
 به نام خدا

 39سلسه یادداشت های موفقیت درآزمون وکالت 

 و راهکارهای موفقیت انتخاب کانون وکالی مطلوبهفته سی وهفتم : 

انتخاب کانونی  ،زمانادامه خواهد داشت. مهمترین دغدغه ی داوطلبان در این  39/70/39آغازشده و تا  41/70/39از تاریخ  39ثبت نام آزمون وکالت 

دارا باشد. دراین یادداشت تالش داریم ازجهات و زوایای مختلف داوطلبان گرامی را  برای قبولی است که در مجموع تمام شاخص های مورد نظر آنها را

 ، همراهی نماییم.و افزایش شانس قبولی مطلوب کانون در انتخاب

 اول( شاخص های انتخاب

 : تفصیل دراین خصوص صحبت کردیم لیکن جهت یادآوری فقط عناوین مذکور را مجدداً بیان می کنیمدریادداشت هفته سی و یکم به 

 "محل اقامت یا سکونت  "شاخص -1

 "نزدیکی به محل اقامت یا سکونت"شاخص  -2

  "قدمت "شاخص  -3

   "امکانات"شاخص  -4

  "نزدیکی فرهنگی ، زبانی و قومی "شاخص  -5

 "پیشرفتاشتغال  و  "شاخص  -6

 "استقالل  "شاخص -7

 "احتمال قبولی و موفقیت  "شاخص  -8

 "خانواده  "شاخص  -9

 "سن  "شاخص -11

 "شاخص های انتخاب کانون وکالی مطلوب"جهت دریافت توضیحات بیشتر لطفاً به سایت طرح نوین، یادداشت هفته سی ویکم با عنوان:  توجه

 مراجعه فرمایید.

 

 



 دوم( مالک پذیرش 

در این روش، ابتدا درصد داوطلب در هر درس، در ضریب  بود. "میانگین نمره"پذیرش داوطلبان،  که می دانیم درسالهای گذشته مبنا ومعیارهمانطور 

 میانگین  ،ره ی حاصلهـــ)جمع ضرایب( می شد و نم 49نهایت تقسیم بر  له با یکدیگر جمع و درــــنمرات حاص مربوطه، ضرب می شد. سپس مجموع 

 .  %70درصدهای داوطلب می شد مثالً 

 استفاده نمود. دراین روش  از فرمول ذیل استفاده می گردد :              "تراز نمره"ش ز رو، سازمان سنجش تغییر رویه داد و ا33درسال

         (SD) ی داوطلبنمره  –داوطلبان سایر نمرهمیانگین  ÷انجراف معیار  =Z استاندارد()نمره ی 

 = نمره ی تراز Z0555+  0555                                                   عدد ثابتی است که سازمان سنجش به همه ی داوطلبان هدیه می دهد. 7777توجه: 

                                                                      .ایددرصد زده  07مدنی را  حقوقشما می باشد، 77بان داوطل ی مدنی همهحقوق یک آزمون آسان که میانگین نمره  در: ( 1)مثال 

 استاندارد ی = نمره 05 - 05 ÷ 05=  05 ÷  05= 1

 تراز ی = نمره 0777×  1+  0777=  0777

 .یدنمره آورده ا 0777مدنی  حقوقاز ،در این آزمون شمابه این ترتیب 

  .یددرصد زده ا 07مدنی را  حقوقشما ،می باشد 37داوطلبان  ی مدنی همه حقوق ی یک آزمون سخت که میانگین نمره در : (0)مثال

 استانداردی = نمره  07 – 07 ÷ 07=  07 ÷ 07=  0

 تراز ی = نمره 0777×  0+  0777=  0777

 .یدنمره آورده ا 3777مدنی حقوق از  ،در این آزمونشما به این ترتیب 

 .یددرصد بزن "صفر"مدنی را  شما ،می باشد 97داوطلبان ی مدنی همه حقوق ی یک آزمون معمولی که میانگین نمره  در :( 0)مثال

 استانداردی = نمره  7 -07 ÷ 07=  -07 ÷ 07=  -1

 تراز ی = نمره 0777( × -1) + 0777=  0777

 .یدنمره آورده ا 9777مدنی حقوق از  ،در این آزمون شمابه این ترتیب 

 

 



  توجه:

