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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
 يلولس يسانش تسيز٢٣٩٧١١١١٢٠١۶

يلوكلومو
 يم نايوجشناد .دشاب يم يرايتخا ٣ و ٢ راتفگ هعلاطمرون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرفظم ديس تخد هديرفيلوكلوم و يلولس يسانش تسيزيعطق۴٩٣٣يتست۴٠٣٢

 و يلولس يسانش تسيز ينابم و لوصا باتك زا دنناوت
 يناسحا فيلات )يسردارف( مود و لوا دلج يلوكلوم
.دنيامن هدافتسا يبناج هعلاطم يارب ييابطابط

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يياضر ديعس -نايفوص هيفصييوترپ يسانش تسيز يشيامزآ٩٢٣١يتست٢٠١۶يوترپ يسانش تسيز٣٣٩٧١١١١٢٠٢٢
دوش فذح ٨ و ٧ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هدازدمحم يدهمكيزيفويب يشيامزآ٩٢٣٠يتست٢٠١۶كيزيفويب۴٣٩٧١١١١٢٠۴١
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٠٨رانيمس۵٣٩٧١١١١٢١١٨
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٠٨رانيمس۶٣٩٧١١١١٢١١٩
رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يناگداچ ينابر ارذعيميشويب ينابميعطق۴٩٨٧يتست٣٠٢۴يميشويب ينابم٧٣٩٧١١١١٢١۶٢
 يلوكلوم يسانش تسيز٨٣٩٧١١١١٢٢١٧

هتفرشيپ
 هتفرشيپ يلوكلوم يسانش تسيزباتك٩١١۴يتست٢٠١۶

نيون لوصا و نيداينب ينابم
 و يكديب مظاك ديسرويو تربار

رف يھرف لامك
اندآ١٣٩٢٢٠١٣

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٩٣٩٧١١١١٢٢٢٩
رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضريتسيز مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵١۴٢يتست١١٨١۶يتسيز مولعردرتويپماك دربراك١٠٣٩٧١١١١٢٢۶٩
 يلوکلوم و يلولس يسانش تسيزباتك٩١١٣يتست٢٠١۶يلولس كيزيفويب١١٣٩٧١١١١٢٣٢٨

شيدول
 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٣ناراکمھ و شيدول

يسانش
.دوش هعلاطم ١٢ لصف

 رغصا يلع و يئايلوا ريم نارهمکيزيفويب ينابمباتك٩١٢٢يتستيلولس كيزيفويب٣٩٧١١١١٢٣٢٨
يراگتسر

دوش هعلاطم ٧ و ۴ ياھ لصفژييآ١٣٩١٢٠١٢

يلوكلوم كيمانيد( يا هنايار يزاس هيبشباتك٩١١۵يتست٢٠١۶يلوكلوم كيزيفويب١٢٣٩٧١١١١٢٣٣٠
)ولراك تنونم و

 هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يليلج هلا فيس
 هجاوخ يتعنص
 نيدلا ريصن
يسوط

.دوش هعلاطم ٣ و ١ ياھ لصف

 زميج ،نورماک.رآ ناجيکشزپ کيزيفباتك٩١۴٨يتست٢٠١۶يكشزپ كيزيف١٣٣٩٧١١١١٢٣۵۵
کينورفکسا.يج

 و MRI لماش تسويپ و ٢٠ ،١٨ ،١٢ ،١١ ،٩ ياھ لصفژييآ١٣٩٢٢٠١٣رواکت سابع رتکد
.دوش هعلاطم باتک ياهتنا ات رزيل

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶ييوترپ كيزيفويب١۴٣٩٧١١١١٢٣۵۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يرظن كيزيفويب١۵٣٩٧١١١١٢٣۵٧
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶اشغ كيزيفويب١۶٣٩٧١١١١٢٣۵٨
 تيبرت هاگشناد١٣٧٢١٩٩٣يمازرف نژيبكيزيف يميشويبباتك۵٩۵١يتست٢٠١۶كيزيف يميشويب١٧٣٩٧١١١١٢٣۵٩

سردم
١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم

لماكت و تايح شياديپ كيزيفويب١٨٣٩٧١١١١٢٣۶٠
)روحم شزومآ(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 يسدنهم و يلوكلوم تسيز ينابمباتك٩٢٩٠يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(يبيكرت ون ياهشور١٩٣٩٧١١١١٢٣۶١
كيتنژ

.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ياھ لصفينام١٣٩٢٢٠١٣يزايتما يتيگ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶كيژرناويب٢٠٣٩٧١١١١٢٣۶۴
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶ينورتكلا پوكسوركيم٢١٣٩٧١١١١٢٣۶۵
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶كيزيفويب ياهشور٢٢٣٩٧١١١١٢٣۶۶
 تسيزرد لامتحاو هتفرشيپرامآ٢٣٣٩٧١١١١٧١٠۵

يسانش
 تسيز رد هتفرشيپ لامتحا و رامآ يشيامزآ۵٣٢۵يحيرشت٢٠١۶

يسانش
هدش هعلاطم زاينشيپ ناونع هب ۶ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدمحمراي دوعسم

 تروص هب ١٣ و ۵ ياھ لصف ،دشاب يمن ناحتما ءزج و
ناحتما ءزج يلو دشاب يم SPSS رازفا مرن دربراك زومآدوخ
.دوش فذح ۴-١١ و ٣-١٠ ياھ شخب و دشاب يمن

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص١ ( تاحفص هیلک

09/03/2018https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com

ل اول 97-98
نيمسا




