
 



 

  *ویژه استعدادهای درخشان*9318سال ( ع)دفترچه راهنمای ثبت نام متقاضیان پذیرش بدون آزمون دوره  دکتری دانشگاه باقرالعلوم

 

 (ع)دانشگاه باقرالعلوم ثبت نام پذیرش بدون آزمونراهنمای چه دفتر

 9318سال  های درخشان ویژه استعداد دکتریدوره 
www.bou.ac.ir
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 :گرامی توصیه های مهم به داوطلبان

 .نمايند ثبت نامآگاهی ازشرايط و ضوابط آزمون، مبادرت به  با ونموده مطالعه را با دقت  ثبت نام  یدفترچه راهنما داوطلبان .1

و يا بیشتر باشد برای مصاحبه علمی دعوت بعمل  03 ، 2فرم شماره  2و1بر اساس جداول   )فقط از داوطلبانی كه مجموع امتیازات آموزشی و پژوهشی آنها .2

  .جه واريزی به هیچ عنوان مسترد نمی گرددو .خواهد آمد 

 .برساند دانشگاه بايست مراتب را سريعاً به اطالع مديريت دانشجويیدر صورت تغییر نشانی محل سکونت و شماره تلفن اعالم شده، داوطلب می .0

 .دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای تامین خوابگاه ندارد .4

5.  

 .يندامور دانشجويی تماس حاصل نما 325 - 02106628با شماره تلفن  یشترتوانند جهت كسب اطالعات ب یداوطلبان م .6

 1038سال دكتری بندی مراحل ارزيابی تخصصی داوطلبان زمان جدول

 پايان شروع موضوع
 35/30/1038شنبه    22/32/1038شنبه   1038ارزيابی تخصصی دوره دكتری  سال و تشکیل پرونده نام ثبت 

  38    آخر خرداد ماههفته  اعالم زمان مصاحبه 

 38تیر ماه    اول دهه  مصاحبه انجام 

 38ماه   آخر تیر هفته       دانشگاهاعالم نتايج 

فلسفه 

وجودي و 

 هويت

آموزشي با  –نهادي است حوزوي ( ع)دانشگاه باقرالعلوم

نقش واسط فعال ميان حوزه هاي علميه با توجه به 

نيازهاي ديني مردم و نظام اسالمي كه رسالت اصلي 

هاي آموزشهاي رسمي خود را توسعه و تكميل ظرفيت 

حوزه در راستاي تعميق و گسترش دانش و معرفت 

هاي  اسالمي و تبيين و گسترش باور، بينش و ارزش

 .اسالمي و انقالبي قرار داده است
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 38آخر شهريور اعالم نتايج سازمان سنجش

 بسمه تعالی

 : مقدمه

رای ، ب( ع)دانشگاه باقرالعلومحمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، به منظور تربیت طالب متعهد و متخصص در علوم انسانی،  با

 یم یرشبدون آزمون پذ یدکتر یدانشجو، واجد شرایط و فضالی از میان طالب دکتریدر مقطع  9318-9311تحصیلی  سال

 شماره اصالحیه ،13۲۴۲98 مورخ 29۲۷۱2۱2 شمارهنامه  براساس آییندکتری پذیرش متقاضیان برای ورود به مقطع .یدنما

دستورالعمل اجرایی آیین نامه های پذیرش با   22۲۲2۲12مورخ  ۲2 ۲29  3۴3۷۲شماره   ابالغیه و  9۷۲92۲13 مورخ 29۲23۱2۲۲

 .سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد پذیرفت 18 -11بدون آزمون سال تحصیلی 

  :دكتری   اهداف كلی و مزايای دوره -1

 . های فرهنگی دینی  تربیت نیروی انسانی متخصص حوزوی متناسب با نیاز -1

 های مختلف علوم انسانی آشنایی بیشتر طالب با مبانی، مباحث و نظریات در رشته -2

 به فارغ التحصیالن ( مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)اعطای دانش نامه دکتری رشته مربوط  -0

 :اختصاصی و عمومیشرايط  -0 
  :شرايط عمومی          

 اعتقاد و التزام عملی به اسالم، نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی. 

