
 

 
 

دانشگاه آزاد در هر سال به صورت بدون کنکور و با استفاده از سوابق تحصیلی در دو نیمسال تحصیلی دانشجو پذیرش می نماید. 

می توانند از  به اطالع می رسانیم کلیه افراد متقاضی ثبت نام ارشد آزاد با سوابق تحصیلی که جزء نفرات برتر دانشگاه هستند نیز

 .استفاده کنند آزاد ثبت نام استعداد درخشان ارشد طرح

توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و  در این طرح متقاضیان رشته های پزشکی و غیرپزشکی می

دفترچه راهنما را مطالعه کرده و پس از خرید کارت اعتباری ثبت نام خود را انجام دهند و سپس  فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد،

 .انتخاب رشته نمایند

 اوایل مرداد ماه می باشد و معموالً این مدت تا تیرماه ۲۵لغایت  ۱۴ گفتنی است زمان ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد

 .تمدید می گردد

ی باید توجه داشته باشند قبل از هر گونه اقدام برای انجام ثبت نام در دوره ارشد بدون آزمون استعداد درخشان داوطلبان گرام

مشاوران ایران  دانشگاه آزاد باید با شرایط اعالم شده برای ثبت نام و ورود به این دوره آشنایی الزم را پیدا کنند به همین منظور

از تلفن ثابت  9099075307 ن عزیز می باشند. برای دریافت مشاوره الزم است با شمارهتحصیل آماده پاسخگویی به داوطلبا

 .تماس بگیرید

  در رابطه با نحوه ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد چه می دانید؟

راهان عزیز سایت ایران در رابطه با نحوه ثبت نام ارشد بدون کنکور درخشان دانشگاه آزاد اسالمی باید خدمت شما دوستان و هم

 .تحصیل عرض کنیم که این ثبت نام به صورت اینترنتی و با ورود به سامانه اعالم شده در این رابطه انجام می شود

شده و تمامی مراحل ثبت نام از جمله  azmoon.org به این صورت که هر فرد الزاماً باید وارد سامانه ای به آدرس اینترنتی

 .واستی را در آن جا طی کندبارگذاری مدارک درخ

نکنه مهم اینکه دقت در زمان درج موارد خواسته شده برای ثبت نام از اهمیت باالیی برخوردار بوده و الزاماً باید توجه ویژه ای به 

  .این مسئله داشته باشید تا خدایی نکرده مشکلی برای شما ایجاد نشود

  

 �� اطالعیه ��  

کردن دقیق اطالعات و انجام درست ثبت نام پیشنهاد می کنیم این کار را به عهده مشاوران ایران با توجه به مهم بودن وارد 

 .تحصیل بگذارید

http://استعداد-درخشان-ارشد-آزاد/
http://استعداد-درخشان-ارشد-آزاد/


 

 
 

 راهنمای تصویری نحوه ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد 

ر متقاضیان باید به سایت برای این کا .ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد از طریق سایت این دانشگاه انجام می شود

 ارشد کارشناسی کنکور بدون نام ثبت  "سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد مراجعه کرده و پس از آن وارد لینک

 .شوند "۱۴۰۲ درخشان استعداد آزاد دانشگاه

 

 .کلیک شود "خرید کارت اعتباری"رحله بعد نیز باید بر قسمت در م



 

 
 

 .کلیک کنید "ادامه"پس از انجام مراحل فوق باید بر روی گزینه 



 

 
 

 

 .انتخاب نمایید "ثبت اطالعات و نهایی نمودن خرید"حال در این قسمت باید اطالعات خواسته شده وارد شوند و سپس 



 

 
 

 

 .کلیک شود "بلی"در مرحله بعدی نیز باید اطالعات تایید گردند و پس از آن در صورت مورد تایید بودن اطالعات، بر گزینه 



 

 
 

 

است و برای سال  1401تومان باید به صورت اینترنتی پرداخت شود. البته این مبلغ مربوط به سال  ۱۶۰۰۰در این مرحله مبلغ 

