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  اقبالي :نام خانوادگی  محمدحسين: نام

  زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه تهران : و دانشگاهي دانشگاهی رشته   زبان٣٧: سراسريي آزمون  رتبه

  علوم انساني: نوع دیپلم  علوم انساني: دانشگاهی ي پیش رشته
  

؟ آیا هنوز هم این تـصمیمتان را درسـت   را به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش  دوره  -1
  دانید؟  می

 زبـان بـود و خوانـدن خیلـی از     ي چـون مـن هـدفم رشـته    . اما شاید از این تصمیمم راضی نباشـم   . حضوري گذراندم  :پاسخ
و خوانـدم    اما من در مدرسه دولتی درس مـی  !معنی بود برایم بی...)   ریاضی، جغرافی، تاریخلمث ( انسانیي  رشتههاي   درس

مجبور بودم هـر روز  ) یه جورایی(براي همین !!! هاي درسی تمرکز داشت جاي تمرکز روي کنکور، روي نمره       ما به  ي  مدرسه
 -آمـوزانی کـه   و بـا دانـش  )  اکثرشان،شان نه همه( کالس برایشان مهم بود، ي هایی که فقط نمره   به مدرسه بروم و با معلم     

ام   آزمون قبلـی ي تنها رقیب من، کارنامهبراي همین ! نکور نداشتن، سروکله بزنم   ي ک    دغدغه  اصالً -ها  جز معدودي از آن    به
  !بود

  ! ریاضی و تجربی و انسانی، بهتره که حضوري بخونن و با هم رقابت سالم داشته باشنلهاي دیگه مث اما رشته

تر، چه تغییراتی به وجـود       هاي قبل   ي سال کنکور یا حتی سال        دوباره کنکور بدهید، در برنامه     -!خداي نکرده  -اگر قرار بود    -2
  ید؟ دآور می

خوانـدم و    درس نمیاصالً.  شب امتحانی بودمدانشگاهی، کامالً من تا قبل پیش. آوردم وجود می راستش خیلی تغییر به  پاسـخ 
ل خیلی هاي او   ماه! تجربه بودم   خواندن بی  خواندن، یه جورایی توي درس     براي همین وقتی سال چهارم شروع کردم به درس        

 ساعت درس 16گرفتم که امروز   تصمیم می  باره  به یک   یا مثالً  ریزي نامناسب،   برنامه کردن، تلف  وقت لمث(کردم    اشتباه می 
کـرار  تها را  دیگر آنکم راه افتادم و اشتباهاتم را شناختم و  اما کم) !کردم  خراب می فردایم را کامالً   ي  خوانم، اما برنامه    می

  !نکردم

  !دادم  پاك از دست دادم، از دست نمیطورکه تابستانم را پاك این:  این بودم تغییراتیکی دیگر از

کردم که یا معلمان خوبی داشت و یا حداقل اگر معلمانی خوبی  نام می اي ثبت در مدرسه:  این بودمدیگر از تغییرات شاید یکی
  ☺  !اش، تصمیم دارد زبان بخواند سانیآموزان ان داشت که یکی از دانش نداشت، ظرفیت هضم این مسئله را می

  !هیچ! کردم  ایجاد نمیي هیچ تغییر اصالًخواندنم اصالً اما در سه ماه آخر درس

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3

 تـست  ي رو بـا نمونـه  ده؛ ما   رو نشون میمون حدوديکنه؛ به ما جایگاه       آزمون آدم رو با تجربه می     ! خیلی مهمه  خیلی :پاسخ
 نام توي یـه آزمـون آزمایـشیه، تحلیـل     تر از ثبت اما چیزي که مهم! ده و خیلی چیزهاي دیگه کنه؛ به ما برنامه می آشنا می 
هـا و جوابـاي    الؤ فقط بره آزمـون بـده و برگـرده خونـه و سـ      اگه کسی بخواد مثالً!تره دادن هم مهم این از آزمون . آزمونه