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران. 

  نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذی صالح. 

 های جسمی  برخورداری از سالمت روحی و نداشتن نقص عضو و بیماری. 

 (مخصوص برادران) یفهاز نظر نظام وظ یلادامه تحص یمنع قانون نداشتن 

 عدم اشتغال به تحصیل در دیگر موسسات آموزش عالی. 

 : شرايط اختصاصی       

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران

  رشته در دوره با  دررشته های مرتبط یو فنآور یقاتوزارت علوم، تحقداشتن  مدرک کارشناسی ارشد مورد تایید

(دون احتساب نمره پایان نامهب ) ،9۱میانگین کل حداقل دکتری با 

 یبا ارائه گواه توانند یم یزن یندنامه خود دفاع نما یاناز پا 39۲۲۷۲9318 یخکه تا تار ینآخر به شرط ا یمسالن یاندانشجو :تبصره 

.یندآزمون شرکت نما یناز دانشگاه مربوطه در ا معدل

    یهعلمهای  حوزه 1 یهپاحوزه علمیه یا  اتمام  2سطح مدرک داشتن 

  یدر دوره کارشناس 9۷ میانگین کلحداقل داشتن 

  بخش امتیازات پژوهشی الزامی  9امتیاز از ردیف شماره  ۱کسب حداقل پژوهشی و –داشتن حداقل یک مقاله علمی

  .است
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شامل نام  فقطفهرست نویسندگان آنها  که، امتیاز تعلق می گیرده مقاالت علمی مرتبط با پایان نامه در صورتی ب: تذکر

  .راهنما و مشاور پایان نامه باشد تاداندانشجو و اس

  ارشد یدانشجو در مقطع کارشناس یاز دو سال از دانش آموختگ یشنشدن ب یسپر 

 .باشد 39۲۲۷۲18لغایت   ۲9۲۲۱۲1۷تاریخ از متقاضی باید دانش آموخته 

  2فرم شماره  جداول ارزشیابیمطابق با امتیاز از فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و مصاحبه  ۷۲کسب حداقل 

  از آزمون زبان 2۲کسب حداقل نمره MCHE  (یا معادل آن از سایر آزمون ها ) قبل از امتحان جامع دکتری در

 .صورت پذیرش نهایی

  برابر مدت تحصیل در صورت درخواست دانشگاهسپردن تعهد رسمی به دانشگاه مبنی بر انجام خدمت به میزان دو. 

الزم نبوده است  يطاز شرا يکهر  یمشخص گردد كه داوطلب دارا چنان چه در هر مرحله از ثبت نام و تحصیل :تذكر 

رفتار خواهد  یبه عمل آمده و مطابق قانون با و یریدر هر مرحله كه باشد جلوگ یو یلادامه تحص يابالفاصله از ثبت نام و 

 .شد

  (ع)رشته های  مورد پذيرش دانشگاه باقرالعلوم  -  0

 رديف نام رشته  نام گرايش

 9 تاریخ   تاریخ اسالم

 2 فرهنگ وارتباطات  -

 3 دانش اجتماعی مسلمین   -

 ۴ علوم سیاسی   گذاری عمومی ستسیا

 2 فلسفه اسالمی -

 ۷ حقوقفلسفه   -

 ۱ فلسفه فیزیک   -

 8  فلسفه علوم اجتماعی  -

  

 :روش ارزيابی متقاضیان پذيرش بدون آزمون -4

  ارزیابی متقاضیان  در کلیه رشته های دانشگاه بعد از ثبت نام وتشکیل پرونده و ارایه مستندات آموزش و پژوهشی از

 . طریق مصاحبه علمی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی انجام می گیرد

  مراجعه نمایید 8صفحه  2جزئیات و نحوه امتیاز دهی به شرح فرم شماره جهت  اطالع از. 
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 و یا بیشتر باشد  3۲ (2فرم شماره  2و9براساس جداول  )انفقط از داوطلبانی که مجموع امتیازات آموزشی و پژوهشی آن

 .برای مصاحبه علمی دعوت بعمل خواهد آمد

 است امتیاز 3۲ حداکثر علمی مصاحبه امتیاز . 