 پس از محاسبه ی نمره ی تراز داوطلب در هر درس، تراز کل به روش ذیل محاسبه می گردد : – 1

 تراز کل ی )جمع نمرات تراز هر درس پس از اعمال ضریب مربوطه(= نمره  ÷ 10( دروس ع ضرایبمجمو )                                          

 دروس مختلف به شرح ذیل است:: تراز نمره داوطلب در مثال

 0777حقوق تجارت:    3977: مدنی آیین دادرسی     3777حقوق مدنی: 

 0077آیین دادرسی کیفری:                 0077حقوق جزا :     0777اصول فقه : 

 اعمال ضرایبپس از  نمرات تراز (=3777×9(+)3977×9(+)0777×3(+)0777×4(+)0077×3(+)0077×3= )40777+30377+30777+ 40177+0777+  40677

 = تراز کل 441177 ÷ 49= )جمع ضرایب دروس(  0077

 .97آزمون مثالً عدد هر درس درنسبت به میانگین نمره ی آنها انحراف معیار یعنی پراکندگی نمره ی داوطلبان  -0

 خواهد بود.  "نمره ی تراز"نیز  39به احتمال بسیار زیاد مالک پذیرش در آزمون وکالت  -0

 "نمره ی تراز"و  "میانگین نمره"سوم( رابطه ی 

هم  "نمره ی تراز"باالتر باشد،  "میانگین نمره"وجود دارد. به عبارت دیگر هرچقدر،  "مستقیم"رابطه ی  "میانگین نمره"و  "نمره ی تراز"اصوالً میان 

 : توجه کنید 4933در آزمون وکالت به چندمثال ذیل  بود. بیشتر خواهد

 (1جدول شماره)                                                                        

 تراز نمره میانگین نمره نام کانون ردیف

 0309 31/79 مرکز 4

 0731 96/10 مرکز 3
 (0جدول شماره )                                                                       

 0371 17/73 فارس 9

 0037 30/13 فارس 1
 (0جدول شماره)                                                                       

 0733 00/10 کرمان 7

 0190 04/11 کرمان 6
 

 



 (4جدول شماره)                                                                       

 تراز نمره میانگین نمره کانون نام ردیف

 0766 74/74 خوزستان 0

 0097 73/10 خوزستان 0
 (0جدول شماره)                                                                       

 0777 70/16 بوشهر 3

 0476 39/14 بوشهر 47
 

داوطلبان دریک کانون مساوی یا حتی کمتر لیکن نمره ی تراز آنها متفاوت باشد. به مثال ذیل دقت ممکن است دربرخی موارد میانگین نمره ی علمی استثناء : 

 (0جدول شماره)                                                              کنید :

 رتبه تراز نمره میانگین نمره نام کانون ردیف
 410 0436 66/74 فارس 4
 474 0433 01/74 فارس 3

 (0جدول شماره)                                                                   

 4371 0407 03/73 مرکز 9
 4370 0460 07/73 مرکز 1

 (0جدول شماره)                                                                  

 00 0407 03/14 بوشهر 7
 04 0476 39/14 بوشهر 6

 

دراینجاست. به عبارت دیگرممکن است داوطلبی در برخی دروس عملکرد بهتری داشته باشد  "تراز نمره" و  "میانگین نمره"تفاوت اساسی میان  علت:

رات تراز و میانگین نمره ی او در مقایسه با رقیبش بیشتر باشد لیکن رقیب او درتمام دروس عملکرد یکسان و متعادلی دارد. دراین صورت چون جمع نم

بنابراین درتعارض میان  تری قرار می گیرد ولو اینکه میانگین نمره ی او در مقایسه با رقیبش کمتراست.از لحاظ رتبه بندی در جایگاه باال استاو بیشتر

 است. "تراز نمره"، اولویت با  "تراز نمره" و  "میانگین نمره"

 چهارم( کف نمره ی قبولی

درصد متغیربوده  77تا  77بین  4933قبولی در کانون های مختلف، مشخص می شود حداقل نمره ی قبولی درآزمون وکالت  با بررسی آخرین نمرات

 :  به شرح ذیل تقدیم می گرددآزاد درچند کانون  سهمیهدر عملکرد آخرین نفرات عنوان نمونهبه  است.