خواین آزمـون   اگه می! هیچ پیشرفت خاصی نداره!) ندناخو  خودم توي سه ماه اول درس      لمث(ت کنه   آزمونشو یه گوشه پر   
  ☺ لطفاًباشه، تحلیلش کنین  آزمایشی براتون فایده داشته
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  ! بد یک آزمون، سر خورده نشیني  دیگر، مواظب باشین که با نتیجهي فقط یک نکته

  !) ه زدبخیلی ضر  خیلی، من خودرورشدن بهمغ. ( خوب یک آزمون، مغرور نشیني و با نتیجه

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4

 جوگیر ل من یک دفعهمث. اش ثابت باشه  ساعت مطالعهترشدن  روند بیشخواد تو کنکور موفق بشه، باید     که می  کسی :پاسـخ 
بایـد رونـد   . زده کنـه  دلنـدن  اخو  سـاعت بخونـه، و خودشـو از کنکـور و درس           80تـه    این هف  خواد مثالً  می و بگه که   نشه

در کل ایـن هـم رو بگـم کـه      .زیاد بشه!) اي دو ساعت یا روزي بیست دقیقه  هفته مثالً(کم   ندن نرمال باشه و کم    اخو درس
  !تر از کمیتشه خیلی مهم ندن خیلیا خوکیفیت

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به ترجیح میرا تنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5

نه اخ تا از دوستام رفتم کتاب خیلی کوتاه با چندیه مدت . تونم توي جمع درس بخونم  نمی تنهایی، من اصالً حتماً حتماً :پاسـخ 
هنگ جدیـد  آننده االن خوف«خونه یاد گرفتم این بود که   تنها چیزایی که توي کتاب !از درسا هیچی نفهمیدم    ...س خوندم در
نه و حتی روي دیوار دستـشویی خونـشون      اخو نزده ساعت درس می   اشناسم که روزي پ     می  رو میدونی من یکی  «یا  » !ندهاخو

ـ  آدم ي بچـه تونی مثل  خواي زبان بخونی؟ نمی  که میاي تو دیوونه« یا »؟فلش کارت زبان چسبونده  شینی کنکـور انـسانی   ب
دن، بـستگی بـه روحیـات     ه خوندن توي جمع رو ترجیح می   کها هستن     اما خیلی  (!دم رجیح می تنهایی خوندن رو ت    »؟بخونی

  !)فرد داره

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6

تـوي دوران  ! ونیم کـه  سحر تا آخر شـب فقـط درس بخـ   ي ما ها آدمیم، روبات که نیستیم بخوایم از کله       ! چرا که نه   :پاسخ
نـدن اجـازه   اکردم، اما توي دوران کنکور درس خو      قبل از کنکور ورزش هندبال رو دنبال می       . کنکورم به همه کاري رسیدم    

و منـو  ذاشـت   ثیر میأام ت  برم بدوم که خیلی در روحیه-هایم را خواندم  وقتی که تمام درس -ها  تصمیم گرقتم شب  . داد  نمی
نکور به فیلم سینمایی دیدن خیلی عالقه داشتم؛ توي دوران کنکور هم ساعت خاصی رو براش کنـار           قبل از ک  . کرد  آروم می 
  !!!!توي دوران کنکورم دیدم) شب در پاریس نیمه(ام رو  من بهترین فیلم زندگی. گذاشتم

 بکنـین و بـه درسـاتون    ریزي درسی رو اول برنامه. ثیر نذارهأتون ت  خوندن ها، مواظب باشین که این چیزا روي درس         اما بچه 
 روبروتـون    سـفید  نـدن، دیـوار   اخو موقع درس . ( اعتیادآور بشن   خیلی تونن چون می . کامل برسین، بعد برین سراغ این چیزا      

ام رو تمـوم    روزانـه  درسـیِ ي  برنامه من روزي،اگه!) تون هاي مورد عالقه چه برسه به سرگرمی! تونه براتون جذاب بشه    می
  ! ورزش کنماون شبدادم که  زه نمیکردم به خودم اجا نمی

 فقـط   موبـایلم ندم اما سـاعت اچون مواردي براي خودم پیش اومده که دو ساعت درس خو       ! ظب باشین اگم که مو    بازم می 
  ☺ !مواظب باشین!  ساعت دو ساعت رفته جلو، اینترنت نشستميساعت پا و فقط نیم! ساعت رفته جلو نیم