 فرم   3 و  2 ، 9 جداول با مطابق را مصاحبه و پژوهشی و آموزشی های فعالیت از امتیاز ۷۲ حداقل که داوطلبانی

 . گرفت خواهند قرار مجدد، بررسی اولویت در امتیاز ترتیب به نمایند، کسب 2شماره 

 شد خواهد اعالم مقرر، موعد در اولیه شدگان پذیرفته اسامی نهایی، بررسی از پس . 

 :مدارک موردنیاز -5 

  ( ۷فرم صفحه) آزموندکتری بدون دوره  در  پذیرشتقاضانامه تکمیل 

  3*۴یک قطعه عکس

 از تمام صفحات تصویر شناسنامه

 (پشت و رو) تصویر کارت ملی

 حوزه علمیه 1حوزه علمیه یا گواهی پایه  2مدرک سطح تصویر

  کارشناسی دوره  و ریز نمراتگواهی دانش آموختگی تصویر

  (در صورت دانش آموختگی)کارشناسی ارشد  و ریز نمرات دورهگواهی دانش آموختگی تصویر

  شد طع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل خواهنددر مق 39۲۷۲9318آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  ،
 3۲۲99۲9318های گذرانده تا تاریخ می بایست اصل گواهی تاببد شده توسط دانشگاه محل تحصیل مربوط به معدل واحد 

.را همراه داشته و ارائه نمایند

 (در صورت دانش آموختگی) تصویر صورت جلسه ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد

 تاییدیه پذیرش قطعی مقاالت در حال چاپ.

  پژوهشی نظیر مقاالت علمی، کتب، گواهی ثبت اختراع، برگزیدگی در جشنواره  -صفحه اول دستاوردهای علمیتصویر
 دانشجویی  -یلمی، برگزیدگی در المپیادهای علمهای ع

  انگلیسیزبان معتبر مدرک اصل و تصویر 

  کارشناسی توصیه نامه های علمی از دو عضو هیات علمی دانشگاه محل تحصیل که یکی از آنها باید از سوی استاد راهنمای
.ارشد متقاضی صادر گردد

  ۴99913۴121ره حساب مصاحبه به شما ثبت نام وبابت ( یک میلیون ریال)ریال  ۲۲۲۲9۲۲۲اصل فیش بانکی به مبلغ   
     .قم یشعبه  شهدا( ع)باقرالعلوم به نام دانشگاه  بانک  ملتنزد 

 .وجه واريزی به هیچ عنوان مسترد نمی گردد: تذكر         

 .ذکر شده صرفا با ارائه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی است  کاردکلیه م

ارائه یک نسخه از پایان نامه و نیز نسخه اصل کلیه مقاالت، کتب، تألیفات و سایر فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی داوطلب  -

 .در زمان مصاحبه الزامی است
 :زمان ثبت نام متقاضیان -6

پژوهشی آموزشی و ق ببا مدارک فوق و سوا ۲2۲3۲9318تا  22۲2۲9318داوطلبانی که دارای شرایط این دانشگاه می باشند از تاریخ 

 . جهت تشکیل پرونده مراجعه نمایند 931به دانشگاه طبقه اول اتاق  93تا  1از ساعت  درخواست،فرم بر اساس 

 ir.ac.bou.www         ۲22  -3293۷۷28تلفن        (ع)باقرالعلوم  دانشگاه، دانشگاه بلوار انتهای پردیسان، قم،
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 :زمان مصاحبه  -7

 .خواهد بود 18همزمان با مصاحبه معرفی شدگان ازمون دکتری  دهه اول تیرماهمصاحبه علمی کلیه رشته ها  تاریخ تقریبی

 18هفته آخر خرداد ماه در ، ودر صورت داشتن شرایط الزم برنامه دقیق زمان بندی مصاحبه هر کد رشته بعد از ثبت نام داوطلب 

