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  ٩٣ رذآ ٩ ،نارهت ،نایب نف و ینارنخس یاه تراهم •

  ٩٣ رذآ ١ ،نارهت ،نایب نف و ینارنخس یاه تراهم •

  ٩٣ نابآ ٢٨-٣٠ ،نارهت ،نایب نف و ینارنخس یاه تراهم ،رثوم طابترا •

  ٩٣ نابآ ٤ ،نارهت ،ینارنخس رد زنط-نایب نف و ینارنخس یاه تراهم رانیمس نیمشش •

  ٩٣ رهم ٣٠ ،نایب نف و ینارنخس یاه تراهم ،رثوم طابترا •

 ٩٣ رهم ١٨ ،نارهت ،ینارنخس زا سرت تیریدم هاگراک •

  ٩٣ رویرهش ٢٧-٢٩ ،نارهت ،نایب نف •

  ٩٣ رویرهش ٢٥ ،نارهت ،انیپسر یرتویپماک تکرش ،یرادم یرتشم یاه تراهم •

 ٩٣ دادرم ٣٠ ،زیربت ،نایرتشم ندرک دعاقتم یاه تراهم •

 ،اه هئارا رد عوضوم ر�غت یگنوگچ-نایب نف و ینارنخس یاه تراهم رانیمس نیمجنپ •
   ٩٣ ریت ١ ،نارهت

 داجیا راتاوآ دوخ ینارنخس رد هنوگچ ،نایب نف و ینارنخس یاه تراهم رانیمس نیمراهچ •
  ؟مینک

  ٩٣ تهشبیدرا ٢٦ ،زاوها ،یرادم یرتشم رد نایب نف •

 ٩٣ تشهبیدرا ١٧ ،نارهت ،یرادم یرتشم  و ینارنخس •

 ٦ ،نارهت دالیم جرب ،یروسناسآ ینارنخس-یرادم یرتشم رد نایب نف رانیمس نیموس •
  ٩٣ تشهبیدرا

۱۳۹۲ 

  ٩٢ دنفسا ٤ ،نارهت دالیم جرب ،ینارنخس هزیگنا ،نایب نف و ینارنخس هاگشاب نیمود •

  ٩٢ نمهب ٣٠ ،نارهت ،همیب ناگدنیامن یارب نایب نف •

 ٩٢ نمهب ٦ ،نارهت دالیم جرب ،سرت تیریدم ،نایب نف و ینارنخس هاگشاب نیلوا •

 ٩٢ ید ٨ ،نارهت ،یرتشم اب رثوم طابترا •

 ٩٢ رذآ ١٨ ،نارهت ،یرادم یرتشم رد نایب نف •

 ٩٢ رذآ ١٤ ،نارهت ،یرادم یرتشم رد نایب نف •

 ٩٢ رهم ٢٥ ،نارهت ،هئارا و ینارنخس •

 ٩٢ رهم ١٤ ،مق ،گنیدنرب هطبر رد یلم سنارفنک ،دنرب ناریدم ینارنخس •



 ٨  هحفص روپمارهب مایپ دمحم هموزر
 

 
 

 ٩٢ رهم ٨ ،تشدهام ،تثعب یتعنص کرهش  ،ناناوجون نایب نف •

 ٩٢ دادرم ١٩ ،نارهت ،ینارنخس نوبیرت تشپ اهالویه رانیمس •

 ٩٢ ریت ١٦ ،نارهت ،ناریا یمالسا یروهمج ییایرد یورین ،نایب نف •

 ٩٢ ریت ١١ ،ملعم تیبرت هاگشناد ،نارهت ،ینارنخس زا سرت تیریدم •

 دنلب و نایم یاههرود
 ارجا و یحارط تدم
 هدش

 تعاس ٢٤ – یگدنز رد نآ جیاتن و شرگن ر�غت :رکف زرط •

 هرود نیمجنپ( تعاس ١٩٢ – سیردت و هئارا ،یشزومآ یحارط یاهتراهم :یداتسا هسردم •
 )تسا یرازگرب لاح رد

 تعاس ١٢٠ – یگدنز یدیلک یاهتراهم :رفن کی زا رتشیب ناسنا •

 )تسا یرازگرب لاح رد هرود نیمدص( تعاس ٢٤ – نایب نف و ینارنخس عماج هرود •

 تعاس ٢٤ یسح زیت و یباوج رضاح ،ندرک تبحص یاهتراهم :یمالک شوه هرود •

 ؟میزاسب دوخ یارب یاهفرح یگدنز کبس کی روطچ :یاهفرح • نیالنآ یاههرود

 ههادب ینارنخس یاهتراهم •

 گرزب هجیتن ٢٢ کچوک ر�غت ٢١ هرود •

 تیقفوم ات یلبنت و یراک لامها زا •

 سفن هب دامتعا بسک و یلوجخ عفر :تماهش •

 ؟مینک تبحص هجهل نودب هنوگچ •

 ؟میشاب ینتشاد تسود و باذج روطچ •

 یزاس دعاقتم یاههلق حتف •

 تاملک یامزیراک •

 یسایس یاهینارنخس نتم شراگن •

 و زیاوج ،نیوانع
 تاراختفا

 ١٣٨٩ هزیاج نیا هدنرب نیرتناوج ناونع هب لصف باتک هزیاج هدیدپ ناونع بسک •

 ١٣٨٩ »شرورپ اب ِشزومآ« حرط اب یمزراوخ ناوج هراونشج مود ناونع •

 )روشک ترازو یرفن رازه هس نلاس ١٣٩٦( روشک یشزومآ رانیمس نیرتگرزب هدننک رازگرب •
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 )همانرب ۵۰ زا شیب( ینویزیولت یاهوگ وتفگ اههناسر رد

 کی هکبش »باسح فرح« همانرب سانشراک •

  ود هکبش »هنوتدوخ زا یبوخ« همانرب سانشراک •

 امیمس ود هکبش »هداوناخ یامیس« همانرب سانشراک •

 الاک ناریا هکبش »سالپ شیاپ« همانرب سانشراک •

 الاک ناریا هکبش »راک تقو« همانرب سانشراک •

  هس هکبش »راکهار« همانرب سانشراک •

 )همانرب ٤٠ زا شیب( ییویدار یاههمانرب
 داصتقا ویدار ،یداصتقا یاههشیدنا همانرب سانشراک •

 داصتقا ویدار ،ایتشهودون یاههمانرب سانشراک •

 ۱۳۹۸ رفن کی زا رتشیب تاراشتنا ییارجا ریدم • یلغش تایبرجت

 نونک ات ١٣٩٢ لاس زا +١ رفن کی زا رتشیب یطابترا یاهتراهم هسسوم راذگناینب •

 نونک ات ١٣٩٤لاس زا )فیرش و ریبکریما ،نارهت هاگشناد( نوبیرت ینارنخس هقباسم رواد •

 )رفن رازه ١۱ هنازور دیدزاب اب( ناریا رد تاطابترا شزومآ تیاس نیرتبطاخمرپ ریدم •

 ١٣٩٥ ات ١٣٩٢ نارهت دالیم جرب نایب نف و ینارنخس هاگشاب تیریدم و یزادناهار •

 ناریا سلجم ناگدنیامن و یسایس نیلوئسم هب ینارنخس سردم و یبرم •

 ناریا یداصتقا یاهلوغ زا یخرب یطابترا یاهتراهم سردم رواشم •

 ٩٣ ات ٩٠ لاس زا بش نامسآ یللملانیب همانهام یریبدرس یاروش وضع •

  


