
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرت يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتتيصخش يسانشناور-١۵ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:۵۵ - ١٣٩٧/٠۶/١٠ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
+٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
تيعضورشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶

)دحاو۴
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۴

يتخانش يسانشناورباتك۶۶۶٩يتستيرايتخا٢٠١۶يتخانش يسانشناور٢٣٩٧١١٢١٧٠٨٢
 شياريو( هظفاح
)متفھ

 لكيام- نيك كرام
كنزيآ

.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصف۶٩٢لاعفژييآ١٣٩۶٢٠١٧عراز نيسح

يتخانش يسانشناورباتك٩۶۴۶يتستيرايتخايتخانش يسانشناور٣٩٧١١٢١٧٠٨٢
 شياريو)ركفت و نابز(
متفھ

 لكيام،نيك كرام
كنيزيآ

 يدهم ، عراز نيسح
يدنسپرقاب

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ياھ لصف١٠٩٢لاعفدنمجرا١٣٩٧٢٠١٨

١۵ و ١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢۵٨۵لاعفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢يسابرك هژينم١ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۴۵۵يتستيناربج١٢٠١٢يلوحت يسانشناور٣٣٩٧١١٢١٧٢١۶
.دوش فذح

 يسانشناور۴٣٩٧١١٢١٧٢٣٨
تيصخش

 يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتستيناربج٢٠١٢
تيصخش

.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصف٢۵٩٠لاعفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يميرك فسوي

 و يمك( قيقحت شور۵٣٩٧١١٢١٧٢۵۴
)يفيك

 رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتستيناربج٢١١٢١۶
 مولع و يسانشناور
يتيبرت

.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨لاعفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روالد يلع

 نونف و اھ هيرظن۶٣٩٧١١٢١٧٢۵٩
 ناور و هرواشم
ينامرد

 و هرواشم ياھ هيرظن يشيامزآ۵۵۶٧يتستيناربج٢١١٢١۶
ينامرد ناور

- ناخرت يضترم
 -يفسوي اضريلع
يقاقش داھرف

دوش فذح ٨ و ٧ ياھ لصف١٨٧٢لاعفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١

 يمومع يسانشناور٧٣٩٧١١٢١٧٣٣٩
هتفرشيپ

 يسانشناور هنيمزباتك١١٠٩٩يتستيصصخت٢٠١۶
دراگليھ و نوسنيکتا
 تساريو )لوا دلج(
مھدزناش

 و يعيفر نسحامسکھ - نلون نازوس
ريلد يبتجم

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۶٩لاعفدنمجرا١٣٩۵٢٠١۶

 دشر يسانشناور يشيامزآ٩٨٠١يتستيصصخت٢٠١۶دشر يسانشناور٨٣٩٧١١٢١٧٣۴٠
 اهشھوژپ ،اھ هيرظن(
)اهنومزآ و

 يربكا يلع زانهم
يدركھد

--لاعفرون مايپ١٣٩۵٢٠١۵

 ناجيھ و شزيگنا٩٣٩٧١١٢١٧٣۴١
هتفرشيپ

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧لاعفشياريو١٣٩۵٢٠١۶يدمحم ديس ييحيوير لاشرام ناجناجيھو شزيگناباتك٧۶۵٢يتستيصصخت٢٠١۶

 يليصفت يسررب١٠٣٩٧١١٢١٧٣۴٢
 بتاكم و اھ هيرظن

تيصخش

 و اھ هيرظن (تيصخشباتك٩١١۶يتستيصصخت٣٠٢۴
)شھوژپ

 و يداوج رفعجدمحمنيورپ يا.سنارول
رويدك نيورپ

.دوش فذح ١۶ و ١۵ ،١۴ ،١٣ ،٢ ياھ لصف٢۴٠٣لاعفژييآ١٣٩۴٢٠١۵

 و رامآ رب يا همدقمباتك١٠٨٢۵يتستدشرا يناربج٢٠١۶هتفرشيپ رامآ١١٣٩٧١١٢١٧٣۵۴
spss يسانشناور رد

١۶ و ١۵ ،١۴ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف٢٨٢٢لاعفنيديآ١٣٩۵٢٠١۶يياضر ربکازريام وردنا
.دوش هعلاطم

هسياقم و سفنلا ملع١٢٣٩٧١١٢١٧٣۵۵
 يسانشناور اب نآ
ديدج

 : سفنلا ملعباتك٩١۴٠يتستيصصخت٢٠١۶
هاگديد زا يسانشناور
ناملسم نادنمشناد

.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٠ ،٩ ياھ لصف١٢٠۵لاعفدشر١٣٩۴٢٠١۵يتشهب ديعسيتاجن دمحم نامثع

