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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 رب ديكات اب يريگداي يسانشناور١٣٩٧٢١٢١١٣۶٩

يريگداي تالالتخا
--رون مايپ١٣٩٢زورفا يلعمالغيريگداي تالالتخا يشيامزآ۵٢٣١يتست٢٠١٢

--دشر١٣٩٠يتمعن هلا يلويار تراك يج / تيار تراكآ لوراكهدھاشم ياهتراهم شرورپباتك۶٩٢١يتست٢٠١٢راتفر هدھاشم ياھ شور٢٣٩٧٢١٢١١٣٧٠
 رشن رتفد١٣٩٢يتجح رقاب دمحم ديسميرك نآرق خيرات رد يشھوژپباتك۵۶٩٧يتست٢٠١٢ينآرق مولع اب ييانشآ٣٣٩٧٢١٢١١٣٧١

 گنھرف
يمالسا

.دوش هعلاطم ١۵ و ١٢ ،٩ ،٨ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٧٣

 مولع و يسانشناور رد يفيصوت رامآ يشيامزآ۵۵٨۶يتست٢٠١۶يتيبرت مولع رد يرامآ ياهشور۴٣٩٧٢١٢١١٣٧٢
يتيبرت

.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢روپ نيما نسح

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١٢ناريا و مالسا رد هداوناخ داهن۵٣٩٧٢١٢١١٣٧٣
 همئا و )ص( ربمايپ يتيبرت هريس۶٣٩٧٢١٢١١٣٧۴

)ع(
 و اهشخب ، روكذم باتك زا : ) ص ( ربمايپ يگدنز خيرات ـ ١٣٧٨١تمس١٣٩٢داژن يرگرز نيسح مالغ)توبن رصع (مالسا ردص خيراتباتك٧٣۵١يتست٢٠١٢

 يادتبا زا : لوا شخب ـ١ : دشاب يم فذح ليذ لوصف
 يداصتقا ، يسايس تاصخشم و اھ يگژيو ( موس لصف
 ، متفھ لصف يادتبا ات ) يبونج ناتسبرع يعامتجا و
 يادتبا زا لوا شخب ـ٢ . ٨٠ هحفص ات ٢۴ هحفص زا ينعي
 برثي يداصتقا و يعامتجا ، يسايس عاضوا ( مهن لصف
 ، ) تيدوهي يادتبا ( مھد لصف رخآ ات ) تيلھاج هرود رد
 لصف : لوا شخب ـ٣ . ١۵٣ هحفص ات ١١٨ هحفص زا ينعي
 يبرع يفارخ ياھرواب و يلقع تخاس ( : مھدزاود
 شخب ـ۴ .١٧٩ هحفص ات ١٧١ هحفص زا ينعي ، ) تيلھاج
 تيصخش كيژولاتاپ ريسفت رب يرورم : مراهچ لصف : مود
 ـ ۵ . ٢١٩ هحفص ات ٢١٠ هحفص زا ينعي ، )ص(ربمايپ
 ات ٣٢٢ هحفص زا ينعي ، مود و لوا لصف : مراهچ شخب
دحا گنج ( زا : مهن لصف : مراهچ شخب ـ ۶ . ٣٣٧ هحفص
 زا ينعي ، مھدزاي لصف يادتبا ات ) نآرق تايآ يالبال رد
 لصف : مراهچ شخب ـ ٧ . ۴١١ هحفص ات ۴٠۵ هحفص
 ، ) مجنپ شخب يادتبا ات نايودب عياجف ( زا : مھدزيس
 زا : مجنپ شخب ـ ٨ . ۴۵٧ هحفص ات ۴٣٣ هحفص زا ينعي
 هحفص زا ينعي ، مجنپ لصف يادتبا ات مود لصف يادتبا

 فذح باتك لوادج يلك روطب ـ ٩ . ۵٠١ هحفص ات ۴۶٧
. دوش

.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصف٢۵٩٠رون مايپ١٣٩٢يميرك فسويتيصخش يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتست٢٠١٢تيصخش يسانش ناور٧٣٩٧٢١٢١١٣٧۵
--رون مايپ١٣٩٢نموف نشلگ لوسر دمحمهورگ ييايوپ يسانشناورهمانسرد۴٨۶٩يتست٢٠١٢هورگ ييايوپ٨٣٩٧٢١٢١١٣٧۶
 رد يمسجت ياھرنھ دربراك٩٣٩٧٢١٢١١٣٧٧

٢ يشرورپ ياھ تيلاعف
 يرظتنم دمحا - يناخاقآ ديمح٢ يمسجت ياھرنھ ينابم يشيامزآ۵۴٠١يتست٢٠١٢

