
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 مرت)ينھذ هدنام بقع(ييانثتسا ناكدوك شزومآ و يسانشناور-١۶ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۵:١٨ - 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

 بيسآردديدج ثحابم٢٣٩٧١١٢١٧٠٨٠
 يناور يسانش
)روحم شزومآ (

 ساسارب ديدج يناور يسانش بيسآباتك١٠٢٩۴يتستيصصخت يلصا٢٠١۶
DSM۵ لوا دلج

و ۶ ، ۴ ، ١ ياھ لصف٢۶٣٠لاعفنارابسرا١٣٩۴٢٠١۵يدمحم ديس ييحيرچاب
.دوش هعلاطم ٧

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

 ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴لاعفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢عراز نيسحيريگداي يسانشناور يشيامزآ۵٢٧١يتستيناربج٢٠١٢يريگداي يسانشناور۴٣٩٧١١٢١٧٢٢١
۴، ۵، ۶، ١٠ ،٩ ،٨ ،٧
.دوش هعلاطم ١١ و

فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶لاعفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣نيرزرمك ديمح٢ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۵٧٩يتستيناربج٢٢٠١٢ يلوحت يسانشناور۵٣٩٧١١٢١٧٢٢۶
.دوش

 و يمك( قيقحت شور۶٣٩٧١١٢١٧٢۵۴
)يفيك

 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتستيناربج٢١١٢١۶
يتيبرت مولع

.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨لاعفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روالد يلع

يگدنام بقع و شوھ٧٣٩٧١١٢١٧٣٣۶
)يندوك( ينھذ

 يدنب هقبط ،فيرعت(ينھذ يگدنام بقعباتك٩٧٩٨يتستيصصخت٢٠١۶
١٠ شياريو )يتيامح ياهماظن و
 يگدنام بقع نمجنا شياريو نيرتديدج
اكيرمآ ينھذ

--لاعفنارهت هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠يمشاھ يداھ ،هوژپ هب دمحا

 صيخشت،هيرظن،يريگداي ياهيناوتانباتك٩٧٩٩يتستيرايتخا٢٠١۶يريگداي تالالتخا٨٣٩٧١١٢١٧٣٣٧
سيردت ياھدربھار،

ديهش هاگشناد١٣٩٠٢٠١١شناد تمصعرنرل تناژ
يتشهب

 ات باتک يادتبا زا٢٨٢٠لاعف
 هعلاطم ٢٢٧ هحفص
.دوش

 بتاكم يتيبرت تايرظن٩٣٩٧١١٢١٧٣٣٨
يفسلف

  کاپ رفعجدمحمکتوگ .يل دلارجيتيبرتءارآو يفسلف بتاكمباتك٧۵٢٧يتستيلصا٣٠٢۴
تشرس

 ،٩ ،٨ ،۴ ياھ لصف٢۴۴٧لاعفتمس١٣٩٢٢٠١٣
١ ،١٣ ،١٠۴، ١۵، ١٨،
 فذح ٢١ و ٢٠ ،١٩
.دوش

 ياهشور و لوصا١٠٣٩٧١١٢١٧٣۵٠
بقع شرورپ و شزومآ
ينھذ ناگدنام

 ييانثتسا ناكدوك شزومآ و يسانشناورباتك٨١٣٨يتستيصصخت٢٠١۶
هداوناخ و هسردم ، هعماج

 .يج دروفيلك ،نمدراھ .ما لكيام
نگا نوتسنيو .ما ،ورد

 ديمح ،يراگداي ابيرف
 نارماك ، هدازيلع
 ديجم ، يجنگ
هيول يفسوي

 ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۶٣١لاعفهژناد١٣٩۴٢٠١۵
 هعلاطم ٩ و ۵ ،۴
.دوش

 و ۶ ،۴ ،٢ ياھ لصف١٠٢۶لاعفهسردم١٣٩٣٢٠١۴ينايقتم اضريوال يراب ،تاتشيآ لراکينھذ ناوت مک ناکدوک ي ارب يندب تيبرتباتك٩٩٠۴يتستيصصخت٢٠١۶يتكرح يرورپزاب١١٣٩٧١١٢١٧٣۵١
.دوش هعلاطم ٧

