
 لیتحص رانی | ا یو کارشناس ی+ کاردان 1401دانشگاه آزاد بدون کنکور  هیشهر

دانشگاه آزاد یکی از محبوب ترین دانشگاه های ایران می باشد که در سرتاسر کشور و در بیشتر شهرها 

جود دارد. متقاضیان بسیاری ساالنه جهت ثبت نام و شروع به تحصیل در این دانشگاه اقدام می کنند. الزم و

است داوطلبین تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی بدانند که این دانشگاه به علت اینکه دانشگاه دولتی نمی باشد، 

ردد که به عنوان شهریه ثابت و نیز  شامل شهریه می باشد. دو نوع شهریه در این دانشگاه دریافت می گ

مقطع   تحصیلی،  رشته  به  توجه  با  شهریه  هزینه  که  باشید  داشته  توجه  شوند.  می  شناخته  متغیر  شهریه 

)کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( ، ترم تحصیلی و ... متفاوت است. به همین دلیل در این  

می پردازیم. عالوه بر آن شهریه کاردانی بدون    1401نکور  شهریه دانشگاه آزاد بدون ک  مقاله به بررسی

کلیه   بایست  می  لذا  گردد.  می  مشخص  مقاله  این  در  آزاد  کنکور  بدون  کارشناسی  شهریه  آزاد،  کنکور 

متقاضیان محترم قبل از هر گونه اقدامی جهت تکمیل روند پذیرش حتما از شهریه رشته های بدون آزمون  

و سپس جهت ثبت نام اقدام نمایند. اگر شما از متقاضیان این دانشگاه هستید، تا    دانشگاه آزاد مطلع گردند 

 .انتهای مقاله با ما همراه باشید 

  

  میزان شهریه دانشگاه آزاد بدون کنکور

مطابق انتظار، امسال نیز همانند سال های گذشته دانشگاه آزاد اسالمی به دو صورت با آزمون )شرکت در  

بدون آزمون داوطلبین عالقه مند به تحصیل در دانشگاه آزاد را مورد پذیرش قرار می  کنکور سراسری( و 

پذیرش داوطلبین به صورت بدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت پیوسته و ناپیوسته   .دهد 

ندن برخی انجام می گیرد که این دو دوره تفاوت چندانی با هم ندارند. فقط در برخی مقاطع نیاز به گذرا

دروس پیش نیاز خواهد بود. در ادامه مقاله به صورت کامل شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد در 

 .تمامی مقاطع تحصیلی شرح داده می شود. با ایران تحصیل همراه باشید 

  

. شهریه رشته شهریه بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی )پیوسته و ناپیوسته( به یک اندازه می باشد 

 .های بدون آزمون دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی برای رشته های مختلف متفاوت می باشد 

  



 
 میزان شهریه دانشگاه آزاد بدون کنکور 

  

  

متفاضیان توجه داشته باشند که استفاده از امکانات رفاهی در زمره جدول شهریه کارشناسی بدون کنکور  

  .آزاد قرار نخواهد گرفت 

  

 1401 - 1400تغییرات شهریه دانشگاه آزاد 

همانطور که در قسمت قبل گفته شد، تحصیل در دانشگاه آزاد مستلزم پرداخت شهریه است. این شهریه به 

با توجه به تعداد واحد های اخذ شده،   ثابت دانشگاه و نیز شهریه متغیر که  دو صورت می باشد. شهریه 

زم است بدانید که شهریه ثابت بر اساس نیمسال ورودی هر دانشجو  متفاوت می باشد و تغییر می کند. ال

مشخص شده و تا پایان اتمام دوره تحصیل داوطلب در سنوات مجاز بدون افزایش باقی خواهد ماند. این در 

با توجه به تعداد واحدهای اخذ شده توسط دانشجو متغیر خواهد بود و در طول   حالی است که شهریه متغیر 

 .ل دانشجو افزایش خواهد یافت دوره تحصی

  



 .کلیک کنید  قایسه دانشگاه آزاد و علمی کاربردیم برای

  

توجه داشته باشید که پذیرفته شدگان در ابتدای ترم اول یعنی زمانی که برای ثبت نام خود به دانشگاه مراجعه  

می کنند، مستلزم پرداخت هزینه های جانبی دیگری مانند هزینه بیمه و هزینه خدمات آموزشی می باشند که  

