
 پور:  لیاسماع رهیمن

 وعرض ادب سالم

04/11/2020 ,08:29:23 AM 

 

 : خاکپور

 بر شما سالم

04/11/2020 ,08:29:44 AM 

 

 : یعرفان ص

 و عرض ادب سالم

04/11/2020 ,08:29:46 AM 

 

 اخوت:  ریام

 و عرض ادب و احترام کمیعل سالم

04/11/2020 ,08:30:14 AM 

 

 : یمسلم مژگان

 بر همه سالم

04/11/2020 ,08:32:10 AM 

 

 اعتضاد:  آزاده

 ریوقت بخ سالم

04/11/2020 ,08:34:02 AM 



 

 : یحاتم اعظم

 سالم

04/11/2020 ,08:36:33 AM 

 

 احمدخان:  معصومه

 کمیعل سالم

04/11/2020 ,08:37:28 AM 

 

 : یرانوندیب فاطمه

 سالم

04/11/2020 ,08:38:12 AM 

 

 : خاکپور

 دوستان یبر همگ سالم

04/11/2020 ,08:38:37 AM 

 

 : دیرش

 سالم

04/11/2020 ,08:40:07 AM 

 

 : مایعظ فردوس

 .سالم



04/11/2020 ,08:42:30 AM 

 

 نرم چشم:  صبا

 و نور سالم

04/11/2020 ,08:45:32 AM 

 

 : یشهر میمر

 خداقوت کمیعل سالم

04/11/2020 ,08:57:09 AM 

 

 نرم چشم:  صبا

 که با لحن درست باشد؟ ستیچ باتریز ؟جملهیکجا بود میبگوئ نکهیا یبجا دی. استاد ببخشسالم

04/11/2020 ,09:03:07 AM 

 

 پور:  لیاسماع رهیمن

 صبا نرم چشم:  < 

 که با لحن درست باشد؟ ستیچ باتریز ؟جملهیکجا بود میبگوئ نکهیا یبجا دیسالم. استاد ببخش < 

 انهینه لحن بازجو میبپرس میتونیم ودوستانه  جمله رو با لحن مهربانانه نیهم کنمیم فکر

04/11/2020 ,09:06:21 AM 

 

 : یحاتم اعظم

 قطع شد؟ صدا

04/11/2020 ,09:06:56 AM 



 

 : خاکپور

 نه

04/11/2020 ,09:07:07 AM 

 

 پور:  لیاسماع رهیمن

 ریخ

04/11/2020 ,09:07:09 AM 

 

 : خاکپور

 شود یدرست م دیو وارد بشو خارج

04/11/2020 ,09:07:17 AM 

 

 : یدرخش یپر

 .شهیووصل م دصداقطعیببخش سالم

04/11/2020 ,09:09:26 AM 

 

 : رزادهیپ دهیسع

 صبا نرم چشم:  < 

 که با لحن درست باشد؟ ستیچ باتریز ؟جملهیکجا بود میبگوئ نکهیا یبجا دیسالم. استاد ببخش < 

 .زاستتیحساس شیباشه. سوال یخوب نیگزیجا کنمیشدم، نگرانت شدم، منتظرت بودم فکر م دلتنگت

04/11/2020 ,09:09:49 AM 

 



 : یدرخش یپر

 ادیخوب نم صدااصال

04/11/2020 ,09:10:30 AM 

 

 : خاکپور

 شماست چون صدا خوب است نترنتیبر شما. مشکل از سرعت ا سالم

04/11/2020 ,09:11:00 AM 

 

 : یکرب میمر

 خاکپور:  < 

 صدا خوب است شماست چون نترنتیسالم بر شما. مشکل از سرعت ا < 

 نطورهیبله هم سالم

04/11/2020 ,09:11:30 AM 

 

 : خاکپور

 .دی. نگران نباشردیگ یکالس در کانال قرار م صوت

04/11/2020 ,09:14:49 AM 

 

