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 دانشگاه قم    

 و تحصیالت تکمیلی  یمعاونت آموزش
 گروه استعدادهای درخشان

 
 

درخشان  هایاستعدادبا سهمیه  آیین نامه پذیرش بدون آزمون براساسدانشجو پذیرش  فراخوان

   2042-2041برای سال تحصیلی  (.dPh)دکتری تخصصی  در دورهبرگزیدگان علمی( )
 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

شیماره  ابیال   ) خشان دوره تحصیلی دکتری تخصصیی  آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای در"در اجرای دانشگاه قم 

تحقیقیات و  وزارت علیو،    (61/2/34میورخ   262727و    22/26/31میورخ  617622اصالحیه  و 2131 /21/4مورخ  27676/62

( بیرای نیمایاا اوا سیاا    Ph.dبراساس شیوه نامه اجرایی اقدا، به پذیرش استعدادهای درخشان در دوره دکتری ) فناوری 

)اعم از دانشیوویان دانشیاه قیم و سیایر     ان تقاضیلذا منمود. خواهد  زیرهای مندرج در جدوا در رشته 2422 –2426ی تحصیل

 مفاد شیوه نامه اجرایی دانشگاه باشند.آیین نامه و واجد شرایط  الز، است دانشگاههای دولتی(

جامع آموزشی دانشگاه قم به نشانی  می توانند به سامانه 62/2/2422تا  22/26/2422کلیه متقاضیان از تاریخ 

(https://edu.qom.ac.ir) .مراجعه نموده و نابت به ثبت نا، و بارگذاری مدارک اقدا، نمایند 

 ه درخواست و دارا بودن شرایط الز، به هیچ عنوان به معنی پذیرش نمی باشد.ئارا-*
 غایرت در شرایط متقاضایان با ضوابط موجود در فراخوان  درخواست ایشان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.در صورت وجود هرگونه م-*

 پذیرش اولیه به منزله پذیرش قطعی نیات و هیچ گونه حقی برای داوطلبان ایواد نمی کند.-*

 پذیرش نهایی منوط به تایید سازمان سنوش آموزش کشور است.-*

 

 مدارک مورد نیاز:
 

 1×4 ک قطعه عکس* ی

 *تصویرکارت ملی )پشت و رو(

 تما، صفحات شناسنامه* تصویر 

 )مشخصات فردی  سوابق آموزشی و پژوهشی(. ذیل درخشان استعدادهای آزمون بدون تقاضای پذیرش یها* تکمیل فرم

 و باالتر( 22)معدا  .یید شده دوره کارشناسیأریز نمرات ت و ییدیه مربوط به معدا کلأ* ت

 و باالتر( 27 نامه)بدون احتااب نمره پایان.دوره کارشناسی ارشد یید شدهأیدیه مربوط به معدا و ریزنمرات تیأ* ت

 نامه.*تصویر مدرک کارشناسی  کارشناسی ارشد و صورتولاه دفاع از پایان

 .های معتبرپژوهشی نمایه شده و سایر گواهی -مدارک مربوط به مقاالت علمی ارایه اصل * 

 . الزامی است )آیین نامه استعداد درخشان ذیل(بخش امتیازات پژوهشی 2امتیاز از ردیف شماره  7حداقل کاب * 

 .نامهمرتبط با پایان( ISI)خارجی  یاپژوهشی داخلی  - داشتن حداقل یک مقاله علمی - 

-بین های علمی معتبرجشنوارهیا برگزیدگی در   های علمی و صنعتی ایرانان پژوهشمازیید سأگواهی ثبت اختراع مورد ت -

 (ابن سیناو  رازی  فارابی  خوارزمیالمللی 

  نامه باشدها از استاد راهنمای پایان)یکی از توصیه نامه * توصیه نامه علمی از حداقل دو نفر از اساتید دوره کارشناسی ارشد.