نکه در چه مقطعی ثبت نام می کنند، این هزینه نیز متغیر خواهد بود. داوطلبین می توانند با  با توجه به ای 

شهریه خود را پرداخت نمایند. در ادامه مقاله edu.iau.ac.ir   مراجعه به سامانه آموزشیار به نشانی اینترنتی

می    1401  -  1400زینه بیمه در مقاطع مختلف تحصیلی در سال  به بررسی هزینه خدمات آموزشی و ه

 .پردازیم

  

 دانشگاه آزاد  خدمات آموزشی و بیمه هزینه

 هزینه بیمه  هزینه خدمات آموزشی  مقطع 

 ایر  31,500 ایر  1,300,000  کاردانی پیوسته و ناپیوسته 

 ایر  31,500 ایر  1,500,000 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

 ایر  31,500 ایر  15,000,00 دکتری حرفه ای )پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی( 

 ایر  31,500 ایر  1,500,000 کارشناسی ارشد 

 ایر  31,500 ایر   1,700,000 دکتری تخصصی 

  

  

 1401 - 1400شهریه کاردانی دانشگاه آزاد 

بیان می گردد. داوطلبین عزیز    1400- 1399در این بخش از مقاله، شهریه کاردانی دانشگاه آزاد در سال  

با افزایش   ، هزینه حدودی این دانشگاه را برای سال 1400درصد به شهریه سال    15الی    10می توانند 

اد اسالمی ممکن است در  پیش بینی کنند. دانشجویان توجه داشته باشند که به گفته رئیس دانشگاه آز  1401

درصد افزایش پیدا کند. توجه    25سال تحصیلی جدید شهریه کاردانی و حتی شهریه واحد الکترونیکی آزاد تا  

 .شهریه دانشگاه آزاد بدون کنکور در مقطع کاردانی )پیوسته و ناپیوسته( به یک اندازه می باشد   کنید که

که برای ورود به مقطع کاردانی ناپیوسته باید حتما مدرک   تفاوت کاردانی پیوسته و ناپیوسته در این است 

باشید ولی در رابطه با پیوسته، چنین نیست  باشند که میزان   .پیش دانشگاهی داشته  داوطلبین توجه داشته 

 .شهریه دانشگاه آزاد بدون کنکور و با کنکور در مقطع کاردانی نیز یکسان می باشد 

  

 )ایر  1401  - 1400  شهریه کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد)

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/
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https://irantahsil.org/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/
http://edu.iau.ac.ir/


رشته  

 تحصیلی 

تعداد 

 واحد

 شهریه ثابت و متغیر  واحد نظری( 10شهریه متغیر)  شهریه ثابت 

بهداشت 

 عمومی 

18  

واحد 

 نظری 

 حداکثر حداقل  حداکثر حداقل  حداکثر حداقل 

11,228,355 11,738,735 22,788,959 23,824,821 34,017,315 35,563,556 

بهداشت 

 -عمومی  

 خودگردان 

18  

واحد 

 نظری 

... ... ... ... 61,272,591 64,057,709 

  

 .کلیک کنید  ثبت نام کاردانی دانشگاه آزاد  برای اطالع از نحوه

  

  

 )ایر(  1401  - 1400نشگاه آزاد کاردانی پیوسته دا شهریه

رشته  

 تحصیلی 

تعداد 

 واحد

) شهریه ثابت  متغیر  واحد    18شهریه 

 نظری( 

  شهریه ثابت و متغیر

فنی  

 مهندسی 

18  

واحد 

نظر 

 ی 

 حداکثر حداقل  حداکثر حداقل  حداکثر حداقل 

6,264,84

3 

6,549,6

08 

7,016,62

5 

7,335,5

62 

13,281,4

68 

13,885,1

71 

علوم 

 انسانی 

18  

واحد 

نظر 

 ی 

5,568,75

0 

5,821,8

75 

7,016,62

5 

7,335,5

62 

12,585,3

75 

13,157,4

37 

بهداشت 

 عمومی 

18  

واحد 

نظر 

 ی 

15,600,0

00 

- 31,200,0

00 

- 46,800,0

00 

- 

بهداشت 

عمومی 

- 

خودگردا

 ن 

18  

واحد 

نظر 

 ی 

- - - - 86,400,0

00 

- 

  