 : یبهزاد دهیفر

 سالم

04/11/2020 ,09:14:52 AM 

 

 : یرانوندیب فاطمه



 کالس هم ضبط بشه؟ لمیهست ف امکانش

04/11/2020 ,09:15:22 AM 

 

 : خاکپور

کالس درخواست  یاما اگر از طرف اعضا ردیگ یحجم باال در کانال قرار نم لیاما به دل شودیجلسه ضبط م هر

 میدیبشود در کانال هم قرار م

04/11/2020 ,09:16:06 AM 

 

 : خاکپور

 : یبهزاد دهیفر < 

 سالم < 

 بر شما سالم

04/11/2020 ,09:16:23 AM 

 

 : یمسلم مژگان

 کدام قسمت از کتاب هست االن؟؟ سیتدر خاکپور خانم

04/11/2020 ,09:17:00 AM 

 

 : یرانوندیب فاطمه

 خاکپور:  < 

کالس  یاما اگر از طرف اعضا ردیگ یحجم باال در کانال قرار نم لیاما به دل شودیهر جلسه ضبط م < 

 میدیدرخواست بشود در کانال هم قرار م

 رمیگیجلسه فردا رو ان شاء اهلل از شما م من



04/11/2020 ,09:17:00 AM 

 

 : خاکپور

 : یمژگان مسلم < 

 کدام قسمت از کتاب هست االن؟؟ سیخانم خاکپور تدر < 

 کنمیفصل پنج فکر م لیاوا ایفصل چهار  اواخر

04/11/2020 ,09:18:51 AM 

 

Gultakin Shirmammadova : 

 کنه از کالس؟ یمن را اخراج م ستمیچرا تن تن س کم،یعل سالم

04/11/2020 ,09:21:12 AM 

 

 : خاکپور

 شماستو نترنتیبر شما. احتماال از سرعت ا سالم

04/11/2020 ,09:23:11 AM 

 

 : یدرخش یپر

 من اصال نتونستم وصل بشم وصداندارم.باتشکر دیخاکپور لطفا صوت امروز استادرادرکانال بگذار خانم

04/11/2020 ,09:24:04 AM 

 

 اعتضاد:  آزاده

 میرا در خودمان اصالح کن ینیحس خود کم ب میتونیم چطور

04/11/2020 ,09:24:37 AM 



 

 : یرانوندیب فاطمه

 شهیم هیافراد از اول هست رو چطور توج تیکه در وضع یتفاوت ،یاز زندگ تینکردن ها و رضا سهیمورد مقا در

 کرد؟

 شهیو هر روز داره موفق تر م کنهیظلم م کنهیکه گناه هم م یکس یعنی

04/11/2020 ,09:25:39 AM 

 

 پور:  یمحمد عل رایسم

 شود کرد؟ یو هدر دادن وقت چه م یحوصلگ یاصالح حس ب یبرا

04/11/2020 ,09:26:00 AM 

 

 : یشهر میمر

 .ممنوندیبفرمائ یحاتیشدن توض یعصبان زود  در مورد اصالح لطفا

04/11/2020 ,09:26:08 AM 

 

 اعتضاد:  آزاده

 ممنون

04/11/2020 ,09:27:30 AM 

 

 : یرانوندیب فاطمه

 بله

04/11/2020 ,09:28:24 AM 

 



 : خاکپور

 استفاده کنند. توانندیهم م کروفونیاز م دوستان

04/11/2020 ,09:29:09 AM 

 

 نرم چشم:  صبا

 : رزادهیپ دهیسع < 

 .زاستتیحساس شیلباشه. سوا یخوب نیگزیجا کنمیدلتنگت شدم، نگرانت شدم، منتظرت بودم فکر م < 

 ممنون یلیخ

04/11/2020 ,09:29:39 AM 

 

