
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩٣١ : دورو مرت يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ
٣٩٣١ : نوناق لامعا مرتينيلاب يسانشناور-١٩ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۵:١۴ - 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
رشانيداليم

 دك
 حرش
تميقتسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶

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

 ناوررد قيقحت شور٢٣٩٧١١٢١٧٠١١
يسانش

 رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتستيناربج٢١١٢١۶
 مولع و يسانشناور
يتيبرت

٩٠٠٠٠.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روالد يلع

 هيرظن( تيصخش٣٣٩٧١١٢١٧٠١۴
) ميھافمواھ

 يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتستيناربج٣٠١٨
تيصخش

٧٨٠٠٠.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصف٢۵٩٠رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يميرك فسوي

 تيصخش ياھ هيرظنباتك٨١١١يتستيصصخت يلصا٢٠١۶تيصخش ياھ هيرظن۴٣٩٧١١٢١٧٠٧۶
 )هدش رظنديدجت(
مھد تساريو

 ينديس و زتلوش ناود
زتلوش نلا

.دوش هعلاطم ١۶ و ١۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٨۴۴شياريو١٣٩۵٢٠١۵يدمحم ديس ييحي

 يتامدقم يسررب۵٣٩٧١١٢١٧٠٨٧
 ناور ياھ هيرظن
ينامرد

 و هرواشم ياھ هيرظن يشيامزآ۵۵۶٧يتستدشرا يناربج٣٠٢۴
ينامرد ناور

- ناخرت يضترم
 -يفسوي اضريلع
يقاقش داھرف

۶۶٠٠٠--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

 يتامدقمدربراك۶٣٩٧١١٢١٧٠٨٩
 نامرد ياهشور
هبحاصم

 يتامدقم دربراک يشيامزآ١١٣١٢يحيرشتدشرا يناربج٠٣۴٨
 و نامرد ياهشور
هبحاصم

 ارزيمدرک هلا تزع
هدازوکين

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧

 دشر يسانشناور٧٣٩٧١١٢١٧٢۶۵
هتفرشيپ

 دشر يسانشناور يشيامزآ٩٨٠١يتستيصصخت يلصا٢٠١۶
 اهشھوژپ ،اھ هيرظن(
)اهنومزآ و

 يربكا يلع زانهم
يدركھد

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۵

 ناور ياھ هيرظن٨٣٩٧١١٢١٧٢۶٧
ينامرد

 ناور ياھ هيرظنباتك١٠٣١٠يتستيصصخت يلصا٢٠١۶
هرواشم و ينامرد

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧شياريو١٣٩٠٢٠١١تخبزوريف دادرهمداتسآ واش لوراك

 رد يتخانش ياهنومزآ٩٣٩٧١١٢١٧٢٧۴
ينيلاب يسانشناور

 هزادنا ياهسايقمباتك٩١۴٣يحيرشتيصصخت يلصا٠٢٣٢
 يسانشناور رد يريگ
 شياريو(يتخانشناور
)مود

 نسح، عراز نيسح
 ديجم،هداز هلادبع
ناردارب

--ژييآ١٣٩٧٢٠١٨

 هرابرد يتايلك١٠٣٩٧١١٢١٧٢٧۵
 و يكيزيف ياهنامرد
 ياهيراميب رد ييوراد
يناور و يبصع

ياهيراميب ينامرد ورادباتك١٠٣٢۵يتستيصصخت يلصا١٠٨
ناور و باصعا

ميسح ،زرو كين همعان
 ارھز ،يليلخ
يلئاق هديدپ ،ييارحص

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧دنمجرا١٣٩٣٢٠١۴

 ياهشور زا هدافتسا١١٣٩٧١١٢١٧٢٧۶
 يشھوژپ و يرامآ
 رد هتفرشيپ
ينيلاب يسانشناور

 و رامآ رب يا همدقمباتك١٠٨٢۵يتستيصصخت يلصا١١٨١۶
spss يسانشناور رد

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف١٩٠۴نيديآ١٣٩۵٢٠١۶يياضر ربکازريام وردنا

 ياهشور زا هدافتسا٣٩٧١١٢١٧٢٧۶
 يشھوژپ و يرامآ
 رد هتفرشيپ
ينيلاب يسانشناور

 يارب قيقحت ياهشورباتك٩١١١يتستيصصخت يلصا
 شياريو( يراتفر مولع
 و رظن ديدجت اب موس
)تاحالصا

 ،رتوارگ .يج كيردرف
ونازروف .يب نآ ، يرول

.دوش هعلاطم ١۴ و ١٢ ،٩ ، ٨ ياھ لصف٢۶۴٢شزورف١٣٩۶٢٠١۵يياضر ربكا

 يكشزپ يسانشناور١٢٣٩٧١١٢١٧٢٧٧
يژولوكيسپورون و

تمالس يسانشناورباتك١٠٨٢۶يتستيصصخت يلصا٢٠١۶
 دلج()مجنپ تساريو(
)لوا

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧دنمجرا١٣٩۵٢٠١۶ييوچک نسحمندگا نيج

