
 

 
 

 فیزیوتراپی رشته قبولی کارنامه

رشته فیزیوتراپی، یکی از رشته های پرطرفداری است که هر ساله داوطلبان زیادی متقاضی قبولی در آن می 

کارنامه قبولی رشته  باشند. تمامی این داوطلبان برای اینکه بتوانند در این رشته قبول شوند، بهتر است که با

مسائل، سبب می شود تا داوطلبان بدانند باید  و رتبه قبولی فیزیوتراپی آشنا شوند. آشنایی با این فیزیوتراپی

برای به دست آوردن چه رتبه ای، تالش کنند. آن ها برای اینکه رتبه خوبی را کسب نمایند، بهتر است که با 

  .ضرایب درسی رشته فیزیوتراپی نیز به طور کامل آشنا شوند

ی، بهتر است که ابتدا با ضرایب درسی این اگر شما هم جز این افراد هستید، برای کسب رتبه قبولی فیزیوتراپ

رشته و کارنامه قبولی رشته فیزیوتراپی، به خوبی آشنا شوید. برای آشنایی با تمامی این موارد، در ادامه مقاله با ما 

همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آنچه که باید در رابطه با این موضوع بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم 

  .کرد

  

  

  :اطالعیه

 .انتخاب رشته فیزیوتراپی، بر اساس سهمیه های مختلفی مانند سهمیه مناطق و ایثارگران انجام می شود

  

  

  



 

 
 

 معرفی کامل رشته فیزیوتراپی و تاریخچه آن در کشور

های است که زیرمجموعه علوم پزشکی می باشد. این رشته در تمام مقاطع تحصیلی رشته فیزیوتراپی یکی از رشته

سال و  4پذیرد. دوره کارشناسی آن  اعم از: کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترا دانشجو می

بخشی است که برای کمک های توان از رشته باشد. رشته فیزیوتراپی یکی دوره کارشناسی ارشد آن دو سال می

کنند. معموالً در این رشته برای درمان بیماران از عوامل زیادی مانند گرما، سرما،  به بیماران ناتوان حرکتی کار می

های پزشکی و  رشته فیزیوتراپی با تمام گروه .گیرند الکتریسیته، نور، کارهای مکانیکی، ورزش و غیره کمک می

های باالتری مانند  توانند در رشته التحصیالن رشته فیزیوتراپی میی ارتباط مستقیمی دارد. تمام فارغتخصص

 .فیزیوتراپی، علوم تشریح، آناتومی، فیزیولوژی و ... ادامه تحصیل دهند

  

  



 

 
 

 

  

  

های احمر، کلینیکهای بهزیستی، هاللها، سازمانتوانند در بیمارستانالتحصیلی میها همچنین بعد از فارغ آن

تاریخچه فعالیت رشته فیزیوتراپی در کشور  .بخشی مشغول به کار شوندهای مربوط به توانبخشی و سازمانتوان

ناپذیر است. هر چند که تاریخچه فیزیوتراپی ا پیشگامان این رشته، تفکیکما به دلیل همزمان بودن فعالیت آن ب

ها نیز وجود نداشتند باز هم فیزیوتراپی به  زمان است. اما در حال حاضر اگر جنگها هم در جهان با دوران جنگ

های  ی از درمانبخشی و حرکتی دارند برای دورداد. معموالً بیمارانی که مشکالت توان تکامل خود ادامه می

کنند. بنابراین اهمیت رشته فیزیوتراپی در کشور بسیار  شیمیایی و دارویی، به متخصصان فیزیوتراپی مراجعه می

 .زیاد است که در آینده نیز گسترش خواهد یافت



 

 
 

  

  

 . ، بر روی لینک زیر کلیک کنیدرشته فیزیوتراپی برای آشنایی بیشتر با

  

  

  کارنامه قبولی رشته فیزیوتراپی

پرسند این است که برای قبولی در رشته هایی که داوطلبان رشته فیزیوتراپی از خود میمعموالً یکی از سوال

شدگان رشته فیزیوتراپی دانشگاه مختلف چند است؟ برای قبولی در  ی چه باید کرد؟ تراز و رتبه قبولفیزیوتراپ

شدگان  در رابطه با پاسخ سوال شما باید گفت که میانگین تراز قبول درصد چقدر تاثیر دارد؟ 5فیزیوتراپی سهمیه 

ها متفاوت است. البته هر ساله ظرفیت آنفیزیوتراپی دانشگاه های مختلف، معموالً بر اساس منطقه و سهمیه 