 عرب:  الیل

 فرد اگر بزرگتر نیبر خورد کرد؟ا دیهستند چگونه با یو از خود راض یناراض شهیدر مواجهه با افراد که هم سالم

 در جواب ردیگ یضورت م یرییمادر و مادر شوهر بباشد چه تغ گاهیو جا

04/11/2020 ,09:30:30 AM 

 

 : یمیررحیم

 یمیررحی.مهیشعبان ادیاع کیسالم و تبر با

04/11/2020 ,09:30:45 AM 

 

 : خاکپور

 بر شما هم مبارک ادیبر شما . اع سالم

04/11/2020 ,09:33:48 AM 

 



 : یعیرف

 اصالح کرد؟ دیرا چطور با ینیب خودبزرگ

04/11/2020 ,09:36:03 AM 

 

 : یرانوندیب فاطمه

 م؟یرو ندار پاور

04/11/2020 ,09:36:51 AM 

 

 : یرانوندیب فاطمه

 ممنون

04/11/2020 ,09:37:21 AM 

 

 : یزهان فاطمه

 سالم

04/11/2020 ,09:39:54 AM 

 

 : خاکپور

 بر شما سالم

04/11/2020 ,09:40:25 AM 

 

 : یمعصومه رضو دهیس

 کمیعل سالم

04/11/2020 ,09:41:08 AM 



 

 : خاکپور

 ریو صبح شما بخ سالم

04/11/2020 ,09:43:45 AM 

 

 نرم چشم:  صبا

 متشکر از زحمات شما یلیخ

04/11/2020 ,09:45:05 AM 

 

 : یرانوندیب فاطمه

 ممنون

04/11/2020 ,09:45:13 AM 

 

 اعتضاد:  آزاده

 از مطالب خوبتون، خداقوت ممنون

04/11/2020 ,09:45:14 AM 

 

 : یکرب میمر

 خدا حفظتون کنه ممنون

04/11/2020 ,09:45:16 AM 

 

 : یزهان فاطمه

 خاکپور:  < 



کالس  یاما اگر از طرف اعضا ردیگ یحجم باال در کانال قرار نم لیاما به دل شودیهر جلسه ضبط م < 

 میدیدرخواست بشود در کانال هم قرار م

 دمیرس ریمتاسفانه د خوامیمن صوت کالس رو م شهیم اگه

04/11/2020 ,09:45:20 AM 

 

 : یحاتم ماعظ

 ممنونِ

04/11/2020 ,09:45:25 AM 

 

 : ییرزایم

 باتشکر

04/11/2020 ,09:45:25 AM 

 

 : یمعصومه رضو دهیس

 باشد هیکه دور از هر گونه حاش میریبکار بگ دیرا با یو بروزات یبرابر خانواده شوهر چگونه کالم در

04/11/2020 ,09:45:36 AM 

 

 : خاکپور

 : یفاطمه زهان < 

 دمیرس ریمتاسفانه د خوامیمن صوت کالس رو م شهیاگه م < 

 ردیگ یکالس، هر جلسه در کانال قرار م صوت

04/11/2020 ,09:46:26 AM 

 



 : خاکپور

 دیخدا قوت و موفق باش بزرگواران

04/11/2020 ,09:46:38 AM 

 

 : خاکپور

 دییبفرما افتیو جواب را از استاد در دیبده امیکانال پ یدیبه ا دیداشت یابهام ایسوال  اگر

04/11/2020 ,09:47:00 AM 

 

 : یزهان فاطمه

 د؟؟؟؟؟یدیرو در کانال قرار م صوت

04/11/2020 ,09:47:06 AM 

 

 : خاکپور

 د؟یستی. عضو کانال نمیدی. هر جلسه قرار مبله

04/11/2020 ,09:47:34 AM 

 

 : یزهان فاطمه

 خاکپور:  < 

 ردیگ یصوت کالس، هر جلسه در کانال قرار م < 

 ممنون

04/11/2020 ,09:47:39 AM 

 