 .آینده ممکن است اندکی افزایش داشته باشد



 

 
 

 
 .را انتخاب کرد "ثبت نام"حال باید گزینه 



 

 
 

 

سپس با وارد کردن اطالعات خواسته شده مثل شماره کارت اعتباری خریداری شده از لینک ورود به ثبت نام می توان وارد سیستم 

 .شد و عکس پرسنلی و ریز نمرات مقطع کارشناسی را بارگذاری کرد



 

 
 

 

 .الزم به ذکر است انتخاب استان واحد دانشگاهی و ثبت کد رشته محل انتخابی نیز مرحله آخر می باشد

  

  .�🁉�کلیک کنید انشگاه آزادثبت نام بدون کنکور د برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�🁈� 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

  شرایط ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد

به آن توجه کرد در رابطه با شرایط در نظر  یکی از موارد مهمی که پیش از ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد می بایست

 .گرفته شده می باشد

باشید که در صورت نداشتن حتی یک مورد از این شرایط هم به هیچ وجه امکان دوستان عزیز باید دقت داشته  الزم به ذکر است

نام نویسی استعداد درخشان ارشد آزاد ممکن نخواهد بود بنابراین تاکید می کنیم که با توجه به اهمیت این موضوع حتما شرایط 

 های بیشتر از تلفن ثابت با شمارهزیر را مطالعه کنید و در صورت داشتن هر گونه سوال یا برای دریافت راهنمایی 

 .تماس بگیرید 9099075307

 .در صورت داشتن درس های تطبیق داده شده باز هم امکان شرکت در دوره بدون کنکور ارشد را بدون هیچ مشکلی دارید ��

دیگر گذرانده اید باید از در صورتی که مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه آزاد دریافت نکرده و لیسانس خود را در دانشگاهی  ��

داشتن شرایط الزم برای شرکت در دوره بدون کنکور استعداد درخشان ارشد آزاد اطمینان حاصل کرده و در ادامه برای ثبت نام 

 .اقدام کنید

دانشگاه آزاد الزاماً باید با رشته دوره کارشناسی شما  رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور رشته تحصیلی انتخابی در�� 

 .باشد تناسب داشته

پس از ثبت نام ارشد آزاد با سوابق تحصیلی به هیچ وجه امکان تغییر دانشگاه محل تحصیل و یا رشته تحصیلی برای شما  ��

 .وجود ندارد و تا پایان دوره را باید در همان کد رشته محل قبولی طی بفرمایید

نکور استعداد درخشان را دارید تا سه سال بعد از دانش در صورتی که شرایط الزم برای ثبت نام و ورود به دوره ارشد بدون ک ��

 .آموختگی از دوره کارشناسی برای ثبت نام و شرکت در این دوره پذیرش دانشجو زمان دارید

در صورتی که مدرک کارشناسی خود را در رشته هایی به جز رشته های غیر علوم انسانی گرفته اید به هیچ وجه نباید معدل  ��

 .ده کمتر باشدشما از شانز

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/


 

 
 

با داشتن معدلی کمتر از هفده در مقطع کارشناسی در رشته های گنجانده شده در گروه آزمایشی علوم انسانی به هیچ وجه  ��

 .امکان ثبت نام و شرکت در دوره ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد را ندارید

در صورتی که جزء دانشجویان ممتاز و برتر در دوره کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته های مختلف تحصیلی نیستید به هیچ  ��

 .وجه نمی توانید برای ثبت نام و شرکت در دوره ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد اقدام کنید

نیمسال بدون در  6وره کارشناسی ناپیوسته را حداکثر در نیمسال و د 10داوطلبان باید دوره کارشناسی پیوسته را حداکثر در  ��

 .نظر گرفتن ترم تابستانی و مرخصی گذرانده باشند

 .داوطلبان آقا باید شرایط مربوط به نظام وظیفه را رعایت کرده باشند و ممنوعیت تحصیلی نداشته باشند ��

