
 

 
 

اند و دارای مدرک دیپلم هستند، برای ورود به دانشگاه التحصیل شدهاین روزها مسیر برای افرادی که از مدرسه فارغ

شد. اما التحصیالن مقطع دیپلم محسوب میهموارتر شده است. در گذشته وجود کنکور سراسری یک مانع بزرگ برای فارغ

ها و مراکز آموزشی کشور در هر دو نوبت مهر و بهمن سیاری از دانشگاههای اخیر این مانع برداشته شده است و بدر سال

ثبت نام دانشگاه سراسری بدون توانند به سادگی برای پذیرند در نتیجه افراد واجد شرایط میبدون کنکور دانشجو می

 .اقدام کنند 1401کنکور

ه دست بیاورند. به های سراسری باید اطالعاتی را نسبت به شرایط ثبت نام بداوطلبان برای پذیرش بدون کنکور در دانشگاه

در اختیار  ۱۴۰۱ایم در این مقاله اطالعاتی را نسبت به ثبت نام دانشگاه سراسری بدون کنکور همین دلیل ما تصمیم گرفته

 .شما قرار دهیم، تا بتوانید با دید باز و آگاهی کامل برای ادامه تحصیل و آینده شغلی خود تصمیم بگیرید

  

  

 اطالعیه

در مرداد ماه و پس از اعالم  1401های سراسری مهر ماه سال مان سنجش ثبت نام بدون کنکور دانشگاهبر اساس اعالم ساز

 .نتایج کنکور سراسری آغاز خواهد شد

  

 1401های بدون کنکور دانشگاه آزاد و سراسری بهمن اطالعیه جدید پذیرش رشته

صیلی آغاز شد. کلیه متقاضیان محترم ورود به ثبت نام دانشگاه سراسری به صورت بدون کنکور بر اساس سوابق تح

توانند به صورت بدون کنکور در مقاطع کاردانی، کارشناسی و های آزاد و سراسری کشور مطابق شرایط جدید میدانشگاه

 1401ترم بهمن  های جدید بدون کنکور دانشگاه سراسریرشتهکارشناسی ارشد پذیرش شوند. شایان ذکر است در بین 

های دانشگاهی مهندسی و همچنین در زیر گروه انسانی رشته های پیراپزشکی و همچنین پرطرفدارترین رشتهتهبرخی رش

 .شودحقوق و روانشناسی نیز دانشجو پذیرش می

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید های جدید بدون کنکور دانشگاه سراسریرشتهبرای آشنایی با �� 

  

 ثبت نام دانشگاه سراسری بدون کنکور 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%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%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://irantahsil.org/%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%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://irantahsil.org/%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%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/


 

 
 

های سراسری هستند، به های با آزمون دانشگاهکلیه داوطلبانی که مایل به شرکت در رشته ثبت نام کنکور سراسری برای

گردد. آن دسته از داوطلبانی که مایل به انتخاب هر یک های آزمایشی در آذر ماه آغاز میزمان برای همه گروهصورت هم

های موجود، اقدام و با بررسی دقیق رشته محل ریکارنامه کنکور سراسباشند، الزم است پس از دریافت ها میاز این رشته

 .به انتخاب رشته نمایند

توانند در مرداد ماه به صورت اما آن دسته از داوطلبانی که متقاضی ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سراسری هستند، می

آنالین ایران تحصیل الکترونیکی با مراجعه به پایگاه سازمان سنجش و آموزش کشور و یا تماس با مرکز مشاوره 

گروه آزمایشی خود، بر اساس کنکور های بدون توانند در لیست رشتهثبت نام کنند. داوطلبان عزیز می 9099075307

 .اند، در دانشگاه سراسری انتخاب رشته کنندمعدل کتبی که کسب کرده

  

  

 شرایط ثبت نام بر اساس معدل دانشگاه سراسری

باشد. در ادامه در دانشگاه سراسری نیازمند یک سری شرایط عمومی و شرایط اختصاصی می ثبت نام بر اساس معدل کتبی

  .ما به ذکر شرایط اختصاصی خواهیم پرداخت

دارا بودن دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم آموزش متوسط و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی برای کلیه داوطلبان  ��  

دگان مدرک فوق دیپلم )کاردانی( ، امکان ثبت نام دانشگاه سراسری بدون کنکور را خواهند باشد. همچنین دارنالزامی می

