
 

 
 

آغاز شد. داوطلبان گرامی می توانند برای انجام فرآیند ثبت نام نیمسال دوم  نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور ثبت

می باشد نسبت به نام نویسی و انتخاب رشته خود اقدام  1401/5/15 لغایت 1401/10/5 تحصیلی )بهمن( در موعد مقرر که از

اب رشته باشند و برای انجام مراحل ثبت نام نمایند. الزم به ذکر است داوطلبان حتما باید واجد شرایط ذکر شده در دفترچه انتخ

  .خود به سایت سنجش مراجعه نمایند

همچنین برای آن دسته از داوطلبانی که مایل به ثبت نام و انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد می باشند، ضروری است فرم مربوط به 

نمایند زیرا با توجه به اینکه کلیه اطالعات و نکات مربوط  تقاضانامه را به صورت دقیق و با توجه به مندرجات موجود در آن تکمیل

به ثبت نام و پذیرش داوطلبان در فرم انتخاب رشته و ثبت نام درج شده است؛ مسئولیت هر گونه اشتباه در رابطه با ثبت نام کاردانی 

  .به کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور متوجه شخص داوطلب می باشد

  

 �� اطالعیه ��

چنانچه اقدام به ثبت نام کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون نموده اید، پس از تکمیل نمودن فرم مربوط به ثبت نام به هیچ عنوان 

امکان ویرایش این اطالعات وجود نخواهد داشت لذا توصیه می کنیم با توجه به حساسیت و دقت باال در انجام فرآیند ثبت نام، این 

ره ایران تحصیل بسپارید و به راحتی در دانشگاه ثبت نام شوید. برای ارتباط با کارشناسان ثبت نام کاردانی کار را به کارشناسان خب

 .تماس بگیرید 9099075307 به کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور ایران تحصیل از تلفن ثابت با شماره

 ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور

دانشگاه آزاد اسالمی، عالوه بر پذیرش بر اساس رتبه کنکور، بر اساس سوابق تحصیلی نیز دانشجو می پذیرد. افراد می توانند در 

  .مقاطع تحصیلی مختلفی، بدون کنکور در دانشگاه های آزاد اسالمی ثبت نام نموده و درس بخوانند

این  دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی و با کنکور، دانشجو می پذیرد. در واقع،دانشگاه آزاد در دو نوبت مهر و بهمن، نسبت به پذیرش 

اقدام نمایند. البته، آن ها برای ثبت  کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور متقاضیان باید در زمان مقرر، حتما برای ثبت نام

  .ا با خود به همراه داشته باشندنام باید شرایطی را دارا باشند و حتما در روز ثبت نام مدارکی ر

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید در کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور ثبت نام کنید، در ادامه مقاله با ما 

رای شما عزیزان بیان همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با این موضوعات بدانید را به طور کامل و مفصل ب

  .خواهیم کرد

https://irantahsil.org/کاردانی-به-کارشن…انشگاه-آزاد-بدون/


 

 
 

 زمان ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور

همانطور که پیش از این نیز گفته شد ثبت نام شناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور اول مهرماه و نیمسال دوم بهمن ماه می باشد. نکته 

 برای  ه چنانچه در رشته های با کنکور دانشگاه های سراسری شرکت داشته اند امامهم اینکه داوطلبان عزیز باید توجه داشته باشند ک

 .نمایند استفاده نام ثبت برای خود کارنامه انتهای در دانشگاه این رشته انتخاب کد از توانند می نیز اندنکرده اقدام رشته انتخاب

تیر می باشد. همچنین ثبت نام کاردانی به  ۵د ماه لغایت خردا ۲۹گفتنی است زمان این ثبت نام برای نیمسال اول تحصیلی   

 می عزیز متقاضیان است ذکر به الزم  دی ماه می باشد. ۱۵تا  ۵ تاریخ از  کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور در نیمسال دوم بهمن

تخاب رشته و بارگزاری مدارک خود را انجام ان و نمایند مراجعه آزاد دانشگاه سامانه به نام ثبت برای شده اعالم زمان در حتما بایست

