
 

  لغایت /26/7 متقاضیان می توانند  از مورخ  جهت ثبت نام به مراکز و واحدهای تابعه استان مراجعه 24/8/95 95

لیست رشته محل های قابل انتخاب، در انتهای همین اطالعیه به تفکیک مراکز جهت مشاهده درج  نمایند.

 گردیده است.

  يا( چهارساله دوره) قديم نظام متوسطه كامل ديپلم مدرك داراي31/6/95 تاريخ تا حداكثر بايست مي متقاضيان كليه -1

 .باشند بوده( ديپلم فوق) كارداني يا و دانشگاهي پيش

: تبصره از دسته آن تقاضا، مورد آموزشي مركز سوي از 1395-96 تحصيلي سال دوم نيمسال براي كالس تشكيل امكان صورت در

 هاي رشته يا و رشته در توانند مي گردند، كارداني يا و دانشگاهي پيش مدرك اخذ به موفق 33/13/95 تاريخ تا حداكثر كه داوطلباني

 .شوند متقاضي مربوط تحصيلي

 103.333 مبلغ پرداخت به نسبت نام ثبت هزينه بابت مربوط، آموزشي مركز طريق از نام ثبت زمان در بايست مي داوطلبان كليه -2

 .نمايند اقدام سازمان سايت در الكترونيكي پرداخت سيستم طريق از ريال( هزار هشتاد و يكصد)

 داوطلب نام ثبت صورت در است بديهي. شود متقاضي محل كدرشته يك و آزمايشي گروه يك در تواند مي منحصراً داوطلب هر -3

 .شد خواهد حذف محل دو هر شدگان پذيرفته اطالعات بانك در وي اطالعات مؤسسه، دو در يا و كدرشته دو در

 و دقت خود عالقه مورد كدرشته خصوص در آموزشي مركز طريق از مربوط سامانه در اطالعات  ثبت زمان در بايست مي داوطلبان -4

 .نيست تعويض يا و تغيير قابل داوطلبان براي شده ثبت محل كدرشته ثبت، از پس است بديهي. آورند بعمل را الزم توجه

 ادامه براي منعي وظيفه نظام نظر از دانشجو، پذيرش از مرحله اين در شركت و نام ثبت زمان در بايست مي «مرد» متقاضيان كليه -5

 .باشند نداشته تحصيل

 و شوند مي تلقي( اند داشته مراجعه آن به كه آموزشي واحد يا و مركز در) مشروط شده پذيرفته عنوان به افراد نام، ثبت انجام از پس -6

 .بود خواهد مشروط بصورت سازمان اين نهايي تاييد زمان تا آنان تحصيل به شروع

 :نیاز مورد مدارك

 .پرورش آموزش سازمان يا دبيرستان مهر به ممهور و امضاء با قديم نظام چهارساله ديپلم تحصيلي مدرك گواهي يا و اصل -1



 .پرورش آموزش سازمان يا دبيرستان مهر به ممهور و امضاء با جديد نظام ديپلم تحصيلي مدرك گواهي يا و اصل -2

 .پرورش آموزش سازمان يا دبيرستان مهر به ممهور و امضاء با دانشگاهي پيش مدرك گواهي يا و اصل -3

 .باشند مي دانشگاهي پيش مدرك فاقد كه جديد نظام ديپلم مدرك دارندگان از دسته آن براي كارداني مدرك اخذ گواهي -4

 .آن صفحات از كپي برگ 2 و شناسنامه اصل -5

 .آن از كپي برگ 2 و ملي كارت اصل -6

 .جاري سال در شده تهيه 3×4 عكس قطعه شش -7

 .مشمول برادران براي وظيفه نظام مدرك -0

 «دولت خدمات پيشخوان دفاتر» به خود دانشگاهي پيش گواهي يا و قديم نظام ديپلم تصوير همراه به بايست مي شدگان پذيرفته كليه

 در را آن رسيد و نمايند درخواست را خود تحصيل محل پرورش و  آموزش اداره از( تحصيلي ارزش) تحصيلي  تائيديه و مراجعه

 دانشگاه در را خود تحصيل محل آموزشي واحد يا مركز و رشته  نام حتماً شدگان پذيرفته كليه. دهند ارائه دانشگاه به نام ثبت زمان