                                                                   

 



 (0جدول شماره)                                                                   

 رتبه تراز نمره میانگین نمره نام کانون ردیف

 4371 0407 03/73 مرکز 4

 430 0393 37/79 فارس 3

 90 0777 70/16 بوشهر 9

 437 0406 13/73 خوزستان 1

 461 0306 61/77  کرمان 7

 39 - 9/79 مرکزی 6
در هرکانون بر اساس کیفیت علمی داوطلبان همان کانون محاسبه می گردد. بنا براین ممکن است میانگین نمره ی علمی  "تراز نمره"  توجه مهم:

 داوطلبان در دو کانون مختلف یکسان باشد لیکن تراز نمره ی آنها متفاوت باشد. به مثال ذیل دقت کنید:

 (17جدول شماره)                                                                

 تراز نمره میانگین نمره نام کانون ردیف

 0160 03/77 فارس 4

 0710 03/77 کرمان 3
 (11جدول شماره)                                                              

 0933 36/79 مرکز 9

 0374 36/79 کرمان 1
 (10جدول شماره)                                                             

 3417 63/63 مرکز 7

 3973 63/63 کرمان 6
 باشد.، معیارسنجش، ارزیابی و گزینش علمی آنها خواهد بود و قابل تسری به کانون های دیگرنمی مربوطه بنابراین، عملکرد داوطلبان درکانون

 پنجم ( کیفیت علمی داوطلبان در کانون های مختلف

ایی با توجه به ظرفیت پذیرش در هرسال و سابقه ی هرکانون و کیفیت علمی دانشجویان درکانون های مختلف نمی توان به صورت دقیق ظرفیت و توان

کانون های وکالی دادگستری را براساس انتخاب داوطلبان به علمی هر کانون را مشخص نمود لیکن براساس سابقه و رویه ی چند سال اخیر می توان 

 گروههای ذیل تقسیم نمود : 

 و قم خراسان ،مرکز، فارس، اصفهان، مازندران وکالی کانون های گروه اول:

  ، کرمانشاه، همدان و مرکزیگیالن، آذربایجان شرقی، البرزگلستان،  وکالی کانون های گروه دوم:

 و لرستان آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، زنجانکانون های وکالی  گروه سوم:



 و کردستان بختیاریو خوزستان، بوشهر، کرمان، چهارمحال وکالی کانون های  گروه چهارم:

 :داوطلبان به چهارکیفیت تقسیم می گردد قبولیهرچند کانون مرکز در گروه اول قرارگرفته است لیکن براساس اولویت توجه : 

 درصد( 60) باالی  شهرتهران کیفیت عالی:

 درصد( 69 -60) استان تهران کیفیت خیلی خوب:

 درصد( 67 – 69) استان های سمنان و یزد کیفیت خوب:

 درصد( 70 -67) استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان کیفیت متوسط:

 "مرکز"ثبت نام آزمون فقط کانون  دقت کنید، در او دریکی از قسمت های فوق الذکر قرارخواهد گرفت. ،علمی داوطلب ی بنابراین براساس نمره

 به عمل می آید.به ترتیب نمره و رتبه ی داوطلبان هنگام ثبت نام قبولی ها  انتخاب می شود و تقسیم بندی ها در

 ششم( ترتیب انتخاب

                                                                    : انجام می دهندانتخاب های ذیل را  تفاوتمعیارها و شاخص های م اصوالً داوطلبان ساکن کانون های مختلف براساس

 (10جدول شماره)                                                                          

 

 ردیف
حداقل نمره ی  نام کانون

 علمی

افزایش یا کاهش 

 پذیرش

 کانون های جایگزین

  60 )استان تهران( مرکز 1
377- 

 همه کانون ها
 البرز،مازندران،قم، قزوین، لرستان و گلستان 69 مرکز )سمنان و یزد( 0
 بوشهر، کرمان و خوزستان 70 (مرکز )هرمزگان و سیستان و بلوچستان  0

 (14جدول شماره)                                                                           

 مرکز، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، قزوین و گیالن -07 70 آذربایجان شرقی 4
 مرکز، بوشهر، خوزستان و کرمان  +4 70 فارس و کهکلویه و بویراحمد 0
 چهارمحال و بختیاری، قم، مرکزی،خوزستان وکردستانمرکز،  +37 70 اصفهان 0

 (10جدول شماره)                                                                           

