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 ثسوِ تؼبلی

 داًشگاُ ٌّر اصفْاىدکتری،  ًاهِ آزهَى جاهع شیَُ

کِ هطحلِ ی بًزاًطدَی 8/8/1389اهیي خلسِ ضَضای ػبلی ثطًبهِ ضیعی هَضخ  775آییي ًبهِ زٍضُ زکتطی هصَة  7ثط اسبس هبزُ 
ثطای ثالفبصلِ  ثبیس ثجت ضسُ ثبضس، ٍ ًوطات )قبثل قجَل هغبثق آییي ًبهِ زٍضُ زکتطی( آًْبس ٌگصضاًسُ ثبضضا  آهَظضی زٍضُ زکتطی

الظم ثِ شکط است چٌبًچِ زاًطدَیی زض پبیبى ًیوسبل سَم، هتقبضی ضطکت زض اٍلیي  .ضطکت زض آظهَى خبهغ ثجت ًبم ًوبیٌس
زضصس ًوطات )ضبهل کلیِ زضٍس اصلی( هی تَاًس زض آظهَى  80آظهَى خبهغ ثبضس، زض صَضت تبییس استبز ضاٌّوب ٍ کست  حساقل 

کت کٌس، هططٍط ثط آًکِ تب آظهَى خبهغ ثؼسی، ًسجت ثِ ثجت کلیِ ًوطات اقسام ًوبیس؛ زض غیط ایي صَضت قجَلی زض آظهَى ضط
 هٌتفی اػالم ذَاّس ضس.

پژٍّطی، زاًطدَ ثبیس  –ّبی آهَظضی ٍ پژٍّطی زاًطدَ است کِ زض ضیَُ آهَظضی  ثِ هٌظَض احطاظ قبثلیت ،: اضظیبثی خبهغ1هبزُ 
آهَظضی  گطٍُ ثِ اًتربة استبز ضاٌّوب ٍ تصَیت ،سِ زضس اصلیزٍ یب ضبهل  کِ یک آظهَى زض ،زاًطگبُؼبٍى آهَظضی ثب ًظبضت ه

ًفط  سِاستٌجبط زاًطدَ اظ ًظط اسبتیس ضاٌّوب ٍ هطبٍض ٍ  تحلیل ٍ بیس ثِ گًَِ ای ثبضس تب تَاًوٌسیث ،ضطکت کٌس. ایي آظهَى است،
 .ی آغبظ فؼبلیت پژٍّطی سٌدیسُ ضَزثطا ،زاًطگبٍُ تأییس هؼبٍى آهَظضی رصصی تگطٍُ  اػضبی ّیبت ػلوی ثب پیطٌْبز

ثبضس. زاًطدَیی کِ هیبًگیي  16پژٍّطی زض اضظیبثی خبهغ ًجبیس کوتط اظ  –: هیبًگیي ًوطات زاًطدَ زض ضیَُ آهَظضی 2هبزُ 
ٍ ثب ضػبیت سٌَات هدبظ ثؼسی ًین سبل  پبیبىتب ٍ حساکثط تٌْب یک ثبض زیگط  ،ثبضس 16 کوتط اظ ،اضظیبثی خبهغ ٍی ثطای ثبض اٍل

ثط  ،زض صَضت هطزٍزی زاًطدَ زض آظهَى خبهغ زٍم هی تَاًس زض اضظیبثی خبهغ ضطکت کٌس. ،زٍضُ زکتطیزض آییي ًبهِ تؼییي ضسُ 
ا زض کبضًبهِ یک ًوطُ هدع ثِ صَضتًوطُ آظهَى خبهغ  اظ ازاهِ تحصیل هحطٍم ذَاّس ضس. ،آییي ًبهِ 12هبزُ « ز»اسبس ثٌس 

 .ًساضززاًطدَ ثجت هی گطزز ٍلی زض هیبًگیي کل ًوطات تبثیط 

زاًطدَ ثبیس پس اظ کست ًوطُ ظثبى ذبضخی هغبثق خسٍل ظیط ٍ گصضاًسى کلیِ ٍاحسّبی زضسی زٍضُ زض آظهَى خبهغ : 3هبزُ 
 ضطکت کٌس.

