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سامانه پيام= ٢٠٠٠٩٩٨ (عنوان+قيمت)
          

تلفن قيمت /  تومان کتاب
٨٠٠٠٠٩٣٨٧٧٦٧٠٥٤بسته ارشد روانشناس� بالين� 

خر�دوفروش 3ليه � 3تب درس�،3م= 
درس�،3نLور� از دبستان تادانشگاه�

(گاج نقره ا�،مبتLران،سر� عمران،برق،مدرسان و.  .  )
3ليه رشته ها

٩١٥٩٠٣٧٠٠٩توافق�

پ= ناقص فيز�= و ر�اض� 3نLور آسان است
 و شيم� آفبا ومهرپور 

٩٣٩١٨٤٧١٦٧توافق�

فيز�= و ر�اض� 3نLور آسان است 
�تدر�س مهندس مسعود

٩٣٣٣٢١٥٤٣٨توافق�

٩١٥٥١٨٠٢١٧توافق�3تابها� ارشد ميLروبيولوژ� وزارت بهداشت

خر�د وفروش 3تب درس�،3م= درس� وجزوات 
ازدبستان تا دانشگاه(گاج نقره ا�،خيل� 

سبز،مبتLران،مهروماه و....)3ليه رشته ها
٩١٥٩٠٣٧٠٠٥توافق�

٩١٥١٦٧١٩٦٧توافق�مجموعه 3تاب ها� قهوه ا� 3انون 3اردان� الLترو تLني=

١٠٠٠٠٠٩٣٦٨٧٣١٣٠٣بسته 3امل و نو ارشد تربيت بدن�.سنجش و دانش

خر�د وفروش 3تب درس�،3م= درس� وجزوات 
ازدبستان تا دانشگاه(گاج نقره ا�،خيل� 

سبز،مبتLران،مهروماه و....)3ليه رشته ها
٩٣٧٥٨١١٨٣١توافق�

٩١٥٢٠٤٣٠٠٤توافق�آ�ين دادرس� د3تر خالق� آخر�ن چاپ

٩١٥٢٠٤٣٠٠٤توافق�جزا� اختصاص� د3تر صادق�.     آخر�ن چاپ

با توجه به احتمال تغيير فيلم پس ازچاپ   
اMران فيلم را به صورت تلفنM 8نترل فرما:يد

شروع نام سينما ساعت  و  فيلمها  تلفنعنوان 
نبردخليج فارسسيمرغ

(٢١:٥٠-١٨:٤٠-١٧:٠٥-١٦)٣٦٢٠٤٠٦٣
هلن(٢٢-٢٠:٢٠-١٨:٤٠-١٥:٣٥)سيمرغ

افسونگر(٢٢-٢٠:٢٠-١٥:٣٠)سيمرغ

ماح8(٢٠:٠٥-١٧) شاباش(١٧:٤٥)سيمرغ

سالم بمبئ8(٢١:٤٥-١٩:٤٥)سيمرغ

خوب ،بد ،جل)(٢١:٣٥-١٩:٣٥-١٧:٣٥)سيمرغ 

٣٨٨٣٧٠١١مبار�(١٧)نبردخليج فارس(١٨:٣٠-١٦)پيروزى 
خوب، بد ،جل)(٢١:٤٥-١٩:٤٥-١٧:٤٥-١٥:٤٥)پيروزى 

سالم بمبئ8(٢١:٤٠) افسونگر(٢٠-١٥:٢٠)پيروزى 

٤٣٣٣٠٠٠٣مبار�(١٦)خوب،بد،جل)(٢٠-١٨)شهر فيروزه نيشابور سالن١
افسونگر(٢٠-١٦)وارونگ8(١٨)شهر فيروزه نيشابور سالن٢

هلن(١٨-١٦)مبار�(٢٠)شهر فيروزه نيشابور سالن ٣

 

ویژه برنامه هاى  سه شنبه حرم مطهر رضوى 
سخنران / مداح مکان  ساعت برنامه

سيدمحمد خورشيد�رواق امام خمين�(ره)بعد از نماز صبحقرائت ز�ارت امين ا...

سيد �حي� تق� زادهرواق دارالحجهبعد از نماز صبحقرائت ز�ارت امين ا...

جواد �وسA زادهمسجد گوهرشادبعد از نماز صبحقرائت ز�ارت امين ا...

محمدعل� دانامسجدجامع گوهرشاد٥:٣٠بيان سيره وزندگان� امام رضا(ع)

احسان زاهر�مسجدجامع گوهرشاد١٠:٥٠اخالق زندگ� از منظرصحيفه سجاد�ه

محسن حسين زادهرواق امام خمين�(ره)١٠:٥٠شرح صدر

3اظم عرب� رواق دارالحجه١١:١٥احLام نماز

عل� عليمردان�رواق دارالحجهبعد از نماز عصرقرائت ز�ارت امين ا...

عليرضا نژاد حسينمسجد گوهرشادبعد از نماز عصرقرائت ز�ارت امين ا...

مهد� نيLبخترواق امام خمين�(ره)بعد از نماز عصرقرائت ز�ارت امين ا...

3ر�م آد�نه دوست رواق امام خمين�(ره)١٦:٣٠احLام مبتال به

عبدالحميد واعظ شهيد�رواق امام خمين�(ره)١٦:٤٠پا�ه ها� اسالم ازد�دگاه  اميرالمؤمنين(ع)

قربانعل� خرسند�مسجدجامع گوهرشاد١٦:٤٥بيان سيره وزندگان� امام رضا(ع)

احمد پارسا رواق دارالحجه١٦:٥٠احLام نگاه و پوشش

محمد موحد� نيارواق امام خمين�(ره)بعد از نماز عشاءقرائت ز�ارت امين ا...

سيد حجت بحرالعلومرواق دارالحجهبعد از نماز عشاءقرائت ز�ارت امين ا...

محمد عيدگاه�مسجد گوهرشادبعد از نماز عشاءقرائت ز�ارت امين ا...

كاظم راشد�زد�رواق امام خمين�(ره)١٨:١٥اخالق زندگ� در سيره اهل بيت(ع)

سيد جعفر ماهرخساررواق امام خمين�(ره)١٩:٣٠مد�حه سرا��

رضا ناد�رواق امام خمين�(ره)١٩:٤٥قرائت دعا�  توسل

رضا عرفانيانرواق دارالحجه٢١:٣٠قرائت دعا�  توسل

٩٥٣٤٨٨١٥/ م


