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defined. 
 Error! Bookmark notآزمون  رده در  ذر شغل حیب بر هانمونه   رادان عیتوز 1-1نمودار

defined. 
 !Error ............ کنترل  رده در مادر  لمتحص تمدضع حیب بر هانمونه   رادان عیتوز 0-1نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error ............. کنترل  رده در  ذر  لمتحص تمدضع حیب بر هانمونه   رادان عیتوز 6-1نمودار

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notکنترل  رده در مادر شغل حیب بر هانمونه   رادان عیتوز 7-1نمودار

defined. 
 Error! Bookmark notکنترل  رده در  ذر شغل حیب بر هانمونه   رادان عیتوز 8-1نمودار

defined. 
 Error! Bookmarkمذاخله از بعذ د قبل آزمون  رده در  آ اه نمره نماننمم یهیم ا 3-1 نمودار

not defined. 
 !Error ............. مذاخله از بعذ د قبل آزمون  رده در تمحیاس نمره نماننمم یهیم ا 45-1 نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error ..... مذاخله از بعذ د قبل آزمون  رده در شذه درک شذا نمره نماننمم یهیم ا 44-1نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error ...... مذاخله از بعذ د قبل آزمون  رده در شذه درک منا ع نمره نماننمم یهیم ا 42-1نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error ...... مذاخله از بعذ د قبل آزمون  رده در شذه درک موانع نمره نماننمم یهیم ا 49-1نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error ........ مذاخله از بعذ د قبل آزمون  رده در یخودکارآمذ نمره نماننمم یهیم ا 41-1نمودار

Bookmark not defined. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !Error ..... مذاخله از بعذ د قبل آزمون  رده در  امتماع تیحما نمره نماننمم یهیم ا 40-1نمودار

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkمذاخله از بعذ د قبل آزمون  رده در عملکرد نمره نماننمم یهیم ا 46-1نمودار

not defined. 
 Error! Bookmarkمذاخله از بعذ د قبل کنترل  رده در  آ اه نمره نماننمم یهیم ا 47-1نمودار

not defined. 
 Error! Bookmarkمذاخله از بعذ د قبل کنترل  رده در تمحیاس نمره نماننمم یهیم ا 48-1نمودار

not defined. 
 Error! Bookmarkمذاخله از بعذ د قبل کنترل  رده در شذا نمره نماننمم یهیم ا 43-1نمودار

not defined. 
 !Error ....... مذاخله از بعذ د قبل کنترل  رده در شذه درک منا ع نمره نماننمم یهیم ا 25-1نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error ...... مذاخله از بعذ د قبل کنترل  رده در شذه درک موانع نمره نماننمم یهیم ا 24-1نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error .............. مذاخله از بعذ د قبل کنترل  رده در یخودکارآمذ نماننمم یهیم ا 22-1 نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error ............ مذاخله از بعذ د قبل کنترل  رده در  امتماع تیحما نماننمم یهیم ا 29-1نمودار

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkمذاخله از بعذ د قبل کنترل  رده در عملکرد نمره نماننمم یهیم ا 21-1 نمودار

not defined. 
 !Error ............. کنترل د آزمون  رده در مذاخله از قبل  آ اه نمره نماننمم یهیم ا 20-1 نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error .......... کنترل د آزمون  رده در مذاخله از قبل تمحیاس نمره نماننمم یهیم ا 26-1 نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error . کنترل د آزمون  رده در مذاخله از قبل شذه درک شذا نمره نماننمم یهیم ا 27-1 نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error .. کنترل د آزمون  رده در مذاخله از قبل شذه درک منا ع نمره نماننمم یهیم ا 28-1 نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error .. کنترل د آزمون  رده در مذاخله از قبل شذه درک موانع نمره نماننمم یهیم ا 23-1 نمودار

Bookmark not defined. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !Error .... کنترل د آزمون  رده در مذاخله از قبل یخودکارآمذ نمره نماننمم یهیم ا 95-1 نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error .. کنترل د آزمون  رده در مذاخله از قبل  امتماع تیحما نمره نماننمم یهیم ا 94-1نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error ............. کنترل د آزمون  رده در مذاخله از قبل عملکرد نمره نماننمم یهیم ا 92-1نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error .............. کنترل د آزمون  رده در مذاخله از بعذ  آ اه نمره نماننمم یهیم ا 99-1نمودار

Bookmark not defined. 
 !Errorکنترل د آزمون  رده در مذاخله از بعذ شذه درک تمحیاس نمره نماننمم یهیم ا 91-1نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error . کنترل د آزمون  رده در مذاخله از بعذ شذه درک شذا نمره نماننمم یهیم ا 90-1 نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error ... کنترل د آزمون  رده در مذاخله از بعذ شذه درک منا ع نمره نماننمم یهیم ا 96-1نمودار

Bookmark not defined. 
 !Error ... کنترل د آزمون  رده در مذاخله از بعذ شذه درک موانع نمره نماننمم یهیم ا 97-1نمودار

Bookmark not defined. 
کنترل د آزمون  رده در مذاخله از بعذ شدددذه درک یخودکارآمذ نمره نماننمم یدددهیم ا 98-1نمودار

 ......................................................................... Error! Bookmark not defined. 
کنترل د آزمون  رده در مذاخله از بعذ شددذه درک  امتماع تیحما نمره نماننمم یددهیم ا 93-1نمودار

 ......................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 !Error ............ کنترل د آزمون  رده در مذاخله از بعذ عملکرد نمره نماننمم یهیم ا 15-1 نمودار

Bookmark not defined. 

 

 
 