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


  

 1401 - 1400شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 

سال   در  آزاد  دانشگاه  ناپیوسته  کارشناسی  شهریه  مقاله،  از  بخش  این  گردد.    1400-1399در  می  بیان 

، هزینه حدودی این دانشگاه  1400درصد به شهریه سال    15الی    10داوطلبین عزیز می توانند با افزایش  

دانشگاه آزاد اسالمی  پیش بینی کنند. دانشجویان توجه داشته باشند که به گفته رئیس    1401را برای سال  

درصد افزایش   25ممکن است در سال تحصیلی جدید شهریه کاردانی و حتی شهریه واحد الکترونیکی آزاد تا  

 .پیدا کند 

  

 )ایر  1401 - 1400شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد )

رشته  

 تحصیلی 

تعداد 

 واحد

 یه ثابت و متغیر شهر واحد نظری(   10شهریه متغیر )  شهریه ثابت

علوم 

 انسانی 

واحد   18

 نظری 

 حداکثر حداقل  حداکثر حداقل  حداکثر حداقل 

12,480,000 15,600,000 9,578,423 12,000,000 24,480,000 26,040,000 

و   فنی 

 مهندسی 

واحد  18

 نظری 

15,600,000 21,840,000 8,707,658 12,000,000 27,600,000 33,840,000 

تربیت 

 بدنی 

واحد  18

 نظری 

15,876,978 16,598,659 17,506,566 12,000,000 33,383,544 34,900,978 

  

 .کلیک کنید  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد  برای اطالع از نحوه

  

 1401 - 1400شناسی پیوسته دانشگاه آزاد شهریه کار

  ۱۴۰۱  -  ۱۴۰۰در این بخش از مقاله به بررسی شهریه کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد در سال تحصیلی   

می پردازیم. این شهریه ها با توجه به رشته تحصیلی انتخاب شده در این دانشگاه متفاوت می باشد که می  

ده در دانشگاه آزاد اسالمی را به همراه میزان هزینه شهریه متغیر و ثابت  توانید لیستی از رشته های ارائه ش

آن مشاهده نمایید. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید و چنانچه با اشکال و یا ابهامی مواجه شدید و یا در رابطه  

ره کارشناسان مجرب  با شهریه دانشگاه آزاد سوالی داشتید می توانید با ایران تحصیل تماس گرفته و از مشاو

ما بهره مند شوید. همچنین می توانید برای ما کامنت بگذارید. کامنت شما در سریع ترین زمان ممکن از 

 .سوی کارشناسان ما پاسخ داده خواهد شد 

  

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/


تعداد  رشته تحصیلی 

 واحد

ثابت  شهریه 

 )ایر( 

متغیر   شهریه 

 )ایر( 

و   ثابت  شهریه 

 متغیر)ایر( 

اطالعات،  فناوری  و  کامپیوتر  مهندسی 

داخلی،  معماری  معماری،  مهندسی 

مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی 

مکانیک، مهندسی پزشکی، علوم ورزشی  

 و تربیت بدنی 

 28800000 12000000 16800000 واحد   18 

مهندسی صنایع،   شیمی،  مهندسی  شیمی، 

 مهندسی صنایع غذایی 

 26400000 12000000 14400000 واحد   18

مواد،  مهندسی  شهرسازی،  مهندسی 

کامپیوتر،   علوم  فضا،  هوا  مهندسی 

 ریاضی، علوم و مهندسی محیط زیست 

 24000000 12000000 12000000 واحد   18

شناسی،   زیست  ای،  هسته  مهندسی 

 مهندسی اپتیک، مهندسی ورزش

 22800000 12000000 10800000 واحد   18

 21600000 12000000 9600000 واحد   18 فیزیک 

 18000000 12000000 6000000 واحد    18 تاریخ، فلسفه و حکمت اسالمی

زبان و ادبیات فارسی، جغرافیا، زبان و  

 ادبیات عربی 

 19200000 12000000 7200000 واحد   18

 20400000 12000000 8400000 واحد   18 فقه و مبانی حقوق اسالمی، گردشگری

زبان   آموزش  انگلیسی،  زبان  مترجمی 

 انگلیسی 

 21600000 12000000 9600000 واحد   18

)کلیه   مدیریت  قضایی،  علوم  حقوق، 

 گرایش ها(، روانشناسی، حسابداری 

 22800000 12000000 10800000 واحد   18

ارتباط   پارچه،  طراحی  لباس،  طراحی 

 تصویری، نقاشی، طراحی صنعتی 

 31200000 12000000 19200000 واحد   18

  

