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قطنم
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تنرتنیا رتویپماک و 

تیاس یحارط 

یمومع طابترا 

زابجنرطش

یسانشناور





هتخیمآ رماع 

هوژپ قطنم 

  ۱۳۶۵/۳/۱۱ : درجمدلوتم  : لهأت لومشمتیعضو   : یزابرس تیعضو 

amer.amikhteh@modares.ac.ir (+۹۸)۹۳۷۴۶۳۶۸۳۵ 

https://logiccircle.ir/ میرک طابر  نارهت ،  

هموزر هصالخ 

یعامتجا هکبش 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

هفسلف یرتکد 

قطنم شیارگ :

یتلود سردم  تیبرت  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۷.۳۳ لدعم : 

۱۳۹۹ - ۱۳۹۳

هفسلف دشرا  یسانشراک 

قطنم شیارگ :

یتلود سردم  تیبرت  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۷.۰۳ لدعم : 

۱۳۹۳ - ۱۳۹۰

یضایر یسانشراک 

ضحم شیارگ :

دازآ زکرم  نارهت  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۲.۶۷ لدعم : 

۱۳۹۰ - ۱۳۸۳

یلغش قباوس 

تیاس ریدم 

قطنم هقلح  تیاسبو 

میرک طابر  نارهت ،

اهدرواتسد فیاظو و 

ریت ۱۳۹۵ زا  یراکمه  زاغآ 

یشزومآ یاهوئدیو  تخاس 

یشزومآ کمک  تاوزج  اه و  باتک 

https://linkedin.com/in/amer-amikhteh-1a07987a
https://t.me/amer_amikhteh
https://instagram.com/logiccircle.ir
https://api.whatsapp.com/send?phone=989374636835
gambi
Textbox

gambi
Website





ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا



نابز

تاقیقحت

مالک هفسلف و  روکنک  قطنم  یحیرشت  همانخساپ 

قطنم هقلح  رشان :

logiccircle.ir/?p=23832 طبترم :  کنیل 

یشزومآ کمک  باتک 

نمهب ۱۴۰۰

یمومع قطنم  یاه  لاوس  همه  ثحابم و  همه 

شزادرپ رشن  رشان :

1da.ir/fqAt طبترم :  کنیل 

یشزومآ کمک  باتک 

ید ۱۴۰۰

یرتکد دشرا و  یاه  نومزآ  قطنم  یاه  تست 

هفسلف

قطنم هقلح  رشان :

logiccircle.ir/?p=23589 طبترم :  کنیل 

یشزومآ کمک  باتک 

نابآ ۱۴۰۰

یلمح قطنم  کیسالکریغ ۱ : یقیبطت  قطنم 

IFLe ات  SLe زا درادناتسا - 

یهوژپ قطنم  رشان :

logicalstudy.ihcs.ac.ir/article_6501.html طبترم :  کنیل 

یشهوژپ هلاقم ی 

دادرخ ۱۴۰۰

دیدج قطنم  ینابم  نیرمت  لح 

قطنم هقلح  رشان :

logiccircle.ir/?p=22763 طبترم :  کنیل 

یشزومآ کمک  باتک 

نیدرورف ۱۴۰۰

، یوحن راتخاس  یا : هرازگ  یزاف  تاهجوم  قطنم 

قطنمارف ییانعم و  راتخاس 

سردم تیبرت  هاگشناد  رشان :

یرتکد هلاسر ی 

تشهبیدرا ۱۳۹۹

قدص تادا  اب  یا  هرازگ  مرن  کت  یزاف  قطنم 

یهوزپ قطنم  رشان :

logicalstudy.ihcs.ac.ir/article_5134.html طبترم :  کنیل 

یشهوژپ هلاقم ی 

ید ۱۳۹۸

قطنم یانبم  رب  تساوخ  قطنم  یارب  ییوگلا 

کیسالک همین  یاه 

سردم تیبرت  هاگشناد  رشان :

parseh.modares.ac.ir/thesis/1216711 طبترم :  کنیل 

دشرا یسانشراک  همان  نایاپ 

نمهب ۱۳۹۲

http://logiccircle.ir/?p=23832
http://1da.ir/fqAt
http://logiccircle.ir/?p=23589
http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/article_6501.html
http://logiccircle.ir/?p=22763
http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/article_5134.html
http://parseh.modares.ac.ir/thesis/1216711