يكرابدور
--رون مايپ١٣٩١

 اب يتيبرت ياھ هشيدنا ليلحت١٠٣٩٧٢١٢١١٣٧٨
يمالسا ركفت رب ديكات

٢يمالسا تيبرت و ميلعت رب يدمآ ردباتك٧۴١٣يتست٢٠١٢
)مالسا هاگديد زا تيبرت فادھا(

--تمس١٣٨۵هاگشناد و هزوح هدكشھوژپ

 و ناكدوك يناور يسانش بيسآ١١٣٩٧٢١٢١١٣٨٠
ناناوجون

نيرز رمك ديمح-يربكا يلع زانهمكدوك يضرم يسانشناور يشيامزآ٨٩٩٢يتست٢٠١٢
يياباب هيسنا -يكروا دمحم -

.دوش فذح ١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٨ ياھ لصف١٨٣۵رون مايپ١٣٩٣

.دوش فذح ٢ لصف٢۴۴٨رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٣٠١٨شرورپ و شزومآ هفسلف و لوصا١٢٣٩٧٢١٢١١٣٨١
 مولع رب ديكات اب قيقحت شور١٣٣٩٧٢١٢١١٣٨٢

يتيبرت
 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢٠١٢

يتيبرت مولع
.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨رون مايپ١٣٩٢روالد يلع

.دوش فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶ريبكريما١٣٨۴يرادمتعيرش يلعتيبرت و ميلعت و هعماجباتك۶۵٨٨يتست٢٠١٢تيبرت و ميلعت و گنھرف١۴٣٩٧٢١٢١١٣٨٣
 رجاهم- نايميرك نيمارزمادآ تيجيررب- ليگ ديويدتاطابترا يابفلاباتك۵٨٩٢يتست٢٠١٢تاغيلبت و يسانش طابترا١۵٣٩٧٢١٢١١٣٨۴

يوبن و
 تاعلاطم زكرم١٣٨۴

 تاقيقحتو
اھ هناسر

--

--رون مايپ١٣٩۴روپ نيما نسح- ييافطصم يلعناكدوك راتفر رييغت و حالصا ياهشور يشيامزآ٩٧۶۶يتست٢٠١٢راتفر رييغت و حالصا ياهشور١۶٣٩٧٢١٢١١٣٨۵
 جيار يفطاع و يركف ياھ نايرج١٧٣٩٧٢١٢١١٣٨۶

ناناوجون و ناكدوك رد
.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٨ ياھ لصف٢۵٩١رون مايپ١٣٩١فيس ربكا يلعيتيبرت يسانش ناوريعطق۵۶۵٨يتست٢٠١٢

--ناور١٣٩۴دنب هقالع يلعشرورپ و شزومآ يسانش هعماجباتك۶١۴٢يتست٢٠١٢شرورپ و شزومآ يسانش هعماج١٨٣٩٧٢١٢١١٣٨٧
.دوش فذح ٨ و ١ ياھ لصف٢٣٠۶شناد يارو١٣٨٩عراز نيسح ،داژن ناميلس ربكانآرق سيردت ياهشورباتك۶١٩٢يتست٢٠١٢)٢( ميرك نآرق سيردت شور١٩٣٩٧٢١٢١١٣٨٨
 ميلعت رد يعامتجا يسانش ناور٢٠٣٩٧٢١٢١١٣٨٩

تيبرت و
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢٨١١رون مايپ١٣٨٩اين يرافص ديجمتيبرت و ميلعت رد يعامتجا يسانشناور يشيامزآ۵۴۶۴يتست٢٠١٢

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩١يياراخب دمحايعامتجا تافارحنا يسانش هعماج يشيامزآ۵۵۶٠يتست١٠۶يعامتجا يسانش بيسآ٢١٣٩٧٢١٢١١٣٩٠
 رد همانرب قوف ياھ تيلاعف٢٢٣٩٧٢١٢١١٣٩١

يمومع شزومآ
--رون ياوآ١٣٧۵يدھاز يضترميتيبرت ياھ تيلاعف و تيبرت هفسلفباتك۶٢۶٩يتست٢٠١٢
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 رظنم زا تيبرت رد از بيسآ ياهشورباتك۶۴١٣يتست٣٠١٨يتيبرت لئاسم هعلاطم و يحارط٢٣٣٩٧٢١٢١١٣٩٢

يمالسا تيبرت
 هدکشھوژپ١٣٨٨مدقم يمئاق اضر دمحم

 و هزوح
هاگشناد

--

 رد يا هنايار ياھرازفا مرن دربراك٢۴٣٩٧٢١٢١١٣٩٣
يشرورپ ياھ تيلاعف

 يتيادھ لضفلاوبا -دنوك ريش ربكارتويپماك دربراكهمانسرد۵١١۶يتست٢٠١۶
يرذآ

--رون مايپ١٣٩٢

 اضر دمحم -يمتاح اضرديمحيشزومآ ياهنامزاس رد يناسنا طباور يشيامزآ۵۴۶٩يتست٢٠١٢يناسنا طباور و هسردم٢۵٣٩٧٢١٢١١٣٩۴
يدمرس