 مرکز، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان -43 70 آذربایجان غربی 0
 مرکز، گلستان، گیالن و خراسان +37 70 مازندران 0
 مرکز، گلستان و مازندران 7 70 خراسان 0

 (10جدول شماره)                                                                           

 مرکز و اردبیل +47 76 گیالن 17
 مرکز، زنجان و همدان +44 71 زوینق 11
 مرکز، کرمان و بوشهر 7 71 خوزستان 10



 (10جدول شماره)                                                                          

 مرکز، کردستان و خوزستان -47 70 کرمانشاه و ایالم 10
 مرکز، لرستان، قزوین و زنجان 7 70 همدان 14
 مرکز، اصفهان و مرکزی 7 70 قم 10

 (10جدول شماره)                                                                           

 و آذربایجان غربیمرکز  -47 77 کردستان 10
 مرکز، مازندران، گیالن و خراسان +7 70 گلستان 10
 غربی و کردستانو آذربایجان  مرکز، آذربایجان شرقی +37 77 اردبیل 10

 (10جدول شماره)                                                                         

 مرکز، اصفهان، قم و چهارمحال و بختیاری 7 77 مرکزی 10
 چهارمحال و بختیاری، خوزستان وکرمان +7 77 بوشهر 07
 مرکز، قزوین و همدان 7 76 زنجان 01

 (07جدول شماره)                                                                        

 مرکز، خوزستان و همدان -47 70 لرستان 00 
 بوشهر مرکز، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و -0 79 کرمان 00
 مرکز، قزوین، زنجان و همدان +37 70 البرز 04
 مرکز و بوشهر +47 77 چهارمحال و بختیاری 00

 

بنابراین ممکن است  و ... مدنظرقرارگرفته است. ، قرابت فرهنگی، شانس قبولیمحل درانتخاب کانون های جانشین، شاخص هایی چون نزدیکی توجه:

 اقدام به انتخاب کانون ننمایند. "معیارقبولی"داوطلبان فقط براساس 

 علمی داوطلبهفتم( انتخاب کانون وکالی مطلوب براساس شاخص 

ا و همانطور که درمباحث قبلی به تفصیل بحث شد، داوطلبان محترم آزمون وکالت با آشنایی با شرایط و نحوه ی برگزاری آزمون وکیفیت علمی رقب

خویش را  وضعیت پذیرش هرکانون می توانند براساس توانایی علمی و سایر شرایط شخصی، شغلی، خانوادگی و اجتماعی خود کانون وکالی مطلوب

 انتخاب نمایند.

داوطلبانی که درآزمون انتخاب کانون وکالی مطلوب مؤسسه طرح نوین شرکت نموده اند براساس میانگین نمره ی حاصله، می توانند  توجه مهم:

 کانون مطلوب خود را انتخاب نمایند. بدین ترتیب:

است می تواند به نوعی بیانگرکیفیت علمی دواطلبان تاکنون باشد. البته با توجه به درصد اول مباحث هردرس  77ازآنجاییکه محتوای آزمون برگزارشده، 

درصد ازتوانایی علمی داوطلبان تحت  47شرایط خاص آزمون اصلی و وجوداسترس واضطراب حاکم بر جلسه ی آزمون اصلی، حداقل 

درصد را کسب می کند احتماالً در  67رح نوین، میانگین نمره ی علمی تأثیرقرارخواهدگرفت. بنابراین اگر داوطلبی درآزمون انتخاب کانون مؤسسه ط

 درصد را خواهدداشت. 77آزمون اصلی با همین کیفیت سؤاالت توانایی پاسخگویی و کسب میانگین نمره ی 



بدین ترتیب  باید کسرنمایید.را ز آن درصد ا 47درصد را کسب نموده اید، بدانید که  67پس اگر درآزمون انتخاب کانون میانگین نمره ی  :نتیجه ی مهم

درصد است واگر می خواهید در کانون مرکز و شهرهای استان تهران پذیرفته شوید حداقل باید تا آزمون  77میانگین نمره ی علمی شما تا امروز حدود 

درصد افزایش کیفیت علمی  0-47است با حدود  درصد به کیفیت علمی خود اضافه نمایید اما اگر هدف شما فقط قبولی درآزمون کانون مرکز 47اصلی 