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7

  کاشـان که در روستایی نزدیـک شـهرمان    (خود من توي دوران کنکور جز براي دیدن مادربزرگم          . دانم حقیقتش نمی  :پاسخ
ام سـفر کـردن    یهـاي زنـدگ   ترین عالقه که از بزرگ درصورتی. نیازش را پیدا نکردم که از شهر خارج شوم) کند زندگی می 

  ! همین.کردن را دارد یا نه نیاز سفر تو دوران کنکوره که آیا و ببینههرکس به عقل خود رجوع کن. است
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  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8

هـایی   نترنت تونـستم مقالـه  زدن توي همین ای من هیچ وقت مشاور نداشتم؛ اما با چرخ    ! بستگی به مشاورش دارد خب     :پاسخ
  )! است»خشت اول« قسمت ، به نظر منهاي نشر دریافت که بهترین قسمتش، مثل مقاله(خیلی خوب براي کنکور پیدا کنم 

  !)در ضمن بهترین مشاور هرکس خود آدمه. (کنین اما اگر توانستید یک مشاور خوب پیدا کنین، خیلی پیشرفت می

  کنید؟  را مثبت ارزیابی می...) آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و (آیا شرکت در اردوهاي مطالعاتی   -9

  !کدوم از اینا رو نرفتم  هیچ☺! کنین دونم در مورد چی صحبت می  نمیالًاص :پاسخ

اسـت؟   تان در رسیدن به موفقیت کنـونی تأثیرگـذار بـوده    ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ها، بازي آیا به نظر شما آموزش      -10
   ن؟کدامشا

  ☺ !خور بود ام، ماریو قارچ آخه تموم بازي دوران بچگی! دانم نمی :پاسخ

بستم و خودم را  شدم، چشمانم را می هر موقع که کمی از درس خسته می. هایم، چرا، خیلی به من کمک کرد  اما رویاپردازي 
گفتم که اگر کنکور   با خودم می!دادم می به کنکور ربطش !!بی هوا -رسیدن به این آرزو را . ام دیدم که به آرزویم رسیده      می

  !شد که انگیزه را دوباره بازساري کنم همین باعث می! رسم رو خوب بدم، به این آرزوم می

  است؟  گیري داشته  در موفقیت شما تأثیر چشمها کتاب و خواندن کدام دبیرانآموزش کدام هاي عمومی،  در درس   -11
  

هـاي    که همـان کتـاب  ؛ مجازي دکتر هامون سبطی يها کالس!  هیچ که نه   شسترا....!هیچ: کالس
  ☺ !غلطشان هستن بی

بان فارسی، امال و لغت، همـایش زبـان و    تناسب مفهومی، ز  ،هاي دکتر سبطی    تمامی کتاب  :کتاب  زبان و ادبیات فارسی
اي دکتـر در تارنمـاي نـشر     هـاي دوره  هـا و تـست      جلد اول و دوم، و تمامی مقاله       ادبیات فارسی 

  !دریافت
هاي عربی معلم مدرسمان بود؛ جنـاب        هاي کنکوري مدرسمان، کالس    جزء معدود کالس  : کالس

کتاب عربی مبین نوشته آقاي صحیحی و آقـاي دادار، و کتـاب درك مطلـب عربـی بـه               : کتاب  زبان عربی  ! کار بلدترین معلم دنیا!آقاي صحیحی
  همین سادگی از انتشارات گاج

  !هیچ: کالس
  دین و زندگی

   کتاب طوسی گاج:کتاب

  !هیچ: کالس
براي زبان انگلیسی عمومی فقط و فقط تست کار کردم، چون زبـانم از قبـل خـوب          ! (هیچ: کتاب  زبان انگلیسی

  !)بود
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 است؟  موفقیت شما نقش مهمی داشتهها در ها یا کتاب هاي اختصاصی، کدام کالس در درس   -12
  