 .نمايند اعالم «دولت خدمات پيشخوان دفاتر» فرم در نور پيام

 لیست رشته محلهای قابل انتخاب توسط داوطلب

 رشته استان / مرکز کد رشته

 اقتصادکشاورزی مرکزتربت حیدریه 88011

 پژوهشگری اجتماعی مرکزتربت حیدریه 89788

 ترویج واموزش کشاورزی مرکزتربت حیدریه 89871

 ه اجتماعیتعاون ورفا مرکزتربت حیدریه 89100

 جغرافیا مرکزتربت حیدریه 89108

 حسابداری مرکزتربت حیدریه 88011

 حقوق مرکزتربت حیدریه 89101

 حقوق مرکزتربت حیدریه 89101

 روانشناسی مرکزتربت حیدریه 88017

 ریاضیات وکاربردها مرکزتربت حیدریه 89551

 زبان وادبیات فارسی مرکزتربت حیدریه 89101

 زیست شناسی تربت حیدریهمرکز 89875

 زیست شناسی گیاهی مرکزتربت حیدریه 89879

 شیمی محض مرکزتربت حیدریه 89871



 شیمی کاربردی مرکزتربت حیدریه 88018

 علم اطالعات ودانش شناسی مرکزتربت حیدریه 88080

 علوم اقتصادی مرکزتربت حیدریه 88088

 علوم تربیتی مرکزتربت حیدریه 89105

 علوم سیاسی مرکزتربت حیدریه 89109

 علوم ورزشی مرکزتربت حیدریه 88081

 علوم ومهندسی اب مرکزتربت حیدریه 89555

 علوم ومهندسی محیطزیست مرکزتربت حیدریه 89877

 فقه ومبانی حقوق اسالمی مرکزتربت حیدریه 89107

 مترجمی زبان انگلیسی مرکزتربت حیدریه 81197

 مدیریت بازرگانی مرکزتربت حیدریه 88081

 مدیریت بازرگانی مرکزتربت حیدریه 88087

 مدیریت جهانگردی مرکزتربت حیدریه 88085

 مدیریت دولتی مرکزتربت حیدریه 88089

 مدیریت صنعتی مرکزتربت حیدریه 88081

 مهندسی علوم دامی مرکزتربت حیدریه 89871

 مهندسی کامپیوتر مرکزتربت حیدریه 89559

 اقتصادکشاورزی زسبزوارمرک 88800

 پژوهشگری اجتماعی مرکزسبزوار 89108

 ترویج واموزش کشاورزی مرکزسبزوار 89878

 تعاون ورفاه اجتماعی مرکزسبزوار 89180

 جغرافیا مرکزسبزوار 89188

 حسابداری مرکزسبزوار 88081

 حقوق مرکزسبزوار 89101

 روانشناسی مرکزسبزوار 88088

 ریاضیات وکاربردها مرکزسبزوار 89551

 زبان وادبیات انگلیسی مرکزسبزوار 81191

 زبان وادبیات فارسی مرکزسبزوار 89181

 زمین شناسی مرکزسبزوار 89810

 زیست شناسی مرکزسبزوار 89818

 شیمی کاربردی مرکزسبزوار 88808

 علم اطالعات ودانش شناسی مرکزسبزوار 88801

 علوم اقتصادی مرکزسبزوار 88801



 علوم تربیتی مرکزسبزوار 89185

 علوم سیاسی مرکزسبزوار 89189

 علوم قران وحدیث مرکزسبزوار 89181

 علوم ومهندسی محیطزیست مرکزسبزوار 89811

 فقه ومبانی حقوق اسالمی مرکزسبزوار 89187

 مترجمی زبان انگلیسی مرکزسبزوار 81198

 مدیریت بازرگانی مرکزسبزوار 88805

 مدیریت جهانگردی زسبزوارمرک 88809

 مدیریت دولتی مرکزسبزوار 88801

 مهندسی صنایع مرکزسبزوار 89558

 مهندسی کامپیوتر مرکزسبزوار 89590

 ادیان وعرفان مرکزفریمان 89110

 اقتصادکشاورزی مرکزفریمان 88801

 تاریخ وتمدن ملل اسالمی مرکزفریمان 89118

 جغرافیا مرکزفریمان 89111

 حسابداری مرکزفریمان 88808

 حقوق مرکزفریمان 89188

 روانشناسی مرکزفریمان 88807