 را درکانون مرکز خواهید داشت.  377تا  077خود امکان کسب رتبه های 

شما درآزمون انتخاب کانون وکالی مطلوب مؤسسه هرچقدرباشد می " میانگین نمره ی علمی " همین وضعیت درکانون های دیگرنیزصادق است پس 

 اساس کانون خود را انتخاب کنید.این  و بردرصد آن را کم کنید  47بایست 

 00هشتم( وظایف داوطلبان تا روز آزمون وکالت 

. برهمین اساس می توان داوطلبان را به گروههای میانگین نمره ی حاصله در آزمون انتخاب کانون، بیانگر کیفیت علمی داوطلبان تا به امروز می باشد

 ذیل تقسیم نمود :

 درصداست. 00که میانگین نمره ی علمی آنها باالی گروه اول: داوطلبانی 

هستند و اگر تا آزمون وکالت دچارغرور نشوند و طبق روشی که تاکنون خوانده اند، ادامه بدهند می توانند عالوه برکسب  "عالی"این گروه دروضعیت 

 رفته شوند.رتبه ی عالی، دربهترین شهرهای هرکانون مثل تهران، شیراز، اصفهان، ساری و ... پذی

 درصد است. 00-00گروه دوم: داوطلبانی که میانگین نمره ی علمی آنها بین 

درصد به توانایی علمی خوداضافه  47شوند حتماً باید تا روز آزمون وکالت، حداقل  "عالی"هستند اما اگر می خواهند  "خیلی خوب"این گروه در وضعیت 

 اضافه خواهندشد." گروه اول"نمایند. در اینصورت به داوطلبان 

 درصد است. 00 -00گروه سوم: داوطلبانی که میانگین نمره ی علمی آنها 

درصد به  47برسند حداقل باید "رتبه ی مطلوب"هستند. احتمال قبولی آنها بسیار زیاد است لیکن اگر می خواهند به  "خوب"این گروه فعالً دروضعیت 

 توانایی علمی خود اضافه کنند.

 درصد است. 40-00داوطلبانی که میانگین نمره ی علمی آنها گروه چهارم: 

درصد به توانایی علمی خود اضافه  37هستند. شانس قبولی دارند لیکن باید تالش خود را بیشتر کنند و حداقل  "متوسط خوب"ضعیت و این گروه در

 نمایند. دراینصورت قبولی آنها قطعی خواهدبود.

 درصد است. 47 -40ین نمره ی علمی آنها گروه پنجم: داوطلبانی که میانگ

درصد به کیفیت علمی خود  37تالش و کوشش بیشتر می توانند حداقل شانس قبولی دارند و البته با  هستند. "متوسط ضعیف"وضعیت  این گروه در

 اضافه نمایند. دراینصورت می توانند امیدوار به قبولی باشند.

 

 



 درصد است. 07نمره ی علمی آنها کمتراز گروه هفتم: داوطلبانی که میانگین 

درصد به توانایی علمی خود اضافه کنند. دراینصورت  97 -97کنند و حداقل  "معجزه"اصوالً این افراد شانس قبولی ندارند مگراینکه تامدت باقیمانده 

 ت. می توانند امیدوار به قبولی درکانون هایی باشند که کیفیت علمی داوطلبان آنها ضعیف تر اس

  توجه مهم:

بسته ی جمع "می توانند طبق روش گذشته خود عمل نموده و از منابع موردنیاز هم استفاده کنند. البته استفاده از  داوطلبان گروه های اول و دوم: -1

 درصد به کیفیت علمی آنها اضافه خواهدشد. 7 -47است لیکن درصورت استفاده حداقل  "اختیاری"برای این گروهها  "بندی وکالت

مؤسسه طرح نوین  "بسته ی جمع بندی وکالت"اگر برنامه ی خاصی ندارند، پیشنهاد می شود، در ادامه ی مسیرمطالعاتی از داوطلبان گروه سوم: -0

 علمی آنها اضافه خواهد شد.درصد به توانایی  47استفاده نمایند. دراینصورت حداقل 

بسته ی جمع ": اگر می خواهندکیفیت علمی خود را تا حد قبولی افزاشی دهند حتماً مطالعه ی داوطلبان گروههای چهارم، پنجم، ششم و هفتم -0

، مأیوس نخواهندشد. اگر مطالب و را در دستور کارخود قراردهند و مطمئن باشند ازمطالعه و تسلط ب منابع این دسته ی آموزشی ارزشمند "بندی وکالت

درصد، کیفیت علمی آنها افزایش  37-37را با دقت و تمرکز باال بخوانند و به درستی یادبگیرند، حداقل  "بسته ی جمع بندی"نکات موجود در 

 خواهدیافت.