برتر ورودی رشته خود باشد تا بتواند در ثبت نام ارشد  درصد 15دانشجوی متقاضی استعداد درخشان ارشد حتماً باید جزو  ��

 .آزاد با سوابق تحصیلی شرکت کند

 .داوطلبان می بایست برای مشاهده لیست رشته های موجود در هر دانشگاه، تنها به سایت دانشگاه مورد نظر مراجعه کنند ��



 

 
 

 

  .�🁉�کلیک کنید نکور ارشدمشاوره ک برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�🁈� 

  زمان ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد

 .دانشگاه آزاد اسالمی هر ساله طی یک فراخوان از داطلبان واجد شرایط برای ثبت نام ارشد بدون کنکور ثبت نام به عمل می آورد

حول و حوش زمان انتخاب رشته برای ورود به دوره به طور معمول در  استعداد درخشان ارشد آزاد موضوع مهم این که ثبت نام

 .ارشد دانشگاه آزاد و یا حتی کمی بعد از انجام برای افراد متقاضی انجام می شود

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

در رابطه با زمان دقیق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در سال آینده باید عرض کنیم که با توجه به عدم انتشار اخباری درست و 

طه هنوز نمی توانیم اطالعاتی بی عیب و نقص در این باره خدمت شما دوستان و همراهان عزیز سایت ایران دقیق در این راب

 .تحصیل ارائه دهیم و همچنان باید منتظر اعالم سازمان مربوطه در این رابطه بمانیم

تیرماه بودیم.  25لغایت  14تاریخ  اما در سال قبل شاهد اعالم زمان ثبت نام استعداد درخشان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در

 .البته باید یادآور شویم تمدید مهلت ثبت نام استعداد درخشان دانشگاه آزاد نیز تا اول مرداد ماه بود

  آیا ثبت نام در دوره بدون کنکور ارشد استعداد درخشان آزاد به پرداخت هزینه نیاز دارد؟

عزیز سایت ایران تحصیل نیز مطرح شود که آیا برای ثبت نام و شرکت در دوره  شاید این سؤال مهم برای شما دوستان و همراهان

 ارشد بدون کنکور استعداد درخشان آزاد باید هزینه ای را پرداخت کرد یا خیر؟

ت در پاسخ به این سؤال مهم باید خدمت شما عرض کنیم که بله انجام ثبت نام در دوره ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد به پرداخ

هزینه ای که در زمان ثبت نام و با مراجعه به سایت در نظر گرفته شده برای این امر می توانید از مبلغ دقیق آن  .هزینه نیاز دارد

 .مطلع شده و در ادامه برای واریز آن به صورت اینترنتی اقدامات الزم را انجام دهید



 

 
 

 

 .�🁉�کلیک کنید رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�🁈� 

  مدارک الزم برای ثبت نام در دوره استعداد درخشان کارشناسی ارشد آزاد

ثبت نام در دوره استعداد درخشان بدون آزمون ارشد آزاد به مراتب نیاز به مدارکی دارد که شما دوست عزیز داوطلب موظف به 

 .آن ها در سامانه ثبت نام این دانشگاه هستیدبارگذاری 

 :این مدارک شامل موارد زیر هستند

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/


 

 
 

 اسکن کردن مدرک دوره لیسانس در سامانه ثبت نام ارشد بدون کنکور آزاد ��

 اسکن شده از هر دو سمت کارت ملی فرد متقاضی و بارگذاری آن در سامانه فایل ��

 ارشد استعداد درخشان دانشگاه آزاد تهیه کارت اعتباری از سامانه ثبت نام ��

 شماره پرونده و همین طور شماره سریال دریافتی از سیستم در زمان ثبت نام ��

 از اولین صفحه شناسنامه فرد متقاضی ثبت نام در ارشد استعداد درخشان آزاد فایل اسکن شده ��

