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ثز اسبس  ىآسهَایي  .گذرد هی آى ضذى هغزح اس لزى یه ثِ ًشدیه وِ اسز رفشبرضٌبسی ّبی والسیه اس خولِ هذل (DISC) دیسههذل رفشبری  آسهَى        

ّب، ّیدبًبر خَد را اس  اًسبىاسز وِ  سَضیح دادُ ّبی هؼوَلی ّیدبًبر اًسبى وشبثی سحز ػٌَاىدر هبرسشَى،  .ضىل گزفشِ اسز هَلشَى هبرسشَى ٍیلیبم هغبلؼبر

 .وٌٌذ ضبى دارًذ، اًشخبة هی حسبسی وِ ًسجز ثِ خَدضبى ٍ هحیظّیدبًی خَد را ثز اسبس اّب الگَی رفشبر  اًسبى .دٌّذ ثزٍس هی چْبر رفشبر عزیك

 سَسؼِ ٍ سىویل ایي اثشار  ذریح،ثِ س .دیذ ٍیلیبم هبرسشَى، دیسه را ثِ ػٌَاى اثشاری ثزای سٌدص رفشبرّبی خَد ٍ ّویٌغَر رفشبرّبی دیگزاى در سؼبهل ثب آًْب هی

گیزی در هَرد اسشخذام یب ػذم اسشخذام آًْب رٍی  ثزای سحلیل ضخصیز افزاد ٍ سصویندیسه  ّب ّن ثِ اسشفبدُ اس ثزخی اس سبسهبىثبػث ضذ وِ سَسظ دیگزاى، 

ذاد ایي وٌذ وِ سؼ گیزی هی ر هشٌَػی را اًذاسُّب، الگَّبی رفشبری ثسیب اهزٍسُ اثشار دیسه، در وٌبر سٌدص چْبر دبراهشز اصلی، ثب اسشفبدُ اس سزویت آى .آٍرًذ

 .هَرد هشغیز اسز ۵۶۱هَرد سب  ۵۱الگَّب ثسشِ ثِ ًَع اثشار، اس 

هبى اس دیگز افزاد )هثل ّوىبراى،  ثِ عَر ولی، ثب اسشفبدُ اس ًشبیح آسهَى دیسه هب ایي اهىبى را خَاّین داضز سب ًِ سٌْب خَدهبى را ثْشز ثطٌبسین، ثلىِ ضٌبخز

ّبی وبری ثِ ّز یه اس  سین! ، ًخَاّین داضزحل هسبئل ایثز سیبد اًشظبر سوزوش اس اٍ اسز، I اگز ضزیه هب سیخ هثالً ضذ خَاّذ ثیطشز ًیش( …دٍسشبى، ّوسز ٍ 

گزایی، یه سین  ذ ضذ سیزا ػالٍُ ثز ًشیدٌِهَفك خَاّ ٪۵۱۱ثبضٌذ  D گًَِ فىز ًىٌیذ وِ سیوی وِ ّوِ افزاد آى سیخ ثزای هَفمیز ًیبس دارًذ ٍ ّزگش ایي چْبرایي 

 ثبضٌذ. داضشِ سوزوش …ًیبس ثِ افزادی دارد سب رٍی لَاًیي، رٍاثظ اًسبًی، لذر ثزدى اس هحیظ وبر ٍ 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Moulton_Marston
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Moulton_Marston
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 ىۺراٌّوبی ضزوز در آسهَ

 ی خصَصیبر ضوبسز را اًشخبة ًوبئیذ وٌٌذُ ّب، ػجبرسی وِ ثِ ثْشزیي ضىل سَصیف در ّز وذام اس دزسص. 

  .دلز وٌیذ وِ دبسخ درسز ٍ غلظ ٍخَد ًذارد 

 وٌذ چِ وِ ّسشیذ را ثِ خَثی سَصیف هی در ّز وذام اس سَاالر، ػجبرسی را اًشخبة وٌیذ وِ آى. 

 ٌِشخبة ًوبئیذ.ّب اً دبسخ خَد را صبدلبًِ اس هیبى گشی 

 ِّب دبسخ دّیذ ی دزسص السم اسز ثِ ّو. 

