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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶۴)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٨١١١١١٢٩٧
 رب ديكات اب يتسيز مولع رد قيقحت شورباتك۶٢٢۵يتست٢٠١۶٣قيقحت شور٢٣٩٨١١١٢١٠۶٧

يزرواشك
 يدمحم ريم دمحم يلع ديس
يدبيم

 يھاگشناد داهج١٣٩٠
ناهفصا هاگشناد

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣٣٩٨١١٢٢٠۶۵٨
نابعش يدهم -يدومحم لضفلاوبا)١(درخ داصتقا يشيامزآ١٠٣٣۶يتست٣٠١٨١)١( درخ داصتقا۴٣٩٨١١٢٢١١٩۶

هداز
--رون مايپ١٣٩۵

--رون مايپ١٣٩٠يشاك دادادخ داھرف١ نالك داصتقا يشيامزآ۵١٢۵يتست٣٠١٨١)١(نالك داصتقا۵٣٩٨١١٢٢١١٩٧
--نارهت هاگشناد١٣٩٠يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادلوادلج يجنس داصتقا ينابمباتك۶۵٢۴يتست٣٠٢۴١يجنس داصتقا۶٣٩٨١١٢٢١٢٠١
 يضاير يزير همانرب دربراك٧٣٩٨١١۴١١۴٢٧

يزرواشكرد
 و يطخ يزير همانرب يتايلمع شھوژپباتك۶١٠۶يحيرشت و يتست٣٠٢۴٢

نآ ياھدربراك
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١يھاگشناد باتك١٣٩٧ناگرهم اضر دمحم

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٨٣٩٨١١۴١١۴٣٧
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢۴

 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٣۵٢ين١٣٩٢ميقم روپ داوج ديسنايراو لاھهنايم درخ داصتقا هب ديدج يدركيورباتك۶٧٢٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴١يليمكتدرخداصتقا٩٣٩٨١١۴١٣٠١١
.دوش هعلاطم ١۶ و ١۵ ،١۴

١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۵ين١٣٩٢يركاش سابعنوسنارب جا مايليونالك داصتقا ياهتسايس و يروئتباتك۶٧١۵يحيرشت و يتست٣٠٢۴١يليمكت نالكداصتقا١٠٣٩٨١١۴١٣٠١٢
.دوش هعلاطم

--نارهت هاگشناد١٣٩٢يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادمود دلج يجنس داصتقا ينابمباتك۶۵٢۵يحيرشت و يتست١٣٠٢۴١ يليمكت يجنسداصتقا١١٣٩٨١١۴١٣٠١٣
--ين١٣٩٢)يكمرا(دازآ اضرمالغيماياھوريجويللم تورث ات رقف زا هعسوت داصتقاباتك٧٨٩۶يحيرشت٣٠٢۴٢يليمكت يزرواشك هعسوت داصتقا١٢٣٩٨١١۴١٣٠١۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴٢يليمكت يزرواشك ياھ تسايس١٣٣٩٨١١۴١٣٠١۵
 تالوصحم للملا نيب تراجت١۴٣٩٨١١۴١٣٠١۶

يزرواشك
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴٣

 داصتقا رد يرامآ ياهشور دربراك١۵٣٩٨١١۴١٣٠١٧
يزرواشك

 ياھ شھوژپ رد اھ هداد ليلحت و هيزجتباتك٩٠٧٣يحيرشت و يتست٣٠٢۴٣
SPSS رازفا مرن اب يعيبط عبانم

 يھاگشناد داهج١٣٩٢يکوھاچ عراز يلع دمحم
نارهت دحاو

--

يزرواشك داصتقا رد يصصخت نابز١۶٣٩٨١١۴١٣٠١٨
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶۴

 شزومآ(يليمكت يضاير داصتقا١٧٣٩٨١١۴١٣٠١٩
)روحم

 روصنم ريما يميمص يرفعج دمحايضاير داصتقاباتك۶٠٢٧يحيرشت و يتست٢٠١۶۴
هط

.دوش هعلاطم ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ياھ لصف١٨٠١ناردنزام هاگشناد١٣٩١

 و يزرواشك رادياپ هعسوت داصتقا١٨٣٩٨١١۴١٣٠۴۴
يعيبط عبانم

 نيسح - يرتنالك ليلخيزرواشك هعسوت داصتقا يشيامزآ۵٣۵٢يتست٣٠٢۴١
يمف يلعنابعش

--رون مايپ١٣٩٠
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