  !هیچ: کالس

  زبان اختصاصی
هـاي آبـی تـست کـانون،      ، کتاب)جلد آبی( کلمه، کتاب گرامر این یوس      504: يها کتاب: کتاب

چون زبان تخصصی منبع خاص ندارد، هرگونه کـه بـود زبـانم را     . (گرامر کاربردي شهاب اناري   
بـا  (نـدن، فـیلم و سـریال زبـان اصـلی دیـدن       ابا رمان و داستان انگلیـسی خو  . (کردم  تقویت می 

  ...) یسی گوش دادن وآهنگ انگل!) زیرنویس انگلیسی
  

  هایی دارید؟ براي افزایش آمادگی ذهنی و روحی در روز کنکور چه سفارش   -13

هایتـان بـه عنـوان یـه کنکـور واقعـی        باشید، با هر کدام از آزمون ازحد نداشته خواید روز کنکور استرس بیش     اگر می  :پاسـخ 
 ☺!! ابزاري کنیني   تونین از استرستون استفاده    نین و می  ک تون غلبه می    کم و به مرور به استرس      جوري کم  این! برخورد کنین 

 همون مـداد و  مثالً.  انجام ندینيدادید، از خواب بلند شید و هیچ کار جدید هایی که می روز کنکور هم مانند تمامی آزمون  
  !پاك کنی که همیشه داشتین رو بردارین، و هیچ کار عجیب غریبی انجام ندین

کالس اجتماعی ي شخصی، فشار خانواده، مشورت با دیگران،  عالقه(اي انتخاب کردید؟   بر چه پایه   تان را   ي دانشگاهی   رشته   -14
 ...)و ! و حرف مردم

  .من خیلی به خوندن شاهکارهاي ادبی جهان به زبان اصلی عالقه دارم!  شخصیي فقط و فقط عالقه :پاسخ

  کنید؟  آیا به همان شکل عمل می) ي قبلی  رتبهبا همان(شود  بار دیگر فرصت انتخاب رشته داده اگر به شما یک   -15

  !آره :پاسخ

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16

  K! نرفتم هنوز :پاسخ

  است؟ آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17
  K :پاسخ

  اي دارید؟ ي تحصیل در خارج از کشور برنامه آیا براي ادامه    -18

  ☺!  برنامه نه، اما عالقه خیلی:پاسخ

  !کنم طالعات در این زمینه کسب میتر ا وقتی برم دانشگاه خیلی بیش

  چرا؟؟ )جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19

دانم که اگر فقـط   اما می.. .  .یس، نیویورك وهایم زندگی در شهرهاي بزرگ جهان است، مثل پار   ترین آرزو   از بزرگ  :پاسـخ 
  L!!  تنگ خواهدشد زیبایمجاها بمانم دلم براي ایران براي دو ماه آن
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 ! اند جا آمده ها که به دنبال راز پیروزي شما تا این  کوچک براي این بچهی سؤال آخر، یک راهنمای و به جاي   -20

خـواهم را    دلي به پیروزي، ایمان نداشتم و همین باعث شـد کـه رتبـه    من  ! ي رازي ندارد جز ایمان به پیروزي      پیروز :پاسخ
  !ایش خواهیدکرد و مطمئن باشین که پیروز خواهیدشدبر باشد، تمام تالشتان را تان واقعی ایماناگر ! دست نیاورم هب

  !موفق باشین

مـنم شـاگرد    ☺ !ان ایـشون  زه نه، خیلی هم بـام !؟ن خشک ونمگه خود دکتر سبطی توي کتاباش     !  رسمی ننوشتم  هببخشید اگ 
  !ایشونم خب

کنن، از صـمیم دلـم     دریافت فعالیت مینظیر   بی که توي نشر   ین دارم از دکتر هامون سبطی و تمامی کسا        تدوس: پی نوشت 
  ! !تشکر کنم

! ینکنم، اگه دوس دارین یه سر به من بزن  زبان کمک میهاي منحصراً بچهبه  من یه وبالگ کوچیک دارم که       : نوشت دو   پی
 com.blogfa.stateofgrace.www: این آدرس وبالگمه