 یب آیذی سلگزام  ۱۹۵9۹۱9۸۱90را در سلگزام یب ٍاسسبح ثِ ضوبرُ  )صفحِ آخز( دبسخٌبهِ، ل آسهَى ٍ دریبفز هطبٍرُثزای سحلی@alibagherpour 

 .ارسبل ًوبییذ
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 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۵

 زٍید سبسگبر،د(                     هبخزاخَ ضدبع،ج(                     هذارا، هحشزم اّلة(                     هٌذ ػاللِ هؼشوذ،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -9

 زٍید سبسگبر،د(                     هبخزاخَ ضدبع،ج(                     هذارا، هحشزم اّلة(                     هٌذ ػاللِ هؼشوذ،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث » هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -9

 خطٌَد ،یراضد(                     گزا دِیًش هصون،ج(                     سبسگبر ن،یهالة(                     هحجز، هْزثبى ثبالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -0

 خطٌَد ،یراضد(                     گزا دِیًش هصون،ج(                     سبسگبر ن،یهالة(                     هحجز، هْزثبى ثبالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۱

 علت، اّل هذاوزُ اصالحد(                     خَش هطزة ،یاخشوبػج(                     وبر، هحشبط هحبفظِة(                     یآرهبً ًَآٍر،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۶

 علت، اّل هذاوزُ اصالحد(                     خَش هطزة ،یاخشوبػج(                     وبر، هحشبط هحبفظِة(                     یآرهبً ًَآٍر،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۷

 یویصو هْزثبى،د(                     سز ثِ َّا بل،یخیثج(                     وبر، هحشبط هحبفظِة(                     هسشمل دزٍا، یثالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۸

 یویصو هْزثبى،د(                     سز ثِ َّا بل،یخیثج(                     وبر، هحشبط هحبفظِة(                     هسشمل دزٍا، یثالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۹

 شاًٌذُیاًگ گزاى،ید هطَقد(                     سبثغ ،یثِ وبر گزٍّ هٌذ ػاللِج(                     ّذفوٌذ هشوزوش،ة(                     حیصز ك،یدلالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۵۱

 شاًٌذُیاًگ گزاى،ید هطَقد(                     سبثغ ،یثِ وبر گزٍّ هٌذ ػاللِج(                     ّذفوٌذ هشوزوش،ة(                     حیصز ك،یدلالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۵۵

 اػشوبد، ضًٌَذُ خَة لبثلد(                     دزٍا یث هشَْر،ج(                     خَاُ یسزلة(                     شیر ٍخذاى، ثزًبهِ ثبالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۵9

 اػشوبد، ضًٌَذُ خَة لبثلد(                     دزٍا یث هشَْر،ج(                     خَاُ یسزلة(                     شیر ٍخذاى، ثزًبهِ ثبالف( 
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 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۵9

 ىضذ ذُیثزدى حزف خَد، خَاّبى د صیدد(           وزدى احسبسبر یهخف ،یخَد راض اسج(           ّزگًَِ هخبلفز، حك ثِ خبًت ردة(           ذیًباه حسبس،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۵0

 ضذى ذُیثزدى حزف خَد، خَاّبى د صیدد(           وزدى احسبسبر یهخف ،یخَد راض اسج(           ّزگًَِ هخبلفز، حك ثِ خبًت ردة(           ذیًباه حسبس،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۵۱

      ضدبع ذ،یوط یرا ثِ چبلص ه يیلَاًة(                          سلحطَر وٌذ، یسبى ه خسشِ يیلَاًالف( 

 ػبدل دّذ، یحس ػذالز ه يیلَاًد(                          لبًًَوٌذ دّذ، یه زیحس اهٌ يیلَاًج( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۵۶

      ضدبع ذ،یوط یرا ثِ چبلص ه يیلَاًة(                          سلحطَر وٌذ، یسبى ه خسشِ يیلَاًالف( 

 ػبدل دّذ، یحس ػذالز ه يیلَاًد(                          لبًًَوٌذ دّذ، یه زیحس اهٌ يیلَاًج( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۵۷