 (اساتید رسیده باشد.امضاء  به ها در پاکت درباته وتوصیه نامه

https://edu.qom.ac.ir/
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 ات مهم:تذکر   

بدیهی است ) باشد.( سراسری)های دولتی دانشگاه نوبت دو، یاروزانه های دورهدر یکی از  فارغ التحصیل –2

 لذا از ارسال مدارک خودداری فرمایید.( بررسی نخواهد شد.و حوزه های علمیه ها مدارک داوطلبان سایر دانشگاه

 است. ضروریمصاحبه علمی توسط متقاضی امتیاز از جدول ارزشیابی در زمان  06کسب حداقل  -6

 بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل متقاضی نگذشته باشد.  1/7/1061تا تاریخ  -1

حداکثر تا                      بایستمیدانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در صورت پذیرش  -4

 ها کأن لم یکن خواهد شد.یر این صورت قبولی آندانش آموخته شوند، در غ 11/60/1061تاریخ 

 باشد.ثبت نام در دو رشته دوره دکتری امکان پذیر نمی -5

آموزشی و ضوابط تمام وقت بوده و پذیرفته شدگان مشمول کلیه مقررات به صورت تحصیل در دوره دکتری  -2

و فناوری، پذیرفته شدگان نهایی ملزم به  باشند. مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقاتو انضباطی دانشگاه قم می

سپردن تعهد تحصیل تمام وقت به دانشگاه برای کل مدت تحصیل دوره دکتری خواهند بود، لذا داوطلب نباید 

 به مؤسسه دیگری تعهد خدمت داشته یا در استخدام محل دیگری باشد.

در زمان ثبت دولتی در صورت پذیرش نهایی های و نهاد ها و دستگاهسازمانها، وزارتخانهدر  ینشاغل تبصره:

 تمام وقت ارایه نمایند.محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل بدون قید و شرط کتبی و موافقت  الزم استنام، 

 تغیر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. -7

 کت در مصاحبه، به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نیست.ارائه درخواست از سوی متقاضی و شر -1

و ملزم به تکمیل  بودهدانشگاه در پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای داوطلبان از اختیارات الزم برخوردار  -3

 ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود.

از شرایط الزم نبوده چنانچه در هر مرحله از ثبت نام و تحصیل مشخص گردد که داوطلب دارای هر یک  –22

مسئولیت تحصیل وی در هر مرحله که باشد جلوگیری به عمل آمده و  بالفاصله از ثبت نام و یا ادامه ،است

 عواقب آن برعهده داوطلب خواهد بود.

 .. از ارسال مدارک ناقص خودداری فرماییدترتیب اثر داده نخواهد شدبه هیچ عنوان به مدارک ناقص  –22

 یط اختصاصی دانشگاه قم.شرا رعایت –26

قطعی شدن پذیرش منوط به وصول تأییدیه نهایی سازمان سنجش آموزش کشور و نیز تأییدیه صالحیت  -21

عمومی داوطلبان توسط دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. بدیهی 

 معذور است.نهایی تا دریافت تأییدیه است دانشگاه از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل 

در دانشگاه  "دکتریپذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی "دانشجویانی که از طریق  -10

پذیرفته شوند، در صورتی که پس از ثبت نام و شروع به تحصیل، از ادامه تحصیل انصراف دهند، ملزم به پرداخت 

های مصوب وزارت علوم، تحقیات و فناوری  برای دانشجویان ورودی آن سال تعرفههزینه آموزش رایگان براساس 

 خواهند بود.

همزمان با مصاحبه معرفی شدگان آزمون دکتری سازمان سنجش  ، هارشته علمی مصاحبهشایان ذکر است  -11

  اطالع رسانی خواهد شد.از طریق وب سایت دانشگاه قم متعاقباً  بوده و 
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 :نحوه ثبت نا،
 جوع کنید.ر متقاضی شرکت در آزمون         ورود به سیاتم         https://edu.qom.ac.irبه آدرس   – 2

   (کلیک کنیدراهنما  )

شناسه کاربری و گذرواژه خود را در سامانه تعریف نموده و پس از به خاطر سپاری )یادداشت برداری( از سامانه  – 2

 خارج شوید.

