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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٢٣٩٧١١٢١٢٢۵۶

يليلخ
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 نامزاس١٣٧٧١٩٩٨يدابق رذآرليم نيرتاك)اھدنيارف و اھ دركيور (ينامزاس تاطابتراباتك٧۶٣١يتست٣٠١۶ينامزاس تاطابترا۴٣٩٧١١٢٢٢٢٢۵

 تيريدم
يتعنص

--

 يلزل و تاكلم را.ساونيرسموس ناهج رد هعسوت تاطابتراباتك٧۵٩٠يتست٣٠١۶هعسوتو تاطابترا۵٣٩٧١١٢٢٢٢٢۶
زويتسا

 هدكشھوژپ١٣٨٨٢٠٠٩روب مارهب يلعنابعش
 تاعلاطم
 و يگنھرف
يعامتجا

.دوش هعلاطم ٣٧٧ هحفص رخآ ات هحفص ات باتک يادتبا زا٢٨۴۵

 ات هيرظن زا هناسر رد يدربھار تيريدمباتك٩٧٨٢يتست٢٠١۶يعمج تاطابترا تيريدم۶٣٩٧١١٢٢٢٢٢٧
ارجا

 و يگنھرف ربكا يلع...يسول،گنوك
ناراكمھ

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩هژناد١٣٩٢٢٠١٠

 تاقيقحت رد رامآ دربراك رب يدمآردباتك۶۴۶٧يتست٢٠١۶يطابترا ياھ شھوژپردرامآ دربراك٧٣٩٧١١٢٢٢٢٣٢
يعامتجا

-يياباب يلع ييحيرمارك نكناد
يكلم ريما

دوش هعلاطم ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف٢١۶٢نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢

همانرب اب هارمھ( يرامآ هتفرشيپ ياهشورباتك۶۴٧۶يتستيطابترا ياھ شھوژپردرامآ دربراك٣٩٧١١٢٢٢٢٣٢
)يرتويپماك ياھ

.دوش هعلاطم ۵ لصف۶۵٧نارهت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١رفروصنم ميرك

 تاقيقحت رد spssدربراك عماج يامنھارباتك٧٩۶٠يتستيطابترا ياھ شھوژپردرامآ دربراك٣٩٧١١٢٢٢٢٣٢
يشياميپ

 يرفص اضر ،يباتگ روپ بيبح مرك
ش

دوش هعلاطم ٧٠١ هحفص ات ٣٠۴ هحفص زا١۴۶١هيول١٣٩١٢٠١٢

 تاطابترا رد شھوژپ ينابم٨٣٩٧١١٢٢٢٢۴٢
يعامتجا

 مولع رد شھوژپ يلمع و يرظن ينابمباتك۶٩٢٩يتست٢١١۶١۶
 و رظنديدجت اب(يعامتجا و يناسنا
)تافاضا

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩دشر١٣٩۴٢٠١١روالد يلع

 رد رتويپماك رازفا مرن دربراك٩٣٩٧١١٢٢٢٢۴٣
يطابترا ياھ شھوژپ

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ينايك هدژميعامتجا مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵٢١٧يتست١١٨١۶

 ليلحت دربراك(يا هناسر ياهمايپ ليلحتباتك٩۵٣٧يتست٢١١۶١۶يطابترا ياھ مايپ يوتحم ليلحت١٠٣٩٧١١٢٢٢٢۴۴
)قيقحت رد يمك ياوتحم

 -يسيل نفتسا فيار ليناد
وكيف يج كيردرف

 يدرجورب تخدهم
يولع

--شورس١٣٩۴٢٠١٢

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يگنهک يوفطصم زانحرفتاطابترا قوقحهوزج١٠٠۵۵يتست٣٠٢۴تاطابترا يللملا نيب قوقح ينابم١١٣٩٧١١٢٢٢٢۵١
رون

--

 تاطابترا ميھافم و اھ هيرظن١٢٣٩٧١١٢٢٢٢۵٢
يعامتجا

٣ شخب ،)يعمج طابترا شھوژپ ياھوگلا:٣ لصف(١شخب٣٠٩٢نارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١٣ناقھد اضريلعدراگنات زيمج - نيروس فزوج رنروتاطابترا ياھ هيرظنباتك۶۵۶٣يتست٣٠٢۴
 ،١٢ ،١١ ،٩ ،٨ ،۵ ،۴ ياھ شخب و )۶ و ۵ ،۴ ياھ لصف(

.دوش هعلاطم ١۶ و ١۵ ،١۴ ،١٣
 لئاسو يربخ ششوپ يسررب١٣٣٩٧١١٢٢٢٢۵٣

يللملا نيب يعمج طابترا
 نيب يي هناسر ربخ ششوپ يسرربباتك٩٨٢٨يتست١١٨١۶

يللملا
--هتسجخ١٣٩٠٢٠١١يديعس نامحر

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٢داردرودار مظعاناريا يامنيس وامنيس يسانش هعماجباتك١٠۶١٧يتست٢٠١۶امنيس يسانش هعماج١۴٣٩٧١١٢٢٢٢۵۴
 دنيارف (ناريارد يراگن همانزور١۵٣٩٧١١٢٢٢٢۶١

) نآرب رثوم لماوعو
 ردنا تسد هچنا يراگن همانزور لوصاباتك١٠۴۴٨يتست٢٠١۶

 هتشاد عقوت دياب هماع و دننادب دياب ناراك
دنشاب

 همانزور١٣٨٩٢٠١٠يدھاز ديمحليتيس نزر مات و كاوك ليب
تاعالطا

--

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢) يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس١۶٣٩٧١١٢٢٢٢۶٢
 تاطابترا نوتم ١ يصصخت نابز١٧٣٩٧١١٢٢٢٣٠٨

يعامتجا
 -يليلخ نسح-يدنمجرا اضرمالغ١ يعامتجا مولع يصصخت نابز يشيامزآ۵۵٨١يتست٢٠١٢٠

يميحر يلعلادبع
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

--اسر١٣٩٢٢٠١٣يگنھرف ربكا يلع)ينابم لوا دلج(يناسنا تاطابتراباتك۵٩١۴يتست٣٠١٨٠يناسنا تاطابترا ينابم١٨٣٩٧١١٢٢٢٣١٨
--هزوريف١٣٩٠٢٠١٠نارگداد دمحميعمج تاطابترا ينابمباتك۵٨٢٣يتست٣٠١٨٠ يعمج تاطابترا ينابم١٩٣٩٧١١٢٢٢٣٢٠
 همانزور ياهتيل وئسم و قوقح٢٠٣٩٧١١٢٢٢٣٣٨

يراگن
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يگنهك يوفطصم زانحرفيراگن همانزور ياھ تيلوئسم و قوقحهوزج١٠٠٣٧يتست٢٠١٢٠
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