
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٨٧١ : دورو مرت يسانش هعماج-٢٧ : يشزومآ هورگ
٣٨٧١ : نوناق لامعا مرتيسانش هعماج-١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣:۴٨ - ١٣٩٧/٠۶/١٨ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ينايك هدژميعامتجا مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵٢١٧يتستيناربج١٢٨٣٢يعامتجا مولعردرتويپماكدربراك١١١۵٠٠١
٢٠٧ هحفص ات ١٨٧ هحفص زا و ٢۶ هحفص ات ٣ هحفص زا٢٨۶رون مايپ١٣٩٠٢٠١١رفروصنم ميركيعامتجا مولع رد رامآهمانسرد۴٨٩٣يتستدشرا يناربج٢٠١۶يعامتجا مولعردرامآ١١١٧١٢٠

.دوش هعلاطم
 رامآ ( يراتفر مولع رد يرامآ ياهشورباتك۶١٩۵يتستدشرا يناربجيعامتجا مولعردرامآ١١١٧١٢٠

)يطابنتسا و يفيصوت
 يقتدمحم -هداز نسح ناضمر
حادم

.دوش هعلاطم ١۵ و ١٣ ،١١ ،٧ ياھ لصف١١۶١شياريو١٣٩١٢٠١٢

--رون مايپ١٣٨۵٢٠٠۶يناگياپلگ شخب رون يضترميعامتجا مولع رد يساسا ميھافم يشيامزآ٨٨۴٣يتستهياپ يمازلا٢٠١۶يصصخت نابز١٢١٢٢٠٩
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
 ميھافم- يسانش هعماج ينابم١٢٢٢٠٠٢

٢ يساسا
 نراك يراكمھاب زنديگ ينوتنآيسانش هعماجباتك۶٧١٨يتستيناربج٢٠١٢

درب
 يعامتجا مولع هتشر رد يسانشراك عطقم نايوجشناد١٣۵۶ين١٣٩١٢٠١٢يشواچ نسح

 يعامتجا يزير همانرب ، يعامتجا يراكددم ياهشيارگ
 يارب يعامتجا هافر و نواعت و يرگشھوژپ ، هافر و نواعت
 :)٢( يساسا ميھافم - يسانش هعماج ينابم سرد
۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف :دنيامرف هعلاطم ار ريز تاحفص
 يلا ٩١۶ تاحفص ٢١و ٢٠ ياھ لصف ١۵١ يلا ١ تاحفص

يلوبق نايوجشناد .دنيامرف هعلاطم هحفص ٢١٩ً اعمج ٩٨۴
 ينابم سرد يسانش هعماج هتشر دشرا عطقم رد
 زا يكي ناونع هب٢ يساسا ميھافم يسانش هعماج
 تاحفص ۴-٣-٢-١ لوصف دياب هك دشاب يم يناربج سورد
 تاحفص ٢١و ٢٠ ياهلصف دني امن هعلاطمار١۵١ يلا ١

.دنيامن هعلاطمار ٩٨۴ يلا ٩١۶
.دوش فذح ۴ شخب۴۴٨رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يبيان گنشوھركيب .لا زرتيعامتجا مولع رد يرظن قيقحت شورهمانسرد۵١٠٢يتستيناربج٣٠١٨يرظن قيقحت شور١٢٢٢٠٢١
 يسانش هعماج١٢٢٢٠٢٢

يعامتجا ياهيرباربانواھرشق
 ياهيرباربان و اھرشق يسانش هعماج يشيامزآ۵٢۴۴يتستيناربج٢٠١٢

يعامتجا
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠كلم نسح

١ يسانش هعماج ياھ شنيب١٢٢٧٠٧٠
)يسانش هعماج تاركفت خيرات(

-يقيدص گنرهبينيليد ميتيسانش هعماج كيسالك ياھ هيرظنباتك۶٧٢٩يتستهياپ يمازلا٢٠١۶
 يعولط ديحو
 هفطاع-)مجرتم
 هانپ نادزي
)راتساريو(

--ين١٣٩١٢٠١٢

--رايزام١٣٩١٢٠١٢يدھاز داوجدمحميرباربان و هعسوتباتك۵٨۶۵يتستهياپ يمازلا٢٠١۶يداصتقا يعامتجا هعسوت١٢٢٧٠٧١
 نارود رد يسانش هعماج ياھ هيرظنباتك۶٣١۶يتستهياپ يمازلا٢٢٠١۶ يسانش هعماج ياھ شنيب١٢٢٧٠٧٣

رصاعم
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف١٠۶٢يملع١٣٨٩٢٠١٠يثالث نسحمرزتير جروج

 رد هشيدنا ريس يساسا لحارمباتك۶٩١٠يتستيمازلا يصصخت٣٢٠١۶ يسانش هعماج ياھ شنيب١٢٢٧٠٧۵
يسانش هعماج