فارغ التحصیل می شوید الزاماً باید اصل تکمیل شده در صورتی که تا سی ام بهمن ماه سال جاری از دوره کارشناسی خود  ��

  .فرم معدل خود را نیز در سامانه بارگذاری فرمایید

 لینک دفترچه راهنمای ثبت نام استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دون آزمون استعدادهای درخشان در این بخش از نوشته برای اطالع شما همراهان گرامی دفترچه راهنمای ثبت نام در دوره ب

  .را قرار داده ایم 1401کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 

  

 .لینک قرمز رنگ کلیک کنیدبر روی  دانلود دفترچه ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد برای

 نکات مهم ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد

مورد بررسی  انتخاب رشته دانشگاه آزاد داوطلبان ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد باید نکاتی را در هنگام نام نویسی و

 .قرار دهند که در ادامه به آن می پردازیم

 .دانشجویان سایر دانشگاه ها هم می توانند برای مصاحبه اقدام کنند دانشگاه آزاد در ثبت نام بدون کنکور ارشد��  

رشته اعالم شده را انتخاب و در فرم ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد  ۱۴۶داوطلبان قادر هستند به ترتیب اولویت هر  ��

 .درج نمایند

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/دفترچه-ثبت-نام-استعدادهاي-درخشان-ارشد.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/دفترچه-ثبت-نام-استعدادهاي-درخشان-ارشد.pdf
https://irantahsil.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://edu.iau.ac.ir/
https://edu.iau.ac.ir/


 

 
 

 .به اطالع دانشجویان می رسد ) azmoon.org  (هر ساله زمان مصاحبه از طریق سایت دانشگاه آزاد��  

 .داوطلبین باید در زمان مصاحبه اصل و تصویر کلیه مدارکی را که اشاره کردیم همراه داشته باشد ��

صاحبه منوط به تایید دبیرخانه تأیید قطعی ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد پس از پذیرش علمی و قبولی در م ��

 .هیات مرکزی گزینش دانشجوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است

  

 �� اطالعیه ��

چنانچه نیازمند دربافت اطالعات بیشتری هستید و می خواهید روند ثبت نام و انتخاب واحد خود را با خیال راحت سپری کنید 

 .ید و تنها با یک تماس به راحتی دانشجوی دانشگاه دلخواه خود شویداین کار را به مشاوران ایران تحصیل بسپار

 زمان اعالم نتایج استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

هنگامی که بازه زمانی ثبت نام ارشد آزاد با سوابق تحصیلی پایان یافت، متقاضیان ثبت نام می توانند به سایت این دانشگاه مراجعه 

نتایج پذیرش مطلع شوند. گفتنی است نتایج استعداد درخشان ارشد آزاد نیز همزمان با پذیرفتگان سوابق تحصیلی در  کرده تا از

 .اواخر شهریور ماه و پیش از شروع نیمسال اول تحصیلی اعالم می شود

https://irantahsil.org/azmoon-org/


 

 
 

 

  .�🁉�کلیک کنید نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�🁈� 

  ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد برای جذب دانشجو در دوره ارشد بدون کنکور

باید به آن  از جمله موضوعات مهمی که در زمان ثبت نام ارشد آزاد با سوابق تحصیلی و نام نویسی استعداد درخشان ارشد آزاد

 .توجه کرد در رابطه با ظرفیت پذیرش این دانشگاه است

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

جذب دانشجو در این در حقیقت ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد در دوره کارشناسی ارشد بدون کنکور، ظرفیت زیادی نیست و برای 

 .دوره تعداد کمی در نظر گرفته شده است

به عبارت دیگر، تنها ده درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از طریق پذیرش دانشجویان 

 .استعدادهای درخشان و دانشجویان واجد شرایط سوابق تحصیلی است

 آزاد اخبار پیرامون استعداد درخشان ارشد

 جذب دانشجویان استعدادهای درخشان در دانشکده های جدید التاسیس دانشگاه تهران ✅

خدمات آموزشی دانشگاه تهران اعالم کرده است که این دانشگاه برای ورود به دوره دکتری از میان افراد دانش آموخته مقطع 

در رشته آینده پژوهی دانشکده حکمرانی  ۱۴۰۱-۱۴۰۲کارشناسی ارشد و استعدادهای درخشان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 

 شرایط بایست می افراد  پذیرش این برای است ذکر به الزم  و رشته اقتصاد بیمه دانشکده تجارت و مالیه دانشجو پذیرش می کند.