 ط ًوطُ هی ثبضس()اػساز زاذل پطاًتع حساکث آظهَى خبهغ حساقل ًوطُ ظثبى قبثل قجَل زض ظهبى

 آزهَى
UTEPT 

آظهَى ظثبى زاًطگبُ 
 تْطاى

MSRT 

(MCHE) 

(100) 

IELTS 

(10) 

TOEFL TOLIM

O 

(680) 

TELP 

(100) IBT 

(120) 

CBT 

(300) 

PBT 

(677) 

 50 470 470 200 61 5 50 60 حذاقل ًورُ

ضس سبیط ظثبى ّبی قبثل پصیطش ثِ ضطط اضائِ هسضک هؼتجط )هَضز تبییس ٍاحس ظثبى ّبی ذبضخی ازاضُ کل ثَ: 1تجصطُ  
 است:ٍظاضت ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍضی( ثِ ایي ضطح 

 ؛DELF, DALF 50/100 :فطاًسِ

 ،Grundstuffe 3, 50/100; DSH (Deutsche Sprach Hochschuhle) 50/100 آلوبًی

 : هساضک ظثبًی قبثل پصیطش است کِ اػتجبض آى پیص اظ ظهبى ثجت ًبم زاًطدَ زض زٍضُ زکتطی هٌقضی ًطسُ ثبضس.2تجصطُ 
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 ضا اذص ًوبیس. تَاًس زض ّوبى ًیوسبل ٍاحس ضسبلِخبهغ هی  آظهَى: زاًطدَ پس اظ کست ًوطُ قجَلی زض 3جصطُ ت

ضیَُ پژٍّطی ثصَضت قبثل قجَل ٍ غیط قبثل قجَل سٌدیسُ هی ضَز. زض زاًطدَ زض هیعاى پیططفت فؼبلیتْبی پژٍّطی : 4هبزُ 
 زاًطدَ هی تَاًس ثِ فؼبلیت ّبی پژٍّطی ذَز ازاهِ زّس. صَضت احطاظ زضخِ قبثل قجَل اظ سَی کویتِ ضاّجطی، 

: زض ضیَُ پژٍّطی، احطاظ قبثلیت ّبی پژٍّطی زاًطدَ، ثط اسبس ضًٍس پیططفت فؼبلیتْبی پژٍّطی زاًطدَ است 4تجصطُ 
 (.89آییي ًبهِ زکتطی  7کِ زض پبیبى ّط زٍ ًیوسبل تحصیلی اظ سَی کویتِ ضاّجطی سٌدیسُ هی ضَز )هبزُ 

پس اظ ثطگعاضی آظهَى، کتجب ثِ هسیطیت تحصیالت تکویلی زاًطگبُ  یک هبُ: زاًطکسُ ثبیس ًتیدِ آظهَى خبهغ ضا حساکثط تب 5ُ هبز
  اػالم ًوبیس.

ضطکت ًوبیس  ًتَاًس زض آظهَىثِ زالیل هَخِ ٍ ذبضج اظ اضازُ ذَز، پس اظ تؼییي تبضید آظهَى خبهغ، اگط زاًطدَ  :5تجصطُ  
ضَضای تصوین گیطی زض ذصَظ هَخِ ثَزى یب ًجَزى غیجت ثِ ػْسُ  زضج ذَاّس ضس. ٍیضًبهِ زض کب «ضز» ًوطُ

 تحصیالت تکویلی زاًطگبُ است.

تحصیالت تکویلی  ترصصی ضَضایزض ضَضای ترصصی گطٍُ ٍ ثب تصَیت  ثْوي هبٍُ  تیطهبُ: آظهَى خبهغ زٍ ثبض زض سبل 6هبزُ 
زض ًیوسبل چْبضم زض آى  ًیوسبل سَم ٍ یب حساکثطپبیبى تیجی کِ زاًطدَیبى ثتَاًٌس زض ثِ تط ؛ثطگعاض هی گطزز ٍ زاًطگبُ زاًطکسُ

 ضطکت کٌٌس.