 نهم( خاتمه

تکمیل توضیحات قبلی ذکر نکات ذیل می  راهگشا باشد لیکن درامیدواریم یادداشت امروز، برای انتخاب کانون وکالی مطلوب داوطلبان گرامی مفید و 

 مؤثر باشد: درموفقیت و قبولی شما تواند

ساعت مطالعه ی مفید و  0روز فرصت باقی است. اگر درمدت باقیمانده به طور متوسط روزانه حداقل  16آذر ماه حداقل  6مهر لغایت  34از تاریخ   -4

حتماً قوانین  را بخوانید. درصورت عدم استفاده از این بسته، توصیه اکید می شود "بسته ی جمع بندی وکالت"هدفمند داشته باشید به راحتی می توانید 

 کنید. و مقررات مهم، خالصه نویسی و یادداشت برداریهای خود را حداقل دوبارمطالعه کنید و در نهایت، سواالت سنوات اخیر آزمون وکالت را مرور

 در سایت مؤسسه قابل دریافت می باشد. "برنامه و روش مطالعاتی بسته ی جمع بندی وکالت" توجه:

 

 دقیقه استراحت نمایید. 47مطالعه،  دقیقه 17به ازای هر  -3

 

 مطالبی را که مسلط نمی شوید حتماً عالمت بزنید تا در دوره ی بعدی مجدداً مطالعه کنید. -9

 

 از تکرار مطالب و نکاتی که می دانید خودداری کنید و انرژی خود را صرف یادگیری و تسلط بر نکات سخت تر نمایید.  -1

 



 درصد برسید. دراینصورت می توانید امیدوار به قبولی باشید. 67به گونه ای مطالعه کنید که از لحاظ علمی به کیفیت حداقل  -7

 

داشته  انتخاب صحیح کانون وکال، نقش بسیار مهمی در قبولی شما دارد. البته پیشنهاد می گردد عالوه برشاخص قبولی، معیارهای دیگر رانیز درنظر -6

 د.باشی

 

 قابل توجه دانشجویان مؤسسه طرح نوین درتهران وشهرستانها : -0

 حتماً در دستور کار خود قرار بدهید. طبق برنامه و روش مطالعاتیمطالعه ی بسته جمع بندی وکالت را  الف.

 درکارگاههای آموزشی خاص و نکته و خالصه درس شرکت کنید. ب.

 آبان برگزار می شود شرکت نمایند. 44آبان لغایت  1در کارگاههای تست زنی که در شیراز از تاریخ  دانشجویان استانهای فارس و بوشهر حتماً ج.

غیبت در آزمون ها یعنی اذعان به ضعف و ناتوانی و ترس از مواجهه با این حقیقت.  به صورت مستمر در آزمون های آزمایشی باقیمانده شرکت کنید. د.

یت قمانده، نقاط ضعف خود را برطرف نموده و با اجرای برنامه آزمونها اعتماد به نفس خود را بازیابید. این تنها راه موفپس با قدرت و انرژی در مدت باقی

 مطالعه نمایید. ادامه ی آزمون های آزمایشی را طبق برنامه و روش مطالعاتی بسته ی جمع بندی وکالتتوصیه اکید می شود  شماست.

جمع بندی وکالت خالصه یادداشت ها ونکات مهم کارگاههای نکته و خالصه درس و قوانین خاص را نیز مطالعه نمایید. عالوه برنکات مهم بسته ی  .ه

 در اینصورت منابع بسیار ارزشمند را مطالعه کرده اید. ضمناً مطالعه کتب و منابع اصلی، در مدت باقیمانده توصیه نمی شود.

   تقدیم خواهد شد. 30/70/39(( درتایخ  صحیح مطالعه درماه پایانیروشهای یادداشت هفته آینده باعنوان )) 

                                                  فق باشید                                                                                                                     مو                                                                                                                                                                                                

 محمدفرجی                                                                                                                                                                                                 

 مدیرمؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  21/17/93         


