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يلیصحت

 هرامش
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 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاسدادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنمدقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٨٢١١١١٢٩٧

 تاسیسات و نكاما تيريدم اب ييانشآ يشيامزآ١٠٠٨٩يتست٢٠١٢يشزرو تاسیسات تيريدم٢٣٩٨٢١٢١۵٠۵٣
يشزرو

رون مایپ١٣٩۵٢٠١۶هرق يلع دمحم

شزرو و ملع١٣٩٨٢٠١٩يناھارف-زرواشکشزرو رد تيريدم ينابم و لوصاباتك١١۴۶۴يتست٢٠١۶تيريدم ينابم و لوصا٣٣٩٨٢١٢١۵٢٠٢

يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ۴٣٩٨٢١٢١۵٢١٩
١ ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
 زورھب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢هرق يلع دمحم١ ينادیم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست١٠٢٣٢ ينادیم و ود۵٣٩٨٢١٢١۵٢٢٣

رون مایپ١٣٩۴٢٠١۵ينابرق و يناھارفيشزرو يبايرازاب تيريدم يشيامزآ٩٨۶٧يتست٢٠١۶شزرو رد يبايرازاب تيريدم۶٣٩٨٢١٢١۵٢٩٢

رون مایپ١٣٩۶٢٠١٧ناراکمھ و يفوص يياضرشزرو رد يرادا و يلام تيريدم يشيامزآ١٠٩٢۵يتست٢٠١۶شزرو رد يرادا و يلام تيريدم٧٣٩٨٢١٢١۵٢٩٣

 هعلاطم١٢ و١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،٣ ،١،٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩۶٢٠١٧ناراکمھ و زرواشکيندب تیبرت رد قیقحت شور يشيامزآ١٠٩٢۴يتست٢٠١۶يشزرو تيريدم رد قیقحت شور٨٣٩٨٢١٢١۵٢٩۴
.دوش

رون مایپ١٣٩٨٢٠١٩زرواشك و يفوص يياضريندب تیبرت و شزرو رد ينامزاس راتفرهوزج١١۴۶٣يتست٢٠١۶ينامزاسراتفر تيريدم٩٣٩٨٢١٢١۵٣١١

 مرن دربراك و يرامآ لیلحت١٠٣٩٨٢١٢١۵٣٣٠
شزرو رديرامآ ياھرازفا

.دوشهعلاطم٩ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩۶٢٠١٧زرواشك نامقلهتفرشیپ يرامآ لیلحت و هيزجتباتك١٠۵٨٩يتست٢٠١۶

.دوشهعلاطم٧ و۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ تینويرون مایپ١٣٩۴٢٠١۵يمساق دیمح)يشزرو تيريدم(يصصخت نابز يشيامزآ٩٢٧٣يتست٢٠١۶يصصخت نابز١١٣٩٨٢١٢١۵٣٣٣

 رب دیكات اب تيريدم و نامزاس ياھيروئت يشيامزآ٩٢٩۴يتست٢٠١۶تيريدم و نامزاس ياھ هيرظن١٢٣٩٨٢١٢١۵٣٣۵
يشزرو تيريدم

 مایپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يناھارف لضفلاوبا ،يمساق دیمح
رون

.دوش فذح١٠ لصف

 تيريدم و ينامزاس يریگداي١٣٣٩٨٢١٢١۵٣۴٣
شزرورد شناد

 و يخرفھق تسودیلع میھاربايشزرو ياھنامزاس رد شناد تيريدمباتك١٠٨٢١يتست٢٠١۶
ناراکمھ

 تاراشتنا١٣٩۵٢٠١۶
 ،نارھت هاگشناد
 هسسوم
تاراشتنا

هعلاطم١۴ و١٣ ،١٢ ،١١ ،٨ ،٧ ،۶ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش

ياھ نامزاس رد دركلمع تيريدم١۴٣٩٨٢١٢١۵٣۴۴
يشزرو

 ، يل چیلق زورھبگنارتسمرآ لكيام) نامزاس و میت ، درف ( دركلمع تيريدمباتك٩۶٨٨يتست٢٠١۶
هداز مالغ شويراد

يقارشا١٣٩٣٢٠١۴

 اب كيژتارتسا تيريدم و يزير همانرب يشيامزآ٧١٨٧يتست٢٠١۶كيژتارتسا يزير همانرب١۵٣٩٨٢١٢١۵٣۴۵
يژتارتسا نيودت دركيور

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢ليواب زابخ دمص-هدنزورف-ينیما

 لضفلاوبا- زرواشك نامقليشزرو مولع ردSpss رازفا مرن دربراكباتك١٠۵٩٠يتست١١٨١۶شزرو رد هنايار دربراك١۶٣٩٨٢١٢١۵٣۵۴
يناھارف

 هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩۶٢٠١٧
.دوش

 كيژتارتسا تيريدم رد رانیمس١٧٣٩٨٢١٢١۵۴٠٣
شزرو

 ديدجت( يندب تیبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك۶٣٧۴يتست٢٠١۶
متشھتبون مود تساريو )هدش رظن

 هدكشھوژپ١٣٩٧٢٠١٨ناراكمھ و يناھارف
 ويندب تیبرت

 يشزرو مولع
ياھ هشيدنااب

يقوقح

١٨ و١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١١،١٢ ،١٠ ياھ لصف
.دوش هعلاطم

 نامزاس رد يبایشزرا و تراظن١٨٣٩٨٢١٢١۵۴٠۴
يشزروياھ

رون مایپ١٣٩٨٢٠١٩ينیسح-يناھارفشزرو رد يبايزرا و تراظنهوزج١١۴٩۴يتست٢٠١۶

.دوشهعلاطم٧ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١يحاتفزيورپيروهرھب و تیفیك تيريدم يشيامزآ۵۴۴٧يتست٢٠١۶شزرو رد تیفیك تيريدم دربراك١٩٣٩٨٢١٢١۵۴٠۵

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢٠٣٩٨٢١٢١۵۴٠۶

شزرو رد يناسنا عبانم تيريدم٢١٣٩٨٢١٢١۵۴٠٧
)روحمشزومآ(

رون مایپ١٣٩٨٢٠١٩ناراکمھ و يناھارف رتکدشزرو رد يناسنا عبانم تيريدمهوزج١١٧٢٨يتست٢٠١۶

 نیب و يمومع طباور تيريدم٢٢٣٩٨٢١٢١۵۴٠٨
)روحم شزومآ(شزرو رد يللملا

 رديللملا نیب و يمومع طباور تيريدم يشيامزآ١١۴۴٩يتست٢٠١۶
شزرو

رون مایپ١٣٩٧٢٠١٨ناراكمھ و يمساق دیمح

شزرو و ملع١٣٩٨٢٠١٩يناھارف-زرواشکيشزرو ياھنامزاس تيريدمباتك١١۴۶۵يتست٢٠١٢يشزرو ياھنامزاس تيريدم٢٣٣٩٨٢١٢١۵۴٨۶

.دوش هعلاطم۶ و۴،۵ ياھ لصفرون مایپ١٣٨٩٢٠١٠يناھارف لضفلاوبايندب تیبرت رد يزير همانرب و تيريدميعطق۵۴٠٣يتستيشزرو ياھنامزاس تيريدم٣٩٨٢١٢١۵۴٨۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩٨٢١٢٢٠۶۵٨
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