  !ممنون



١٣٩٢اعالم نتايج اولیه کنکور سراسري سال 

 .به تذکرات و توضیحات ارائه شده در کارنامه به دقت توجه فرمايید
  براي مطالعه توضیحات کارنامه اينجا را کلیک نمايید

  اقدامسیستم اينترنتي ارسال درخواستاز طريق  ٢۵/٠۵/٩٢ضمن توجه به توضیحات مربوط به کارنامه در صورت ھر گونه سوال ؛ الزم است حداکثر تا تاريخ  :تذکر
 . بديھي است به درخواستھايي که پس از مھلت تعیین شده يا روشھاي ديگر ارسال شود ھیچگونه پاسخي داده نخواھد شد. نمايید 

 اطالعات ثبت نامي و آزموني :

در گروه ھنر صورت مي پذيرد، مي "صرفٌا بر اساس سوابق تحصیلي"داوطلب گرامي در صورتي که مايل به انتخاب رشته محلھايي که گزينش آنھا 
باشید،الزم است در زمان انتخاب رشته نسبت به پرداخت ھزينه مربوطه از طريق سايت سازمان و دريافت کارت اعتباري مربوطه اقدام و پس از ثبت 

 اطالعات در فرم انتخاب رشته ، نسبت به انتخاب اينگونه رشته محل ھا اقدام نمايید 

 

سھمیه زبان خارجي دين سال 
تولد

شماره شناسنامه جنس نام خانوادگي و نام شماره 
پرونده

٢منطقه  انگلیسي اسالم ٧۴ ١٢۵٠٣٨٨٢٣۶ مرد اقبالي بیدگلي محمدحسین ٣٠٧٧٣۶٢

کد منطقه اخذ 
ديپلم  کد دانش آموزي  سال اخذ ديپلم  کد ديپلم عنوان ديپلم

معدل کتبي 
ديپلم معلولیت

١٧۶٩ ١٨١٩٧٧٧٠٢ ٩١ ١٢ ادبیات وعلوم 
انساني

١۶/٨٣
---- 
---- 
----

قطب بومي
ناحیه 
بومي استان بومي محل تولد  محل اخذ سال ماقبل ديپلم محل اخذ ديپلم

محل اخذ مدرک پیش 
دانشگاھي 

چھار سه اصفھان  مركزي||كاشان||اصفھان مركزي||كاشان||اصفھان مركزي||كاشان||اصفھان مركزي||كاشان||اصفھان

 اعالم عالقه مندي بر اساس تقاضانامه:
 

غیر انتفاعي ، پیام نورآموزگارکارمندي

خیرخیر---

  وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره ھاي مختلف ھر يک از گروھھاي آزمايشي:

 رشته ھاي پیام نور
 و غیرانتفاعي

پذيرش صرفا بر(  
 اساس سوابق

)تحصیلي

 رشته ھاي پیام نور
 و غیرانتفاعي

پذيرش بر اساس(  
 کنکور و سوابق

)تحصیلي   

 دانشگاه فرھنگیان
مراکز تربیت معلم(  

)سابق
ويژه فرھنگیان

 نیمه حضوري و مجازي
روزانه و شبانه و بین الملل گروه آزمايشي  شماره داوطلبي

**مجاز مجاز ***مجاز غیرمجاز مجاز مجاز علوم انساني 5938552

**مجاز مجاز ***مجاز غیرمجاز مجاز زبانھاي خارجي مجاز 6317826

ھستید :مشمول اعمال سوابق تحصیلي  

مي  ٩٢داوطلب گرامي شما عالقمندي به رشته ھاي پیام نور و غیر انتفاعي ، که گزينش آنھا بر اساس نمره کل آزمون سراسري  : **مجاز
لذا در صورتي که مايل به انتخاب رشته محل ھا از اين دوره ھا . باشید را در زمان ثبت نام اعالم ننموده ايد ولي داراي حداقل نمره مي باشید 