ها برای کند. بنابراین تراز و رتبه آنهای رشته فیزیوتراپی کشور طبق گزارشات سازمان سنجش تغییر میدانشگاه

توانند به ارائه کارنامه قبولی رشته فیزیوتراپی متغیر خواهد بود. لذا در این خصوص کارشناسان ایران تحصیل می

شدگان رشته فیزیوتراپی دانشگاه تهران و غیره اشاره  دی کنند. البته در زیر به چند مورد از قبولشما کمک زیا

 .ها داشته باشیدکنیم تا شما دید کلی در مورد آنمی

  

میانگین تراز 

 کانونی
 گروه

رتبه 

 کشوری

رتبه در 

 سهمیه

سهمیه در 

 منطقه
 رشته قبولی شهر

6761 
نظام 

 جدید
 نور 2منطقه  2032 4381

دانشگاه علوم پزشکی تهران |فیزیوتراپی

 روزانه |

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c/


 

 
 

6193 
نظام 

 جدید
 قم 2منطقه  2390 5143

دانشگاه علوم پزشکی تهران |فیزیوتراپی

 روزانه |

6311 
نظام 

 قدیم
 قم 2منطقه  2648 5774

دانشگاه علوم پزشکی تهران |فیزیوتراپی

 روزانه |

6322 
نظام 

 قدیم
 شهراسالم 2منطقه  2714 5915

دانشگاه علوم پزشکی تهران |فیزیوتراپی

 روزانه |

6793 
نظام 

 قدیم
 تهرانسر 2منطقه  2761 6023

دانشگاه علوم پزشکی تهران |فیزیوتراپی

 روزانه |

6510 
نظام 

 جدید
 کرج 2منطقه  2824 6148

دانشگاه علوم پزشکی تهران |فیزیوتراپی

 روزانه |

5687 
نظام 

 قدیم
 شهریار 2منطقه  3948 8670

دانشگاه علوم پزشکی تهران |فیزیوتراپی

 ظرفیت مازاد |

6264 
نظام 

 قدیم
 بابل 2منطقه  3953 8682

دانشگاه علوم پزشکی تهران |فیزیوتراپی

 ظرفیت مازاد |

6545 
نظام 

 قدیم
 اهواز 2منطقه  4088 8976

دانشگاه علوم پزشکی تهران |فیزیوتراپی

 ظرفیت مازاد |

6198 
نظام 

 قدیم
 ساری 2منطقه  4158 9129

دانشگاه علوم پزشکی تهران |فیزیوتراپی

 ظرفیت مازاد |



 

 
 

6243 
نظام 

 جدید
 تنکابن 3منطقه  1295 5867

دانشگاه علوم پزشکی تهران |فیزیوتراپی

 روزانه |

6426 
نظام 

 قدیم
 شهراسالم 3منطقه  1743 7597

دانشگاه علوم پزشکی تهران |فیزیوتراپی

 هروزان |

5949 
نظام 

 قدیم
 قروه 3منطقه  2469 10277

دانشگاه علوم پزشکی تهران |فیزیوتراپی

 ظرفیت مازاد |

6239 
نظام 

 قدیم
 قروه 3منطقه  2495 10354

دانشگاه علوم پزشکی تهران |فیزیوتراپی

 ظرفیت مازاد |

  

  



 

 
 

 

  

  

 حداقل درصد و رتبه کشوری برای قبولی در رشته فیزیوتراپی

توانند در رشته فیزیوتراپی دانشگاه داوطلبان رشته فیزیوتراپی با توجه به منطقه خود و درصد دروس خود، می

های داقل درصد دروس و آخرین رتبه الزم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاههای مختلف قبول شوند. ح

توانید ها میلذا شما با مقایسه آن .ایمرا بیان کرده 3و  2، 1دولتی کنکور سال اخیر را در جدول زیر در منطقه 

ا بشناسید. خوب است بدانید که هایی که برای دریافت کارنامه قبولی فیزیوتراپی باید بخوانید ردرصد رتبه و درس

های روزانه باید حداقل رتبه به صورت کلی تمام داوطلبان نظام جدید برای قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه

شناسی نیز در قبولی هزار در کنکور سراسری بگیرند. درس زمین 10و داوطلبان نظام قدیم حداقل رتبه  6000



 

 
 

تواند تاثیر باالیی داشته باشد. به درصد، جانباز و غیره می 25درصد،  5اما سهمیه  رشته فیزیوتراپی تاثیری ندارد.

