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فيدر
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶

)دحاو۴
--لاعف--١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۴۴

 يرامآ ياهشور٢٣٩٧١١١١٧٠٠٨
هتفرشيپ

 و رامآ رب يا همدقمباتك١٠٨٢۵يتستيصصخت يلصا٢١١۶١۶١
spss يسانشناور رد

١۶ و ١۵ ،١۴ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف٢٨٢٢لاعفنيديآ١٣٩۵٢٠١۶٩٧٨۶٠٠۵٨٧١۶٢٣يياضر ربکازريام وردنا
.دوش هعلاطم

 يرامآ ياهشور٣٩٧١١١١٧٠٠٨
هتفرشيپ

 رد يرامآ طابنتسا يشيامزآ۵٣٢٩يتستيصصخت يلصا١
 مولع و يسانشناور
يتيبرت

 زيورپ - يقاقش داھرف
يريصن

.دوش هعلاطم ۵ لصف۶۵٧لاعفرون مايپ١٣٩۵٢٠١۶٩٧٨٩۶۴٣٨٧۴١٠٠

 يسانش ناور نوتم يشيامزآ۵۶٠۵يتستيصصخت يلصا٢٠١۶١يصصخت نوتم٣٣٩٧١١٢١٧٠٧٠
 - يسيلگنا نابز هب
 دشرا يسانشراك
يسانش ناور هتشر

.دوش فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶لاعفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٣٨٧٨١٣٩نيرزرمك ديمح رتكد

 يمومع يسانشناور۴٣٩٧١١٢١٧٠٧١
هتفرشيپ

 هنيمز لماك نتمباتك۶٩٢۶يتستيصصخت يلصا٣٠٢۴١
 دراگليھ يسانشناور
)يدلج كت(

 -تيمسا-نوسنيكتا
امسكوھ

۶ شخب زا ١٢ لصف و ۵ و ٣ ،٢ ،١ شخب٢٧٣٩لاعفدشر١٣٩۴٢٠١۵٩۶۴۶١١۵۵٧٨ناراكمھ و ينھارب
.دوش هعلاطم

 يسانشناور۵٣٩٧١١٢١٧٠٧٢
هتفرشيپدشر

 دشر يسانشناور يشيامزآ٩٨٠١يتستيصصخت يلصا٢٠١۶١
 اهشھوژپ ،اھ هيرظن(
)اهنومزآ و

 يربكا يلع زانهم
يدركھد

--لاعفرون مايپ١٣٩۵٢٠١۵٩٧٨٩۶۴١۴٠٢١٣٨

 قيقحت ياهشور۶٣٩٧١١٢١٧٠٧۴
هتفرشيپ

 يلمع و يرظن ينابمباتك۶٩٢٩يتستيصصخت يلصا٢١١۶١۶٢
 مولع رد شھوژپ
اب(يعامتجا و يناسنا
)تافاضا و رظنديدجت

 ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٠ ،۶ ،۵ ياھ لصف٢۶۴١لاعفدشر١٣٩۴٢٠١١٩۶۴۶١١۵١٧٩روالد يلع
.دوش هعلاطم ١٩ و ١٨

--لاعفرون مايپ١٣٩۵٢٠١۶٩٧٨٩۶۴١۴٠٣٨٠٧دار يتمھ يتيگناجيھ و شزيگنا يشيامزآ١١٣١۴يتستيصصخت يلصا٢٠١۶٢ناجيھو شزيگنا٧٣٩٧١١٢١٧٠٧۵
 تيصخش ياھ هيرظنباتك٨١١١يتستيصصخت يلصا٢٠١۶٢تيصخش ياھ هيرظن٨٣٩٧١١٢١٧٠٧۶

 )هدش رظنديدجت(
مھد تساريو

ينديس و زتلوش ناود
زتلوش نلا

.دوش هعلاطم ١۶ و ١۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٨۴۴لاعفشياريو١٣٩۵٢٠١۵٩٧٨٩۶۴۶١٨۴٩۴٧يدمحم ديس ييحي

 ناكدوك يسانشناور٩٣٩٧١١٢١٧٠٧٧
ييانثتسا

شزومآ و يسانشناورباتك٨١٣٨يتستيصصخت يلصا٢١١۶١۶٢
 ييانثتسا ناكدوك
 و هسردم ، هعماج
هداوناخ

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

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

.دوش فذح ۶ و ۵ ،١ ياھ شخب٢٢٣٠لاعفهژناد١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨۶٠٠۵٠٧٠٩٧٢

 يژولويزيفوكيسپ١٠٣٩٧١١٢١٧٠٧٨
يژولوكيسپورونو

يژولوكياسورون ينابمباتك٩۶۵٠يتستيصصخت يلصا٢٠١۶٢
)لوا دلج( ناسنا
شياريو نيرخآ

 ويك نايا ، بلوك نايارب
واشيو و

 و روپ يلع دمحا
ناراكمھ

. دوش فذح ٩ و ٨ ،٧ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف٢٨٢١لاعفدنمجرا١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨۶٠٠٢٠٠٣٨٩٨