ھستید الزم است در زمان انتخاب رشته نسبت به پرداخت ھزينه مربوطه از طريق سايت سازمان و دريافت کارت اعتباري مربوطه اقدام و پس از 
ضمنا خريد يک کارت ويژه براي اعالم عالقمندي براي .ثبت اطالعات در فرم انتخاب رشته ، نسبت به انتخاب اينگونه رشته محل ھا اقدام نمايید 

 پیام نور ، غیرانتفاعي کافي مي باشد

و دانشگاه شھید رجايي تھران را ) تربیت معلم سابق(داوطلب گرامي شما حداقل نمره الزم جھت انتخاب رشته ھاي دانشگاه فرھنگیان ***مجاز 
 دارا مي باشید

 
از طريق ) تھیه کارت اعتباري(در صورت تمايل به انتخاب از رشته ھاي فوق الذکر الزم است در زمان انتخاب رشته نسبت به پرداخت ھزينه مربوط 

 سايت سازمان اقدام نمايید 

شماره داوطلب :5938552

 

علوم انساني:وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در ھر زير گروه ، گروه آزمايشي 

پنج چھار سه دو يک زير گروه/ رتبه و نمره کل 

2623 2594 2261 2352 1190 نفر  رتبه در سھمیه بین 88162

7051 7024 6214 6386 3288 247313 نفر بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري 

8157 *8098 *8212 8209 9059  نمره کل نھايي

درصد بوده است ٢۵در ھر زير گروه به منزله اين است که سابقه تحصیلي در اين زيرگروه داراي تاثیر مثبت حداکثر * عالمت     

علوم انساني:نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي 

 

 رديف عنوان درس نمره درس
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 82/7 1  زبان و ادبیات فارسي 
 84/0 2  زبان عربي 
 78/7 3  فرھنگ و معارف اسالمي 
 80/0 4  زبان خارجي 
 1/7 امارورياضي   5
 4/5 اقتصاد   6
 27/8 ادبیات فارسي تخصصي   7
 66/7 زبان عربي تخصصي   8
 25/6 تاريخ وجغرافیا   9
 31/7 علوم اجتماعي   10
 17/4 فلسفه ومنطق   11
 21/7 روانشناسي   12

 
 : علوم انساني رتبه کل در سھمیه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره ھاي روزانه و شبانه گروه آزمايشي

): بدون اعمال سھمیه(رتبه کشوري 

٣٧١٠

) دوره ھاي روزانه وشبانه ( آخرين رتبه مجاز در سھمیه   ماکزيمم نمره کل زير گروه ھا رتبه کل در سھمیه

46830 1339 9059

 
 

 شماره :6317826
 داوطلب

 

: زبانھاي خارجيوضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در ھر زير گروه ، گروه آزمايشي 

چھار سه دو يک زير گروه/ رتبه و نمره کل 

77 129 138 16 نفر 38211  رتبه در سھمیه بین

186 338 382 54 نفر 95472 بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري   

10604 *6718 *6718 10959  نمره کل نھايي

درصد بوده است ٢۵در ھر زير گروه به منزله اين است که سابقه تحصیلي در اين زيرگروه داراي تاثیر مثبت حداکثر * عالمت   

 
: زبانھاي خارجينمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي   

نمره  ترتیب عنوان درس

۶۵/۴ زبان و ادبیات فارسي  ١

٨۶/٧ زبان عربي  ٢

٨٠/٠ فرھنگ و معارف اسالمي  ٣

٨٩/۴ زبان خارجي  ۴

٧٧/٧ زبان تخصصي انگلیسي،فرانسه،آلماني  ۵

 
: زبانھاي خارجي رتبه کل در سھمیه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره ھاي روزانه و شبانه گروه آزمايشي

): بدون اعمال سھمیه(رتبه کشوري 

١٠۴
رتبه کل در ماکزيمم نمره کل زير گروه ھا 

) دوره ھاي روزانه وشبانه ( آخرين رتبه مجاز در سھمیه سھمیه 

١٠٩۵٩٣٧١۴٩٠٩

 

 )www.azmoon.org(کد دسترسي براي انتخاب رشته در سايت دانشگاه آزاد اسالمي 

٩١۵١٢۶٣
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