 زبان وادبیات عربی مرکزفریمان 89111

 شیمی محض مرکزفریمان 89811

 شیمی کاربردی مرکزفریمان 88880

 علوم اقتصادی مرکزفریمان 88888

 علوم تربیتی مرکزفریمان 89119

 حقوق اسالمیفقه ومبانی  مرکزفریمان 89117

 فیزیک مرکزفریمان 89595

 مدیریت بازرگانی مرکزفریمان 88881

 مدیریت جهانگردی مرکزفریمان 88881

 مدیریت صنعتی مرکزفریمان 88885

 مهندسی صنایع مرکزفریمان 89599

 مهندسی علوم دامی مرکزفریمان 89815

 مهندسی کامپیوتر مرکزفریمان 89591

 وکاربردهاامار مرکزقوچان 89591

 جغرافیا مرکزقوچان 89118



 حسابداری مرکزقوچان 88889

 حقوق مرکزقوچان 89111

 روانشناسی مرکزقوچان 88881

 زبان وادبیات انگلیسی مرکزقوچان 81110

 زمین شناسی مرکزقوچان 89819

 صنایع دستی مرکزقوچان 81110

 طراحی پارچه مرکزقوچان 81118

 قتصادیعلوم ا مرکزقوچان 88887

 علوم تربیتی مرکزقوچان 89111

 علوم سیاسی مرکزقوچان 89115

 علوم قران وحدیث مرکزقوچان 89119

 علوم ومهندسی محیطزیست مرکزقوچان 89811

 علوم کامپیوتر مرکزقوچان 89510

 فقه ومبانی حقوق اسالمی مرکزقوچان 89111

 فیزیک مرکزقوچان 89518

 زرگانیمدیریت با مرکزقوچان 88881

 مدیریت جهانگردی مرکزقوچان 88888

 مدیریت صنعتی مرکزقوچان 88810

 مهندسی صنایع مرکزقوچان 89511

 مهندسی علوم دامی مرکزقوچان 89817

 مهندسی کامپیوتر مرکزقوچان 89511

 پژوهشگری اجتماعی مرکزگناباد 89151

 تعاون ورفاه اجتماعی مرکزگناباد 89151

 جغرافیا دمرکزگنابا 89158

 حسابداری مرکزگناباد 88811

 حقوق مرکزگناباد 89190

 روانشناسی مرکزگناباد 88818

 زبان وادبیات انگلیسی مرکزگناباد 81111

 زیست شناسی مرکزگناباد 89818

 زیست شناسی گیاهی مرکزگناباد 89880

 شیمی محض مرکزگناباد 89888

 شیمی کاربردی مرکزگناباد 88810

 علم اطالعات ودانش شناسی مرکزگناباد 88818



 علوم تربیتی مرکزگناباد 89191

 علوم سیاسی مرکزگناباد 89191

 علوم ومهندسی اب مرکزگناباد 89570

 علوم ومهندسی محیطزیست مرکزگناباد 89881

 مترجمی زبان انگلیسی مرکزگناباد 81115

 مدیریت بازرگانی مرکزگناباد 88811

 مدیریت دولتی دمرکزگنابا 88815

 مدیریت صنعتی مرکزگناباد 88819

 مهندسی صنایع مرکزگناباد 89578

 مهندسی معماری مرکزگناباد 89571

 مهندسی کامپیوتر مرکزگناباد 89571

 ادیان وعرفان مرکزمشهد 89191

 اقتصادکشاورزی مرکزمشهد 88855

 اماروکاربردها مرکزمشهد 89575

 اجتماعی پژوهشگری مرکزمشهد 89198

 تاریخ مرکزمشهد 89110

 تاریخ وتمدن ملل اسالمی مرکزمشهد 89118

 ترویج واموزش کشاورزی مرکزمشهد 89881

 تعاون ورفاه اجتماعی مرکزمشهد 89111

 جغرافیا مرکزمشهد 89111

 حسابداری مرکزمشهد 88811

 حقوق مرکزمشهد 89199

 روابطعمومی مرکزمشهد 89115

 روانشناسی مرکزمشهد 88817

 روزنامه نگاری مرکزمشهد 89119

 ریاضیات وکاربردها مرکزمشهد 89579

 زبان وادبیات انگلیسی مرکزمشهد 81119

 زبان وادبیات عربی مرکزمشهد 89111

 زبان وادبیات فارسی مرکزمشهد 89117