 .داشت

اند، در صورت دارا بودن ای دیپلم خود را دریافت نمودههای فنی و حرفهآن دسته از متقاضیانی که در آموزشگاه ��  

 .های سراسری را خواهند داشتر دانشگاهمدرک کاردانی یا فوق دیپلم، حق ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی د

اند و تا پایان شهریور های آموزشی غیرپزشکیهای کاردانی گروهآن دسته از داوطلبانی که فارغ التحصیل رشته ��  

توانند در ثبت نام دانشگاه سراسری بدون کنکور شرکت نمایند که تعهدات و التحصیل شده باشند، در صورتی میفارغ 1401

 .ت قانونی را انجام داده باشندخدما

های متفاوت در صورتی تسویه کامل در تمامی موارد در های مختلف و رشتهدانشجویان انصرافی در دانشگاه ��  

  .دانشگاه، امکان ثبت نام را خواهند داشت



 

 
 

[caption id="attachment_132136" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]نکور دانشگاه سراسریهای بدون کلیست رشته

 های بدون کنکور دانشگاه سراسریلیست رشته

های مختلف، بدون شرکت در کنکور ها در زیر گروهدرصد رشته 80های اخیر، امکان تحصیل در بیش از در سال

یل هستند اما در سراسری و تنها براساس سوابق تحصیلی فراهم شده است. به این ترتیب افرادی که مایل به ادامه تحص

های های مورد عالقه خود را خواهند داشت. در ادامه لیست رشتهاند نیز امکان تحصیل در رشتهکنکور سراسری موفق نشده

 .بدون کنکور دانشگاه سراسری آورده شده است

  



 

 
 

  

 های بدون کنکور زیر گروه آزمایشی تجربیرشته

 شیمی کاربردی
علوم و مهندسی صنایع غذایی 

 شاورزی()ک
 شیمی محض علوم دامی

مهندسی صنایع چوب و 

 های سلولزیفرآورده
 گیاه پزشکی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی مهندسی صنایع مبلمان

 زیست فناوری میکروبیولوژی بهداشت مواد غذایی بهداشت و بازرسی گوشت

 مهندسی جنگلعلوم و  علوم و مهندسی خاک علوم و مهندسی شیالت علوم و مهندسی باغبانی

 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مهندسی فضای سبز مهندسی طبیعت علوم و مهندسی محیط زیست

 زیست شناسی دریا زیست شناسی گیاهی زیست شناسی سلولی و مولکولی زیست شناسی جانوری

 زمین شناسی اقتصاد کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی 

 پایدار
 اقیانوس شناسی

 بدون کنکور زیر گروه آزمایشی ریاضیهای رشته

 مهندسی نفت معماری داخلی مهندسی نقشه برداری مهندسی مدیریت پروژه

 علوم و مهندسی آب ریاضیات و کاربردها آمار و سنجش آموزشی آمار

 مهندسی ساخت و تولید
مهندسی صنایع و سیستم های 

 مدیریت
 فیزیک مهندسی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

 مهندسی شهرسازی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی مهندسی اپتیک و لیزر مهندسی انرژی

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مهندسی مواد و متالورژی مهندسی شیمی مهندسی پزشکی



 

 
 

مهندسی مکانیک بیوسیستم 

 )کشاورزی(
 مهندسی مکانیک مهندسی کامپیوتر های صنایع غذاییمهندسی ماشین

 مهندسی راه آهن مهندسی پلیمر مهندسی هوافضا معماریمهندسی 

 مهندسی نساجی های ریلیمهندسی ماشین ایچند رسانه های ریلیمهندسی خط و سازه

 مهندسی صنایع مهندسی معدن مهندسی برق مهندسی عمران

   فیزیک علوم مهندسی علوم کامپیوتر

 های بدون کنکور زیر گروه آزمایشی انسانیرشته

 هتلداری مدیریت صنعتی مدیریت مالی معارف اسالمی و کالم

 حسابداری روابط عمومی روانشناسی جامعه شناسی

 زبان و ادبیات ترکی آذری فلسفه و حکمت اسالمی علم اطالعات و دانش شناسی علوم ورزشی

 تاریخ زبان و ادبیات فارسی فقه و حقوق اسالمی اقتصاد

 گردشگری معارف اسالمی و اخالقمعارف اسالمی  مردم شناسی

 معارف اسالمی و تاریخ معارف اسالمی و علوم تربیتی معارف اسالمی و علوم قرآنی معارف اسالمی و ادیان