مراجعه و با   زمونمتقاضی شرکت در آ         ورود به سیاتم         https://edu.qom.ac.irمجددا به آدرس  – 1

 .و اطالعات الزم را تکمیل فرمایید. شناسه کاربری و گذرواژه خود )تعریف شده در مرحله قبل( به سامانه وارد شوید

و با حجم  Pdfدریافت نموده اید، پس از تکمیل به فرمت  Wordالزم است فرم هایی را که از این پورتال با فرمت  – 0

باشد. به  خوانایا شده تایپ ر فایل، در سامانه بارگذاری نمایید. کلیه فرم ها باید به صورت کیلوبایت برای ه 21کمتر از 

 ترتیب اثر داده نمی شود.فرم هایی که به خوانا نباشد 

 

 تمامی مدارک مورد نیاز را حداکثر تا پس از بارگذاری مدارک در سایت گلستان  کلیه داوطلبان الزم است -

کد پستی  –دانشگاه قم  –بعد از شهرک قدس  –بلوار الغدیر  –آدرس پستی: قم پست سفارشی به با  14/42/2042 تاریخ

 .ارسال نمایند گروه استعدادهای درخشان – 1121201122
نظر به رعایت دستورالعمل وزارت بهداشت و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، از مراجعه حضوری                 توجه:

 مدارک الزم، طبق فراخوان اعالم شده )بدون هرگونه نقص( به آدرس یادشده ارسال شود. خودداری نموده و

 
میزان مبلغ ثبت نا، بعد از بررسی مدارک داوطلبان و داشتن شرایط عمومی و اختصاصی  از طریق همین وب سایت همراه با  –

  گردد.از متقاضی دریافت میذکر شماره حااب اعال، و قبل از برگزاری مصاحبه علمی  اصل فیش واریزی 
 

آموزش  -  http://qom.ac.irهرگونه اطالع رسانی به داوطلبان گرامی منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی:  -

ست الکترنیکی: توانید از طریق پپذیرد، در صورت داشتن سؤاالت احتمالی میصورت میگروه استعدادهای درخشان  –

talent@qom.ac.ir  گروه استعدادهای درخشان  تماس حاصل  41411241000مکاتبه و یا با شماره تلفن

 .نمایید

 

 

 

 

 

                 

https://edu.qom.ac.ir/
https://qom.ac.ir/Vice-Education/Notifications/Documents/گروه%20استعدادهای%20درخشان/راه.pdf
https://edu.qom.ac.ir/
http://qom.ac.ir/
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی                                                                                                        

                       های درخشانگروه استعداد                                                                                                                 

 درخشان استعدادهای آزمون بدون فر، تقاضای پذیرش                                                                            
 2422-2426دکتری ساا تحصیلی  مقطع به ورود برای                                                      

 الف( مشخصات فردی:

 هیچ مسئولیتی در قبال بررسی پرونده های ناقص ندارد. های این فرم الزامی است، دانشگاهتکمیل کلیۀ قسمت

 ...............................شماره شناسنامه: . .......................................نام پدر:  ............................................................................................................نام و نام خانوادگی : 
 

 .................................محل تولد:  .............................................................................................................................محل صدور: 
 

 31........./ ......... /.........تاریخ تولد:   

 .........................وضعیت اشتغال:  ................................. سریال شناسنامه: .....................................................................................................................................کد ملی: 
 

 .........................................................................................................................................................................................................نشانی پست الکترونیکی: 

 
 ............................................................................................................................................................................................................................................نشانی دقیق محل سکونت: 

 ............................................................................................شماره تلفن همراه: . .................................................................................................................شماره تلفن ثابت: 

 

 ....................................................................................................................................................................................................................... عنوان رشته و گرایش مورد تقاضا:

 
 ب(  سوابق تحصیلی و آموزشی:

 .................................................................................................................................یلی مقطع کارشناسی ارشد: .نام دانشگاه محل تحصیل، رشته و گرایش تحص

 ........................................ تاریخ فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد: آموزش محور  پژوهشی -نوع دوره آموزشی: آموزشی