  

تعداد  رشته تحصیلی 

 واحد

ثابت   شهریه 

 )ایر( 

متغیر   شهریه 

 )ایر( 

متغیر   و  ثابت  شهریه 

 )ایر( 

  ۱۸ کارشناسی پرستاری 

 واحد 

38400000 46800000 85200000 

  ۱۸ کارشناسی بهداشت عمومی 

 واحد 

38400000 26400000 64800000 

  ۱۸ کارشناسی مامایی 

 واحد 

38400000 26400000 64800000 

  ۱۸ کارشناسی اتاق عمل

 واحد 

38400000 26400000 64800000 



  

 
 ه کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد شهری

  

 جزئیات تخفیف های شهریه دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسالمی ساالنه تخفیف هایی را برای دانشجویانی با شرایط خاص در تمامی مقاطع لحاظ می 

شید و در واقع  کند. اگر که شما تمایل به بهره مندی از این تخفیف ها دارید می بایست شرایطی را داشته با

جزئی از سه دسته از دانشجویان برتر، دانشجویان بی بضاعت و دانشجویانی با بیماری های خاص باشید. 

 :در رابطه با درصد این تخفیف ها، جداول زیر را مطالعه نمایید 



 
 [caption/]جزئیات تخفیف های شهریه دانشگاه آزاد 

  

 تخفیف شهریه رتبه های برتر کنکور 

 درصد تخفیف ۱۵ درصد تخفیف ۲۵ دوره تحصیلی  گروه آموزشی 

 30تا   16نفرات  15نفرات اول تا   کارشناسی  فنی مهندسی 

 30تا   16نفرات  نفرات اول تا دهم  ای کارشناسی و دکتری حرفه  علوم تجربی و کشاورزی 

 20تا   11نفرات  نفرات اول تا دهم  کارشناسی  علوم انسانی 

 20تا   11نفرات  نفرات اول تا دهم  کارشناسی  های خارجی زبان 

 20تا   11نفرات  نفرات اول تا دهم  کارشناسی  هنر 

 نفرات ششم تا دهم  نفرات اول تا پنجم  ایدکتری حرفه  پزشکی 

  

  

 تخفیف شهریه دانشجویان کم درآمد 

 درصد  20تا سقف  کاردانی و کارشناسی 

 درصد  15تا سقف  کارشناسی ارشد 

 درصد  10تا سقف  دکتری 



  

  

 تخفیف شهریه دانشجویان بیماران خاص

 درصد  25تا سقف  کاردانی 

 درصد  25تا سقف  کارشناسی 

 درصد  15تا سقف  کارشناسی ارشد 

 درصد  10تا سقف  دکتری 

  

  

 .کلیک کنید  شگاه آزاد رشته های بدون کنکور دان برای اطالع از

  

  

 چرا تغییرات شهریه دانشگاه آزاد اهمیت زیادی دارد؟ 

شهریه کارشناسی بدون کنکور آزاد برای دانشجویان مقطع کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزاد های سراسر  

کشور ، موضوع بسیار مهمی می باشد به طوری که این موضوع بر روی برنامه زندگی، کار، فعالیت و  

دانشگاه آزاد خود را،   مطالعه این دانشجویان تأثیر مستقیم می گذارد به صورتی که دانشجویانی که شهریه

از درآمد خود پرداخت می کنند و به اصطالح، روی پای خود می ایستند، بیشترین تأثیر را از تغییرات 

 .شهریه کارشناسی بدون کنکور آزاد می پذیرند که البته این تغییر اکثراً به معنای افزایش شهریه می باشد 

که این افزایش شهریه تأثیری در بقیه برنامه ها، فعالیت ها با وجود چنین تغییراتی این دانشجویان برای این

و زندگیشان نداشته باشد، می بایست، بیش از پیش کار کنند و بیشتر فعالیت در آمد زا داشته باشند. این در  

حالیست که از آن طرف، هر ترم، درس های آنها در ترم جدید سخت تر شده و نیازمند مطالعه بیشتر می  