 زمین شناسی مرکزمشهد 89881

 زیست شناسی مرکزمشهد 89885

 زیست شناسی گیاهی مرکزمشهد 89888

 شیمی محض مرکزمشهد 89100



 شیمی کاربردی مرکزمشهد 88811

 صنایع دستی مرکزمشهد 81111

 طراحی پارچه مرکزمشهد 81111

 علم اطالعات ودانش شناسی مرکزمشهد 88859

 علوم اقتصادی مرکزمشهد 88818

 علوم تربیتی مرکزمشهد 89191

 علوم سیاسی مرکزمشهد 89111

 علوم قران وحدیث مرکزمشهد 89118

 علوم ورزشی مرکزمشهد 88851

 علوم ومهندسی اب مرکزمشهد 89577

 علوم ومهندسی صنایع غذایی  مرکزمشهد 89889

 علوم ومهندسی محیطزیست مرکزمشهد 89881

 علوم کامپیوتر مرکزمشهد 89571

 فقه ومبانی حقوق اسالمی مرکزمشهد 89197

 وکالم اسالمیفلسفه  مرکزمشهد 89170

 فیزیک مرکزمشهد 89571

 مترجمی زبان انگلیسی مرکزمشهد 81111

 مدیریت بازرگانی مرکزمشهد 88850

 مدیریت جهانگردی مرکزمشهد 88858

 مدیریت دولتی مرکزمشهد 88851

 مدیریت صنعتی مرکزمشهد 88851

 مهندسی برق مرکزمشهد 89578

 مهندسی پزشکی مرکزمشهد 89510

 مهندسی پلیمر مرکزمشهد 89518

 مهندسی راه اهن مرکزمشهد 89511

 مهندسی شهرسازی مرکزمشهد 89511

 مهندسی صنایع مرکزمشهد 89515

 مهندسی علوم دامی مرکزمشهد 89887

 مهندسی عمران مرکزمشهد 89519

 مهندسی مدیریت پروژه مرکزمشهد 89517

 مهندسی معماری مرکزمشهد 89511

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مرکزمشهد 89518

 مهندسی مکانیک مرکزمشهد 89580



 مهندسی هوافضا مرکزمشهد 89588

 مهندسی کامپیوتر مرکزمشهد 89511

 هنراسالمی مرکزمشهد 81119

 کتابت ونگارگری مرکزمشهد 81115

 اقتصادکشاورزی مرکزنیشابور 88890

 پژوهشگری اجتماعی مرکزنیشابور 89171

 تاریخ زنیشابورمرک 89171

 تاریخ وتمدن ملل اسالمی مرکزنیشابور 89175

 ترویج واموزش کشاورزی مرکزنیشابور 89108

 تعاون ورفاه اجتماعی مرکزنیشابور 89179

 جغرافیا مرکزنیشابور 89171

 حسابداری مرکزنیشابور 88857

 حقوق مرکزنیشابور 89178

 روانشناسی مرکزنیشابور 88851

 زبان وادبیات انگلیسی یشابورمرکزن 81117

 زبان وادبیات فارسی مرکزنیشابور 89177

 علوم اقتصادی مرکزنیشابور 88898

 علوم تربیتی مرکزنیشابور 89171

 علوم قران وحدیث مرکزنیشابور 89178

 علوم ومهندسی اب مرکزنیشابور 89589

 فقه ومبانی حقوق اسالمی مرکزنیشابور 89110

 مدیریت بازرگانی بورمرکزنیشا 88858

 مدیریت جهانگردی مرکزنیشابور 88891

 مدیریت صنعتی مرکزنیشابور 88891

 مهندسی صنایع مرکزنیشابور 89587

 مهندسی مدیریت پروژه مرکزنیشابور 89588

 مهندسی کامپیوتر مرکزنیشابور 89581

 پژوهشگری اجتماعی مرکزکاشمر 89111

 کشاورزی ترویج واموزش مرکزکاشمر 89811

 تعاون ورفاه اجتماعی مرکزکاشمر 89150

 جغرافیا مرکزکاشمر 89158

 حسابداری مرکزکاشمر 88811

 حقوق مرکزکاشمر 89151



 روانشناسی مرکزکاشمر 88811

 ریاضیات وکاربردها مرکزکاشمر 89519

 زبان وادبیات انگلیسی مرکزکاشمر 81118

 زبان وادبیات فارسی مرکزکاشمر 89151