 .ها استفاده کنیدها هستید بهتر است از آنطوری که اگر شما شامل این سهمیه

  

 1حداقل درصد دروس و رتبه الزم قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی منطقه 

 ادبیات فارسی 67% 58% 54% 55% 66%

 عربی 47% 55% 62% 60% 91%

 دین و زندگی 64% 82% 67% 82% 76%

 زبان انگلیسی 38% 56% 42% 68% 47%

 شناسیزمین 0% 0% 0% 0% 0%

 ریاضی 56% 24% 37% 63% 34%

 شناسیزیست 57% 53% 58% 57% 50%

 فیزیک 50% 67% 46% 37% 45%

 شیمی 39% 48% 54% 29% 41%

2479 2402 2270 2227 2167 
رتبه در منطقه 

2 

 رتبه کشوری 6648 6884 7023 7518 7805



 

 
 

 فراشبند مشهد تهران تهران مشهد
شهر محل 

 سکونت

فیزیوتراپی 

 کرمان

فیزیوتراپی 

-شاپورجندی

 اهواز

فیزیوتراپی 

 سمنان

فیزیوتراپی 

 مشهد

فیزیوتراپی 

-شاپورجندی

 اهواز

رشته محل 

 (قبولی )روزانه

   

 2حداقل درصد دروس و رتبه الزم قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی منطقه 

 ادبیات فارسی 58% 48% 63% 67% 67%

 عربی 48% 86% 62% 54% 72%

 دین و زندگی 76% 66% 60% 96% 59%

 زبان انگلیسی 38% 60% 71% 34% 30%

 شناسیزمین 10% 0% 0% 0% 0%

 ریاضی 32% 42% 33% 28% 34%

 شناسیزیست 60% 55% 62% 46% 61%

 فیزیک 53% 70% 29% 36% 29%

 شیمی 42% 28% 45% 50% 44%

 2رتبه در منطقه  3799 3821 3830 4079 4087



 

 
 

 رتبه کشوری 7944 7998 8012 8569 8580

 شهر محل سکونت سبزوار نیشابور کرج فالورجان یزد

فیزیوتراپی 

-شاپورجندی

 اهواز

فیزیوتراپی 

-شاپورجندی

 اهواز

فیزیوتراپی 

 زاهدان

فیزیوتراپی 

 زاهدان

فیزیوتراپی 

 زاهدان

رشته محل قبولی 

 ()روزانه

  

  

 



 

 
 

  

  

 3درصد دروس و رتبه الزم قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی منطقه  حداقل 

 ادبیات فارسی 63% 58% 59% 47% 64%

 عربی 42% 62% 19% 43% 70%

 دین و زندگی 82% 80% 62% 63% 47%

 زبان انگلیسی 12% 42% 10% 35% 58%

 شناسیزمین 0% 0% 0% 0% 2%

 ریاضی 35% 36% 4% 16% 30%

 شناسیزیست 56% 54% 63% 58% 50%

 فیزیک 36% 47% 40% 38% 39%

 شیمی 46% 36% 43% 65% 49%

 3رتبه در منطقه  1859 1919 1942 1963 2060

 رتبه کشوری 9468 9767 9885 10017 10408

 آبدانان باغملک ایوان غرب نورآباد
مسجد 

 سلیمان
 شهر محل سکونت



 

 
 

فیزیوتراپی 

-شاپورجندی

 اهواز

فیزیوتراپی 

 اصفهان

فیزیوتراپی 

-شاپورجندی

 اهواز

فیزیوتراپی 

-شاپورجندی

 اهواز

فیزیوتراپی 

 اصفهان
 رشته محل قبولی

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدرتبه قبولی فیزیوتراپی پردیس بین الملل برای آشنایی با

  

  

 ضریب دروس برای قبولی در رشته فیزیوتراپی

های بزرگ کشور ترین نکاتی که داوطلبان تجربی برای دریافت کارنامه قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاهیکی از مهم

های کند شما روی کدام یک از درسها تعیین میی که آنباشد. به طورباید در نظر بگیرند، ضریب دروس می

عمومی و اختصاصی تمرکز کنید. حال در زیر ضریب دروس اختصاصی و عمومی برای قبولی در رشته فیزیوتراپی 

 .ایمرا برای شما مشخص کرده

  

 ضرایب دروس عمومی

 ضریب نام درس

 2 زبان عربی

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84/


 

 
 

 2 زبان انگلیسی

 4 زبان و ادبیات فارسی

 3 فرهنگ و معارف اسالمی

 ضرایب دروس اختصاصی

 ضریب نام درس

 4 شناسیزیست

 3 شیمی

 2 فیزیک

 2 ریاضی

 0 شناسیزمین

  

  



 

 
 

 

  

  