 مدیریت دولتی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون مشاوره مدیریت بازرگانی

 حقوق باستان شناسی تاریخ تمدن ملل اسالمی ادیان و عرفان



 

 
 

 علوم تربیتی علوم سیاسی فقه و مبانی حقوق اسالمی نگاریروزنامه 

 مدیریت بیمه مدیریت امور گمرکی مددکاری اجتماعی مدیریت امور بانکی

  

  

 .کلیک کنید 1401های سراسری های بدون کنکور دانشگاهبرای دانلود لیست رشته�� 

  

 های سراسری% ظرفیت دانشگاه85ثبت نام بدون کنکور در 

و آموزش های سازمان سنجش % ظرفیت سراسری بدون کنکور شد. مطابق با آخرین اخبار و اطالعیه85ثبت نام در 

توانند به های مورد عالقه خود و همچنین شرایط پر تنش کنکور میکشور، داوطلبان بدون نگرانی برای پذیرش در رشته

 .ها به صورت بدون کنکور و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی خواهد بوددانشگاه راه یابند. پذیرش در تمامی این رشته

توانید با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید. میجهت ثبت نام دانشگاه سراسری بدون کنکور 

مشاورین با استفاده از سامانه ثبت نام بر اساس معدل دانشگاه سراسری امکان ثبت نام را برای کلیه داوطلبان عزیز فراهم 

ام، از خدمات مشاوره انتخاب های مندرج در جدول تماس حاصل نمایید تا عالوه بر ثبت نخواهند نمود. کافی است با شماره

 .مند گردیدرشته نیز بهره

  

  

 .وارد شوید نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسریبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد �� 

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/06/لیست-رشته-های-بدون-کنکور-مهر-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/06/لیست-رشته-های-بدون-کنکور-مهر-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/06/لیست-رشته-های-بدون-کنکور-مهر-1401.pdf
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%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%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1/


 

 
 

[caption id="attachment_132137" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]۱۴۰۱نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری 

 ۱۴۰۱ام بدون کنکور دانشگاه سراسری نحوه ثبت ن

اگر قصد دارید برای ثبت نام دانشگاه سراسری بدون کنکور اقدام کنید بهتر است بدانید در گام اول باید وارد سایت سنجش 

کنید( زمانی که وارد وب سایت سنجش شدید با بر روی لینک قرمز رنگ کلیک  وب سایت سنجششویم )برای ورود به 

ی سراسری که با هایی که وجود دارد باید گزینهشوید. در این قسمت بین گزینهتصویر مشابه با تصویر زیر مواجه می

 .در تصویر زیر مشخص شده است کلیک کنید 1ی شماره

https://www.sanjesh.org/


 

 
 

[caption id="attachment_111593" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]۱۴۰۱نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری 

در این بخش باید روی گزینه ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق  ️✔  

 .را انتخاب کنید توانید این گزینه را پیدا کرده و آنکلیک کنید. با مشاهده به تصویر زیر می ۱۴۰۱تحصیلی سراسری سال 



 

 
 

 

 بارگذاری عکس در وب سایت

گرفته است را در وب  ۱۴۰۱در این مرحله از ثبت نام دانشگاه سراسری بدون کنکور متقاضی باید یک عکس که در سال 

های خاصی باشد که در ادامه شما را با شرایط سایت بارگذاری کند. توجه داشته باشید عکس مورد نیاز باید دارای ویژگی

 .شنا خواهیم کردآ

 عکس داوطلب باید

 .دارای زمینه سفید و یکدست باشد ️✔

 .با رعایت حجاب کامل باشد ️✔

 .تمام رخ و بدون زدگی، جای مهر و منگنه باشد ️✔



 

 
 

  .کیلوبایت باشد ۷۰بوده و حداکثر حجم آن  JPG فرمت عکس باید ️✔

 .شدپیکسل با 400*300یا  300*200ابعاد عکس مورد نیاز باید  ️✔

 1که با عدد شماره  choose file در ادامه باید به سراغ بارگذاری فایل برویم. برای انجام این کار باید بر روی قسمت

نمایش داده شده است کلیک کنید، فایل را بارگذاری نمایید و در ادامه بر روی دکمه تایید و ادامه ثبت نام که در تصویر زیر 

 .شده است کلیک کنیدنشانه گذاری  3با عدد شماره 

[caption id="attachment_111596" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]بارگزاری عکس در وب سایت

  