 قيقحت ياهشور١٢٣٩٧١١٢١٧٣۵٢
هتفرشيپ

 مولع رد شھوژپ يلمع و يرظن ينابمباتك۶٩٢٩يتستيلصا٢١١۶١۶
 و رظنديدجت اب(يعامتجا و يناسنا
)تافاضا

 ،١٠ ،۶ ،۵ ياھ لصف٢۶۴١لاعفدشر١٣٩۴٢٠١١روالد يلع
١ ،١٣۴، ١۵، ١۶، ١٧،
.دوش هعلاطم ١٩ و ١٨

 و يملكت يرورپزاب١٣٣٩٧١١٢١٧٣۵٣
 ياهباستكا
يھاگشزومآ

--لاعفدشر١٣٩۵٢٠١۶هدازيلع ديمحنوسنزيآ ناجناكدوك رد راتفگ و نابز تالالتخاباتك٩٩٠۶يتستيصصخت٢٠١۶

 دربراك و يرظن ينابم١۴٣٩٧١١٢١٧٣۶۵
يناور ياهنومزآ

 نونف و يرظن ينابم يناور ياهنومزآباتك١٠٢٣٢يتست هياپ١١٨١۶
يدربراک

همالع هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵يمارهب يداھ
ييابطابط

--لاعف

 دربراك و يرظن ينابم٣٩٧١١٢١٧٣۶۵
يناور ياهنومزآ

 يسانشناور رد يريگ هزادنا ياهسايقمباتك٩١۴٣يتست هياپ
)مود شياريو(يتخانشناور

 هلادبع نسح، عراز نيسح
ناردارب ديجم،هداز

--لاعفژييآ١٣٩٧٢٠١٨

 يطابنتسا رامآ١۵٣٩٧١١٢١٧٣۶۶
)هتفرشيپ(

 ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢٨١٩لاعفنيديآ١٣٩۵٢٠١۶يياضر ربکازريام وردنايسانشناور رد spss و رامآ رب يا همدقمباتك١٠٨٢۵يتستيلصا٢٠١۶
١۶ و١۴ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧
.دوش هعلاطم

 همھ هچنآرھ( مومع يارب کيتنژ هرواشمباتك١٠١٢١يتستيصصخت٢٠١۶كيتنژ لوصا اب ييانشآ١۶٣٩٧١١٢١٧٣۶٧
 هرواشم هرابرد دياب ناکشزپ يتح مدرم
)دننادب کيتنژ

۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٢لاعفهدازروميت١٣٩٣٢٠١۴يربلد ميرک ، يزردوگ اضردماح
.دوش هعلاطم ٨ و

 ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٣٩۴لاعفدنمجرا١٣٩٣٢٠١۴يرايراي نوديرف)اھ مردنس(ييانثتسا ناکدوکباتك١٠١٢٢يتستيصصختكيتنژ لوصا اب ييانشآ٣٩٧١١٢١٧٣۶٧
 هعلاطم ١٨ و ١١ ،۴
.دوش
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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 مرت)ينھذ هدنام بقع(ييانثتسا ناكدوك شزومآ و يسانشناور-١۶ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۵:١٨ - ١٣٩٧/٠۶/١٠ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : 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 يلغش يرورپزاب١٧٣٩٧١١٢١٧٣۶٨

يا هفرح
 مولع هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يناخريم ديجمديسيشخبناوت ينابمباتك١٠٢٣٣يتستيصصخت٢٠١۶

 و يتسيزهب
يشخبناوت

--لاعف

 ينيلاب يسانشناور١٨٣٩٧١١٢١٧٣۶٩
كدوك

 يفطل حرف ،يريزو مارهشکدوک ينيلاب يسانشناور لوصاباتك١٠١٢٣يتست هياپ١١٨١۶
يناشاک

 ، ٢٠ ، ١٩ ي اھ لصف٢۶٢٩لاعفنارابسرا١٣٩۵٢٠١۶
.دوش فذح ٢١

عبتت و قيقحت( رانيمس١٩٣٩٧١١٢١٧٣٧٠
)يرظن

--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 اهشھوژپ ،اھ هيرظن( دشر يسانشناور يشيامزآ٩٨٠١يتستيرايتخا٢٠١۶دشر ياھ هيرظن٢٠٣٩٧١١٢١٧٣٧٢
)اهنومزآ و

--لاعفرون مايپ١٣٩۵٢٠١۵يدركھد يربكا يلع زانهم

 نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
ميرك

--لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠
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