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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٨٢١١١١٢٩٧
 تاسيسات و نكاما تيريدم اب ييانشآ يشيامزآ١٠٠٨٩يتست٢٠١٢يشزرو تاسيسات تيريدم٢٣٩٨٢١٢١۵٠۵٣

يشزرو
--لاعفرون مايپ١٣٩۵٢٠١۶هرق يلع دمحم

 )يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٣٣٩٨٢١٢١۵١٩٨
)روحم شزومآ(

--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢

--لاعفشزرو و ملع١٣٩٨٢٠١٩يناھارف-زرواشکشزرو رد تيريدم ينابم و لوصاباتك١١۴۶۴يتست٢٠١۶تيريدم ينابم و لوصا۴٣٩٨٢١٢١۵٢٠٢
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١لاعفيمتح١٣٩٣٢٠١۴ناراکمھ و يمساق ديمحنتشون تراهم رب ديکات اب شراگن نييآباتك٩۶۴١يتست٢٠١۶يسراف نابز شراگن نييآ۵٣٩٨٢١٢١۵٢٠٣
.دوش هعلاطم ٩ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٢لاعفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵ناراکمھ و يمساقيعمج طابترا ينابم و اھ هيرظن يشيامزآ١٠٠۵۶يتست٢٠١۶يعمج طابترا ينابمواھ هيرظن۶٣٩٨٢١٢١۵٢٠۴
 للملا نيبو يمومع طباور تيريدم٧٣٩٨٢١٢١۵٢٠۵

شزرورد
 رد يللملا نيب و يمومع طباور تيريدم يشيامزآ١١۴۴٩يتست٢٠١۶

شزرو
--لاعفرون مايپ١٣٩٧٢٠١٨ناراكمھ و يمساق ديمح

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،١ ياھ لصف٢٣٧٨لاعفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵ناراكمھ و يمساقيشزرو يراگن همانزور و يراگنربخ يشيامزآ١٠٠۵٨يتست٢٠١۶يشزرو يراگن همانزورو يراگنربخ٨٣٩٨٢١٢١۵٢٠۶
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١لاعفرون مايپ١٣٩۵٢٠١۶ناراکمھ و يمساقيسانش طابترا يشيامزآ١٠۴٣۴يتست٢٠١۶يسانش طابترا٩٣٩٨٢١٢١۵٢٠٧
 هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٠٢٠لاعفرون مايپ١٣٩۶٢٠١٧ناراکمھ و زرواشکيندب تيبرت رد قيقحت شور يشيامزآ١٠٩٢۴يتست٢٠١۶يشزرو تيريدمرد قيقحت شور١٠٣٩٨٢١٢١۵٢٠٨

.دوش
--لاعفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵ينابرق و يناھارفيشزرو يبايرازاب تيريدم يشيامزآ٩٨۶٧يتست٢٠١۶يشزرو يبايرازاب تيريدم١١٣٩٨٢١٢١۵٢٠٩
--لاعفارآ هشيدنا١٣٩٧٢٠١٨يمساق ديمحهناسر قوقحباتك١١٠٨١يتست٢٠١۶هناسر قوقحو يشزرو قوقح١٢٣٩٨٢١٢١۵٢١٠

 اب يمتح١٣٩١٢٠١٢ناراكمھ ،يناھارفيشزرو قوقحباتك٧٧١١يتستهناسر قوقحو يشزرو قوقح٣٩٨٢١٢١۵٢١٠
 يراكمھ
 هاگشھوژپ
 و يندب تيبرت
يشزرو مولع

.دوش هعلاطم ٨ و ۶ ياھ لصف١٩٣٣لاعف

 تاغيلبت و هناسر يسانش هعماج١٣٣٩٨٢١٢١۵٢١١
يشزرو

--لاعفارآ هشيدنا١٣٩٧٢٠١٨يمساق ديمحشزرو و تاغيلبتباتك١١٠۴٢يتست٢٠١۶

 ياھ هناسر تيريدم رد رانيمس١۴٣٩٨٢١٢١۵٢١٢
يشزرو

ديدجت( يندب تيبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك۶٣٧۴يتست٢٠١۶
متشھ تبون مود تساريو )هدش رظن

 هدكشھوژپ١٣٩٧٢٠١٨ناراكمھ و يناھارف
 و يندب تيبرت
 يشزرو مولع
ياھ هشيدنا اب
يقوقح

١٨ و ١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ياھ لصف٣٣٨٧لاعف
.دوش هعلاطم

 رب ديكات اب تيريدم و نامزاس ياهيروئت يشيامزآ٩٢٩۴يتست٢٠١۶تيريدمو نامزاس ياھ هيرظن١۵٣٩٨٢١٢١۵٢١٣
يشزرو تيريدم

 مايپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يناھارف لضفلاوبا ،يمساق ديمح
رون

.دوش فذح ١٠ لصف۶٠٨لاعف

 مرن دربراك و يرامآ ليلحت١۶٣٩٨٢١٢١۵٢١۴
شزرورد يرامآ ياھرازفا

.دوش هعلاطم ٩ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٨٣لاعفرون مايپ١٣٩۶٢٠١٧زرواشك نامقلهتفرشيپ يرامآ ليلحت و هيزجتباتك١٠۵٨٩يتست٢٠١۶

 شزومآ(ينامزاس راتفر تيريدم١٧٣٩٨٢١٢١۵٢١۵
)روحم

--لاعفرون مايپ١٣٩٨٢٠١٩زرواشك و يفوص يياضريندب تيبرت و شزرو رد ينامزاس راتفرهوزج١١۴۶٣يتست٢٠١۶

 يناگرزاب تاغيلبت و هناسر تيريدم١٨٣٩٨٢١٢١۵٢١۶
)روحم شزومآ(شزرورد

 ، يمساق ديمحدلوتسا نوتيالك،يجشزرو يمومع طباورباتك٧٧٢۶يتست٢٠١۶
ناراكمھ

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩لاعفتكرح و ملع١٣٩٠٢٠٠٩

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ تينوي٣٣٨۶لاعفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يمساق ديمح)يشزرو تيريدم(يصصخت نابز يشيامزآ٩٢٧٣يتست٢٠١۶يصصخت نابز١٩٣٩٨٢١٢١۵٢١٧
 لضفلاوبا - زرواشك نامقليشزرو مولع رد Spss رازفا مرن دربراكباتك١٠۵٩٠يتست١١٨١۶شزرو رد هنايار درباك٢٠٣٩٨٢١٢١۵٢١٨

يناھارف
 هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٩٧٠لاعفرون مايپ١٣٩۶٢٠١٧

.دوش
 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ٢١٣٩٨٢١٢١۵٢١٩

١ ملاس
 -يناھارف لضفلاوباستربار تم

زورهب -دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

--لاعفرون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

--لاعفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢هرق يلع دمحم١ يناديم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست١٠٢٣٢ يناديم و ود٢٢٣٩٨٢١٢١۵٢٢٣
--لاعفشزرو و ملع١٣٩٨٢٠١٩يناھارف-زرواشکيشزرو ياهنامزاس تيريدمباتك١١۴۶۵يتست٢٠١٢يشزرو ياهنامزاس تيريدم٢٣٣٩٨٢١٢١۵۴٨۶

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ياھ لصف١٠٩٢لاعفرون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يناھارف لضفلاوبايندب تيبرت رد يزير همانرب و تيريدميعطق۵۴٠٣يتستيشزرو ياهنامزاس تيريدم٣٩٨٢١٢١۵۴٨۶
--لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩٨٢١٢٢٠۶۵٨
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