 ۱۴۰۱تکمیل فرم ثبت نام بدون کنکور 



 

 
 

مواردی که در فرم شود که باید تمام موارد موجود در آن را تکمیل کنید. در این قسمت یک فرم در اختیار شما قرار داده می

باید تکمیل کنید را در جدول زیر قرار دادیم. این نکته را در نظر داشته باشید، تمام موارد باید با دقت تکمیل شود تا در ادامه 

 .مسیر با چالش مواجه نشوید

  

 جنسیت نام پدر نام نام خانوادگی

 کد ملی تاریخ تولد سری و سلایر شناسنامه شماره شناسنامه

منطقه یا ناحیه اخذ کد 

 مدرک دیپلم
کد منطقه یا ناحیه اخذ مدرک 

 دیپلم
کد دانش آموزی مقطع 

 دیپلم
 کد عنوان دیپلم

 تاریخ اخذ مدرک دیپلم
کد بخش محل اخذ مدرک سال 

 دوم دبیرستان
 معدل کل دیپلم  محل اخذ مدرک دیپلم

 معدل کتبی نهایی دیپلم
کد منطقه یا ناحیه اخذ مدرک 

 دانشگاهیپیش 
کد دانش آموزی مقطع 

 پیش دانشگاهی
 کد عنوان مدرک پیش دانشگاهی

تاریخ اخذ مدرک پیش 

 دانشگاهی
کد بخش محل اخذ مدرک 

 دوره پیش دانشگاهی
معدل مقطع پیش 

 دانشگاهی
 سهمیه داوطلب

رقمی  12کد پیگیری 

 ایثارگران

مدت حضور داوطلبانه در 

 جبهه
 معلولیت

رقمی اتباع  13پیگیری  کد اتباع غیر ایرانی و

 غیرایرانی

وضعیت اشتغال به 

 تحصیل
وضعیت فارغ التحصیلی در 

 آموزش عالی
 کد اشتغال کارکنان رسمی معدل کل دوره کاردانی

کد استان و کد بخش 

 محل اقامت
 تلفن ثابت کد پستی کد نظام وظیفه

 نشانی پست الکترونیکی نشانی تلفن همراه
اید، گذشته شرکت کردهاگر در آزمون کنکور سال 

 .شماره پرونده خود را وارد کنید

  

  انتخاب کد رشته محل



 

 
 

های محلاید بهتر است بدانید که باید کِد رشتهحال که به این قسمت از ثبت نام دانشگاه سراسری بدون کنکور رسیده

فرمی که در اختیار شما قرار داده شده های بدون کنکور پیدا کرده و در استخراجی خود را از داخل دفترچه ثبت نام رشته

کد رشته مورد نظر خود را به  ۱۰۰است وارد کنید. این نکته را در نظر داشته باشید هر داوطلب مجاز به این است که 

ترتیب و اولویت بندی در فرم وارد نماید. اگر پیدا کردن کد رشته برای شما سخت است بهتر است بدانید که در این قسمت 

توانید کد رشته مورد نظر خود را از طریق این گزینه ینه به نام جستجوی کد رشته محل وجود دارد که به راحتی مییک گز

 .پیدا کنید

های مورد عالقه خود و بهترین کار این است که قبل از فرا رسیدن بازه ثبت نام، با مرور دفترچه انتخاب رشته، از کدرشته

خواهید ها را میمحلدانید که کدام رشتهد. با این کار هنگام ثبت نام و انتخاب رشته، میها با خبر شویظرفیت و مکان آن

وارد کنید و زمان کمتری از دست خواهید داد و اضطراب زیادی نخواهید داشت. به این نکته دقت کنید که انتخاب رشته در 

جایی که میزاِن ای قبل حائز اهمیت است. از آنهپذیرش بدون آزمون دانشگاه سراسری، به اندازه کنکور سراسرِی سال

ها شانس بیشتری دارید هایی که در آنقبولی افراد در پذیرش بدون کنکور، سوابق تحصیلی ایشان است، در انتخاب کدرشته

د. اگر معدل شونهای پرطرفدار، افرادی که معدل باالیی دارند پذیرفته میها و دانشگاهنهایت دقت را داشته باشید. در رشته

های تراز یک هدر ندهید. در انتخاب محلدرصد برتر نیست، فرصت خود را در انتخاب رشته 20کتبی شما جزو 

 .بین باشید و شانس خود را برای دانشگاهی امتحان کنید که احتمال پذیرش شما در آن بیشتر استها واقعمحلرشته