ع آموزشی دانشگاه تهران اقدام جام سامانه در اطالعات بارگذاری و نام ثبت برای بتوانند تا باشند دارا را دفترچه در شده اعالم کامل

 .نمایند

 �� اطالعیه ��

رشته تحصیلی مورد تقاضا برای دوره دکتری بدون آزمون باید با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی مرتبط باشد. 

ی اجتماعی(، علوم های اقتصاد های سیستم رشته اقتصاد بیمه: مهندسی صنایع )گرایش -ها  پژوهی: تمامی رشته )رشته آینده

 المللی نقت و گاز، آمار اجتماعی و اقتصادی( ها(؛ مدیریت قراردادهای بین اقتصادی و اقتصاد )تمامی گرایش

 .عالوه بر این داوطلبان می توانند در یک رشته از مجموعه امتحانی ثبت نام کرده و در مصاحبه شرکت کنند

 عدادهای درخشانتعیین تعهد خدمت دانش آموختگان پزشکی است ✅

 دستیاری و عمومی های دوره خدمت تعهد شرایط  آذرماه برگزار شد؛ ۲۳در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی که در چهارشنبه 

 .گردید تعیین درخشان استعدادهای دندانپزشکی و پزشکی های رشته تخصصی

سازی عمومی و یا دندانپزشکی عمومی که از در این جلسه تصمیم گرفته شد که دانش آموختگان مقاطع پزشکی عمومی، دارو

طریق سهمیه استعدادهای درخشان پذیرفته شده اند فقط در همان سال تحصیلی برای شرکت در آزمون های دستیاری تخصصی 

 .هستند شرکت به مجاز تعهد محل پزشکی علوم دانشگاه در خود عالقه مورد  در رشته



 

 
 

ه در مجلس چنانچه این افراد در آزمون قبول شوند باید مجموع تعهد دو مقطع را پس شد تصویب  افزون بر این طبق قانون جدید

 .از فارغ التحصیلی در مهلت تعهد طی نمایند

  .�🁉�کلیک کنید انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�🁈� 

 �� خالصه مطلب

ارشد از طریق کنکور سراسری و به صورت بدون آزمون به  کارشناسی مقطع در آزاد دانشگاه گفتیم  همانطور که در متن این مقاله

 پذیرش دانشجو می پردازد. پذیرش بدون آزمون این دانشگاه از دو طریق ثبت نام ارشد آزاد با سوابق تحصیلی و ثبت نام استعداد

یطی را رعایت کنند که این الزم است داوطلبان شرا استعداد درخشان ارشد آزاد برای ثبت نام .درخشان ارشد دانشگاه آزاد است

 .شرایط به طور کامل در مقاله توضیح داده شد

افزون بر این زمان، مدارک و نحوه ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد به همراه لینک دفترچه راهنمای این ثبت نام برای 

 .مشاهده شما عزیزان قرار داده شد

اقع شده باشد. شما همراهان گرامی می توانید در صورت داشتن هر گونه سوال یا نیاز به امیدواریم مطالعه این مقاله برای مفید و

 .دریافت راهنمایی های بیشتر با مشاوران ایران تحصیل تماس برقرار نمایید

  

 �🁉� .برای دانلود فایل پی دی اف مقاله استعداد درخشان ارشد آزاد کلیک کنید �🁈�

  

 

https://irantahsil.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/