ین رو، این تغییر شهریه دانشگاه و در واقع افزایش شهریه دانشگاه، کامال بر زندگی این دانشجویان  باشد. از ا

تأثیر می گذارد. بنابراین، اطالع از میزان شهریه کارشناسی بدون کنکور آزاد، مدارک ثبت نام بدون کنکور  

 .مطلب بسیار مهمی می باشد  تغییرات افزایش میزان شهریه کارشناسی بدون کنکور آزاد  و دانشگاه آزاد 

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-%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%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%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%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%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/


 
 اه آزاد جزئیات اهمیت تغییرات شهریه دانشگ

  

تغییرات به وجود آمده در شهریه کارشناسی بدون کنکور آزاد برای کارمندان و شاغالن بخش های مختلف  

نیز حائز اهمیت است. چرا که در صورتی که این افراد قصد ادامه تحصیل و یا ارتقا مدرک برای استفاده  

توانند به دانشگاه   باشند، می  باالیی  از مزایای آن را داشته  های آزاد اسالمی سراسر کشور که از سطح 

برخوردار است و میان دانشگاه های دیگر، حرفی برای گفتن دارد، مراجعه کنند و در واقع، دانشگاه های 

 .آزاد اسالمی را برای ادامه تحصیل و دریافت مدرک باالتر، انتخاب کنند 

ناسی بدون کنکور آزاد از اهمیت باالیی بر خوردار  نکته حائز اهمیت در این میان این است که ، شهریه کارش

است و از فاکتور های مهم انتخاب دانشگاه های آزاد اسالمی می باشد، چرا که یکی از معیار های اصلی  

که صورتی  در  و  باشد،  می  دانشگاه  آن  شهریه  افراد،  این  تحصیل  ادامه  محل  دانشگاه  شهریه     انتخاب 

مقابل شهریه دانشگاه های دیگر سطح کشور، با توجه به سطح امکانات و    کارشناسی بدون کنکور آزاد در

آزاد  دانشگاه های  دانشگاه ها می روند و  این  به سمت  افراد،  این  باشد،  دانشگاه، منطقی و معقول  سطح 

 .اسالمی را بعنوان دانشگاه محل ادامه تحصیل خویش، انتخاب می کنند 

  

 .کلیک کنید  ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزاد  برای اطالع از نحوه

  

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


 1401بط با شهریه دانشگاه آزاد بدون کنکور اخبار مرت 

گونه افزایش های آموزشی این دانشگاه هیچ رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: حضوری شدن فعالیت  •

شهریه به دنبال نخواهد داشت. آنچه برای ما اهمیت دارد، حضور دانشجویان در محیط دانشگاه و  

 .نشاط دانشجویی است افزایش 

طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه ما هرگز نگاه دسته دومی به دانشگاه آزاد را  •

درصدی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی را تصویب   ۵۳پذیریم، گفت: افزایش  نمی 

  .کردیم

  

  

 خالصه مطالب

با اطالعاتی را به شما    1401شهریه دانشگاه آزاد بدون کنکور    در این مقاله تالش نمودیم تا در رابطه 

متقاضیان عزیز ارائه نماییم. با توجه به روند هر ساله دانشگاه آزاد افزایش هزینه شهریه این دانشگاه در  

حاصل نمایند تا بتوانند تصمیمی   هر سال حتمی بوده و داوطلبان می بایست نسبت به این شهریه ها اطالع

آگاهانه بگیرند. در بخش های مختلف این مقاله به موضوعاتی چون شهریه کاردانی بدون کنکور آزاد و نیز 

شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد پرداخته شد. برای اطالع از آخرین تغییرات شهریه رشته های  

اقساطی شهریه کاردانی بدون کنکور آزاد می توانید با مشاورین   بدون آزمون دانشگاه آزاد، نحوه پرداخت 

ما در ایران تحصیل تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید در زمانی که با اشکال و یا ابهامی مواجه شدید  

و یا در رابطه با شهریه دانشگاه آزاد سوالی داشتید، با ایران تحصیل تماس گرفته و از مشاوره کارشناسان  

رب ما بهره مند شوید. عالوه بر آن می توانید برای ما کامنت بگذارید. کامنت شما در سریع ترین زمان  مج

 .ممکن از سوی کارشناسان ما در ایران تحصیل پاسخ داده خواهد شد 

  

 