 يسانش بيسآ١٣٣٩٧١١٢١٧٣۵۶
هب هژيو هجوت اب( يناور
)تيصخش تالالتخا

 يسانش بيسآباتك۶١٩۴يتستيصصخت٢١١۶١۶
 ساسا رب ١ يناور

DSM ۵)لوا دلج 
)١٢ تساريو

 ناج ،نوسيويد دلارج
 نآ ، لين
وسناج.لا.يرش،گنيرك

 هعلاطم لصفرخآ ات ۶٣ هحفص زا ٢ لصف زا٢۵۶٨لاعفشياريو١٣٩۴٢٠١۵يناتسھد يدهم
 هحفص ات ١١۴ هحفص زا ٣ لصف زا و .دوش

.دوش فذح ۶ لصف .دوش هعلاطم ١٢٩

 يسانش بيسآ٣٩٧١١٢١٧٣۵۶
هب هژيو هجوت اب( يناور
)تيصخش تالالتخا

 يسانش بيسآباتك٩٩٠٩يتستيصصخت
 رب ديدج( يناور
 ) DSM-۵ ساسا
)مود دلج(١٢ تساريو

 ناج ،نوسيويد دلارج
 ،گنيرك نآ ،لين

نوسناج.لا.يرش

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ياھ لصف١١۵۶لاعفشياريو١٣٩۵٢٠١۶يناتسھد يدهم

 و دادعتسا و شوھ١۴٣٩٧١١٢١٧٣۵٧
نآ شجنس

 دربراک و هيرظنباتك١٠٨٢٩يتستيصصخت١١٨١۶
 و شوھ ياهنومزآ

تيصخش

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧لاعفنخس١٣٩۵٢٠١۶يفيرش اشاپ نسح

 و دادعتسا و شوھ٣٩٧١١٢١٧٣۵٧
نآ شجنس

 ياهنومزآ هعومجمباتك٩٩٠٣يتستيصصخت
 يدعب دنچ دادعتسا

MAB

--لاعفشزورف١٣٩۴٢٠١۵يياضر ربکانوسکج .نا سالگاد
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرت يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتتيصخش يسانشناور-١۵ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:۵۵ - ١٣٩٧/٠۶/١٠ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
+٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
تيعضورشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 و يژولويزيفوكيسپ١۵٣٩٧١١٢١٧٣۵٨

يژولوكيسپورون
 يژولوکياسورون ينابمباتك٩٩٠٨يتستيصصخت٢٠١۶

)مود دلج(ناسنا
 .ک نايا ،بلوک نايارب
واشيو

 ، روپ يلع دمحا
 ،سيرھ هاگآ ناگژم
،دار يروصنم اضرلادبع
يدمحم هلاءاطع

 فذح ٢٨ و ٢۵ ، ٢٣ ، ٢١ ، ١٧ ياھ لصف٢۶٣۵لاعفدنمجرا١٣٩۴٢٠١۵
.دوش

 ياهنومزآ دربراك١۶٣٩٧١١٢١٧٣۵٩
تيصخش

يتخانشناور ياهنومزآباتك۶٣۵١يحيرشتيصصخت٠٢٣٢
 تيصخش يبايشزرا(
)يناور تمالس و

- نايتشآ يحتف يلع
يناتساد هبوبحم

٢٩١ هحفص زا و ١٧٣ هحفص ات ١۵١ هحفص زا١٧٣٧لاعفتثعب١٣٩٣٢٠١۴
.دوش فذح ٣۶٠ هحفص ات

 يلمع و يرظن ينابمباتك۶٩٢٩يتستيصصخت٢٠١۶هتفرشيپ قيقحت شور١٧٣٩٧١١٢١٧٣۶٠
 مولع رد شھوژپ
اب(يعامتجا و يناسنا
)تافاضا و رظنديدجت

 ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٠ ،۶ ،۵ ياھ لصف٢۶۴١لاعفدشر١٣٩۴٢٠١١روالد يلع
.دوش هعلاطم ١٩ و ١٨

 ياھ هتفاي رانيمس١٨٣٩٧١١٢١٧٣۶١
 يسانشناور رد ديدج
تيصخش

--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٢٠١۶

 لئاسم يسررب١٩٣٩٧١١٢١٧٣۶٢
 رد يناور تشادهب
ناهج و ناريا

رسنپسا و ديون يرفجيناور تشادهبباتك١٠١٢۵يتستيصصخت٢٠١۶
سوتار

١۶ و ١۵ ،١۴ ،١٢ ،٩ ،٨ ،۵ ،٢ ياھ لصف٢۶٣٧لاعفنارابسرا١٣٩۴٢٠١۵يدمحمديس ييحي
.دوش فذح

عبتت و قيقحت( رانيمس٢٠٣٩٧١١٢١٧٣۶٣
)يرظن

--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 تيصخش دشر٢١٣٩٧١١٢١٧٣۶۴
)روحم شزومآ(

 تيصخش و دشرباتك١٠٢٧٢يتستيرايتخا٢٠١۶
كدوك

 و نسام يرنھ
ناراكمھ

.دوش فذح ١۶ و ١٣ ،١٢ ،٩ ،٨ ياھ لصف٢۴٨٢لاعفزكرم١٣٩۴٢٠١۵يياساي ديشهم

 نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
ميرك

--لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠
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