
 

 گروه نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی شماره کالسی )بررسی رابطه بین( پروژه

 معدل و مثبت نگری

 بهداد منصوری 9531431 2

 محمدحسين ديوساالر 9631026 3 1

 پارسا رحمتي 9731021 12

 معدل و رسانه

 ثمين يوسفي 9633424 8

 الهام برادران مظفری 9633010 5 2

 محمدمهدی فدايي 9633901 9

 واریمعدل و خصلت اميد

 فاطمه تاجيک 9733016 15

 راضيه ماهوت چي 9733135 20 3

 شيوا شاهرخي سبزوار 9722023 10

 معدل و اتصال خانواده

 محمدامين ربيعي 9733100 17

 پرستو ارام تن 9833003 24 4

 بهراد افشاری پور 9733007 14

 معدل و اتصال خانواده

 نگار کرمي 9722039 11

 ماندانا خازه 9833090 51 5

 کيميا خامي 9833091 52

 معدل و رسانه

 طباطبائيسيدمصطفي  9833041 36

 اميرحسين دهقاني فيروزآبادی 9833030 33 6

 ابوالفضل کارگر 9833051 40

 معدل و کارآمدی تحصيلي

)آيا معدل مي تواند پيش بيني کننده خوبي از 

 باشد؟( فرد کارآمدی تحصيلي

 عليرضا رمضاني ليمائي 9833037 34

 سيدکيارش سيد دارابي 9833039 35 7

 اميد اميرآتشاني 9833005 25

 مثبت نگری و خصلت اميدواری

 ايدا اميني 9833007 27

 ريحانه اميری خانمکاني 9833006 26 8

 محدثه سادات حسيني ميان گفشه 9833024 31

 مثبت نگری و کارآمدی تحصيلي

 نگار ابوالحسني 9833002 23

 درسا خدابخش 9833027 32 9

 مبينا فالح حسيني 9833047 39



 گروه نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی شماره کالسی پروژه

 مثبت نگری و اتصال فرهنگي
 ارين عين مرجاني 9733112 19

10 
 مدينه چاالک 9733018 16

 مثبت نگری و اتصال خانواده
 التميميسجاد  9733137 21

11 

 احمد الحکيم 9733140 22

 مثبت نگری و رسانه
 طه فرجي برزگر 9633065 6

12 
 فاطمه محمدی 9833061 44

 و کارآمدی تحصيليواری خصلت اميد
 مبينا روزبهاني 9733104 18

13 

 هستي محمدی 9833062 45

 واریديخصلت ام اتصال فرهنگي و 
 ساينا عابدی يارندی 9833101 54

14 
 هستي ميرشمس 9833121 56

 واریديخصلت ام اتصال خانواده و 
 ارش ملکي نظری 9833066 47

15 

 محمدحسين نمازی 9833074 50

 رسانه و خصلت اميدواری
 سينا عباس پوراميرهنده 9833043 38

16 
 کيارش کامجونيا 9833053 42

 اتصال فرهنگي و کارآمدی تحصيلي
 سيدميثم کاظمي 9833052 41

17 
 نيما ظروفچي بنيس 9833042 37

 اتصال خانواده و کارآمدی تحصيلي
 حانيه سادات حسيني 9833022 30

18 
 حانيه کياني 9833105 55

 صيليرسانه و کارآمدی تح
 سپهر الريجاني 9833059 43

19 
 سلگيمحمدطاها  9833096 53

 اتصال فرهنگي و اتصال خانواده 
 ريحانه مسافرچي 9833065 46

20 
 زهراسادات موسوی 9833068 48

 اتصال خانواده و رسانه
 مهديه ايران شاهي 9833009 28

21 

 نگين جغتائي 9833018 29

 سال ورودی/رشته/دانشکده و کارآمدی تحصيلي

که باعث مي شود برخي  )آيا عواملي وجود دارد

يلي دانشکده ها دانشجويان کارآمدی تحص

 به بقيه دانشکده ها داشته باشند؟( باالتری نسبت

 22 ارشيا آخوندی 9633402 7



 

 

 :نکته

وجود  (داده های جا افتاده يا پاسخ داده نشده توسط داوطلبداده های را از نظر حفره های داده و ... بررسي نماييد . اگر در کميت های مورد بررسي شما حفره )

 ه تحت بررسي را محدودبه افرادی نماييد که داده های آن ها کامل است. دارد يک راه آن است که مجموعه نمون

 