 . مصاحبه داوطلبان فقط یک بار  انجام می شود. خواهد شداعالم 
 .صراف وی تلقی می گرددعدم مراجعه داوطلب در مهلت مقرر جهت مصاحبه و يا ناقص بودن مدارک  به منزله ان: تذكر 

 :تذکرات مهم -8

 .اقدام نمایدپذیرش نهایی از یک دانشگاه هر دانشجو صرفا می تواند نسبت به اخذ  -9

 .شده نهایی وجود ندارد امکان پذیرش آنان به صورت همزمان از چند دانشگاه به عنوان پذیرفته :توجه 

 اختیارات الزم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بوددانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از  -2

به هیچ عنوان  سنجش که متقاضی موفق به اخذ پذیرش از یک دانشگاه شود، بعد از تاریخ مقرر و تایید سازمان در صورتی -3
 .امکان انتقال، تغییر رشته و گرایش وجود نخواهد داشت

نامه مربوط بوده است، پذیرش وی  مشخص گردد که فرد پذیرش شده فاقد شرایط آیین( التحصیلی زمان فارغحتی )در هر زمان  -۴
 .لغو و عواقب ناشی از آن برعهده خود متقاضی و دانشگاه پذیرنده خواهد بود

یل براساس مصوبه چنانچه دانشجويی به هر دلیل قادر به ادامه تحصیل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزينه های تحص -5
 .هیأت امنای دانشگاه و مطابق مقررات وزارت علوم می باشد

رسانند و در ردیف پذیرفته می ی تخصصی را با موفقیت به اتمام  داوطلبانی که تمامی مراحل بررسی سوابق علمی و ارزیاب -۷
تایید گیرند ، توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به می شدگان دانشگاه قرار 

 .خواهد بود هیات مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم ، تحقیقات و فناورینهایی سازمان سنجش آموزش کشور 

 با آرزوی موفقیت                                                                                                                                                

  مدیریت امور دانشجویی                                                                                                                                                   
 .يندنما یگیریدانشگاه مالحظه و پ يتمربوط را از سا یها یه، اخبار و اطالع يجتا زمان اعالم نتا يستیداوطلبان با

 :عضو شويد (ع)دانشگاه باقرالعلوم  يرشپذ یدانشجو در كانال ها يرشاخبار پذ ی یگیرپ جهت
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  *ویژه استعدادهای درخشان*9318سال ( ع)دفترچه راهنمای ثبت نام متقاضیان پذیرش بدون آزمون دوره  دکتری دانشگاه باقرالعلوم

محل 

الصاق 

 عکس

 باسمه تعالی
 (استعدادهای درخشان سهمیه)بدون آزمون دكتریدوره  در  پذيرشتقاضانامه 

    38- 33صیلی حسال ت

 ....................................................................................................................... گرايش  .......................................................................................................................رشته    

 مشخصات فردی  (الف

         ...................................................................................................... ملیشماره  ...............................................................................نام پدر  ..................................................................................................................................................................................................................  نام خانوادگی      ............................................................................  نام  

 ...................................................................... :وظیفهوضعیت نظام   .....................  تعداد فرزند □ متاهل □مجرد  ............................................شماره شناسنامه   ................................................................  تاریخ تولد

 ..............................................................................................: کد پستی........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :نشانی محل سکونت 

 .......................................................................................................................: تلفن محل کار .............................................................................................................................................................................................................................................................................: نشانی محل کار

 .......................................................................................... :الکترونیکی نشانی پست   ..........................................................................................تلفن منزل با کد شهرستان  ...........................................................................................تلفن همراه 

 :سوابق پژوهشی ( ب 

 در مجالت علمی یا کنفراس ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی مرتبط با پایان نامه مقاالت چاپ شده -9
 

 مقالهعنوان  نوع فعالیت
تاريخ 

 پذيرش

 مجله نام 

 و سال انتشار

 نام نويسندگان
* نویسنده مسوول مقاله را با عالمت )

