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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

 نالسراريما -ينيسحريم هبوبحميمومع يژولويبوركيم يشيامزآ٩٣٢٣يتست٣٠٢۴يمومع يژولويبوركيم٣٣٩٧١١١١٢٠١٨
درف ينايواك

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠انديس فسوي ديسكيتنژ ينابميعطق۴٩۵۴يتست۴٠٣٢كيتنژ۴٣٩٧١١١١٢٠٣۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٠٨رانيمس۵٣٩٧١١١١٢١٣۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٠٨رانيمس۶٣٩٧١١١١٢١٣٧
رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵قادب لگ-نايديعس-دار عمالنيتامورك يميشويبهوزج٧١٩٠يتست٢٠١۶نيتامورك يميشويب٧٣٩٧١١١١٢١۵٠
 هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩يقرشم روصنمکراپ نوميسو لاد يمرژاهيرتكاب يلوكلوم كيتنژباتك٨٧١٠يتست٢٠١۶اهتويراكورپ كيتنژ٨٣٩٧١١١١٢٢١٠

 يسودرف
دهشم

دوش فذح ١٠ و ٩ ، ۴ياھ لصف

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٩٣٩٧١١١١٢٢٢٩
رصان -هدازيلو يفطصمروپسا -يلراكس - زمايليوكيتنژ يسدنهمباتك٧٨١٨يتست٢٠١۶)اھ هيرظن(١ كيتنژ يسدنهم١٠٣٩٧١١١١٢٢٣٩

 مساقلوبا ديس-انهم
 داژن دمحم و يدمحم
مظاك

يديمع١٣٨٠٢٠٠١

 اضرمالغ -يدابع يفطصم١ دلج يلوكلوم يسانش تسيزباتك٩١۴٧يتست٢٠١۶يلوكلوم كيتنژ١١٣٩٧١١١١٢٢۴٠
يقشع فراع هلال -يروخديب

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،٢ ،١ ياھ لصفشھوژپ ناروپ١٣٩٠٢٠١١

رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضريتسيز مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵١۴٢يتست١١٨١۶يتسيز مولعردرتويپماك دربراك١٢٣٩٧١١١١٢٢۶٩
-يراد هلگ ديمح-يرظن دومحمعماج كيتنژ يسدنهمباتك٨٨٠٩يتست٢٠١۶)اھدربراك( ٢كيتنژ يسدنهم١٣٣٩٧١١١١٢٢٨٨

 دمحم يلع-ركفنشور ..لا تيادھ
دنمغورف

مق١٣٩٠٢٠١١

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يليمكت تيعمج كيتنژ١۴٣٩٧١١١١٢٢٨٩
اندآ١٣٩٢٢٠١٣يکديب مظاک ديس رتکدديدج رصع رد يژولونکتويبباتك٩١۴۵يتست٢٠١۶كيتنژ زا يياھ هزات١۵٣٩٧١١١١٢٢٩٠
 يعخن هللا حورزنابدرفناطرس كيتنژ لوصاباتك٧۶٣۶يتست٢٠١۶ناطرس كيتنژ١۶٣٩٧١١١١٢٢٩١

 ديجم -يناتسيس
دازريش يداھ-يحيرفت

ادرف يارب١٣٩٠٢٠١١

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶ينميا كيتنژ١٧٣٩٧١١١١٢٢٩٢
 شياريو( نوسمات يكشزپ رد كيتنژباتك١٠۴۶۶يتست٢٠١۶يناسنا كيتنژ١٨٣٩٧١١١١٢٢٩٣

)متشھ
هفطاع ،ينارفغ دمحممابسون لا .تربار

 هب زانيرف،دنوكريش
 تاجن رظن ريز( ماجرف
)هيدهم

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفادرف يارب١٣٩۵٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶كيژولويزيف كيتنژ١٩٣٩٧١١١١٢٢٩۴
 و يلوكلوم يسانش تسيز٢٠٣٩٧١١١١٢٢٩۵

)روحم شزومآ(لماكت
كوب سراپ١٣٨٩٢٠١٠هانپ دمحم مانهبكيتنژ و تشگرفباتك٧٧۶١يتست٢٠١۶

 ،هداز يلو يفطصمرنکلاف تاکسديمك كيتنژ اب ييانشآباتك٨٠٠۶يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(يمك كيتنژ٢١٣٩٧١١١١٢٣۵١
مدقم دمحم

 رشن زكرم١٣٨٩٢٠١٠
يھاگشناد

 تسيزرد لامتحاو هتفرشيپرامآ٢٢٣٩٧١١١١٧١٠۵
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 ظفح٢٣٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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