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 -1آؿٌایی تا جوع آٍسی دادُ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّای دػتگاُ اًالیض حشوت
 -2آؿٌایی تا جوع آٍسی دادُ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّای دػتگاُ الىتشٍهیَگشافی
 -3آؿٌایی تا جوع آٍسی دادُ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّای دػتگاُ فَسع پلیت
 -4آؿٌایی تا جوع آٍسی دادُ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّای دػتگاُ ایضٍوٌتیه
 -5آؿٌایی تا جوع آٍسی دادُ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّای دػتگاُ تعادل تایَدوغ
 -6آؿٌایی تا جوع آٍسی دادُ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّای دػتگاُ فَسع دیؼتشیثیَؿي
 -7آؿٌایی تا جوع آٍسی دادُ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّای دػتگاُ اػپایٌال هَع
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