 تمالس يسانشناور١١٣٩٧١١٢١٧٠٧٩
هتفرشيپ

 تمالس يساشنناور يشيامزآ١١٣١٣يتستيصصخت يلصا٢٠١۶٣
هتفرشيپ

 رگوب نايميحر قحسا
 يتردق يدهمو
يھوکريم

--لاعفرون مايپ١٣٩۵٢٠١۶٩٧٨٩۶۴١۴٣۶۶١

 هيرظن رب يا همدقمباتك٨١١٣يتستيصصخت يلصا٢٠١۶٣يريگداي ياھ هيرظن١٢٣٩٧١١٢١٧٠٨١
يريگداي ياھ

.دوش فذح ١۵ و ١١ ،٩ ،٣ ياھ لصف٢۴۶٨لاعفنارود١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٨٨٩١٩۴٢فيس ربكا يلعناهنگرھ ،نوسلا

يتخانش يسانشناورباتك۶۶۶٩يتستيصصخت يلصا٢٠١۶٣يتخانش يسانشناور١٣٣٩٧١١٢١٧٠٨٢
 شياريو( هظفاح
)متفھ

 لكيام- نيك كرام
كنزيآ

.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصف۶٩٢لاعفژييآ١٣٩۶٢٠١٧٩٧٨٩۶۴٩٧٠۴٢١٠عراز نيسح

يتخانش يسانشناورباتك٩۶۴۶يتستيصصخت يلصا٣يتخانش يسانشناور٣٩٧١١٢١٧٠٨٢
 شياريو)ركفت و نابز(
متفھ

 لكيام،نيك كرام
كنيزيآ

 يدهم ، عراز نيسح
يدنسپرقاب

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ياھ لصف١٠٩٢لاعفدنمجرا١٣٩٧٢٠١٨٩٧٨۶٠٠٢٠٠۴١۴٧

 يسانش ناور١۴٣٩٧١١٢١٧٠٨٣
هتفرشيپ يعامتجا

 يسانشناورباتك١٠٨۴٧يتستيصصخت يلصا٢٠١۶١
)٩ نژرو( يعامتجا

 /نوسليو/نوسنرآ
رماس / ترکا

 /اين يرافص ديجم
هداز نسح وتسرپ

١٣ و ١٢ ،١١ ،٨ ،٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٨۴٧لاعفنارابسرا١٣٩۶٢٠١٧٩۶۴۶٠٠٨٣۴٨١۵٣
. دوش هعلاطم

--لاعف--١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت يلصا٠۴۶۴۴)روحم شزومآ(رانيمس١۵٣٩٧١١٢١٧١٨٨
عبتت و قيقحت( رانيمس١۶٣٩٧١١٢١٧١٨٩

)يرظن
--لاعف--١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢۴

 يسانش بيسآ١٧٣٩٧١١٢١٧٢٣١
١ يناور

 يسانش بيسآباتك۶١٩۴يتستيناربج٢٠١٢١
 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 زا٢۵۶٨لاعفشياريو١٣٩۴٢٠١۵٩۶۴۶١٨۴٣۴٠يناتسھد يدهم
 هحفص ات ١١۴ هحفص زا ٣ لصف زا و .دوش

.دوش فذح ۶ لصف .دوش هعلاطم ١٢٩

 يسانشناور١٨٣٩٧١١٢١٧٢٣٨
تيصخش

 يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتستيناربج٢٠١٢١
تيصخش

.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصف٢۵٩٠لاعفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٣٨٧٨۵٣۵يميرك فسوي

 و يمك( قيقحت شور١٩٣٩٧١١٢١٧٢۵۴
)يفيك

 رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتستيناربج٢١١٢١۶١
 مولع و يسانشناور
يتيبرت

.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨لاعفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٣٨٧٢٣١١روالد يلع

 نونف و اھ هيرظن٢٠٣٩٧١١٢١٧٢۵٩
 ناور و هرواشم
ينامرد

 و هرواشم ياھ هيرظن يشيامزآ۵۵۶٧يتستيناربج٢١١٢١۶١
ينامرد ناور

- ناخرت يضترم
 -يفسوي اضريلع
يقاقش داھرف

دوش فذح ٨ و ٧ ياھ لصف١٨٧٢لاعفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٧٧۴٣٩

 تبثم يزاسزاب٢١٣٩٧١١٢١٧۴٣٢
 ناور و هرواشم
 ارگ تبثم ينامرد
)روحم شزومآ(

 يسانشناور نونفباتك٩٣١٣يتستيرايتخا٢٠١۶۴
ارگ تبثم

.دوش فذح ١ لصف۵٩۴لاعفدشر١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٢٨٠٢٨٣٨هدس يتارب ديرفيئوم-رايگم .لا .انيج

 رد ديدج ثحابم٢٢٣٩٧١١٢١٧۴٣٣
 يسانش بيسآ
يناور

 يسانش بيسآباتك١٠٢٩۴يتستيصصخت يلصا٢٠١۶٣
 ساسارب ديدج يناور

DSM۵ لوا دلج

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ، ۴ ، ١ ياھ لصف٢۶٣٠لاعفنارابسرا١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨۶٠٠٧٣٨۵١١١يدمحم ديس ييحيرچاب

 نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
ميرك

--لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠١
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