 (مشخص فرمایید

 -یمقاالت علم ینعناو

 ی،داخل) پژوهشی

 (خارجی

    

    

    

 -عناوین مقاالت علمی 

 ترویجی

    

    

    

عناوین مقاالت ارائه شده در 

 کنفراسهای 

 (خارجی داخلی ، )

    

    

    

 مقاالت علمی تخصصی

    

    

    

 بین المللی خوارزمی ، فارابی ، رازی و ابن سیناعلمی معتبر های جشنوارهبرگزيدگی در -2

 رتبه مکتسبه تاریخ بر گزاری نهاد برگزارکننده عنوان جشنواره ردیف

9     

2     

3     

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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  *ویژه استعدادهای درخشان*9318سال ( ع)دفترچه راهنمای ثبت نام متقاضیان پذیرش بدون آزمون دوره  دکتری دانشگاه باقرالعلوم

 كتب  -0 

 کتب
ترجمه یا )

 (تالیف

سال     ترجمه/تألیف عنوان كتاب

 انتشار 

تعداد 

 صفحه

 نام نويسند گان

 به ترتیب ذکر شده روی جلد 

     

     

     

 امتیاز پايان نامه -4

 مقطع
 نام استاد راهنما عنوان پروژه یا پایان نامه

 نمره امتیاز
قابل 

 قبول
 خوب

بسیار 

 خوب
  عالی

  کارشناسی

 
      

کارشناسی 

 ارشد
       

 :سوابق آموزشی( ج

 امتیازات تحصیلی -1

 سال خاتمه سال شروع معدل كل نام دانشگاه گرايش -رشته  مقطع تحصیلی

      کارشناسی 
      کارشناسی ارشد 

      تحصیالت حوزوی

 : دانشجویی -علمی  بر گزیدگان المپیاد های -2

 محل برگزاری برگزاریسال  مکتسبه رتبه  المپیاد /  نام مسابقه رديف

9     

2     

 : انگلیسی مدرک زبان -0

 توضیحات سال آزمون نمره اخذ شده نام آزمون

    

( ع)ضوابط و مصوبات وزارت علوم و دانشگاه باقرالعلوم یهکامل کل یرشو پذ یضمن آگاه. .................................................................اینجانب

نموده و چنان چه در هر مرحله  یلشوم موارد فوق را صادقانه و با دقت تکم ی، متعهد م خصوص پذیرش دکتری بدون آزمون در 

 .مایدرفتار ن  ینجانب، خالف آن ثابت شود دانشگاه مجاز است مطابق قانون با ا یلثبت نام و تحصاز

 ی متقاضیامضا:                                                         تاریخ                                                                               
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  *ویژه استعدادهای درخشان*9318سال ( ع)دفترچه راهنمای ثبت نام متقاضیان پذیرش بدون آزمون دوره  دکتری دانشگاه باقرالعلوم

  2فرم شماره  

 ( ph.d)آزمون دکتری محاسبه امتیازات متقاضیان بدون نحوه 

 

مورخ  2۲9۱88۲29ارزیابی سوابق علمی پژوهشی و آموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری بر اساس نامه شماره 

 .دفتر برنامه ریزی آموزش عالی و تایید معاون محترم آموزشی وزارت متبوع شامل سه بخش به شرح زیر است  ۲9313 3۲۲9۲

 (9بق با جدول مطا)امتیاز  ۴۲پزوهشی با حداکثر ( الف 

 (2مطابق با جدول )امتیاز  3۲آموزشی با حداکثر ( ب 

 (3مطابق جدول )امتیاز  3۲آزمون تخصصی با مصاحبه با حداکثر ( ج 

 نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی   – 9جدول 

امتیاز 

مکت

 سبه

حد اکثر  نحوه ارزیابی

 امتیاز

حداقل 

 امتیاز

 نوع فعالیت

 ردیف

 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا ۱هرمقاله تا  - 

و داخلی  ۱گواهی ثبت اختراع بین المللی تا  -

 امتیاز 2تا 

 امتیاز ۱و خارجی تا  3برگزیدگی داخلی تا   -
 امتیاز ۴۲

( داخلی و خارجی)پژوهشی   –مقاالت علمی  9-9 امتیاز ۱

 مرتبط با پایان نامه

گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش  9-2

 های علمی و صنعتی ایران

بر گزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین  3 -9

 المللی

9

2 ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی  –مقاالت علمی  - امتیاز ۷ امتیاز  3هر مقاله تا  