 ................................................... معدل کل کارشناسی ارشد با پایان نامه: .......................... معدل کل دوره کارشناسی ارشد بدون پایان نامه:

 ......................................................... تعداد سنوات مقطع کارشناسی ارشد: ............................................ درجه و نمره پایان نامه کارشناسی ارشد:

 ................................................... دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی: ........................................................ رشته تحصیلی مقطع کارشناسی:

 ..................................................... تاریخ فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی: ....................................................................... معدل کل مقطع کارشناسی:

 ...................................................................عداد سنوات مقطع کارشناسی: ت کارشناسی ناپیوسته نوع کارشناسی:کارشناسی پیوسته

 مدرک زبان خارجی -2

 توضیحات تاریخ امتحان نمره اخذ شده نا، آزمون

  ......./ ....... /.......31  
  ....... /......./ .......31  

 ها با ارائه مدرک معتبر(سوابق آموزشی )تدریس در دانشگاه -6

 دانشگاه/مؤساه ساا تحصیلی مقطع نا، درس ردیف

     
     
     

 المللی و المپیادهای معتبربرگزیدگان جشنواره  ماابقات بین -1

 ساا برگزیده شدن رتبه نا، ماابقه/جشنواره/المپیاد ردیف

   ....... /......../ ........31 

   ....... /......../ ........31 

 

 الصاق عکس*

 ست.ا الزامی 

 1ره افرم شم
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 ج( سوابق پژوهشی:     

 مقاالت چاپ یا پذیرفته شده در موالت معتبر داخلی و خارجی -2
 

 ...................................................... نشریه:نام  ............................................................................................................................................ عنوان مقاله: -1

   ISI               ISCنوع نشریه:      

 سایر                    پژوهشی -علمی
     :ISSN.............................. :شماره و سال انتشار نشریه .................... 

 ................................. صاحب امتیاز/ ناشر: .............................................. کشور: ........................................................................... درجه نشریه:

 ............................. (:Qرتبه بندی نشریه) ........................... نویسنده مسئول: 21....... /......./ ....... تاریخ شروع اعتبار نشریه:

 .......................... نام شما نفر چندم است: ......................... تعداد نویسندگان: ...................................................................... شماره صفحات:

   

 نام نشریه: ................................................... .................................................................................................................ه: ......................عنوان مقال -2

   ISI               ISCنوع نشریه:      

 سایر                    یپژوهش -علمی
:ISSN     .............................. .......... :شماره و سال انتشار نشریه.......... 

 .................................صاحب امتیاز/ ناشر:  ...............کشور: ............................... ..................................درجه نشریه: ..........................................

 (: .............................Qرتبه بندی نشریه) .............نویسنده مسئول: .............. 21....... /......./ ....... تاریخ شروع اعتبار نشریه:

 نام شما نفر چندم است: ......................... ...........تعداد نویسندگان: .............. ...............................شماره صفحات: .......................................

 

 نام نشریه: ................................................... ....................................................................................عنوان مقاله: ................................................... -1

   ISI               ISCنوع نشریه:      

 سایر                    پژوهشی -علمی
ISSN  :    .............................. ............ :شماره و سال انتشار نشریه........ 

 .................................صاحب امتیاز/ ناشر:  کشور: .............................................. ...........................................درجه نشریه: ................................

 (: .............................Qرتبه بندی نشریه) مسئول: ...........................نویسنده  21....... /......./ ....... تاریخ شروع اعتبار نشریه:

 .....نام شما نفر چندم است: .................... تعداد نویسندگان: ......................... ....................................شماره صفحات: ...................................

 

 نام نشریه: ................................................... ..................................................عنوان مقاله: .................................................................................... -0

   ISI               ISCنوع نشریه:      

 سایر                    پژوهشی -علمی
ISSN      :.............................. .................... :شماره و سال انتشار نشریه 

 .................................صاحب امتیاز/ ناشر:  ....................کشور: .......................... .......................................درجه نشریه: ..................................

 (: .............................Qرتبه بندی نشریه) نویسنده مسئول: ........................... 21....... /......./ ....... تاریخ شروع اعتبار نشریه:

 نام شما نفر چندم است: ......................... تعداد نویسندگان: ......................... .................................................شماره صفحات: .....................
 