.دوش هعلاطم ١٠ لصف رخآ ات ۵ لصف زا٣۶٧رون مايپ١٣٩٠

--رون مايپ١٣٨٩يناتسدرك دواد - عراز نيسحهجراخ نابز هب ١ يسانش ناور نوتم يشيامزآ۵۴٩٣يتست٢٠١٢يصصخت يسيلگنا نابز٢۶٣٩٧٢١٢١١٣٩۵
 -نايمولظم ديعس -يبلاط ديعسيسرد يزير همانرب لوصا يشيامزآ۵۴٩۴يتست٢٠١٢يسرد يزير همانرب ينابم٢٧٣٩٧٢١٢١١٣٩۶

فيص نسح دمحم
--رون مايپ١٣٩١

.دوش فذح ٧ و ۶ ،۵ ،٣ ،٢ ياھ لصف٢۵٨١رون مايپ١٣٩٠دنودمحا يلع دمحميناور تشادهبهمانسرد۵٠۶٨يتست٢٠١٢يناور تشادهب٢٨٣٩٧٢١٢١١٣٩٨
 - يتيبرت ياھ تيلاعف اب ييانشآباتك۶۶۶٣يتست٢٠١٢يشرورپ ياھ تيلاعف يزير همانرب٢٩٣٩٧٢١٢١١٣٩٩

همانرب قوف ياهتيلاعف( يعامتجا
--ژييآ١٣٩١يكلم نسح

 رد يشيامن ياھرنھ دربراك٣٠٣٩٧٢١٢١١۴٠٠
٢ يشرورپ ياھ تيلاعف

 -امنھر ربكا-يوسوم بحاص ديستيبرت ميلعت و رنھباتك٩٣٣۴يتست١٠۶
يناھارف ينيهمرف نسحم

--شونيراد١٣٩١

 و يزومآ شناد ياھ تكراشم٣١٣٩٧٢١٢١١۴٠١
يعامتجا تيبرت

 نايم تاطابترا رد يعامتجا ياهتراهمباتك۶٩٣٠يتست٢٠١٢
يدرف

 و زردناس نيتسيرك / يجراھ نوا
د

 دادرهم يگيب راياشخ
تخب زوريف

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶دشر١٣٨۶

 و شزومآ رد تيريدم و نامزاس٣٢٣٩٧٢١٢١١۴٠٣
شرورپ

 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٩رون مايپ١٣٩١دنب هقالع يلعيشزومآ تيريدم تامدقميعطق۶٩٧٣يتست٢٠١٢
.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴

--تمس١٣٩١يدنز نمهبيزومآ نابزباتك٧۴۵٠يتست٢٠١٢يرونخس و نايب نف٣٣٣٩٧٢١٢١١۴٠۴
 هشيدنا يسررب و دقن ياهتراهم٣۴٣٩٧٢١٢١١۴٠۵

يعامتجا و يسايس ياھ
ات٢٩٩ هحفص زا ، ١٨١ ات١٣۵ هحفص ز ا ، ٧١ات٢٣ هحفص زا٢٩١۵يملع١٣٩٢يثالث نسحمرزوك سيئويليسانش هعماج ناگرزب هشيدنا و يگدنزباتك۶٣١٧يتست٢٠١٢

دوش هعلاطم ۴٧١ ات۴۴٣ هحفص زا و ٣۵١
١٣ - يتيبرت مولع رد رتويپماک دربراکيسرد كمك۶٩٧٨يتست٢٠١۶نا دربراك و رتويپماك اب ييانشآ٣۵٣٩٧٢١٢١١۴٠۶

Spss
نسح دمحم -يدمرس اضر دمحم
فيص

--رون مايپ١٣٨٧

--رون مايپ١٣٩٠نايليكو رهچونم - يسابرك هژينمرصاعم ناريا رد ناناوج و ناناوجون لئاسم يشيامزآ۵۵١٨يتست٢٠١٢يناوجون لئاسم٣۶٣٩٧٢١٢١١۴٢٧
--تمس١٣٩١يرادمتيرش يلعيشزومآ زكارم يملع و يتيبرت تلاسرباتك٧۴٣٢يتست٢٠١٢تيبرت و هسردم٣٧٣٩٧٢١٢١١۴٣۶
 دورس و يشيامن ياھرنھ دربراك٣٨٣٩٧٢١٢١١۴٣٨

١ يشرورپ ياھ تيلاعف رد
--رون مايپ١٣٩٢يقثاو ونيمرنھ شزومآهمانسرد۵۵٩١يتست٢٠١٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٣٩٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۴٠٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو۴١٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۴٢٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۴٣٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴

) يناسنا
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا۴۴٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۴۵٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۴۶٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۴٧٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۴٨٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۴٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۵٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۵١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
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