داخلی یا )مقاالت چاپ شده در کنفراس های معتبر  - امتیاز ۴ امتیاز 9و داخلی  2خارجی تا  

 (خارجی
3

امتیاز ۴ -  ۴ تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی  - 

امتیاز ۴ امتیاز 2و بسیار خوب تا  ۴عالی تا   2 کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد  - 

جمع ۱ امتیاز ۴۲  

 

  آموزشینحوه محاسبه امتیازات   – 2جدول 

امتیاز 

 مکتسبه

حد اکثر  نحوه ارزیابی

 امتیاز
 نوع فعالیت

 ردیف

۷ معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی امتیاز ۷تا  

۱ پیوسته دوره کارشناسی ارشد نامعدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل  امتیاز 2تا  

8 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی  امتیاز 3 نیمسال 8حداکثر  

امتیاز 3 نیمسال 2حداکثر   1 ارشد نا پیوستهطول مدت تحصیل در دوره کارشناسی  
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  *ویژه استعدادهای درخشان*9318سال ( ع)دفترچه راهنمای ثبت نام متقاضیان پذیرش بدون آزمون دوره  دکتری دانشگاه باقرالعلوم

 –امتیاز  ۴،  ۷تا  ۴رتبه  –امتیاز  2،  3تا9رتبه  

امتیاز و  2 ، 92تا  9۲رتبه  –امتیاز  3،  1تا  ۱رتبه 

 امتیاز9 ، 92تا  93رتبه 

امتیاز 2  دانشجویی  -برگزیدگان المپیاد های علمی  
9۲

99 مدرک زبان معتبر  امتیاز 8 ۴طبق جدول شماره  

 جمع 3۲  

 مصاحبه اتامتیاز -3جدول 

 امتیاز مکتسبه حد اکثر امتیاز شاخص ارزیابی ردیف

  امتیاز 3 تسلط در تجزیه و تحلیل مسایل علمی و پاسخگویی به سواالت 92

  امتیاز 3 وسعت نظر،نوآوری و کارآفرینی 93

  امتیاز 3 شخصیت ،متانت و نحوه تعامل 9۴

  امتیاز 3 با رشته تحصیلینگرش و اطالعات فناورانه مرتبط  92

  امتیاز 3 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 9۷

  امتیاز 92 همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه 9۱

  03 جمع

  133 جمع نهايی امتیازات

 

 :امتیاز مدرک زبان ( د 

 زبان انگلیسیهمترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی  -۴جدول 

MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

Academic 
TOEFL 

(IBT) 
TOEFL 

(CBT) 
TOEFL(PBT) 

TOLIMO 
 امتیاز تخصصی

 8 ۷3۱-۷۱۱ 2۱2-3۲۲ 99۲-92۲ 8وباالتر  9۲۲-82

۱1-۱2 2۲۱ 9۲1-9۲2 2۷1-223 ۷3۷-۷۲۱ ۱ 

۱۴-۱۲ ۱ 9۲9-1۴ 222-2۴2 ۷۲۷-28۱ ۷ 

۷1-۷2 2۲۷ 13-۱1 231-293 28۷-22۲ 2 

۷۴-۷۲ ۷ ۱8-۷۲ 292-9۷8 2۴1-۴12 ۴ 

21-22 2۲2 21-۴۷ 9۷۷-93۱ ۴1۴-۴2۲ 3 

2۴-2۲ 2 ۴2-32 93۷-9۲8 ۴۴1-۴2۲ 2 

۴1-۴2 2۲۴ 3۴-21 9۲۱-13 ۴91-313 9 
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