 ثبال ِیدزٍا، ثب رٍح یثد(                     لبًًَوٌذ هٌظن،ج(                     حزف، خذاة دزة(                     دًجبل سؼبدل، آرام ثِالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۵۸

 ثبال ِیدزٍا، ثب رٍح یثد(                     لبًًَوٌذ هٌظن،ج(                     حزف، خذاة دزة(                     دًجبل سؼبدل، آرام ثِالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -۵۹

 ذیجزیلذر ه یاخشوبػ ییگزدّوب اسة(                      ذیدر همبثل دسشبٍرد را دٍسز دار دبداشالف( 

 ذیشاریث "هؼزض خغز ثَدى در"د( اس                                           ذیداً یرا هْن ه لیسحص اداهِج( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -9۱

 ذیجزیلذر ه یاخشوبػ ییگزدّوب اسة(                      ذیدر همبثل دسشبٍرد را دٍسز دار دبداشالف( 

 ذیشاریث "هؼزض خغز ثَدى در"د( اس                                           ذیداً یرا هْن ه لیسحص اداهِج( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -9۵

 ػدَل ،یاحسبسد(                     اسىب، دطشىبر لبثلج(                     ضشبثشدُ هضغزة،ة(                     سهبى خَة زیزیهذ هٌذ، ًظبمالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -99

 ػدَل ،یاحسبسد(                     اسىب، دطشىبر لبثلج(                     ضشبثشدُ هضغزة،ة(                     سهبى خَة زیزیهذ هٌذ، ًظبمالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -99

 حیصز ز،یدذ زیهسئَلد(                     هطشبق ،یاخشوبػج(                     بریدر خشئ كیلذم، دل ثبثزة(                     هحبسجِ گز هحشبط،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -90

 حیصز ز،یدذ زیهسئَلد(                     هطشبق ،یاخشوبػج(                     بریدر خشئ كیلذم، دل ثبثزة(                     هحبسجِ گز هحشبط،الف( 
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 آهزاًِ هالحظِ، یٍ ث رند(             زییهمبٍم در ثزاثز سغ ،یخَد راض اسج(              یػول زیسؼْذ غ ،یهٌغم زیغة(              ًىزدى احسبسبر، هحشبط زیدرگالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -9۶

 آهزاًِ هالحظِ، یٍ ث رند(             زییهمبٍم در ثزاثز سغ ،یخَد راض اسج(              یػول زیسؼْذ غ ،یهٌغم زیغة(              ًىزدى احسبسبر، هحشبط زیدرگالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -9۷

 یاسشذالل ،یرلبثشد(                                   كیدل هٌذ، رٍشج(                                    هذافغ ،یحبهة(                                    ضبد ،یدبًیّالف( 
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 خَة ٌذُیًوبد(                                  خَة هطَقج(                                  خَة ضًٌَذُة(                                  خَة لگزیسحلالف( 
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 ذیهشمبػذ وزدى ّسش دًجبلد(                     ذیّسش یرّجز دًجبلج(                     ذیّسش یزٍید دًجبلة(                     ذیّسش كیحمب دًجبلالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -99

 ذیهشمبػذ وزدى ّسش دًجبلد(                     ذیّسش یرّجز دًجبلج(                     ذیّسش یزٍید دًجبلة(                     ذیّسش كیحمب دًجبلالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -99

 حیصز ك،یدل یلیخد(                     ووه وٌٌذُ گزاى،یثب د یّوىبرج(                     خذاة ي،یخَضجة(                     سخشىَش لذرسوٌذ،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -90

 حیصز ك،یدل یلیخد(                     ووه وٌٌذُ گزاى،یثب د یّوىبرج(                     خذاة ي،یخَضجة(                     سخشىَش لذرسوٌذ،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -9۱

 هشمبػذ وٌٌذُ هحجَة،د(                          ثب ًشاوز لگز،یسحلج(                          طگبمید ،یچبلطة(                          هشفىز ٍفبدار،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -9۶

 هشمبػذ وٌٌذُ هحجَة،د(                          ثب ًشاوز لگز،یسحلج(                          طگبمید ،یچبلطة(                          هشفىز ٍفبدار،الف( 
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 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -9۷

