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فيدر
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 هرامش
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تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يرفظم ديس تخد هديرفيھايگ يژولوفروم و حيرشتيعطق٨٢۴۶يتست٢٠١۶يھايگ يژولوفرومو حيرشت٢٣٩٧١١١١٢٠٠٨
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرفظم ديس تخد هديرفناھايگ رد يياز مادنا و يياز تخيريعطق۴٩۵٧يتست٢٠١۶ناھايگرد يياز مادناو يياز تخير٣٣٩٧١١١١٢٠٣۵
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يروباشين رغصا يلعهدنز تادوجوم لماكتهمانسرد۴٨٣٩يتست٢٠١۶لماكت۴٣٩٧١١١١٢٠۴٨
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يلنابرق اقل هم٣ يھايگ يژولويزيف يشيامزآ۵۵۶٣يتست٢٠١۶يھايگومنودشر۵٣٩٧١١١١٢٠۵١
 انيد -يكيناخ يشخب اضرمالغناھايگ يدنب هدر ياهشور و لوصايسرد كمك۵٠٢٢يتست٢٠١۶ناھايگ يدنب هدر ياهشورو لوصا۶٣٩٧١١١١٢٠۵٨

نايزيزع
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يمالسا لالجهمل.ژيھايگ يژولوكا تايلكباتك۶٠٢٩يتست٢٠١۶يھايگ يژولوكا٧٣٩٧١١١١٢٠۵٩
انيس يلعوب

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 كيتامتسيس و يھايگ يمونوسكاتباتك۵٩٨٠يتست٢٠١۶ديدج يمونوسكات٨٣٩٧١١١١٢١٠٣
يتسيز

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفزاريش هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩يورسخ اضردمحاسيتسا.آ ويلك

.دوش فذح ۵ لصفرون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يرصع سنوييھايگ ياهششوپ يژولوكا يشيامزآ۵١٨١يتست٢٠١۶يھايگ ياهششوپ يژولوكا٩٣٩٧١١١١٢١٠۴
 يجاح اضر -يلنابرق اقل هميھايگ مسيلوباتم يشيامزآ۵٢٠٢يتست٢٠١۶يھايگ مسيلوباتم١٠٣٩٧١١١١٢١٠۵

يدابآ دادغب ينيسح
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

.دوش فذح ٩ و ٣ لصفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١يكيناخ يشخب اضرمالغيسانش هدرگ يشيامزآ۵٢٨٩يتست٢٠١۶يسانش هدرگ١١٣٩٧١١١١٢١٠٧
 يسانش تفابو يسانش هتخاي١٢٣٩٧١١١١٢١٠٨

يا هسياقم
 داهج١٣٨٣٢٠٠۴يرفعج شونرذآناف.ايھايگ يموتانآباتك٧۶٢٣يتست٢٠١۶

 يھاگشناد
دهشم

.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ،١١ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يلنابرق اقل همناھايگ رد لاقتنا و بذج يشيامزآ۵٣١٨يتست٢٠١۶لاقتناو بذج١٣٣٩٧١١١١٢١٠٩
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶ناھايگرد ينيوكت يسانش تسيز١۴٣٩٧١١١١٢١١٣
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٠٨رانيمس١۵٣٩٧١١١١٢١١٨
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٠٨رانيمس١۶٣٩٧١١١١٢١١٩
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١٧٣٩٧١١١١٢٢٢٩
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يھايگ يميشويب١٨٣٩٧١١١١٢٢۶٣
رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضريتسيز مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵١۴٢يتست١١٨١۶يتسيز مولعردرتويپماك دربراك١٩٣٩٧١١١١٢٢۶٩
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶تفابو لولس تشك٢٠٣٩٧١١١١٢٣٠۵
 شزومآ(ناھايگ لماكت و لوحت٢١٣٩٧١١١١٢٣۴۵

)روحم
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 كينكت وتسيھ و ينورتكلا پوكسوركيمباتك٨٧٩۴يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(كينكتوتسيھوتيس٢٢٣٩٧١١١١٢٣۴٧
يرون و ينورتكلا يپوكسوركيم رد

 تعيرش رتكد و دجم دمحا رتكد
هداز

.دوش فذح ١ لصفژييآ١٣٧٩٢٠٠٠

 يلوكلوم و يلولس مسيناكم٢٣٣٩٧١١١١٢٣٨٩
ناھايگ رد ومن و دشر

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 و يلوكلوم يسانش تسيز٢۴٣٩٧١١١١٢٣٩٠
لماكت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 تسيزرد لامتحاو هتفرشيپرامآ٢۵٣٩٧١١١١٧١٠۵
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 ظفح٢۶٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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