)ثب تَخِ ثِ ایٌکِ حساقل ظهبى زٍضُ پژٍّص چْبض ًیوسبل ًوَزُ اًس  ثجت ًبم آظهَى خبهغثطای : زاًطدَیبًی کِ 6تجصطُ 
 ذَز ضا ثِ اتوبم ثطسبًٌس. حساکثط تب پبیبى ًیوسبل پٌدن فطصت زاضًس، آظهَى خبهغ( است

ًفط ثِ ضطح ظیط اًدبم هی  8تب  5ًظط ّیأتی هطکت اظ  ظیطضئیس زاًطکسُ است ٍ ایي آظهَى  ،هسئَل ثطگعاضی آظهَى خبهغ: 7هبزُ 
 ضَز:

 ضاٌّوب )اى(استبز -1

 هطبٍض )اى(استبز -2

تَسظ ضَضای گطٍُ  ،استبز ضاٌّوب کِ زٍ ًفط اظ آًبى پس اظ پیطٌْبز ثب هطتجِ حساقل استبزیبضسِ ًفط ػضَ ّیأت ػلوی  -3
آهَظضی هؼطفی ضسُ ٍ یک ًفط اظ عطف ضَضای تحصیالت تکویلی زاًطکسُ تؼییي هی ضَز. زست کن یک ًفط اظ ّیأت 

 اظ هَسسبت ذبضج اظ زاًطگبُ ثبضس.حتی االهکبى زاٍضاى، ثدع استبز ضاٌّوب ٍ استبز هطبٍض، زاًطیبض ٍ 

َاى ًبظط زض خلسِ آظهَى ثِ ػٌاًتربة ٍ زاًطگبُ ثِ پیطٌْبز هسیط تحصیالت تکویلی : ًوبیٌسُ تحصیالت تکویلی 7 تجصطُ
 خبهغ ضطکت هی کٌس.
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 خیر

 بلِ

+ ارائِ هذرک  درٍس اصلی تکویل فرم درخَاست + دریافت ًورات

 زباى هعتبر

 تاییذ استاد راٌّوا

 بررسی شَرای گرٍُ

؟ییذأت  

 اًتخاب داٍر

 خیر

 بلِ

؟تأییذ  

 تحصیالت تکویلی داًشکذُ

 تحصیالت تکویلی داًشگاُ

  تحصیالت تکویلیاًتخاب ًوایٌذُ 

 ارجاع بِ داًشکذُ

 تعییي زهاى

 برگساری آزهَى

اُ پس از برگساری آزهَىاعالم ًورُ بِ هعاًٍت آهَزشی تا یک ه  
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 * گردش کار آزهَى جاهع *

 ٍ هْلت ّا تاریخ ّای هْن فرایٌذ اًجام آزهَى

* ثطضسی کبضًبهِ زاًطدَ ثِ لحبػ گصضاًیسى کلیِ ٍاحسّبی آهَظضی، ثط اسبس هقطضات زٍضُ زکتطی، 
 زاًطگبُ؛زاًطکسُ ٍ سپس اضسبل آى ثطای زضیبفت هدَظ ثِ تحصیالت تکویلی  تَسظ هسیط گطٍُ ٍ

 * زاضتي کبضًبهِ قجَلی هؼتجط زض آظهَى ظثبى ذبضخی هَضز تبییس تحصیالت تکویلی زاًطگبُ؛

ٍ ضاٌّوب، تبییس استبز)اى( زاًطدَ، ثب  ( تَسظ1ضوبضُ  کبضثطگخبهغ )آظهَى  آهبزگی کبضثطگ* تکویل 
 طٍُ آهَظضی؛تحَیل آى ثِ گ

ضَضای گطٍُ آهَظضی ٍ پیطٌْبز اػضبی ّیأت زاٍضاى ٍ تبضید آظهَى خبهغ زض  * ثطضسی ضطایظ زاًطدَ زض
 صَضت تأییس تقبضبی اخبظُ ضطکت زض آظهَى؛

تأییس ضسُ زض آظهَى خبهغ ّوطاُ ثب لیست اسبهی ّیأت زاٍضاى پیطٌْبزی حساقل سِ  کبضثطگ* اضسبل 
 ى ثِ زاًطکسُ.ّفتِ پیص اظ ثطگعاضی آظهَ

* ثطضسی ضطایظ زاًطدَ ثطای ضطکت زض آظهَى خبهغ تَسظ هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ ٍ تأییس )یب ضز( 
زاًطکسُ؛ آى زض ضَضای آهَظضی یب تحصیالت تکویلی  