 .دهند

 حتما افراد و است غیرحضوری و الکترونیکی صورت به ناپیوسته و پیوسته  نکته مهم دیگر اینکه ثبت نام در هر دو مقطع تحصیلی

 .باشند داشته را نام ثبت برای الزم شرایط بایست می



 

 
 

 

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید دید بدون کنکور دانشگاه آزادرشته های ج برای آشنایی با�🁈� 

 شرایط ثبت نام کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

برای ثبت نام کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد هر یک از داوطلبان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی باشند. در غیر 

را نخواهند داشت. آن دسته از داوطلبانی که فارغ التحصیل دیپلم نظام قدیم می باشند و مایل به ثبت نام  این صورت امکان ثبت نام

رشته های کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد می باشند الزم است دارای مدارک پیش دانشگاهی و یا مدرک فنی و حرفه ای در هر 

 .یک از دانشگاه ها باشند

 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%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/


 

 
 

دانی به کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور را انتخاب نموده اید که نیازمند مهارت های جسمانی خاصی می چنانچه رشته های کار

باشد، الزم است از توانایی الزم برای رشته مورد نظر برخوردار باشند. تفاوتی ندارد رشته مذکور از جمله رشته های ترم مهر باشد و 

این شرایط از جمله موارد ضروری می باشد. همچنین الزم به ذکر است آن دسته از داوطلبانی یا ترم بهمن. در هر دو صورت دارا بودن 

 .واحد جبرانی را بگذرانند 18که دارای مدرک کارشناسی می باشند، الزم است 

لیست رشته های آن دسته از فارغ التحصیالنی که مایل به ثبت نام کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون می باشند، تنها می توانند در 

در رابطه با داوطلبانی که دارای  .بدون کنکور دانشگاه آزاد اقدام به ثبت نام نمایند که مرتبط با رشته های مربوط به دیپلم خود باشند

مدرک تطبیقی می باشند در دوره کاردانی پیوسته بالمانع می باشد. همچنین عالقه مندان ورود به رشته تربیت بدنی کاردانی به 

 .ارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور رشته تربیت بدنی نیز ضروری است از مهارت های الزم برخوردار باشندک

  کنکور بدون پیوسته شرایط ثبت نام کاردانی به کارشناسی

های سراسری،  در این بخش از مقاله به بررسی شرایطی خواهیم پرداخت که نه تنها در رابطه با دانشگاه آزاد، بلکه در مورد دانشگاه

علمی کاربردی و غیر انتفاعی نیز صادق است و برای ثبت نام از مقطع کاردانی به کارشناسی، نیازمند داشتن این شرایط عمومی و 

 .اختصاصی خواهید بود

 :شرایط عمومی

 داشتن اعتقاد به دین اسالم و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران��

 الزامی بودن انجام احکام عملی اسالم )انجام دادن واجبات و پرهیز از محرمات( ��

 و فراماسونری و اعقاب آن عدم داشتن سابقه عضویت در ساواک ��

 عدم احراز فساد اخالقی ��

ال نداشتن شهرت به ارتکاب اعمال خالف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال )در صورتی که در ح ��

 حاضر مشغول به کار هستید(

 داشتن توانایی جسمی الزم و متناسب با رشته انتخابی ��



 

 
 

 عدم داشتن اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها ��

 :شرایط اختصاصی

ت داوطلب می بایست دارای مدرک کاردانی معتبر که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقا ��

 و فناوری است، باشد. )الزامی(

دریافت کرده باشد، در زمانی که از رشته ای غیر مرتبط با رشته  14چنانچه داوطلبی مدرک کاردانی خود را با معدلی کمتر از  ��

 .واحد جبرانی را بگذراند 24مقطع کاردانی خود پذیرفته شده باشد، می بایست 

مقطع کاردانی که معلم حق التدریسی، نیروهای قراردادی و دبیر نهضت سواد آموزی  متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی از ��

هستند، در صورتی مجاز به انتخاب رشته خواهند بود که حکم کارگزینی خود را دریافت کرده باشند. در غیر این صورت، قبولی آن 

 .ها باطل خواهد بود

 .ت و یا معافیت از خدمت )دائم و یا موقت( برای وی الزامی خواهد بودچنانچه داوطلب آقا باشد، داشتن کارت پایان خدم ��

  مراحل نام نویسی اینترنتی در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد

 .داوطلبان می بایست برای انجام نام نویسی اینترنتی در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد مراحل زیر را طی نمایند

 azmoon.org مراجعه به سایت دانشگاه آزاد به نشانی –1

 )با توجه به مقطع مورد نظر( 1401دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سال  – 2

 مطالعه شرایط و ضوابط و بررسی لیست رشته های ارائه شده – 3

 آماده کردن مدارک الزم برای ارائه به هنگام ثبت نام – 4

 خرید کارت اعتباری و پرداخت هزینه ثبت نام ) دریافت شناسه و سریال ثبت نام ( – 5

 تکمیل فرم ثبت نام و فرم انتخاب رشته – 6



 

 
 

 دریافت کد رهگیری ثبت نام – 7

زمان پس از دریافت کد رهگیری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد، فرآیند نام نویسی تکمیل می شود و داوطلبان می بایست تا 

اعالم نتایج دانشگاه آزاد منتظر بمانند تا دانشگاه و رشته قبولی آن ها معین شود. پس از اعالم نتایج نیز داوطلبان الزم است با در 

 .دست داشتن مدارک الزم جهت انجام ثبت نام نهایی به واحد پذیرفته شده مراجعه کنند

 انشگاه آزاد بدون کنکورراهنمای تصویری نحوه ثبت نام کاردانی به کارشناسی د

 .از طریق راهنمایی تصویری زیر می توانید نام نویسی خود را انجام دهید

 اینترنتی نشانی به کشور آموزش سنجش سازمان سایت وارد  به عنوان نخستین گام از مرحله ثبت نام، می بایست 

 sanjesh.orgرا انتخاب نمایید” کاردانی به کارشناسی“ی موجود در سمت راست صفحه، گزینه شوید و از طریق منو. 

https://sanjesh.org/


 

 
 

 

  پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مهر / بهمن ماه “در این مرحله باید بر روی لینک فعال

 .کلیک نمایید“  1401سال 



 

 
 

 

  در مرحله بعد، پس از انتخاب لینک فعال باید از طریق سایت سازمان سنجش کشور کارت اعتباری الزمه را به صورت الکترونیکی

 .خریداری کنید. برای انجام این کاربر روی گزینه خرید کارت در قسمت راست صفحه کلیک کنید



 

 
 

 

  ضمن مطالعه دقیق و آگاهی از شرایط و ضوابط، “پس از مطالعه قوانین و ضوابط نشان داده شده، می بایست تیک مربوط به گزینه

 .را انتخاب نمایید” ادامه روند پرداخت“را فعال کرده و گزینه ” شماره پیگیری پرداخت را نیز یاد داشت نموده ام



 

 
 

 

  .در این مرحله اطالعات کارت بانکی خود را برای پرداخت هزینه کارت اعتباری وارد کنید و سپس بر روی گزینه پرداخت کلیک نمایید

 هزار پنج و نود معادل ریال ۹۵۷٬۰۰۰ مبلغ 1401هزینه خرید کارت اعتباری کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور سال 

 .است تومان هفتصد و



 

 
 

 

  کلیک نمایید” گام بعدی _تایید و ادامه “بر روی گزینه پس از پرداخت به صفحه اول بازگردید و سپس. 