 يكشزپ يسانشناور٣٩٧١١٢١٧٢٧٧
يژولوكيسپورون و

 يژولوكياسورون ينابمباتك٩۶۵٠يتستيصصخت يلصا
)لوا دلج( ناسنا
شياريو نيرخآ

 ويك نايا ، بلوك نايارب
واشيو و

 و روپ يلع دمحا
ناراكمھ

.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴ ،١٣ ياھ لصف٢۴٩٣دنمجرا١٣٩۴٢٠١۵

 يسانش بيسآ١٣٣٩٧١١٢١٧٢٧٨
هتفرشيپ

 يسانش بيسآباتك۶١٩۴يتستيصصخت يلصا١١٨١۶
 ساسا رب ١ يناور

DSM ۵)لوا دلج 
)١٢ تساريو

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

 لصف زا و .دوش هعلاطم لصفرخآ ات ۶٣ هحفص زا ٢ لصف زا٢۵۶٨شياريو١٣٩۴٢٠١۵يناتسھد يدهم
۶ لصف .دوش هعلاطم ١٢٩ هحفص ات ١١۴ هحفص زا ٣
.دوش فذح

 يسانش بيسآ٣٩٧١١٢١٧٢٧٨
هتفرشيپ

 يسانش بيسآباتك٩٩٠٩يتستيصصخت يلصا
 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 لصف١١۵۶شياريو١٣٩۵٢٠١۶يناتسھد يدهم
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩٣١ : دورو مرت يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ
٣٩٣١ : نوناق لامعا مرتينيلاب يسانشناور-١٩ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۵:١۴ - 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
رشانيداليم

 دك
 حرش
تميقتسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 هبحاصم نونف١۴٣٩٧١١٢١٧٢٧٩

يصيخشت
 يلمع يامنھارباتك٩١٣٩يحيرشتيصصخت يلصا٠٢٣٢

يكشزپناور هبحاصم
--دنمجرا١٣٩٣٢٠١۴دنمرف اسوتآتالراك ليناد

 ينيع ياهنومزآ١۵٣٩٧١١٢١٧٣٠۴
 رد نكفارف
ينيلاب يسانشناور

 شجنس يامنھارباتك٩٣۶۵يحيرشتيصصخت يلصا٠٣۴٨
 يارب يناور
 ، ينيلاب ناسانشناور
 و نارواشم
)مود دلج( ناكشزپناور

 ،يفيرش اشاپتانرام ،ثارگ يرگ
وخكين اضردمحم

.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠ ياھ لصف١۵٣۴دشر : نخس١٣٩٢٢٠١٣

 ينيع ياهنومزآ٣٩٧١١٢١٧٣٠۴
 رد نكفارف
ينيلاب يسانشناور

 رد اهنومزآ دربراك يشيامزآ٩۶۴٨يحيرشتيصصخت يلصا
يتخانش يسانشناور

 نسح ، عراز نيسح
هداز هلادبع

۶٠٠٠٠--رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

 ناور ياهشور دربراك١۶٣٩٧١١٢١٧٣٠۵
 يزومآراك( ينامرد
)يدرف

 -ولراب، چا ديويدينامرد عماج ياھوگلاباتك٩٢٩۶يحيرشتيصصخت يلصا٠٢٣٢
نوارب .ا يتوميت

 يرغصا يلعدمحم
نايراجن هنازرف ، مدقم

--دشر١٣٨٨٢٠٠٩

 و يراهب هلا فيسيروك رديانشا نايرامينامرد هورگباتك٩٣٨٢يتستيصصخت يلصا١١٨١۶ينامرد هورگ١٧٣٩٧١١٢١٧٣٠۶
ناراكمھ

.دوش هعلاطم مود و لوا شخب٢١۶٧ناور١٣٩٢٢٠١٣

 هيرظن(ينامرد هداوناخباتك٩٩١٢يتستيصصخت يلصا١١٨١۶ينامرد هداوناخ١٨٣٩٧١١٢١٧٣٠٧
 )اهشور و ميھافم ،اھ
)مهن( ديدج تساريو

 ،ناقھد نسحميپ لکيام ، زلکين
 هيمس ،يوجنگ اتيھانآ
 هنازرف ،يدمحم
نايراجن

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف١٠۵٠دشر١٣٩٣٢٠١۴

 راتفر و راتفر رييغتباتك١٠٣٢٨يتستيصصخت يلصا١١٨١۶ينامرد راتفر١٩٣٩٧١١٢١٧٣٠٨
 و هيرظن( ينامرد
موس شياريو )اهشور

.دوش فذح ١٨ و ١۶ ، ٨ ، ٧ ، ۶ ، ٢ ياھ لصف٢۶٣۶نارود١٣٩۴٢٠١۵فيس ربكا يلع

عبتت و قيقحت( رانيمس٢٠٣٩٧١١٢١٧٣٠٩
)يرظن

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 تمالس يسانشناور٢١٣٩٧١١٢١٧۴٣۴
 شزومآ ( هتفرشيپ
)روحم

تمالس يسانشناورباتك١٠٨٢۶يتستيلصا٢٠١۶
 دلج()مجنپ تساريو(
)لوا

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٢٢دنمجرا١٣٩۵٢٠١۶ييوچک نسحمندگا نيج

 نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
ميرك

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠
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