 * اػالم لیست اسبهی ّیأت زاٍضاى ٍ تبضید ثطگعاضی آظهَى خبهغ تَسظ ضَضای آهَظضی زاًطکسُ؛
زاًطگبُ زض آظهَى خبهغ زض صَضت صسٍض هدَظ ضطکت زض آظهَى  یلیتکو التیتحص ٌسُیًوب يیی* تؼ
 خبهغ؛

 پس اظ پبیبى هطحلِ آهَظضی
 پٌدنًیوسبل تب پبیبى حساکثط 

 تحصیلی

اػالم ثطًبهِ ظهبى ثٌسی آظهَى خبهغ، ّوطاُ ثب تقبضبی تأییس ضسُ، اظ عطف زاًطکسُ ثِ هسیطیت  *
 (.1ثطگعاضی آظهَى خبهغ، فطم ضوبضُ زضذَاست کبضثطگتحصیالت تکویلی زاًطگبُ )

 هبُ ثْويًیوسبل اٍل: 
 هبُتیط ًیوسبل زٍم: 

 ؛آظهَى خبهغ اظ سَی زاًطکسُ ثِ ازاضُ تحصیالت تکویلی ّبی زضٍس اػالم ًوطُ* 
( تَسظ هسیط گطٍُ ٍ هؼبًٍت آهَظضی ٍ تحصیالت 2ضوبضُ  کبضثطگ* تکویل صَضت خلسِ آظهَى خبهغ )

 تکویلی زاًطکسُ.
 یک هبُ پس اظ آظهَىثط حساک

زض ضَضای تحصیالت تکویلی  آظهَى خبهغٍ تبییس صحت فطایٌس ثطگعاضی ٍ گعاضش ًتیدِ * ثطضسی 
 زاًطگبُ؛
 ؛تحصیالت تکویلیهسیط زاًطدَ تَسظ ًوطُ ی * اػالم 

 * ثجت ًوطُ آظهَى زض سبهبًِ آهَظش زاًطگبُ تَسظ تحصیالت تکویلی زاًطگبُ؛
 زض ًیوسبل ثؼس اًطدَ زض اٍلیي آظهَى خبهغ، آظهَى هدسز تٌْب ثطای یک ثبض* زض صَضت ػسم هَفقیت ز

آییي ًبهِ زکتطی( اظ « ز»ثٌس  12زاًطدَ زض آظهَى زٍم )هبزُ ػسم هَفقیت  ٍ زض صَضت اًدبم هی ضَز
 تحصیل هحطٍم ذَاّس ضس.

بهغ ًگطزز، زاًطگبُ * چٌبًچِ زاًطدَ حساکثط تب پبیبى ًیوسبل پٌدن هَفق ثِ کست ًوطُ قجَلی آظهَى خ
 ّیچگًَِ هسبػستی زض ذصَظ توسیس سٌَات آهَظضی هدبظ تؼییي ضسُ زض آییي ًبهِ ًرَاّس زاضت.

 فطٍضزیي هبًُیوسبل اٍل: 
 هبُضْطیَضًیوسبل زٍم: 

  

ثِ تصَیت کبض گطزش  ًحٍَُ  )فطم اػالم آهبزگی ثطای آظهَى خبهغ(کبضثطگ  یکتجصطُ ثِ ّوطاُ  7هبزُ ٍ  7ایي آییي ًبهِ زض 
 قبثل اخطاء است.ثِ ثؼس  93 هْط ٍضٍزی ضسیس ٍ ثطای زاًطدَیبى
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 لیست عَاهل اجرایی برگساری آزهَى جاهع ٍ ٍظایف آًْا بِ تفکیک:

 هسئَلیت زض ثطگعاضی آظهَى خبهغ ػٌَاى سبظهبًی

تحصیالت  هسیط
 تکویلی

تطم آهَظضی زاًطکسُ( ثطای ضطکت زض )اضسبلی اظ عطف هؼبٍى هح اػالم آهبزگی زاًطدَ کبضثطگپس اظ زضیبفت  -1
 آظهَى خبهغ ٍ ثطضسی پطًٍسُ زاًطدَ هدَظ الظم ثطای ضطکت زاًطدَ ضا صبزض ًوبیس.