  در این مرحله باید پس از فعال کردن تیک عبارات نشان داده شده در تصویر زیر، کادرهای مربوط به عبارت امنیتی و سریال ثبت نام

 .بفشارید تایید گزینه روی بر سپس و نمایید تکمیل را  رقمی که در مرحله قبل یادداشت کرده بودید 12



 

 
 

 

پس از گذراندن مراحل گفته شده، می بایست نسبت به بارگذاری عکس و تکمیل فرم ثبت نام و انتخاب رشته خود اقدام کنید. توجه 

ل ثبت نام، می بایست کد پیگیری را که سایت به شما ارائه می دهد یادداشت کنید و نزد داشته باشید که در صورت تکمیل مراح

 .خود نگه دارید

  

 . کلیک کنید راهنمای جامع انتخاب رشته دانشگاه آزاد جهت آشنایی بیشتر بر روی�🁈�

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%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%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%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/


 

 
 

 ثبت نام کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون

زم است که دفترچه را دانلود نمایید. با توجه به اینکه تمامی قوانین و ضوابط برای ثبت نام کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون ابتدا ال

مربوط به ثبت نام در این دفترچه ذکر شده است، لذا برای ثبت نام الزم است به دقت آن را مطالعه نمایید. در غیر این صورت هر 

نه تعهدی در این زمینه بر عهده نخواهد داشت. همچنین گونه خطا و اشتباه بر عهده شخص داوطلب می باشد و دانشگاه آزاد هیچ گو

در صورتی که برای ثبت نام به مراکز کافی نت ها مراجعه می نمایید، دقت داشته باشید که اطالعات شما را به صورت اشتباه وارد 

 .ننمایند

ربوط به شرط معدل برای رشته های کاردانی یکی از سواالت داوطلبان به هنگام ثبت نام کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون به قوانین م

به کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور باز می گردد. این قانون برای رشته های مختلف می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال در 

ثبت نام و همچنین  برخی از رشته ها تاثیر معدل صفر می باشد و نیازی نیست که شما معدل باالیی داشته باشید. دانشگاه ها برای

 .پذیرش در برخی از موارد با یکدیگر متفاوت می باشند

  

 �� اطالعیه ��

برای اطالع دقیق از تمامی شرایط کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور و همچنین انجام مراحل ثبت نام بدون هیچ گونه 

نمایید. مشاوران ایران تحصیل همه روزه ، حتی ایام تعطیل در ارائه  حاصل تماس  خطایی می توانید با مرکز مشاوره ایران تحصیل

  .خدمات به شما عزیزان آماده خواهند بود

 

 

 

 



 

 
 

 کنکور بدون آزاد دانشگاه کارشناسی به کاردانی رشته های

ن کنکور انتخاب نمایید در این قسمت از مقاله تعدادی از رشته هایی را که می توانید در مقطع کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد بدو

  .لیست کرده ایم

 رشته های کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور

 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری صنایع 

 شیمی
 ریاضی آموزش کارشناسی ناپیوسته

 محیط –کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی 

 زیست
 کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری کارشناسی ناپیوسته معماری

 کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی بازرگانی مدیریت کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش 

 ابتدایی

 ک خودروکارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مکانی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار 

 کامپیوتر
 کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی

 قدرت –کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی برق 
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات 

 گیاهی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی 

 عمران

     کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار

 مدارک الزم برای ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد

در بخش قبلی مقاله تمامی مراحلی را که می بایست داوطلبان کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد بگذرانند بیان کردیم. همانطور که 

ه نمایید. در این بخش از مقاله به بیان مدارک مطالعه کردید در مرحله آخر می بایست فرم ثبت نام را تکمیل نمایید و مدارکی را ارائ

الزم برای ارائه در سامانه سنجش می پردازیم تا بتوانید پیش از اقدام به ثبت نام تمامی مدارک را آماده نمایید و ثبت نامی راحت را 

 :داشته باشید. این مدارک عبارتند از

شناسی می بایست یک قطعه عکس پرسنلی از خود را اسکن کرده و کار به کاردانی نام ثبت داوطلبان فایل عکس اسکن شده: ��

 :فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید



 

 
 

 .که در سال جاری گرفته شده باشد و عکس تمام رخ باشد 6×4یا  3×4عکس  .1

 .داشته باشد JPG عکس اسکن شده فقط باید با فرمت .2

 .پیکسل باشد 200×300پیکسل و حداقل  300×400ید حداکثر اندازه عکس اسکن شده با .3

 .تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد .4

 .کیلو بایت بیشتر باشد 70حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از  .5