 توجه: 
 ی( و نیز پژوهش -های جداوا باید توسط متقاضی تکمیل شود و در ضمن ضمیمه نمودن ماتندات مربوط به موالت )علمی * کلیۀ قامت

 باشد.( توسط متقاضی الزامی است. مالک اعتبار درجه و نمایه موالت  ساا چاپ مقاله می Wos  Scopus  JCR نمایه موالت ) 
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 بین المللیو  معتبر ملیهای ها و کنگرهارائه شده در همایش علمی کامل مقاالتمشخصات  -6
 

 

 پوستر نوع ارائه مقاله: سخنرانی ............................................................................................................................................ عنوان مقاله: -1

 ........................................المللی: .........................................عنوان همایش علمی معتبر ملی و بین

 
 محل )شهر و کشور(: ................................

 31......./ ........ /........    ش:ه . تاریخ برگزاری 
     02......../ ........ /........تاریخ برگزاری میالدی: 

 
 

 ........................نام شما نفر چندم است: .. تعداد نویسندگان: .....................................

 

 پوستر نوع ارائه مقاله: سخنرانی ........................................................................................................................................... عنوان مقاله: -1

 .................................................: ...............................المللیعنوان همایش علمی معتبر ملی و بین

 
 محل )شهر و کشور(: ................................

 31......./ ........ /........    ش:ه . تاریخ برگزاری 
   02......../ ........ /........تاریخ برگزاری میالدی: 

 
 

 نام شما نفر چندم است: .......................... سندگان: .....................................تعداد نوی

 

 پوستر ع ارائه مقاله: سخنرانینو ............................................................................................................................................ عنوان مقاله: -1

 ...........................................المللی: .......................................عنوان همایش علمی معتبر ملی و بین

 
 محل )شهر و کشور(: ................................

 31....../ ....... /.......    ش:ه . تاریخ برگزاری 
   02......./ ....... /.......تاریخ برگزاری میالدی: 

 
 

 نام شما نفر چندم است: .......................... تعداد نویسندگان: .....................................

 

 پوستر نوع ارائه مقاله: سخنرانی ............................................................................................................................................... عنوان مقاله: -1

 .........................................................................المللی: ........عنوان همایش علمی معتبر ملی و بین

 

 ....................محل )شهر و کشور(: ............

 31......./ ........ /........    ش:ه . تاریخ برگزاری 
  02......../ ........ /........تاریخ برگزاری میالدی: 

 
 

 نام شما نفر چندم است: .......................... تعداد نویسندگان: .....................................

 

 پوستر نوع ارائه مقاله: سخنرانی ............................................................................................................................................ عنوان مقاله: -1

 ..................................................المللی: ..............................عنوان همایش علمی معتبر ملی و بین

 
 محل )شهر و کشور(: ................................

 31......./ ........ /........    ش:ه . تاریخ برگزاری 
  02......../ ........ /........تاریخ برگزاری میالدی: 

. 
 

 نام شما نفر چندم است: .......................... ........................تعداد نویسندگان: .............

 

 توجه:

 های جداوا )در صورت دارا بودن شرایط( باید توسط متقاضی تکمیل شود. الصاق پرینت مقاالت توسط متقاضی الزامی است.*کلیه قامت

 ینت مربوط ضمیمه باشد  در غیر این صورت فاقدهای داخلی باید در پایگاه استنادی علو، جهان اسال، ثبت و درج شده باشد و پر*همایش

 باشد.اعتبار می
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 لیف(أکتب )ترجمه یا ت-1
 
 

 ترجمه لیفنوع کتاب: تأ ................................................................................................................................................عنوان کتاب:  -1

 ............................تعداد صفحات: ................. 21....../ ...... /.......سال انتشار:  ................................................................. :نام انتشارات

 ........................................................................................................................................................................... نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روی جلد:

 

 ترجمه نوع کتاب: تألیف ................................................................................................................................................عنوان کتاب:  -2