 ًوبیٌسُ تحصیالت تکویلی ثطای ًظبضت ثط ًحَُ ثطگعاضی آظهَى خبهغ ضا تؼییي ٍ هؼطفی ًوبیس. -2

ًسجت ثِ اػالم ًتیدِ آظهَى خبهغ ثِ  پس اظ پبیبى ثطگعاضی آظهَى ٍ زضیبفت گعاضش ًوبیٌسُ تحصیالت تکویلی -3
 زاًطکسُ ٍ زاًطدَ اقسام ًوبیس.

 زاًطکسُ ضئیس

 هسئَلیت ثطگعاضی آظهَى ثِ ػْسُ ضئیس هحتطم زاًطکسُ است؛ -1

زض ظهبى ثطگعاضی آظهَى خبهغ، ضئیس هحتطم زاًطکسُ ضوي ّوبٌّگی ثب ػَاهل اخطایی ثط ثطگعاضی هغلَة  -2
 هی کٌس؛ آظهَى خبهغ )کتجی ٍ ضفبّی( ًظبضت

ثب پبیبى یبفتي ّط هطحلِ اظ آظهَى خبهغ ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت آهَظضی ٍ ًوبیٌسُ تحصیالت تکویلی صَضتدلسِ  -3
 ّبی هطثَعِ ضا تٌظین ٍ ثِ تبییس گیطًسگبى آظهَى هی ضسبًس؛

 ًتبیح آظهَى ضا خْت ثطضسی ٍ اػالم ثِ زاًطدَ زض اذتیبض تحصیالت تکویلی زاًطگبُ قطاض هی زّس. -4

آهَظضی  ىهؼبٍ
 زاًطکسُ

ًسجت ثِ هؼطفی، تکویل ٍ اضسبل هسضک زاًطدَیبى هتقبضی ثِ تحصیالت تکویلی قجل اظ ثطگعاضی آظهَى  -1
 زاًطگبُ خْت گطفتي هدَظ اقسام ًوبیس؛

ثب ّوبٌّگی هسیط گطٍُ آهَظضی ًسجت ثِ اعالع ضسبًی ثِ زاًطدَیبى هدبظ ثِ ضطکت زض آظهَى خبهغ اقسام  -2
 ًوبیس؛

سیط گطٍُ آهَظضی، کبضگطٍُ عطح سؤال زض گطٍُ آهَظضی ضا ثِ تحصیالت تکویلی زاًطگبُ هؼطفی ثب ّوبٌّگی ه -3
 ٍ ًسجت ثِ ّوبٌّگی خْت زضیبفت سؤال ٍ زػَت اظ اسبتیس هسػَ اقسام ًوبیس؛

)اسبتیس زاذل ٍ ذبضج( آظهَى ًسجت ثِ تکثیط ٍ ًظبضت ثط ثطگعاضی هٌبست  یپس اظ گطزآٍضی ٍ تٌظین سؤال ّب -4
 ؛اقسام ًوبیسآظهَى 

 زض تٌظین صَضتدلسِ ّبی آظهَى تَسظ ًوبیٌسُ تحصیالت تکویلی ٍ ًظبضت ضئیس زاًطکسُ ّوکبضی ًوبیس. -5

کبضضٌبس گطٍُ ثب 
 ّوکبضی هؼبٍى

 هبلی-ازاضی

قجل اظ ثطگعاضی آظهَى ثب ّوبٌّگی ثب هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ ًسجت ثِ ّوبٌّگی الظم خْت زػَت ٍ تبهیي  -1
بتیس هسػَ، تبهیي هکبى هٌبست خْت ثطگعاضی آظهَى، تکثیط سؤال ّبی آظهَى، تبهیي ٍسیلِ آهس ٍ ضس اس

 .هقسهبت پصیطایی اظ هوتحٌیي ٍ زاًطدَیبى ضطکت کٌٌسُ زض آظهَى، اقسام ًوبیس

هقسهبت الظم ثطای پطزاذت حق العحوِ ػَاهل ضطکت کٌٌسُ زض آظهَى خبهغ ثط اسبس زستَضالؼول ّبی هصَة  -2
 ضا فطاّن ًوبیس.