 دار طشيیخَد(                ّب خَاسشِ یوزدى ثزا ٌِیّش خَدخَاُ،ج(                ذیخز یثزا غیسز نیسصو لبعغ،ة(                ذیخز یػدلِ ًىزدى ثزا صجَر،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیثاس  -9۸

 دار طشيیخَد(                ّب خَاسشِ یوزدى ثزا ٌِیّش خَدخَاُ،ج(                ذیخز یثزا غیسز نیسصو لبعغ،ة(                ذیخز یػدلِ ًىزدى ثزا صجَر،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -9۹

 زیدذ كیسغج هٌظن،د(                               ضدبع ًشزس،ج(                               سزسًذُ دزسحزن،ة(                               دٍسشبًِ سبسگبر،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -0۱

 زیدذ كیسغج هٌظن،د(                               ضدبع ًشزس،ج(                               سزسًذُ دزسحزن،ة(                               دٍسشبًِ سبسگبر،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -0۵

 شیهطزة، رفشبر هحجز آه خَشد(            زییسغ یالذام ثزا ز،ییسغ دٍسشبرج(            یسىزار یٍ وبرّب یىٌَاخشیاس  شیدزّة(            ٍ سخز، ووبلگزا سفزالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -09

 شیهطزة، رفشبر هحجز آه خَشد(            زییسغ یالذام ثزا ز،ییسغ دٍسشبرج(            یسىزار یٍ وبرّب یىٌَاخشیاس  شیدزّة(            ٍ سخز، ووبلگزا سفزالف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -09

 هیذلوبسیٍ د یاصَلد(                آرام ،یزیاس درگ اخشٌبةج(                ذیثز یلذر ه ذیخذ یّب سَخِ ٍ فزصز اسة(                زگذاریسبث هَثز،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -00

 هیذلوبسیٍ د یاصَلد(                آرام ،یزیاس درگ اخشٌبةج(                ذیثز یلذر ه ذیخذ یّب سَخِ ٍ فزصز اسة(                زگذاریسبث هَثز،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -0۱

 یٌیث صیلبثل د ،یسْبخو زیغد(                           گز سلغِ ،یهذػج(                           حسبثگزة(                           یدبًیّ ػدَل،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -0۶

 یٌیث صیلبثل د ،یسْبخو زیغد(                           گز سلغِ ،یهذػج(                           حسبثگزة(                           یدبًیّ ػدَل،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یوٌٌذُ ثْشز فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز صیث» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -0۷

 برگزایثبال، هؼ یاسشبًذاردّب ثبد(                اػشوبد، هؼشجز لبثلج(                گزا دِیًش دِ،یًش یثزا شیر ثزًبهِة(                فزد هٌحصزثِ خالق،الف( 

 

 اس رفشبر ضوب اسز؟ یسز فیوٌٌذُ ضؼ فیرا ثب ضوب دارد ٍ سَص یّوخَاً «يیسز ون» هیوذام  زیس یّب ٌِیگش يیاس ث -0۸

 برگزایثبال، هؼ یاسشبًذاردّب ثبد(                اػشوبد، هؼشجز لبثلج(                گزا دِیًش دِ،یًش یثزا شیر ثزًبهِة(                فزد هٌحصزثِ خالق،الف( 
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 بسخٌبهِ آسهَىد

 

 شماره تلفن همراه: نام و نام خانوادگی:

 رشته تحصیلی: مدرک تحصیلی:
 

 

۵گشیٌِ  ضوبرُ سَال 9گشیٌِ   9گشیٌِ   0گشیٌِ   ۵گشیٌِ  ضوبرُ سَال   9گشیٌِ   9گشیٌِ   0گشیٌِ    

۵      9۱     

9      9۶     

9      9۷     

0      9۸     

۱      9۹     

۶      9۱     

۷      9۵     

۸      99     

۹      99     

۵۱      90     

۵۵      9۱     

۵9      9۶     

۵9      9۷     

۵0      9۸     

۵۱      9۹     

۵۶      0۱     

۵۷      0۵     

۵۸      09     

۵۹      09     

9۱      00     

9۵      0۱     

99      0۶     

99      0۷     

90      0۸     

 


