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-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يرفظم ديس تخد هديرفيھايگ يژولوفروم و حيرشتيعطق٨٢۴۶يتست٢٠١۶يھايگ يژولوفرومو حيرشت٢٣٩٧١١١١٢٠٠٨
 ات يدنوآ نادازناهن رد هقاس راتخاس ١-١-٣ زا ٧٣ هحفصرون مايپ١٣٩٠٢٠١١يكيناخ يشخب اضرمالغ١ يھايگ كيتامتسيس يشيامزآ۵١١٢يتست١٢٠١۶ يھايگ كيتامتسيس٣٣٩٧١١١١٢٠١٢

 ،٨٣ هحفص رد روپسومھ يدنوآ نادازناهن ٣-۵-٣ تمسق
 هحفص ،بسا مد ياھ سنج يدنب هدر ١٣٠-١٢٩ هحفص

٢١۵ هحفص ،هسانوتگوپآ ٢١۴ هحفص ،هساتيراكونميل ٢٠٧
٢١٨،٢١٧،٢١۶ تاحفص ياھ هريت هيقب و هسايرزچ ونيش
ات هسانادناپ ٢٣٢ هحفص ،٢١٨ هحفص ،هسادجن هريت لوا ات
٢۴١ هحفص ،هساديريزگ ٢۴٠ هحفص ،٢٣۶ هحفص رخآ
 ،٢۴١ هحفص )يديب گرب( هسانيلمك هريت لوا ات هساكايام
)هنيمارگ( سلآوپ هتسار ات سالوئاكويرآ هتسار ٢۴٢ هحفص
 هحفص ۶-١٣ لكش و هساتنارام ٢٧٠ هحفص ،٢۴۶ هحفص

 هساروتنازگ هداوناخ ٢٨۶ هحفص ،٢٧٣ هحفص رخآ ات ،٢٧٢
 ياھديلك هيلك هساك اليمسا هداوناخ ٢٨٨ هحفص ات

.دوش فذح يياسانش
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١دازھز مارهب٢ يھايگ كيتامتسيسهمانسرد۴٩١۵يتست٢٢٠١۶ يھايگ كيتامتسيس۴٣٩٧١١١١٢٠٢٠
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرفظم ديس تخد هديرفناھايگ رد يياز مادنا و يياز تخيريعطق۴٩۵٧يتست٢٠١۶ناھايگرد يياز مادناو يياز تخير۵٣٩٧١١١١٢٠٣۵
 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
رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يفسوي يدهمناريا رولف يشيامزآ۵٢١٣يتست٢٠١۶ناريارولف١۴٣٩٧١١١١٢١١٠
.دوش فذح ۶ لصفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرصع سنوييھايگ يايفارغج يشيامزآ۵٢٢١يتست٢٠١۶يھايگ يايفارغج١۵٣٩٧١١١١٢١١٢
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶ناھايگرد ينيوكت يسانش تسيز١۶٣٩٧١١١١٢١١٣
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٠٨رانيمس١٧٣٩٧١١١١٢١١٨
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٠٨رانيمس١٨٣٩٧١١١١٢١١٩
رون مايپ١٣٨۴٢٠٠۵يكيناخ يشخب اضرمالغيدنوآ نادازناهن - اهتيفوديرتپ يشيامزآ۵١٢٩يتست٢٠١۶اهتيفوديرتپ١٩٣٩٧١١١١٢١٢٢
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢٠٣٩٧١١١١٢٢٢٩
رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضريتسيز مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵١۴٢يتست١١٨١۶يتسيز مولعردرتويپماك دربراك٢١٣٩٧١١١١٢٢۶٩
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يمسو ييوراد ناھايگ٢٢٣٩٧١١١١٢٢٧٠
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ(يسانش كبلج٢٣٣٩٧١١١١٢٣۴۴
 شزومآ(ناھايگ لماكت و لوحت٢۴٣٩٧١١١١٢٣۴۵

)روحم
-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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