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 یلیصحت قباوس
 هرود( یتشھب دیھش هاگشناد – 16.82 لک لدعم اب 88 ات 84 لاس زا یئانثتسا ناکدوک یسانشناور شیارگ یسانشناور ھتشر یسانشراک
 )ھنازور

	
	یتشھب دیھش هاگشناد رسپ و رتخد نایوجشناد رد یگتسبلد یاھ کبس و تیوھ یاھ هاگیاپ نیب ھطبار یسررب:ھمان نایاپ عوضوم •

 
 ارھزلا هاگشناد ـ  17.98 لدعم اب 92 ات 89 لاس زا ینیلاب شیارگ یسانشناور ھتشر دشرا یسانشراک
 )ھنازور هرود(
 یرگشاخرپ شھاک تھج طسوتم و فیفخ ینھذ هدنام بقع دارفا ھب یھاگآ نھذ شزومآ یشخبرثا ھسیاقم :ھمان نایاپ عوضوم •

	اھ نآ یمالک و یکیزیف
 
 )ھنازور هرود( 19.05 لدعم اب زاریش هاگشناد – ینیلاب شیارگ یسانشناور ھتشر یرتکد یادیدناک

	
 
 
 
 

	
	
 	

 يلاع شزومآ زكارم و اھھاگشناد رد سیردت و يشزومآ ياھتیلاعف تسرھف
 خیرات يلاع شزومآ زكرم ای هاگشناد مان يلیصحت عطقم سرد مان فیدر

 1396-1397 مود لاسمین سیدرپ دحاو رون مایپ هاگشناد یسانشراک 2یسانشناور یصصخت نابز 1

 1396-1397 مود لاسمین سیدرپ دحاو رون مایپ هاگشناد یسانشراک یسانشناور یصصخت نابز نوتم 2

 1396-1397 مود لاسمین سیدرپ دحاو رون مایپ هاگشناد یسانشراک 1 یسانشناور نوتم 3

 1396-1397 مود لاسمین سیدرپ دحاو رون مایپ هاگشناد یسانشراک 2 یسانشناور نوتم 4

 1396-1397 لوا لاسمین سیدرپ دحاو رون مایپ هاگشناد یسانشراک یناور یاھ نومزآ دربراک 5

 1396-1397 لوا لاسمین سیدرپ دحاو رون مایپ هاگشناد یسانشراک 2 یسانشناور یصصخت نابز 6

 1396-1397 لوا لاسمین سیدرپ دحاو رون مایپ هاگشناد یسانشراک 2 یسانشناور نوتم 7

 1397-1398 لوا لاسمین سیدرپ دحاو رون مایپ هاگشناد یسانشراک 2 یسانشناور نوتم 9

 1397-1398 لوا لاسمین سیدرپ دحاو رون مایپ هاگشناد یسانشراک یناور تشادھب 10

 1397-1398 مود لاسمین سیدرپ دحاو رون مایپ هاگشناد یسانشراک یمومع یسانش ناور 11
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  اھ هاگراک رد تکرش قباوس
 مولع هاگشناد طسوت ناسانشناور هژیو داوم فرصم ءوس ییوراد ریغ یاھ نامرد یتامدقم شزومآ ھمانرب رد تکرش یھاوگ •

	ناریا یکشزپ
 یتشھب دیھش هاگشناد رد ناوخا رتکد سیردت اب هژبا طباور درکیور اب یواکناور هرود رد تکرش یھاوگ •
 یسیردا رتکد و یناکرسیوت رتکد سیردت اب هژبا طباور درکیور اب یواکناور هرود رد تکرش یھاوگ •
	ناریا ناکشزپناور نمجنا طسوت ناریا یایوپ ینامردناور و یواکناور هرگنک نیتسخن رد تکرش یھاوگ •
 یتشھب دیھش هاگشناد یملع نمجنا زا یواکناور درکیور اب یزرم تیصخش لالتخا نامرد و تخانش هاگراک رد تکرش یھاوگ •

 

	ناریا یسانشناور نمجنا طسوت یزرم تیصخش یکیتکلاید ینامرد راتفر یصصخت یشزومآ هاگراک رد تکرش یھاوگ •
 یسانش بیسآ یلم هرگنک نیموس رد یسنج درکلمع ءوس تالالتخا یراتفر -یتخانش نامرد یشزومآ هاگراک رد تکرش یھاوک •

	یتشھب دیھش هاگشناد هداوناخ
 و یکشزپ مولع هاگشناد رد یسانشناور ھتشر نیصصختم هژیو یبطق ود فیط رانیمس یملع یاھ سنارفنک رد تکرش یھاوگ •

	نارھت ینامرد تامدخ
	یباتوم رتکد رظن ریز لاگس زکرم رد یراتفر ـ یتخانش نونف و نامرد یشزومآ هرود ندنارذگ •
	لاگس زکرم رد جاودزا زا شیپ هرواشم یصصخت یشزومآ هاگراک رد تکرش یھاوگ •
	یبوط یرگناوت ھناخ رد MBTI شور ھب یسانش تیصخش هاگراک رد تکرش یھاوگ •

 

 

 
 

 

 

 تاراشتنا
	 یماظن یسانشناور یشھوژپ ـ یملع ھلجم رد تیقالخ لدم یحارط یشھوژپ ـ یملع ھلاقم •
	یماظن یسانشناور یشھوژپ ـ یملع ھلجم رد  یربھر کبس و یونعم شوھ نیب ھطبار یسررب یشھوژپ ـ یملع ھلاقم •
 یماظن یسانشناور یشھوژپ ـ یملع ھلجم رد مرن گنج اب ھلباقم رد شرگن یزاس نوصم یوگلا یشھوژپ ـ یملع ھلاقم •

	

 
 
 

 یا ھفرح یاھ تیلاعف
 لاس ود تدم ھب 1910 ماظن هرامش ھب یمتاح اضردیمح رتکد کینیلک رد رگنامرد •
 لاس کی تدم ھب ناراب یاوآ یتخانش ناور و هرواشم زکرم رد رگنامرد •
 زورما ھب ات لاس کی تدم ھب ریسکا یتخانش ناور و هرواشم زکرم رد رگنامرد •
 زورما ھب ات لاس کی تدم ھب تلم کناب کینیلک رد رگنامرد •

 

 

	

	

	


