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راویریز موضوعموضوع اخصموضوع خاصموضوع کلیخالصه روایت
شماره 

صفحه

9مهدی بهادری نژادنوابغ علمیسیره علمی در درس ترمودینامیک21/5نمره 

9مهدی بهادری نژادجلوه های پرهیزاموال حرام و شبههسیره اقتصادینخوردن گوشت خوک

11سیده هیام عطفیجبران حق الناس با طلب حاللیتسیره اخالقیعذر خواهی ا زمردم به خاطر ایجاد ترافیک به خاطر او

13محمد علی مهتدییتیم نوازیسیره اخالقیبچه های یتیم تمام کار و زندگی اش بودند

15سید حسین موسویکشتیورزش های فردیسیره ورزشیکشتی گیر ماهر بی ادعا

همسر داری شهداازدواج و زندگی مشترکسیره خانوادگیازدواج برای هدف و طالق برای  هدف
نگاه توحیدی به زندگی 

مشترک
19-17فاطمه نواب صفوی

21سید محمد غرویحفظ احترام خانواده هاهمسر داری شهداازدواج و زندگی مشترکسیره خانوادگینمی توانم با عدم رضایت قلبی پدر و مادرت ازدواج کنم

23عادل عونپای بندی به قرار داد های نظامیسیره نظامیعدم تعرض به دشمن در حال آتش بس

27عادل عونگذشتن از خواب و استراحتسیره اخالقیروی تخت دنبال چمران نگردید

27عادل عونصراحت مؤدبانهسیره اخالقیاگر هتل بخواهید انقالبی نیستید

29عادل عونآرمان فلسطینسیره سیاسیفلسطین از تهران تا قدس

سیره مدیریتیعید با بچه های یتیم و نخوردن از غذای خانگی
همراهی با نیروهای جزء در 

کشیدن سختی ها
29غاده جابر

الزامات مبارزهسیره سیاسیدیدار امام همراه با قدرت طلبان هرگز
عدم همراهی با قدرت 

طلبان دنیا زده
31حسین اعرابی

33جواد مادر شاهیصبر بر زخم از خودی هاصبرو استقامتسیره اخالقیچمران جاسوس اسرائیل

35احمد کاویانیقدرت طلبیخصوصیات منفی انتخاباتسیره سیاسیبه قدرت طلب رأی نده

37فاطمه نواب صفویصبر مدیریتیسیره مدیریتیسربازی که ماشین دکتر را له کرده بود
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39حسین اعرابیتعریف کردن از غذاآداب غذا خوردنسیره غذایینان خشک خوری دکتر

سید ابوالفضل کاظمیمخاطب شناسیسیره مدیریتیموتور سواران الت برای جنگ چریکی
41-45/49-

51/57
57-53سید ابوالفضل کاظمیشجاعتسیره اخالقیشهید عباس مال مهدیشجاعت عباس در انتقال غذا و مهمات و شهادت

59حسن شاه حسینیمشکل گروه های فلسطینیآرمان فلسطینسیره سیاسییاسر عرفات پول پرست و بی دین است

61جواد مادر شاهیپرهیز از کنش های احساسیسیره مدیریتیغصه عبد الللهی بماتند برای شب

63شعبان راشدشجاعتسیره اخالقیگلوله ای که تقدیر من و توست نگران زود و دیرش نباش

65/69حسن شاه حسینیمهار خشم و عصبانیتسیره اخالقیبدترین فحشش عزیز بود

71حسین اعرابیصبر بر زخم از خودی هاصبر و استقامتسیره اخالقیچمران محروم از دیدار امام

73/83سید ابوالفضل کاظمیامام خمینیمحبت اولیاء اهللسیره اعتقادیدلم برای چمران تنگ شده

77-75مهربانی و دلسوزیسیره اخالقییادداشتی برای گوسفند

79احمد کاویانیصبر بر زخم از خودی هاصبر و استقامتسیره اخالقیدرگیری با چپی ها

81احمد کاویانیانتقاد پذیریسیره مدیریتیسرتیپ مخصوص مخالفت کردن

بعد از دو روز بیداری فقط گفت چشم
شهید مصطفی 

ابراهیمی مجد
85احمد کاویانیخستگی ناپذیریسیره اخالقی

89-87احمد کاویانیحفظ و تقویت روحیه افرادسیره مدیریتیزخمی اما نشسته جلوی ماشین

93محسن اهلل دادساده زیستیسیره اقتصادیزندگی در زیر زمین

95خلیل صرافمدیریت عدالت محورسیره مدیریتیپنکه را خاموش کنید

97حسن شاه حسینیدیدن خدای نعمت دهندهتوحید و اخالص بندگیسیره اعتقادیببین خدا چه گل آفتاب گردانی آفریده

غاده جابرمرگ آگاهیالهامات و عنایاتمن فردا شهید می شوم
103/99-

101