 ..................................تعداد صفحات: ........... 21....... /....../ .......سال انتشار:  ................................................................. :نام انتشارات

 .......................................................................................................................................................................... نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روی جلد:

 

 ترجمه نوع کتاب: تألیف ....................................................................................................................................................عنوان کتاب:  -1

 ...................................تعداد صفحات: .......... 21....... /....../ .......سال انتشار:  ................................................................. :نام انتشارات

 ........................................................................................................................................................................... نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روی جلد:
 

 های ملی و یا تحقیقاتیطرح -4
 

 سمت در طرح ساا اجرای طرح کارفرما عنوان طرح ردیف

1   ....... /....../ .......21  

2   ....... /....../ .......21  

1   ....... /....../ .......21  
 

 د.لطفاً به سئواالت ذیل به طور مختصر و روشن پاسخ دهی

حداقل سه مورد از موضوعات تخصصی مورد عالقه خود را برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری به ترتیب اولویت بنویسید. سعی شود  -1

 موضوعات بسیار تخصصی باشد.

 استاد مربوطه موضوع تخصصی ردیف

1   

2   

1   
 

 کنید؟ابی میبا چاپ چند مقاله علمی در طول دوره دکتری کار خود را مطلوب ارزی -2
 

 مقاله کنفرانس)همایش( بین المللی پژوهشی -یا علمی  ISIمقاله 
 

سهمیه استعدادهای درخشان، ضمن آگاهی  مندی از بدون آزمونبهرهمتقاضی ..................... .....................................................آقای/خانم اینجانب 

باشد، مصوبات فراخوان و اینکه درخواست و ارسال مدارک به منزله پذیرش قطعی در این دانشگاه نمیکامل از کلیه ضوابط و 

ضوابط دانشگاه مجاز است طبق  ،شوم موارد فوق را در نهایت دقت و صحت تکمیل نموده و چنانچه خالف آن ثابت شودمتعهد می

 مقررات با اینجانب رفتار نماید.
 

 نام و نام خانوادگی متقاضی                                                                                                                                        

 امضاء و تاریخ                                                                                                                                        
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 2042سال تحصیلی پذیرش بدون آزمون)استعدادهای درخشان( در دوره دکتری  هایگرایش – رشتهجدول 
 

 

 توضیحات زن مرد روزانه گرایش رشته تحصیلی ردیف

 دانشکده حقوق

  + +  - حقوق خصوصی 1

  + +  - حقوق جزا و جر، شناسی 2

  + +  - حقوق عمومی 1

  + +  - حقوق بین الملل عمومی 0

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

  + +  فلافه اخالق اخالق 1

  + +  علو، قرآن و حدیث علو، قرآن و حدیث 0

  + +  تفایر تطبیقی و، قرآن و حدیثعل 7

 فلافه و کال، اسالمی 8

 فلاف

---- 
 

 + +  

  + +  ---- فلافه تطبیقی 9

  + +  کال، اسالمی کال، 16

11 
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  + +  ---- فقه و مبانی حقوق اسالمی

 دانشکده فنی و مهندسی

های هیدرولیکیآب و سازه مهندسی عمران 12   + + 
 

های دریاییسواحل  بنادر و سازه ندسی عمرانمه 11   + + 
 

 + +  ژئوتکنیک مهندسی عمران 10
 

 + +  سازه مهندسی عمران 11
 

 + +  توارت الکترونیکی مهندسی فناوری اطالعات 10
 

ایهای چند رسانهسیاتم مهندسی فناوری اطالعات 17   + + 
 

 + +  امنیت اطالعات مهندسی فناوری اطالعات 18
 

های کامپیوتریشبکه مهندسی فناوری اطالعات 19   + + 
 

 دانشکده علوم پایه

  + +  ریاضی کاربردی ریاضی   21

  + +  فیزیک ماده چگاا فیزیک 22

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 _ زبان و ادبیات فارسی 21
 + +  

 دانشکده مدیریت و اقتصاد

اسالمی اقتصاد علو، اقتصادی 20   + +  
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 11 

 



 

 11 
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