 علوم اقتصادی مرکزکاشمر 88815

 علوم تربیتی مرکزکاشمر 89155

 علوم ومهندسی اب مرکزکاشمر 89511

 فلسفه وکالم اسالمی مرکزکاشمر 89159

 مترجمی زبان انگلیسی مرکزکاشمر 81111

 مدیریت بازرگانی مرکزکاشمر 88819

 مدیریت جهانگردی مرکزکاشمر 88811

 لتیمدیریت دو مرکزکاشمر 88817

 مهندسی صنایع مرکزکاشمر 89517

 مهندسی کامپیوتر مرکزکاشمر 89511

 پژوهشگری اجتماعی واحدبجستان 89111

 تعاون ورفاه اجتماعی واحدبجستان 89111

 حسابداری واحدبجستان 88891

 حقوق واحدبجستان 89115

 روانشناسی واحدبجستان 88897

 مدیریت بازرگانی واحدبجستان 88891

 مدیریت دولتی واحدبجستان 88898

 مهندسی کامپیوتر واحدبجستان 89908

 حسابداری واحدتایباد 88818

 روانشناسی واحدتایباد 88811

 زبان وادبیات فارسی واحدتایباد 89117

 شیمی کاربردی واحدتایباد 88811

 علوم تربیتی واحدتایباد 89111

 علوم ومهندسی محیطزیست واحدتایباد 89101

 علوم کامپیوتر واحدتایباد 89905

 مدیریت بازرگانی واحدتایباد 88819

 مدیریت دولتی واحدتایباد 88811

 مهندسی کامپیوتر واحدتایباد 89909

 اقتصادکشاورزی واحدتربت جام 88817



 پژوهشگری اجتماعی واحدتربت جام 89118

 تعاون ورفاه اجتماعی واحدتربت جام 89180

 جغرافیا جامواحدتربت  89188

 حسابداری واحدتربت جام 88811

 حقوق واحدتربت جام 89181

 روانشناسی واحدتربت جام 88818

 زبان وادبیات فارسی واحدتربت جام 89181

 زمین شناسی واحدتربت جام 89105

 علوم قران وحدیث واحدتربت جام 89185

 فقه ومبانی حقوق اسالمی واحدتربت جام 89189

 فلسفه وکالم اسالمی تربت جامواحد 89181

 مترجمی زبان انگلیسی واحدتربت جام 81111

 مدیریت بازرگانی واحدتربت جام 88870

 مدیریت جهانگردی واحدتربت جام 88878

 مدیریت صنعتی واحدتربت جام 88871

 مهندسی علوم دامی واحدتربت جام 89109

 حسابداری واحدجغتای 88871

 قحقو واحدجغتای 89187

 روانشناسی واحدجغتای 88875

 مهندسی کامپیوتر واحدجغتای 89901

 تاریخ وتمدن ملل اسالمی نقاب-واحدجوین  89800

 حسابداری نقاب-واحدجوین  88877

 شیمی محض نقاب-واحدجوین  89101

 علوم تربیتی نقاب-واحدجوین  89808

 علوم ومهندسی صنایع غذایی  نقاب-واحدجوین  89107

 علوم ومهندسی محیطزیست نقاب-واحدجوین  89101

 فقه ومبانی حقوق اسالمی نقاب-واحدجوین  89801

 مترجمی زبان انگلیسی نقاب-واحدجوین  81118

 مدیریت بازرگانی نقاب-واحدجوین  88871

 مدیریت دولتی نقاب-واحدجوین  88810

 مدیریت صنعتی نقاب-واحدجوین  88818

 مهندسی علوم دامی نقاب-واحدجوین  89108

 مهندسی مدیریت پروژه نقاب-واحدجوین  89981



 مهندسی کامپیوتر نقاب-واحدجوین  89981

 ادیان وعرفان واحدچناران 89809

 اقتصادکشاورزی واحدچناران 88811

 تاریخ وتمدن ملل اسالمی واحدچناران 89807

 ترویج واموزش کشاورزی واحدچناران 89180

 تعاون ورفاه اجتماعی نواحدچنارا 89801

 جغرافیا واحدچناران 89808

 حسابداری واحدچناران 88811

 حقوق واحدچناران 89805

 علم اطالعات ودانش شناسی واحدچناران 88815

