
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 رضا نژاد  حسندکتر            نمخاسرکار جناب آقای /                       
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی  درکارگاه               

                

 
 رکتبه مشا مندویژه اساتید عالقه ساعت 8به مدت  82/11/99آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                    

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور دکتر نجفی خانم                                                                                                     

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                     

 

 
 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 : شماره
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 انشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم د

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 مفضل جهرمي  عليمیرزادکتر           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالقه مند ساعت 8به مدت  82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .دشرکت نـموده انه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                     

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                 

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 رسول اسالمي اکبردکتر               مخانجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 مند به مشارکتویژه اساتید عالقه ساعت 8به مدت  82/11/99عات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطال 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                    

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                     

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                     

 

 
 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 شكوفه آتش پوردکتر          خانم سرکار جناب آقای /                       
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالقه مند ساعت 8به مدت  82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                     

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور انم دکتر نجفیخ                                                                                                 

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 جهرمي یازهره بادیه پیمدکتر          خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 مند به مشارکتویژه اساتید عالقه ساعت 8به مدت  82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارت غیرحضوری و به صور در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                    

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                     

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                     

 

 
 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 رم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جه

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 زهرا پیشگر           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالقه مند ساعت 8به مدت  82/11/99و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                     

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                 

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 شهره جواد پور        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 مند به مشارکتویژه اساتید عالقه ساعت 8ت به مد 82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                    

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                     

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                     

 

 
 

 22ی استداللیی استداللیآشنایی با انواع آزمونهاآشنایی با انواع آزمونها

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 مرضیه حق بیندکتر          خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان انمندسازیتوآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالقه مند ساعت 8به مدت  82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                     

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                 

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 علي دهقانيدکتر           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 مند به مشارکتویژه اساتید عالقه ساعت 8به مدت  82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                    

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                     

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                     

 

 
 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 پور يرحیم  رضیهم دکتر          خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالقه مند ساعت 8به مدت  82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                     

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                 

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                

 

 

 

 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 معصومه سنایي           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 مند به مشارکتویژه اساتید عالقه ساعت 8به مدت  82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزاربه صورت غیرحضوری  و در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                    

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                     

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                     

 

 
 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :یختار

 
 

 



 
 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 ماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و در

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 شریفينادر دکتر           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالقه مند ساعت 8به مدت  82/11/99کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مر 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                     

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                 

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 ی می گردد بدینوسیله گواه                                 
 

 

 رضا صحرایيدکتر           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 مند به مشارکتویژه اساتید عالقه ساعت 8به مدت  82/11/99 که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                    

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                     

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                     

 

 
 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 علي عباسي جهرميدکتر            خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالقه مند ساعت 8به مدت  82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارت غیرحضوری و به صور در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                     

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                 

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 22زمونهای استداللیزمونهای استداللیآشنایی با انواع آآشنایی با انواع آ

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 امیر عبدلي دکتر           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 مند به مشارکتویژه اساتید عالقه ساعت 8به مدت  82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                    

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                     

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                     

 

 
 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 دد بدینوسیله گواهی می گر                                 
 

 

 حمد هاشم عبدیم           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالقه مند ساعت 8به مدت  82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                     

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                 

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 ره عبدیانطاه          خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 مند به مشارکتویژه اساتید عالقه ساعت 8به مدت  82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ت آموزش پزشکیدر دوره کوتاه مد

                                                    

 کتر مصلی نژادخانم د-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                     

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                     

 

 
 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 مات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خد

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 سمانه عبیری جهرميدکتر           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالقه مند ساعت 8به مدت  82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                     

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                 

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                

 

 

 

 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

   /آ/د434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 اکبر کاظمي        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 مند به مشارکتویژه اساتید عالقه ساعت 8به مدت  82/11/99جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                    

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                     

 ن کارگاهمدرسی                                                                                                                                                     

 

 
 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فریدون کاووسي دکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالقه مند ساعت 8به مدت  82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                     

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                 

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                

 

 

 

 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فرد سید ابراهیم موسویدکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 مند به مشارکتویژه اساتید عالقه ساعت 8به مدت  82/11/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .اندشرکت نـموده ه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                    

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                     

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                     

 

 
 

 22نواع آزمونهای استداللینواع آزمونهای استداللیآشنایی با اآشنایی با ا

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 وسیله گواهی می گردد بدین                                 
 

 

 اکبر هاشمي طیردکتر          خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالقه مند ساعت 8به مدت  82/11/99جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                     

 خانم دکتر مصلی نژاد-پور خانم دکتر نجفی                                                                                                 

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

 

 

 

 

 22آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 434 :شماره 
 6/2/0411 :تاریخ

 
 

 



 

 

 
  