خواهید بدانید که با ها شانس بیشتری دارید نیاز به راهنمایی دارید، یا مینهایی که در آمحلپس اگر در انتخاب دقیق رشته

توانید پذیرش شوید، با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس بگیرید تا در ثبت نام بدون هایی میمعدل کتبِی شما در چه دانشگاه

ه ثبت نام اینترنتی را برای داوطلبان از طریق کنکور راهنمایی الزم را کسب کنید. مشاورین آنالین ما همچنین قادرند پروس

  .تان کنندتلفن بصورت کامل انجام دهند و در انتخاب رشته راهنمایی

 دریافت کد رهگیری ثبت نام

اگر تا به این قسمت از ثبت نام دانشگاه سراسری بدون آزمون، تمام مراحل را به درستی انجام داده باشید، صفحه جدیدی 

آید که در آن فرم تکمیل شده ثبت نام همراه با مشخصات فردی شما، و همچنین شماره پرونده و ایش در میبرای شما به نم

رسد و باید منتظر اعالم نتایج از سوی سازمان کد رهگیری وجود دارد. با نمایش این صفحه کار ثبت نام شما به پایان می

  .کدرهگیری و شماره پرونده یک اسکن یا پرینت نگاه داریدسنجش باشید. دقت داشته باشید که از کل صفحه، یا قسمت 

  

  

 �� اطالعیه ��

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید سازمان سنجشبرای ورود به وب سایت رسمی 

  

https://www.sanjesh.org/


 

 
 

 اخبار پیرامون ثبت نام دانشگاه سراسری بدون کنکور

توانند در مرداد ماه برای ثبت نام کنکور دانشگاه سراسری مهر سال اعالم سازمان سنجش داوطلبان میبر اساس  ��

 .اقدام کنند 1401

هزار تومان از طریق وب سایت سنجش  ۱۸توانند مبلغ اند میداوطلبانی که از ثبت نام کنکور سراسری جا مانده ��

ها برای تکمیل فرم و تقاضای ثبت نام دوره ۱۴۰۱مرداد ماه  ۱۸اد الی مرد ۱۴توانند از پرداخت کنند. در این صورت می

 .بدون کنکور دانشگاه سراسری اقدام کنند

ها و موسسات آموزش عالی، ثبت نام دهد دانشگاهمواردی ذکر شده است که نشان می 1401در دفترچه کنکور سال  ��

را قبل از اعالم نتایج اولیه کنکور و از مرداد ماه سال آینده  1401برای پذیرش با سوابق تحصیلی )بدون آزمون( برای سال 

 .کنندآغاز می

  

 خالصه مطلب

در اختیار شما قرار داده شده است. در این  ثبت نام دانشگاه سراسری بدون کنکوردر این مقاله اطالعات دقیق نسبت به 

ا به صورت کامل به شما عزیزان آموزش دهیم. آشنا شدن مقاله سعی داشتیم نحوه ثبت نام دانشگاه سراسری بدون آزمون ر

ترین مواردی بودند که اختصاصی و عمومی ثبت نام و همچنین نحوه ثبت نام در سامانه، مهم  با فرم ثبت نام، شرایط

برای  بررسی شدند. باقی مراحل ثبت نام اعم از وارد شدن به سایت سازمان سنجش، درج اطالعات شناسایی و انتخاب رشته

و بارگذاری عکس نیز با کمک  ۱۴۰۱شرکت در مرحله پذیرش دانشجو صرفا براساس سوابق تحصیلی سراسری سال 

راهنمای تصویری مرور شدند. در نهایت امیدواریم محتویات این صفحه بتواند در مسیر ورود به دانشگاه برای شما عزیزان 

 .مفید فایده واقع شود

توانید با مرکز مشاوره آنالین بت نام بدون کنکور احتیاج به راهنمایی و مشورت داشتید، میاگر در هر قسمتی از مراحل ث

ساعته ثبت نام کنید. همچنین در نظر داشته باشید که  24ایران تحصیل تماس بگیرید، تا بتوانید با کمک مشاور آنالبن و 

تی را برایتان از طریق تلفن انجام دهد و رسید صفحه آخر تواند ثبت نام اینترنمشاور با در اختیار داشتن اطالعات شما، می

  .حاوی کدرهگیری را برایتان ارسال کند

 .کلیک کنید pdf برای دانلود مطالب این صفحه بصورت
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