 علوم اقتصادی واحدچناران 88819

 علوم تربیتی واحدچناران 89880

 علوم سیاسی واحدچناران 89888

 ن وحدیثعلوم قرا واحدچناران 89881

 فلسفه وکالم اسالمی واحدچناران 89881

 مترجمی زبان انگلیسی واحدچناران 81170

 مدیریت بازرگانی واحدچناران 88811

 مدیریت جهانگردی واحدچناران 88817

 مدیریت دولتی واحدچناران 88811

 مدیریت صنعتی واحدچناران 88818

 مهندسی صنایع واحدچناران 89989

 مهندسی علوم دامی نارانواحدچ 89188

 مهندسی کامپیوتر واحدچناران 89981

 پژوهشگری اجتماعی واحدخواف 89885

 تعاون ورفاه اجتماعی واحدخواف 89889

 حسابداری واحدخواف 88880

 حقوق واحدخواف 89881

 روانشناسی واحدخواف 88888

 زبان وادبیات فارسی واحدخواف 89887

 اسیزمین شن واحدخواف 89181

 شیمی محض واحدخواف 89181

 شیمی کاربردی واحدخواف 88881

 علوم تربیتی واحدخواف 89881



 فقه ومبانی حقوق اسالمی واحدخواف 89888

 مدیریت بازرگانی واحدخواف 88881

 مدیریت صنعتی واحدخواف 88885

 مهندسی علوم دامی واحدخواف 89185

 مهندسی کامپیوتر واحدخواف 89981

 پژوهشگری اجتماعی واحدداورزن 89810

 حسابداری واحدداورزن 88889

 مدیریت بازرگانی واحدداورزن 88881

 پژوهشگری اجتماعی واحددرگز 89818

 حقوق واحددرگز 89811

 زبان وادبیات عربی واحددرگز 89815

 زبان وادبیات فارسی واحددرگز 89819

 زیست شناسی واحددرگز 89189

 زیست شناسی گیاهی واحددرگز 89181

 شیمی محض واحددرگز 89187

 شیمی کاربردی واحددرگز 88887

 علوم اقتصادی واحددرگز 88881

 علوم سیاسی واحددرگز 89811

 علوم ومهندسی محیطزیست واحددرگز 89181

 علوم کامپیوتر واحددرگز 89910

 فقه ومبانی حقوق اسالمی واحددرگز 89817

 ت بازرگانیمدیری واحددرگز 88888

 مدیریت دولتی واحددرگز 88100

 مهندسی کامپیوتر واحددرگز 89918

 اقتصادکشاورزی واحددرود 88108

 روانشناسی واحددرود 88101

 فقه ومبانی حقوق اسالمی واحددرود 89818

 مهندسی کامپیوتر واحددرود 89911

 حقوق واحددوغارون 89810

 یمدیریت بازرگان واحددوغارون 88101

 مدیریت دولتی واحددوغارون 88105

 روانشناسی واحدرشتخوار 88109

 علوم تربیتی واحدرشتخوار 89818



 ادیان وعرفان واحدسرخس 89811

 تاریخ وتمدن ملل اسالمی واحدسرخس 89817

 حسابداری واحدسرخس 88188

 حقوق واحدسرخس 89811

 روانشناسی واحدسرخس 88181

 ادبیات فارسیزبان و واحدسرخس 89818

 شیمی کاربردی واحدسرخس 88181

 علوم تربیتی واحدسرخس 89850

 علوم قران وحدیث واحدسرخس 89858

 فقه ومبانی حقوق اسالمی واحدسرخس 89851

 مترجمی زبان انگلیسی واحدسرخس 81178

 مدیریت بازرگانی واحدسرخس 88185

 مدیریت دولتی واحدسرخس 88189

 یریت صنعتیمد واحدسرخس 88181

 مهندسی علوم دامی واحدسرخس 89188

 حسابداری واحدسروالیت 88187

 حقوق واحدسروالیت 89855

 روانشناسی واحدسروالیت 88181

 پژوهشگری اجتماعی واحدکالت 89859

 روانشناسی واحدکالت 88188

 مدیریت بازرگانی واحدکالت 88110

 


