرم هب لاعتم یادخ کمک تلع

یهلا قیفوت هب و مدرم طسوت بوخ سلجم و ناگدنیا$ ندروآ تسد هب هجیتن

،مراد لاعتم ىادخ فطل هب هك ىدxتعا اب و مدرم نيا راتفر زا هك ىا هبرجت اب نم
 نيا رد مدرم روضح ،ىهلا ى هوق و لوح هب ،ىهلا لضف هب ،ىهلا فطل هب هك منكيم ىنيب شيپ
 و بالقنا ركيپ هب ىا هزات نوخ ،تاباختنا نيا اب و دوب دهاوخ نكش نمشد روضح كي ،تاباختنا
 ،دمآ دهاوخ شيپ وا ىارب ىا هزات تكرح ؛دش دهاوخ هديمد ىمالسا ىروهمج ماظن و روشك
.درك دهاوخ اديپ ىا هزات طاشن

۹۰/۱۰/۱۹ید۱۹ زورلاس تبسانم هب مق مدرم رادید رد تانایب
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