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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 و يطخ يزير همانرب يتايلمع شھوژپباتك۶١٠۶يحيرشت و يتستيناربج١٣٠٣۶ تايلمعرد قيقحت١١٢٢٠٠١

نآ ياھدربراك
 باتك١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨۶٠٠۵١٠٧٠۵٠ناگرهم اضر دمحم

يھاگشناد
شخب يادتبا ات( ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٠٩٧

.دوش هعلاطم )١٠-٩
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٢٠قيقحت شورورانيمس١١٢٢٠۴٣
 يرفعج مثيم -يرکف اناسکريسدنهم تيريدم يشيامزآ١٠٣٣٧يتستيناربج٢٠٢٠يسدنهم تيريدم١١٢٢٠٨٠

يردنکسا
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶٩٧٨٩۶۴١۴٠٣٢٨٩

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
)يرظن عبتت قيقحت( رانيمس١٣١۴٠٣٩

روحم شزومآ
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 رشن زكرم١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴٠١٠٨١٣٠يجولحم مشاھرکواب-نمربيليسدنهم رامآباتك۶٠۶٩يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠تمالس رد يلامتحا ياھ لدم١٣١۴٠٧٣
يھاگشناد

 هعلاطم)١٠-۴ يادتبا ات(١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف٣٠۶٧
.دوش فذح هريغتم دنچ نويسرگر لصف.دوش

دوش هعلاطم ١٢ و ٩ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۴٨۴رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۴١۴٠١٩١٩فيظن هبيبح٢ تايلمع رد قيقحت يشيامزآ٩٧٧٨يحيرشت و يتست هياپ٣٠٣۶تمالس يارب تايلمع رد قيقحت١٣١۴٠٧٧
 ياھ متسيس رد يريگ ميمصت١٣١۴٠٧٨

تمالس
 ات١٠۵ ،٨٧ ات ٧٧ تاحفص ءزج هب(٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٢٨٣٣نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٠٣٩٣٢٠٨روپ رغصا داوج دمحمهرايعم دنچ ياهيريگ ميمصتباتك۶۴۵۴يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣۶

)٢٨۶ات٢٧۶ و ٢۶٠ات ٢۵٢ ،١٩٠ات١۶۶ ،١۴٣ ات ١٢٧ ،١٢١
.دوش هعلاطم

--رشن نابرهم١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨۶٠٠۴٠٧٠١٢۶يناوضر اضرديمحتيريدم رد قيقحت شورباتك١٠٢۴٧يحيرشت و يتست هياپ٢٠٢٠قيقحت يحارط و يسانش شور١٣١۴٠٧٩
 ياھرازبا-ريگارف تيفيك تيريدمباتك۵٩١٢يحيرشت و يتست هياپ٣٠٣٠تمالس رد تيفيك و دنيآرف دوبهب١٣١۴٠٨٠

)لوا دلج(يگنھرف و كيژتارتسا
يلوصا ،شنم يزاريش ،يرفعج
نارگيد و

--اسر١٣٩۴٢٠١۵٩۶۴٣١٧۴۶١١

١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۵اسر١٣٩۴٢٠١۵٩۶۴٣١٧۵٣٩١يرفعج يفطصم)موددلج( ريگارف تيفيك تيريدمباتك۵٩١٣يحيرشت و يتست هياپتمالس رد تيفيك و دنيآرف دوبهب١٣١۴٠٨٠
.دوش هعلاطم

 متاحديس- نايحتف دمحمتاعالطا يروانف تيريدمو ينابمباتك٩۶٢٣يحيرشت و يتست هياپ٣٠٣٠تمالس رد تاعالطا يروانف١٣١۴٠٨١
رون يودهم

دوش فذح ١٨ و ١٧ ياھ لصف٢۴٨٨تعنصو ملع١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨٩۶۴۴۵۴١۵٣٧

 ياھ متسيس يسدنهم يزروراك١٣١۴٠٨٢
١ تمالس

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت هياپ۵٨/٠٠

 ياھ متسيس يسدنهم يزروراك١٣١۴٠٨٣
٢ تمالس

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت هياپ۵٨/٠٠

 سدنهم ، روپانالوم سدنهمتيريدم تاعالطا ياھ متسيسباتك٨٢٩٢يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠تمالس تاعالطا ياھ متسيس١٣١۴٠٨۴
يمرك سدنهم ،يبيبح

 و ١٠ و ٩ ،٨ لصف :٣ شخب و ٣ و ٢ ،١ لصف :١ شخب۴۴١رگن يتآ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨۶٠٠٩٠۶٨٠۶٧
.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ياھ لصف :۴ شخب

 متسيس ياھ ييايوپ يزاس لدم١٣١۴٠٨۵
تمالس رد

 ركفت راكو بسك يسانش ييايوپباتك٩۵٩۶يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠
 يناهج يارب يزاس لدم و يمتسيس
هديچيپ

john D. Stermanو روپرارب شوروك 
نارگيد

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصف٣٠۶۶تمس١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴۵٣٠۴١٨۶

 رد يعامتجا ياھ هكبش تفاكاو١٣١۴٠٨۶
تمالس

 The SAGE Handbook of Socialباتك١٠٢۴٣يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠
Network Analysis

John Scott & Peter J. 
Carrington

١٣٨٩٢٠١١٩٧٨١۴٧٣٩٧١٨٩SAGE 
Publications 

Ltd

--

 يسدنهم رد هتفرشيپ ثحابم١٣١۴٠٨٨
تمالس

دوش هعلاطم ٣۴٣ هحفص ات ١ هحفص زاAdvanced infrastructuresA.marsh.Grandinetti١٣٧٨٢٠٠٠٩٧٨١۵٨۶٠٣٠٩۵٧IOS press٢۴٨۵باتك١٠٢۵٧يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠

هدازيلع هيمس -يرفنضغ يدهمشناد فشك و يواك هدادباتك۶۶۵٢يحيرشت و يتستيصصخت٣٠٣٠ييارجا و ينيلاب يواك هداد١٣١۴٠٨٩
-روپروميت كباب -

و ملع هاگشناد١٣٩٣٢٠٠٨٩۶۴۴۵۴١٧٨٢
تعنص

زا( ٨ ،۶ ،۵ ،۴ ، ٣ ،)٧٧ ات ٢۶ هحفص زا(٢ ،١ ياھ لصف٣٣٢٠
.دوش هعلاطم ١٠ و )٣٠٠ ات ٢٨٩ هحفص

 ياھ متسيس يزاس هيبش١٣١۴٠٩٠
تمالس

 هتسسگ ياھ متسيس يزاس هيبشباتك۵٩٩٩يحيرشت و يتستيصصخت٣٠٣٠
دماشيپ

 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣٩۶۴۶٣٧٩٢٣٠ ي جو ل ح م  م شا ھن سرا ك  نا ج ، س ك ن ب  ير ج
فيرش يتعنص

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٧٠

 ياھ متسيس يزاس هيبش١٣١۴٠٩٠
تمالس

 يپ لادنر ،نوتلك ديويد.ويلبدانرا رازفا مرن اب يزاس هيبشباتك٨٢۵٣يحيرشت و يتستيصصخت
كراتسا يتديويد ،يكسوداس

 ، يرقاب نسحم
 هط ، هيوبيس يلع
يزاجح نيسح

.دوش هعلاطم ٣ لصف۶٣٨زايارف١٣٩٠٢٠١١٩٧٨۶٠٠٩١۴٢٢٣١

 يارب نيمات هريجنز تيريدم١٣١۴٠٩١
تمالس ياھ متسيس

و ملع هاگشناد١٣٩۴٢٠١٣٩٧٨٩۶۴۴۵۴١٩٧٠يدمحا يدهم ،يروميت ميھاربانيمأت هريجنز تيريدمباتك١٠٢۵۴يحيرشت و يتستيصصخت٣٠٣٠
ناريا تعنص

 هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩
.دوش

 و يبايزرا ياھرايعم ،اھدرادناتسا١٣١۴٠٩٢
 ياھ متسيس يجنس رابتعا

تمالس

 Overcoming Performanceباتك١٠٢۴٢يحيرشت و يتستيصصخت٣٠٣٠
Measurement Challenges in 

Behavioral Health Care

Joint Commission١٣٨٢٢٠٠۴٨۶۶٨٨٨٧١٣JCR٧۴دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧.

 و يبايزرا ياھرايعم ،اھدرادناتسا١٣١۴٠٩٢
 ياھ متسيس يجنس رابتعا

تمالس

--Healthcare performancevahe A.Kazandjia, Tery Lied١٣٧٧١٩٩٩٠٨٧٣٨٩۴٣۶٧ASQباتك١٠٢۵٨يحيرشت و يتستيصصخت

 ياھ متسيس يدربھار تيريدم١٣١۴٠٩٣
تمالس

 و  نا ي ئا سرا پ  ي ل عديويد رآ درفكيژتارتسا تيريدمباتك۶٨٠٩يتستيصصخت٣٠٢۴
يبارعا د م ح م

 رتفد١٣٩۵٢٠١۴٩۶۴۶٢۶٩٣٩٧
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠٠٧

--نارهت هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨٩٧٨٩۶۴٠٣۵٧٧۴٣ارآرهم نسحمتمالس داصتقاباتك١٠٢۴۴يحيرشت و يتستيصصخت٣٠٣٠تمالس ياھ متسيس داصتقا١٣١۴٠٩۴
 تمالس شزومآ يسرد عماج همانربباتك١٠٢۴۵يحيرشت و يتستيناربج٣٠٢۴تمالس ياھ متسيس اب ييانشآ١٣١۴١١٩

)يدربراک ميھافم اب ييانشآ(
--شوار رهم١٣٨۴٢٠٠۵٩۶۴٩۵۶٧۴٣۶ناراكمھ و يدمحم رصان

 تمالس شزومآ يسرد عماج همانربباتك١٠٢٧٩يحيرشت و يتستيناربجتمالس ياھ متسيس اب ييانشآ١٣١۴١١٩
)هياپ ميھافم اب ييانشآ(

--شوار رهم١٣٨۴٢٠٠۵٩۶۴٩۵۶٧۴۵٣ناراكمھ و يدمحم رصان

 يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتستيناربج٣٠٢۴رامآ١٣١۴١٢٠
لصا

 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩٩٧٨٩۶۴٠١١٣٢٠٢
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

 رد هتسسگ ناكم و هكبش١٣١۴١۴٣
)روحم شزومآ(تمالس

٢ يتعنص ياھ متسيس يحارطباتك١٠٨١۶يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠٢٠
يتاقيقحت ياھ هنيمز و اھدربراک

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧دھاش هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨۶٠٠۶١٢١٠٩٣ناراکمھ و يريشب

--رشن نابرهم…+١٣٩٠٢٠١١٩/٧٨۶٠٠۵٨٢٣٣eيدمحا دمحا ،داژن رفعجباتك١٠۴٣٠يحيرشت و يتستيرايتخا١٣١۴١۴۴٢٠٢٠
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 يسدنهم رد بختنم ثحابم
تمالس ياھ متسيس -١ عيانص
)روحم شزومآ(

 رد يبان شجنس و بان ديلوت
اھ نامزاس
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