  میانگین دروس عمومی و اختصاصی رشته فیزیوتراپیحداقل 

معموالً آن دسته از داوطلبانی که قصد دارند کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران، اصفهان و شیراز را بگیرند، 

در رابطه با این سوال  ها چقدر باشد؟باید به دنبال این باشند که میانگین نمرات دروس عمومی و اختصاصی آن

توان باید بیان کرد که هرچند عوامل زیادی در قبولی فیزیوتراپی تاثیر گذار هستند. اما شما برای قبولی در می

به باال دریافت کنید. اما حداقل میانگین دروس اختصاصی  70رشته فیزیوتراپی باید میانگین درصد دروس عمومی 

های دولتی متغیر خواهد بود. بنابراین اگر شما شما با توجه به منطقه، کد رشته محل تحصیل و ظرفیت دانشگاه



 

 
 

توانید با کارشناسان ایران تحصیل قصد دارید حداقل میانگین درصد دروس اختصاصی خود را به دست بیاورید می

 .تماس بگیرید تا آن را برای شما مشخص کنند

  

 های کشور برای رشته فیزیوتراپیظرفیت دانشگاه

ترین نکاتی که شما در رابطه با سوال برای قبولی در رشته فیزیوتراپی چه باید کرد؟ این است که به یکی از مهم

های کشور برای پذیرش دانشجو دقت کنید. از آنجا که اکثر داوطلبان کنکور برای دریافت کارنامه ظرفیت دانشگاه

های روزانه کشور برای ند. لذا فهمیدن ظرفیت دانشگاهکنهای روزانه تالش میقبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه

 .ایمها را برای شما لیست کردهتواند به شما کمک شایانی کند که در زیر آنپذیرش داوطلبان رشته فیزیوتراپی می

نشجو های خودگردان نیز از داوطلبان رشته فیزیوتراپی داهای روزانه، پردیسخوب است بدانید که به غیر از دانشگاه

های مختلف در رشته فیزیوتراپی با مشاوران پذیرند. لذا شما برای به دست آوردن ظرفیت پذیرش دانشگاهمی

 .تحصیلی ایران تحصیل صحبت کنید

  

نحوه 

 پذیرش
 نام رشته استان دانشگاه نام دانشگاه

جنسیت 

 پذیرش
  ظرفیت

 با آزمون
بخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توان

 تهران -
 21 مرد -زن  فیزیوتراپی تهران

 با آزمون
بخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توان

 تهران -
 3 مرد فیزیوتراپی تهران

 19 مرد -زن  فیزیوتراپی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با آزمون



 

 
 

 1 مرد فیزیوتراپی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با آزمون

 22 مرد -زن  فیزیوتراپی تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران با آزمون

 22 مرد -زن  فیزیوتراپی مازندران دانشگاه علوم پزشکی بابل با آزمون

 23 مرد -زن  فیزیوتراپی آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با آزمون

 1 مرد فیزیوتراپی آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با آزمون

 18 مرد -زن  فیزیوتراپی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران با آزمون

 با آزمون
 -شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندی

 اهواز
 20 مرد -زن  فیزیوتراپی خوزستان

 با آزمون
 -شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندی

 اهواز
 2 مرد فیزیوتراپی خوزستان

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با آزمون
سیستان و 

 بلوچستان
 16 مرد -زن  فیزیوتراپی

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با آزمون
سیستان و 

 بلوچستان
 1 مرد فیزیوتراپی

 25 مرد -زن  فیزیوتراپی سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان با آزمون

 با آزمون
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 تهران -
 23 مرد -زن  فیزیوتراپی تهران



 

 
 

 21 مرد -زن  فیزیوتراپی فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با آزمون

 2 مرد فیزیوتراپی فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با آزمون

 1 مرد فیزیوتراپی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با آزمون

 20 مرد -زن  فیزیوتراپی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با آزمون

 12 مرد -زن  فیزیوتراپی گیالن رشت -دانشگاه علوم پزشکی گیالن  با آزمون

 18 مرد -زن  فیزیوتراپی خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با آزمون

 1 مرد فیزیوتراپی خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با آزمون

 12 مرد -زن  فیزیوتراپی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان با آزمون

  

 برای قبولی در رشته فیزیوتراپی چه باید کرد؟

آشنا شدید، ممکن است  کارنامه قبولی رشته فیزیوتراپی حال که به طور کامل با رتبه قبولی فیزیوتراپی و

سوال کنید که برای قبولی در این رشته چگونه باید برنامه ریزی کنیم؟ چه کارهایی باید انجام دهیم؟ در پاسخ به 

