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-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۶)دحاو6( دشرا همان ناياپ139711111297
 يزير همانرب ياهشورو لوصا239711211469

يسرد
.دوش هعلاطم11 و10 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2ياھ لصفناداتسا ملع13932009هاگراجاو يحتف شروكيسرد يزير همانرب ميھافمو لوصاباتك8085يتست٢٠16

کاپ رفعجدمحمکتوگ .يل دلارجيتيبرتءارآو يفسلف بتاكمباتك7527يتست٢٠16شرورپو شزومآ هفسلف339711211470
تشرس

21 و20 ،19 ،18 ،15 ،14 ،13 ،10 ،9 ،8 ،4 ياھ لصفتمس13922013
.دوشفذح

 يريگ هزادناو يتيبرت يسانشناور439711211471
يليصحتتفرشيپ

 يلع-يياضر ربكا-عراز نيسحيتيبرت يسانش ناورباتك10305يتست٢٠16
يئافطصم

.دوش فذح4 و2،3 ياھ لصفرون مايپ13952016

و اھوگلا ،ميھافم( يشزومآ يبايشزراباتك7291يتست٢٠16يشزومآ يبايزرا ياهشور539711211472
)يتايلمع دنيارف

.دوش فذح5 و3 ،2 ياھ لصفتمس13952015ناگزراب سابع

(يتيبرت مولع رد قيقحت ياهشور639711211473
1(

- زويھ انيتسيرك-رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ5092يتست٢٠16
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز ميھاربا يسيع
يدمرساضردمحم

.دوش هعلاطم8 و7 ،2،4 ياھ لصفرون مايپ13912012

(يتيبرت مولع رد قيقحت ياهشور39711211473
1(

ههلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قيقحت شورباتك6734يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم6 و4 ياھ لصفهاگآ13912012

 تمسق(يراتفر مولع رد يرامآ لالدتساباتك8841يحيرشتو يتست٢٠16)1( يرامآ ياهشور739711211474
)لوا

 داهج13932011شنمايكنوسلويش
يھاگشناد

296 هحفص ات263 هحفص زا و247 هحفص ات50 هحفصزا
.دوش هعلاطم

 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ريشربكارتويپماك دربراكهمانسرد5116يتست٢١1616رتويپماك اب ييانشآ839711211475
يرذآ

رون مايپ13922013

رون مايپ13912012يدمحميلع دومحميشزومآ تيريدم رد يسيلگنا نابز نوتم يشيامزآ4938يتست٣٠24يصصخت نابز939711211476
 مولع رد يفيك و يمك قيقحت ياهشورباتك7449يتست٢٠16)2( قيقحت شور1039711211477

)لوادلج(يسانشناورو يتيبرت
 سيوج- گروبرتلاو- لاگ تيدرم
لاگ

و رصن اضردمحا
ناراكمھ

 زا و6و5 لصف موس شخب زا ،4و2 لصف مود شخب زاتمس13932012
.دوش هعلاطم مھد لصف مراهچ شخب

 همانرب اب يسانشناور ياھ هداد ليلحتباتك7684يتست١١816يتيبرتتاقيقحت رد رتويپماك دربراك1139711211478
spss

-يدابآ يلع هجيدخيرمزر و پمك دراچير-سيرب الكين
يدمص يلع

313 هحفصات249 هحفص زا و204 هحفص ات61 هحفص زانارود13932014
.دوش هعلاطم

 تمسق: يراتفر مولع رد يرامآ لالدتساباتك7570يحيرشتو يتست٢٠16)2( يرامآ ياهشور1239711211479
يرامآ طابنتسا :مود

 داهج13932011شنمايك اضريلعنوسلويش دراچير
 يھاگشناد
همالع هاگشناد
ييابطابط

272 هحفص ات181 هحفص زاو137 هحفص ات1 هحفص زا
.دوش هعلاطم

 تاقيقحت رد يفيك ياھ هويش1339711211480
يشزومآ

 مولع رد يفيك و يمك قيقحت ياهشورباتك7448يتست٢٠16
)موددلج (يسانش ناورو يتيبرت

 سيوج- گروب رتلاو- لاگ تيدرم
لاگ

و رصن اضردمحا
ناراكمھ

 مشش شخب زا و16 و15 و14لوصف مجنپ شخب زاتمس13932012
.دوش هعلاطم18 لصف

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس1439711211481
 ياوتحم نيودتو شزادرپ ياھدربھار يشيامزآ5561يتست٢٠16هتفرشيپ سيردت ياهشور1539711211482

يكينورتكلا شزومآ
 يشابھد نازورف-يدنز نمهب

فيرش
.دوش فذح3 شخبرون مايپ13922013

 مايپ هاگشناد13932014عراز نيسح ،ديعس ميسنهتفرشيپ سيردت شور يشيامزآ9291يتستهتفرشيپ سيردت ياهشور39711211482
رون

.دوش فذح8 و6 ،4 ياھلصف

 لئاسم رد يشھوژپ رانيمس1639711211483
تيبرتو ميلعت

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16

شزومآ ماظن رد يقيبطت هعلاطم1739711211484
يلاع

 ناگژم- يهللا جرف-يدمرسرود زا شزومآ ياھ ماظن يقيبطت هعلاطم يشيامزآ8868يتست٢٠16
يرديح

.دوش فذح6 و3 ياھ لصفرون مايپ13912012

نسح دمحم-يدمرس اضر دمحمشزومآ دنيآرف تيريدم يشيامزآ5353يتست٢٠16شزومآ دنيآرف تيريدم1839711211485
فيص

رون مايپ13902011

 ، ديعس ميسن ، نايبارض نازورفيشزومآ يزير همانرب و لوصا يشيامزآ10669يتست٢٠16يشزومآ يزير همانرب دنيارف1939711211486
يزردوگ انادنام

.دوش فذح5 لصفرون مايپ13962017

مولع و يسانشناور رد يفيصوت رامآ يشيامزآ5586يتست٢١1616يفيصوت رامآ2039711211487
يتيبرت

رون مايپ13922013روپ نيما نسح

دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2139711220658
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