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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنمدقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٨١١١١١٢٩٧
 تاسيسات و نكاما تيريدم اب ييانشآ يشيامزآ١٠٠٨٩يتست٢٠١٢يشزرو تاسيسات تيريدم٢٣٩٨١١٢١۵٠۵٣

يشزرو
رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶هرق يلع دمحم

شزرو و ملع١٣٩٨٢٠١٩يناھارف-زرواشکشزرو رد تيريدم ينابم و لوصاباتك١١۴۶۴يتست٢٠١۶تيريدم ينابم و لوصا٣٣٩٨١١٢١۵٢٠٢
يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ۴٣٩٨١١٢١۵٢١٩

١ ملاس
-يناھارف لضفلاوباستربار تم

زورهب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢هرق يلع دمحم١ يناديم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست١٠٢٣٢ يناديم و ود۵٣٩٨١١٢١۵٢٢٣
 هعلاطم١٢ و١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،٣ ،١،٢ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۶٢٠١٧ناراکمھ و زرواشکيندب تيبرت رد قيقحت شور يشيامزآ١٠٩٢۴يتست٢٠١۶يشزرو تيريدم رد قيقحت شور۶٣٩٨١١٢١۵٢٩۴

.دوش
و يحيرفت-يشزرو ياھداديور تيريدمباتك٨٨٣٢يتست٢٠١۶تسيز طيحم و تغارف تاقوا٧٣٩٨١١٢١۵٢٩۶

يدرگناهج
 يملع نمجنا١٣٩٢٢٠١٣ناراكمھ و يناھارفزمادآ .يج يرل ،نلرام يلرچ

 ويندب تيبرت
يمتح

 رب ديكات اب تيريدم و نامزاس ياهيروئت يشيامزآ٩٢٩۴يتست٢٠١۶تيريدم و نامزاس ياھ هيرظن٨٣٩٨١١٢١۵٢٩٧
يشزرو تيريدم

 مايپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يناھارف لضفلاوبا ،يمساق ديمح
رون

.دوش فذح١٠ لصف

 مرن دربراك و يرامآ ليلحت٩٣٩٨١١٢١۵٣٣٠
شزرو رديرامآ ياھرازفا

.دوشهعلاطم٩ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۶٢٠١٧زرواشك نامقلهتفرشيپ يرامآ ليلحت و هيزجتباتك١٠۵٨٩يتست٢٠١۶

.دوشهعلاطم٧ و۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ تينويرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يمساق ديمح)يشزرو تيريدم(يصصخت نابز يشيامزآ٩٢٧٣يتست٢٠١۶يصصخت نابز١٠٣٩٨١١٢١۵٣٣٣
باتك دادماب١٣٨٩٢٠١٠ناراكمھ و يناطلسروپتغارف تاقواباتك٨١٣١يتست٢٠١۶تغارف تاقوا ينابم و اھ هيرظن١١٣٩٨١١٢١۵٣٣٩
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يناھارف لضفلاوبا ،يمساق ديمحيشزرو تازيهجت و نكاما تيريدم يشيامزآ٩٣٧۶يتست٢٠١۶يحيرفت نكاما و اھ كراپ تيريدم١٢٣٩٨١١٢١۵٣۴٠
 تاقوا رد يناسنا عبانم تيريدم١٣٣٩٨١١٢١۵٣۴١

تغارف
رون مايپ١٣٩٨٢٠١٩ناراکمھ و يناھارف رتکدشزرو رد يناسنا عبانم تيريدمهوزج١١٧٢٨يتست٢٠١۶

 تغارف تاقوا رد يبايرازاب تيريدم١۴٣٩٨١١٢١۵٣۴٢
يحيرفت ياھشزرو و

رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵ينابرق و يناھارفيشزرو يبايرازاب تيريدم يشيامزآ٩٨۶٧يتست٢٠١۶

 لضفلاوبا- زرواشك نامقليشزرو مولع ردSpss رازفا مرن دربراكباتك١٠۵٩٠يتست١١٨١۶شزرو رد هنايار دربراك١۵٣٩٨١١٢١۵٣۵۴
يناھارف

 هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۶٢٠١٧
.دوش

ارھزلاهاگشناد١٣٨٩٢٠١٠يناهفصانيشونيشزرو يدرگناهجباتك۶٢۵٣يتست٢٠١۶يشزرو يرگشدرگ١۶٣٩٨١١٢١۵٣٨٩
 رتكد ،يفوص يياضر رتكدتغارف تاقوا يسانش هعماجهوزج١١٧٢٩يتست٢٠١۶تغارف تاقوا يسانش هعماج١٧٣٩٨١١٢١۵٣٩٠

و يدمحم هلارصن رتكد ،يمساق
ينيسح هموصعمرتكد مناخ

رون مايپ١٣٩٨٢٠١٩

 ياھداديور و اھودرا تيريدم١٨٣٩٨١١٢١۵٣٩١
يحيرفتو يناگمھ

نارهت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١ناراکمھ و يناھارف يلالجيشزرو ياھودرا و اھداديور تيريدمباتك٨٨٣١يتست٢٠١۶

 شزرو و تغارف تاقوا تيريدم١٩٣٩٨١١٢١۵٣٩٢
يحيرفتياھ

 ياهشزرو و تغارف تاقوا تيريدم يشيامزآ١١۴٩۵يتست٢٠١۶
يحيرفت

رون مايپ١٣٩٨٢٠١٩يفوص يياضر يضترم

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢٠٣٩٨١١٢١۵٣٩٣
 شزرو رد يرادا و يلام تيريدم٢١٣٩٨١١٢١۵٣٩۴

)روحمشزومآ(
رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧ناراکمھ و يفوص يياضرشزرو رد يرادا و يلام تيريدم يشيامزآ١٠٩٢۵يتست٢٠١۶

 يتغارف و يحيرفت نكاما تيريدم٢٢٣٩٨١١٢١۵٣٩۵
)روحمشزومآ(

بالقنا ديما١٣٨٨٢٠٠٩ناراکمھ و رگشکتعيبط رد تماقا گنيپمکباتك٨٨٣٣يتست٢٠١۶

شزرو و ملع١٣٩٨٢٠١٩يناھارف-زرواشکيشزرو ياهنامزاس تيريدمباتك١١۴۶۵يتست٢٠١٢يشزرو ياهنامزاس تيريدم٢٣٣٩٨١١٢١۵۴٨۶
.دوش هعلاطم۶ و۴،۵ ياھ لصفرون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يناھارف لضفلاوبايندب تيبرت رد يزير همانرب و تيريدميعطق۵۴٠٣يتستيشزرو ياهنامزاس تيريدم٣٩٨١١٢١۵۴٨۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩٨١١٢٢٠۶۵٨
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