 هسیط گطٍُ آهَظضی

هسیط گطٍُ آهَظضی هسئَل ّوبٌّگی اسبتیس هحتطم گطٍُ ٍ تؼییي کبضگطٍُ ّبی عطح سؤال، هؼطفی اسبتیس هسػَ  -1
ثِ هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ، ّوبٌّگی خْت اضسبل سؤال ّبی زاذل ٍ ذبضج اظ زاًطگبُ ثطای هؼبًٍت هحتطم 

طای خلسِ آظهَى کتجی ٍ ًظبضت ثط ثطگعاضی هغلَة آهَظضی زاًطکسُ، ّوبٌّگی خْت تبهیي هطاقجیي الظم ث
 آظهَى هی ثبضس؛

هسیط گطٍُ آهَظضی ًسجت ثِ اعالع ضسبًی ثِ زاًطدَیبى ثطای ضطکت زض آظهَى خبهغ، اػالم زضٍس اهتحبًی ٍ  -2
طگِ ّبی پبسد ًبهِ ثِ ًوبیٌسُ تؼییي ظهبى ثٌسی پبسد ثِ سؤال ّبی زضس ّب زض آظهَى، ًظبضت ثط تحَیل ث

 ًوبیس.هی ت تکویلی ٍ تؼییي کبضگطٍُ ّبی تصحی  ثطگِ ّبی پبسد ًبهِ اقسام یالتحص

ًوبیٌسُ تحصیالت 
 تکویلی

 ؛هدَظ زض خلسِ آظهَى کتجی ٍ ضفبّیًظبضت ثط حضَض زاًطدَیبى زاضای  -1

هسئَلیت ًظبضت ثط چگًَگی ثطگعاضی آظهَى کتجی، ضبهل ثطگعاضی زض ظهبى هقطض، تَظیغ هٌبست ثطگِ ّبی  -2
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 ثط ػْسُ ًوبیٌسُ تحصیالت تکویلی؛ ٍ ... آظهَى 

پس اظ پبیبى ظهبى آظهَى ّط گطزآٍضی ٍ ثبیگبًی ثطگِ ّبی پبسد ًبهِ ثب ًظبضت ًوبیٌسُ تحصیالت تکویلی  -3
 ّبی اهتحبًی؛ ثطگِزضس ٍ ّوچٌیي پس اظ تصحی  

ظین صَضت ًوبیٌسُ تحصیالت تکویلی هسئَل خوغ ثٌسی ًوطُ ّبی زضس ّبی هرتلف زض آظهَى کتجی ٍ تٌ -4
 خلسِ ّبی آظهَى کتجی ٍ ضفبّی زض حضَض هسئَل آظهَى ٍ هؼبٍى آهَظضی ٍ تحصیالت تکویلی است؛

یبى آظهَى ثِ تحصیالت تکویلی پس اظ پبٍ گعاضش کتجی  ثطگعاضی آظهَىچگًَگی ثِ اضسبل هساضک هطثَط  -5
 زاًطگبُ ٍ تٌظین صَضت خلسِ ّب؛

 ًظبضت ثط حسي اخطای خلسِ آظهَى ضفبّی. -6

بز ضاٌّوب، استبز است
هطبٍض ٍ استبزاى 
هسػَ زاذلی ٍ 

 ذبضخی

ؼی ضا ثطای آظهَى هٌبث استبز ضاٌّوب ٍ استبز هطبٍض قجل اظ ثطگعاضی آظهَى ٍ ثب ّوبٌّگی ٍ تأییس ضَضای گطٍُ -1
  پیطٌْبز زازُ ٍ عطاح سَاالت حساکثط یک زضس ذَاّس ثَز.

اهتحبًی ٍ تحَیل آًْب ثِ ًوبیٌسُ تحصیالت ًسجت ثِ تصحی  ثطگِ ّبی ضرصب  ،عطاحبى سؤالّط یک اظ  -2
 تکویلی اقسام هی ًوبیس.

تَخِ: زض صَضتی کِ هؼبٍى آهَظضی یب ّطیک اظ ػَاهل اخطایی آظهَى اظ هوتحٌیي ّستٌس یب زاًطدَی آًْب زض آظهَى خبهغ ضطکت 
 بٌّگی ضئیس زاًطکسُ هؼطفی کٌس.ثب ّو ،پیص اظ ثطگعاضی آظهَى ًوبیٌسُ ای ضا ثطای اًدبم ٍظبیف هحَلِ زاضز، الظم است

 
 
 
 
 
 

 هذیریت تحصیالت تکویلی داًشگاُ

 

 