 و يملع١٣٩١٢٠١٢ماھرپ رقابنورآ نومير
يگنھرف

ربو سكام و وتراپ -درلفيو ميكرود ليما هب طوبرم ياهشخب۵٠٢
.دوش هعلاطم

--زكرم١٣٩٢٢٠١٣يدامادريم دادرهمزنوتسا باريسانش هعماج گرزب ناركفتمباتك٧٧٨٧يتستيمازلا يصصخت٣ يسانش هعماج ياھ شنيب١٢٢٧٠٧۵
 و دوخ ،رهش(يرهش يعامتجا هيرظنباتك١١٢۴١يتستيمازلا يصصخت٢٠١۶)دشرا( يرهش يسانش هعماج١٢٢٧٠٨٢

)هعماج
 قيدص هلا تمحرزدناب لکيام

يناتسورس
.دوش هعلاطم ١١ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧۴نارهت هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵

 لغشوراك يسانش هعماج١٢٢٧٠٨۴
)دشرا(

 و يناهج راك يورين لاوز:راك ناياپباتك٧٩۵٨يتستيمازلا يصصخت٢٠١۶
رازاب اسپ رصع عولط

--ناريا شناد١٣٧٩٢٠٠٠يوضترم نسحنيك فير يمرج

 هناسرو تاطابترا يسانش هعماج١٢٢٧٠٨٩
اھ

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧شورس١٣٩١٢٠١٠يدحوا دوعسمنوسپمات ناجهتينردم و اھ هناسرباتك٧٧٢۴يتستيمازلا يصصخت٢٠١۶

 هناسرو تاطابترا يسانش هعماج١٢٢٧٠٨٩
اھ

 و تاطابترا نوماريپ هلاقم هس يشيامزآ٨٢٨۵يتستيمازلا يصصخت
يعمج ياھ هناسر

.دوش هعلاطم باتك رخآ لصف۶٧٣رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يدنمجرا اضرمالغيدنمجرا اضرمالغ

 تافارحنا يسانش هعماج١٢٢٧١٠١
يعامتجا ياهيورجكو

 هعومجم(ناريا يعامتجا ياھ بيسآباتك۶٧٣٩يتستهياپ يمازلا٢٠١۶
)تالاقم

،ناريا رد ينويفا ردخم داوم رازاب ۴٨ هحفص ات ٢۵ هحفص زا٢٨٠هاگآ١٣٩٠٢٠١١ناريا يسانش هعماج نمجنا
 هحفص زا ،يرازآ رسمھ هديدپ ٩۵ هحفص ات ٧٧ هحفص زا

 هحفص زا ،يشکدوخ رد رثوم نيناوق ١٨٩ هحفص ات ١۶۶
 ات ٣٧٩ هحفص زا ،ناناوجون يراکھزب ٢۶٩ هحفص ات ٢٣٩
 ناريا رد داسف ۴۶٠ ات ۴٢۵ هحفص زا و نادنز تازاجم ٣٩٩
.دوش هعلاطم

 تافارحنا يسانش هعماج١٢٢٧١٠١
يعامتجا ياهيورجكو

رد يعامتجا تافارحنا يسانش هعماجباتك٧۶٩۶يتستهياپ يمازلا
ناريا

هعماج كاوژپ١٣٨۶٢٠٠٧يياراخب دمحا
 هعماج(
)ناسانش

١۴١ ات ١١٧ هحفص ، )يورجک يانعم( ۵٧ ات ٣٧ هحفص زا٢٧٢٧
 ات ۴۵٠ هحفص و )مرج(٢١٢ ات ١٨۴ هحفص ، ) يراجنهبان(

.دوش هعلاطم )اھ هيرظن(۵۴۵
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٨٧١ : دورو مرت يسانش هعماج-٢٧ : يشزومآ هورگ
٣٨٧١ : نوناق لامعا مرتيسانش هعماج-١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣:۴٨ - ١٣٩٧/٠۶/١٨ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 هارمھ يرامآ هتفرشيپ ياهشور١٢٢٧١٠۵

يرتويپماك ياھ همانرباب
 تاقيقحت رد رامآ دربراك رب يدمآردباتك۶۴۶٧يتستيمازلا يصصخت٢٠١۶

يعامتجا
-يياباب يلع ييحيرمارك نكناد

يكلم ريما
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف١۵۴٣نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢

 هارمھ يرامآ هتفرشيپ ياهشور١٢٢٧١٠۵
يرتويپماك ياھ همانرباب

 اب هارمھ( يرامآ هتفرشيپ ياهشورباتك۶۴٧۶يتستيمازلا يصصخت
)يرتويپماك ياھ همانرب

.دوش هعلاطم ۵ لصف۶۵٧نارهت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١رفروصنم ميرك