 .حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد .6

 .تا حد ممکن عکس رنگی باشد و نیز دارای زمینه سفید باشد .7

کارت اعتباری ثبت نام: توجه کنید که این کارت از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور خریداری خواهد شد )در  ��

 .مراحل قبل این کارت را خریداری کرده بودید(

کم بینا، ناشنوا یا کم شنوا و یا معلول جسمی حرکتی می باشند، ارائه  یا نابینا که داوطلبانی از دسته آن برای فرم معلولیت: ��

 .فرم معلولیت الزامی می باشد

 اخبار پیرامون ثبت نام در رشته های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد

 های صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی هزار داوطلب از طریق رشته ۴۲پذیرش بیش از  ✅

داوطلب  ۴۲۲هزار و  ۵۷امسال از تعداد  کاردانی به کارشناسی آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در آزمون معاون امور

 .داوطلب در رشته های بدون آزمون بودند ۲۶۹هزار و  ۴۶داوطلب با آزمون و تعداد  ۱۵۳هزار و  ۱۱شرکت کننده، تعداد 

داوطلب  ۷۹۱هزار و  ۱هزار نفر پذیرفته شده اند که از این تعداد  ۴۴بیش از  ۱۴۰۱در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 

 .های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش شدند هزار داوطلب از طریق رشته ۴۲های با آزمون و بیش از  از طریق رشته

  تکمیل ظرفیت بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد ثبت نام ✅

سین مروتی معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور طی اطالعیه ای اعالم کرده است که ثبت نام و انتخاب دکتر ح

رشته برای ظرفیت های خالی مانده در مقاطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، غیرانتفاعی و 

 ۳۰ای، با انتخاب حداکثر های دانشگاه فنی و حرفهالی و همچنین دانشکده ها و آموزشکدهها و مؤسسات آموزش عمجازی دانشگاه

 .کد رشته بر اساس سوابق تحصیلی ممکن می باشد



 

 
 

نام مدرک  در زمان ثبت ۱۴۰۱افزون بر این الزامی است که داوطلبان پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته بهمن ماه سال 

 .بهمن ماه مدرک خود را دریافت کنند ۳۰ردانی )فوق دیپلم( داشته باشند و یا حداکثر تا یا گواهینامه کا

 معدل تحصیلی سوابق اساس بر تنها پذیرش، از مرحله این در دانشجو پذیرش که آن  به توجه با  او همچنین تاکید کرده است که

معدل کل مقطع کاردانی دقت الزم را داشته باشند چرا که در  صحیح درج و نام ثبت هنگام در حتما داوطلبان است، کاردانی دوره

 .نام ، مطابق ضوابط، قبولی آنان لغو خواهد شد صورت عدم درج صحیح معدل در تقاضانامه ثبت

 ��خالصه مطلب

ی هایی در رابطه با بر آن شدیم تا به توضیح و ارائه راهنمای کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور با شروع زمان ثبت نام

نحوه ثبت نام، رشته های موجود، مدارک الزم و ... بپردازیم. همانطور که در این مقاله مطالعه کردید برای ثبت نام کاردانی به 

کارشناسی چه در دانشگاه آزاد و چه دانشگاه های سراسری و علمی کاربردی و سایر دانشگاه ها می بایست دارای شرایطی باشید که 

 .مقاله آن ها را ذکر کردیمدر 

امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما مفید بوده باشد اما چنانچه در خصوص ثبت نام، شرایط یا رشته های ارائه شده کاردانی به 

ران کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور با مشکلی مواجه شدید یا سوالی برای شما پیش آمد می توانید با مشاوران کارآزموده ای

تحصیل ارتباط برقرار نمایید. همچنین شما عزیزان همراه می توانید مشکل یا پرسش خود را به صورت کامنت در انتهای همین 

 .مقاله برای ما بنویسید تا کارشناسان ایران تحصیل در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند

   

  

 