این سواالت به شما عزیزان باید بگوییم که برای قبولی در این رشته، ابتدا باید با ضرایب درسی و کارنامه های 

البته در قبولی رشته  .ین کار می توانید رتبه حدودی خود را تخمین بزنیدسال های گذشته آشنا شوید. با ا

ها فیزیوتراپی عوامل دیگری مانند سهمیه ایثارگری، سهمیه مناطق آزاد و غیره نیز موثر هستند که شما باید آن

کور این رشته، باید گزینی دارند؛ لذا، شما در انتخاب رشته کنها بومی را در نظر بگیرید. همچنین برخی از رشته

  .ها نیز دقت کنیدبه آن



 

 
 

توان بیان کرد که شما برای این کار همچنین در رابطه با سوال برای قبولی در رشته فیزیوتراپی چه باید کرد؟ می

ریزی درسی و تحصیلی خوبی داشته باشید. اطالعات دقیقی را در مورد ای عمل کنید و برنامهباید به صورت حرفه

ها تقلید کنید. هر چند که هر ساله داوطلبان وطلبان سال گذشته به دست بیاورید، اما، نباید از کار آنتجربه دا

تواند برای دریافت شوند. اما کمک گرفتن از یک مشاوره تحصیلی کنکور میمند به رشته فیزیوتراپی زیاد میعالقه

توانند به شما می ایران تحصیل در این مورد کارشناسانلذا  .کارنامه قبولی رشته فیزیوتراپی بسیار موثر خواهد بود

 .کمک کنند

  

  

 

  

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 

 
 

  

  جدیدترین اخبار کارنامه قبولی رشته فیزیوتراپی

 آموختگان فیزیوتراپی به خارج از کشور/ وزارت بهداشت رسیدگی کندخطر اعزام دانش

 ملی روز مرداد 2 به اشاره با ای انجمن فیزیوتراپی ایران ول کمیته دکترای حرفهسید مصطفی سید تاش، مسئ

 منطقی علت هیچ بدون و مانده زمین روی همچنان کشور فیزیوتراپی جامعه متعدد مطالبات:داشت فیزیوتراپی،بیان

 .اندندهما محروم اقتصادی و ایحرفه آموزشی، جهانی استانداردهای حداقل به دستیابی از علمی و

 درخواست ابالغ آئین نامه تعیین حدود صالحیت بالینی رشته فیزیوتراپی

 بالینی صالحیت حدود تعیین نامه آئین تصویب از یکسال حدود که این به اشاره با پزشکی نظام عضو شورای عالی

ابالغ نکردن : گفت گذرد؛می هاصالحیت حدود تعیین ملی کمیسیون توسط فیزیوتراپی رشته پایه مقطع سطح

 باقی اذهان در سؤال عالمت ایران، فیزیوتراپی انجمن و پزشکی نظام سازمان هایاین مصوبه با وجود پیگیری

 .است گذاشته

 شودهای فیزیوتراپی، کاردرمانی و فناوری اطالعات سالمت راه اندازی میرشته

ز احداث ساختمان جدید دانشکده ا شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده علی حسن پور رئیس

پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد واقع در مجتمع آموزشی پردیس خبر داد و گفت: این ساختمان با 

 .برداری خواهد رسیدمتر زیربنا در دو فاز در حال احداث است و تا دو سال آینده به بهره ۴۵۰۰

  

  

  :اطالعیه



 

 
 

رشته فیزیوتراپی، سهمیه منطقه سه می باشد که به داوطلبان کم برخوردار  در سراسری کنکور یکی از سهمیه های

 .از رفاه آموزشی اختصاص داده شده است

  

  

 خالصه مطلب

آشنا  کارنامه قبولی رشته فیزیوتراپی ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با

م دارید تا در این رشته درس بخوانید و رتبه قبولی فیزیوتراپی را کسب کنیم. به یاد داشته باشید که اگر تصمی

نمایید، بهتر است که با کارنامه قبولی رشته مورد نظر آشنا شده و در تمامی مراحل، از یک مشاور خوب کمک 

مشاوران  .کرد خواهند کمک …بگیرید. مشاوران به شما عزیزان در تمامی مراحل انتخاب رشته، انتخاب دانشگاه و 

ما در ایران تحصیل با داشتن چندین سال سابقه، می توانند به شما عزیزان یاری رسانند. برای برقراری ارتباط با 

آن ها می توانید با شماره های ما تماس گرفته و یا در زیر این مقاله کامنت بگذارید. همکاران ما در اسرع وقت به 

  .اهند کردشما عزیزان پاسخ داده و شما را یاری خو

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله،