 هارمھ يرامآ هتفرشيپ ياهشور١٢٢٧١٠۵
يرتويپماك ياھ همانرباب

 تاقيقحت رد spssدربراك عماج يامنھارباتك٧٩۶٠يتستيمازلا يصصخت
يشياميپ

 اضر ،يباتگ روپ بيبح مرك
ش يرفص

دوش هعلاطم ٧٠١ هحفص ات ٣٠۴ هحفص زا١۴۶١هيول١٣٩١٢٠١٢

--هاگآ١٣٩٠٢٠١١يياكذ ديعس دمحمناريا ناناوج يسانش هعماجباتك۶٧۴٠يتستهياپ يمازلا٢٠١۶ناناوج يسانش هعماج١٢٢٧١٠٩
.دوش هعلاطم ٧ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵١ين١٣٩١٢٠١٢خسار هللا تماركزرفش دراهنربناريا ناناوج يسانش هعماج ينابمباتك٧٨٩٧يتستهياپ يمازلاناناوج يسانش هعماج١٢٢٧١٠٩
 لئاسمو نانز يسانش هعماج١٢٢٧١١٠

هداوناخ
--ين١٣٩١٢٠١٢يقارعسالاو رلك-توبآ الماپنانز يسانش هعماجباتك۶٧١٩يتستيمازلا يصصخت٢٠١۶

 لئاسمو نانز يسانش هعماج١٢٢٧١١٠
هداوناخ

.دوش هعلاطم ٨ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١۵٢٣ين١٣٨٨٢٠٠٩نايضاق نيسحد رانرب ناجهداوناخ تاعلاطم هب يدمآردباتك۶٧٢٧يتستيمازلا يصصخت

.دوش هعلاطم ۵ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٨ريبكريما١٣٩١٢٠١٢رفديعم ديعسكيزول نيليناديعامتجا لئاسم ليلحت رد ون يشرگنباتك۶۵٩١يتستيمازلا يصصخت٢٠١۶يعامتجا لئاسم يسانش هعماج١٢٢٧١١١
 يسررب رد هناگتفھ يرظن ياھدركيورباتك٧٩۵٩يتستيمازلا يصصختيعامتجا لئاسم يسانش هعماج١٢٢٧١١١

يعامتجا لئاسم
 قيدص هللا تمحرگربنياو نيترام ،نتگنيبار لرا

يناتسورس
--نارهت١٣٩٢٢٠١٣

 هعماجرد يفيك قيقحت ياهشور١٢٢٧١١٣
يسانش

 دازآ هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يريرح الجنيفيك شھوژپ ياھ شور و لوصاباتك٧٩٢۶يتستهياپ يمازلا٢٠١۶
 دحاو-يمالسا
تاقيقحت مولع

--

 هعماجرد يمك قيقحت ياهشور١٢٢٧١١۴
يسانش

)يبيان گنشوھساود ديويديعامتچا تاقيقحترد قيقحت حرطباتك۶٧۴١يتستهياپ يمازلا٢٠١۶
 دومحم) مجرتم
)راتساريو( دحتم

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧هاگآ١٣٨٧٢٠٠٨

 هعماجرد يمك قيقحت ياهشور١٢٢٧١١۴
يسانش

يرظن( يعامتجا مولع رد قيقحت شورباتك٨٨١٧يتستهياپ يمازلا
 هياپ رب يساسا رظن ديدجت()يلمع
) مھدزاي تساريو

 ،٩ ،٨ ياھ لصف ٢ دلج و ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف :١ دلج۵٢٣تمس١٣٩۵٢٠١١لضاف اضريبب لرا
.دوش هعلاطم ١٢ و ١١

 شزومآ لئاسم يسانش هعماج١٢٢٧١١۵
يلاع

--ثلاث١٣٨٧٢٠٠٨يلضافهاگشنادو گنھرفباتك٨٨٣٩يتستهياپ يمازلا٢٠١۶

يژولونكت و ملع يسانش هعماج١٢٢٧١٢۵
) روحم شزومآ (

 هعماج١٣٨٨٢٠٠٩لكوت دمحميرظن ثحابم:ملع يسانش هعماجباتك٧۶٩٩يتستهياپ يمازلا٢٠١۶
ناسانش

--

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتهياپ يمازلا٠۴۶۴) روحم شزومآ (رانيمس١٢٢٧١٢۶
هعسوت لئاسمو ندش يناهج١٢٢٧١٣٠

)زوحم شزومآ(
-يويگ ينادرممولكام زرتاوندش يناهجباتك۶۶٨٧يتستهياپ يمازلا٢٠١۶

 مجرتم -ليعامسا
شوايس يديرم

 نامزاس١٣٧٩٢٠٠٠
 تيريدم
يتعنص

--

هعسوت لئاسمو ندش يناهج١٢٢٧١٣٠
)زوحم شزومآ(

 رب يرورم: هعسوت و يعامتجا رييغتباتك٧٩۶۶يتستهياپ يمازلا
 ماظنو يگتسباوو يزاسون تايرظن
يناهج

 يبيبح دومحمنيولآ وس
يرھاظم

 هدكشھوژپ١٣٩٢٢٠١٣
 تاعلاطم
يدربھار

--

)يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس١٢٢٧١٣١
روحم شزومآ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢
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