
  11  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  22  

 فْزست:

 

 فصل اٍل : شزايط ٍرٍد بِ داًشگاُ   -1

 فصل دٍم: تعذاد ٍاحذ ّاي درسي ٍ طَل هذت تحصيل -2

 فصل سَم: حضَر غياب داًشجَ -3

 فصل چْارم : حذف ٍ اضافِ درٍس -4

 تحصيل داًشجَفصل پٌجن : ارسيابي پيشزفت  -5

 فصل ششن: هزخصي تحصيلي -6

 فصل ّفتن: اًصزاف اس تحصيل   -7

 فصل ّشتن: هقزرات آهَسشي داًشجَياى اًتقالي ٍ هيْواى   -8

 فصل ًْن: آئيي ًاهِ آهَسشي رشتِ ّاي کارشٌاسي ارشذ -9

 فصل دّن :آئيي ًاهِ آهَسشي رشتِ ّاي طزح آهَسش هعلواى -10

 فصل ياسدّن: هعادساسي -11

 ًاهِ تسْيالت آهَسشي داًشجَياى شاّذ ٍ ايثارگزفصل دٍاسدّن : آئيي  -12

 فصل سيشدّن: هقزرات چگًَگي اخذ درس کار آهَسي  -13

 فصل چْاردّن: آئيي ًاهِ آهَسشي درٍس هعارف -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  33  

 فصل اٍل: شزايط ٍرٍد بِ داًشگاُ
 

پزيشفتِ ؿذگاى آصهَى ٍسٍدي هَظفٌذ دس هْلت ّاي تؼييي ؿذُ عبق اعالػيِ ّاي هشبَط خْت ثبت ًام ٍ اًتخاا  ٍاداذّاي دسػاه باِ      : 1بٌذ 

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 2هادُ ) .هتاخشيي ثبت ًام قشاس هه گيشد ٍادذّاي داًـگاّه ري سبظ هشاخؼِ ًوايٌذ دس غيشايي كَست دس ؿوَل

ظشفيت پزيشؽ داًـدَ دس ٍادذ تنويل ؿذُ باؿذ ٍ ٍادذ اهناًات آهَصؿه الصم بشاي پزيشؽ داًـدَياى هتاخش داؿاتِ باؿاذ   دس كَسته مِ  : 2بٌذ 

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 3هادُ ) .هه تَاًذ با تاييذ ؿَساي آهَصؿه ٍادذ اقذام بِ ثبت ًام ًوَدُ ٍ هشاتب سا خْت اعالع بِ هشمض آصهَى اػالم ًوايذ

پيَػاتِ ٍ  )ٍ ماسؿٌاػاه   (پيَػاتِ ٍ ًاپيَػاتِ ٍ آهاَصؽ هؼلوااى    )ذامثش تاخيش هتقاضه بشاي ثبت ًام دس هقغاغ تصلايله مااسداًه    د :1تبصزُ  -

 ينؼال اص صهاى پزيشؽ دس آصهَى ٍسٍدي هه باؿذ هـشٍط بش ايٌنِ :  (ًاپيَػتِ ٍ آهَصؽ هؼلواى

 .اؿذالف : هتقاضه رمَس اص ًظش ًظام ٍظيفِ هٌغ تصليله ًذاؿتِ ب

  .ٌّگام ثبت ًام هذسك پايِ داؿتِ باؿذ ب :

  .اتخار تلوين هه ًوايذ شَراي آهَسشي ٍاحذداؿتِ باؿذ دس غيش ايٌلَست  داًشگاّي ظزفيت هصَبٍادذ  ج :

هذت تاخيش تا ينؼال خضٍ ػٌَات هداص تصليل داًـدَ هصؼَ  هه گشدد ٍ ٍادذ داًـگاّه هَظف اػت پغ اص ثبت ًام باا اخاز ؿاْشيِ ثابات      د :

  .بش هبٌاي ػال ٍسٍد بشاي ايي هذت هشخله تصليله كادس ًوايذ

صلايله هصؼاَ  ًواه گاشدد ٍ ٍاداذ داًـاگاّه باياذ        دس هَسد پزيشفتِ ؿذگاى فاقذ هذسك پايِ ، ينؼال تاخيش خضٍ ػٌَات هداص ت : 2تبصزُ  -

  .هشخله تصليله بذٍى ادتؼا  كادس ٍ ؿْشيِ ثابت ايي هذت سا بش هبٌاي ػال ٍسٍد اص داًـدَ اخز ًوايذ

   .داًـدَي هتاخش اص ػال ؿشٍع بِ تصليل تابغ هقشسات هاله ٍ آهَصؿه ّواى ػال خَاّذ بَد :3 تبصزُ

آييي ًاهاِ اص هقغاغ مااسداًه فااسؽ التصلايل هاه        20شفتِ ؿذگاى دٍسُ ماسؿٌاػه ًاپيَػتِ مِ با اػتفادُ اص هادُ ؿشٍع بِ تصليل پزي : 4تبصزُ 

ؿًَذ دس كَسته اهناى پزيش اػت مِ اهتصاى دسع يا دسٍع هضبَس قبل اص ػپشي ؿذى ػِ ؿاًضدّن اص ؿشٍع مالػْاي هقغاغ خذياذ اًداام ؿاذُ ٍ     

  .ًوشُ قبَله مؼب مشدُ باؿٌذ

   .ثبت ًام اص داًـدَياى هتاخش تا دٍ ػال ، دس مويؼيَى آهَصؿه ٍادذ اتخار تلوين هه گشدد : 1 ًكتِ

ٍضؼيت ثبت ًام اص داًـدَياى هتاخش بيؾ اص دٍ ػال دس مويؼيَى آهَصؿه ٍادذ بشسػه ٍ خْت اتخار تلوين بِ مويؼايَى هاَاسد خااف     : 2ًكتِ 

   .هٌغقِ اسػال گشدد

ٌذ دس هْلت ّاي تؼييي ؿذُ دس تقَين داًـگاّه بشاي اًتخا  ٍادذ دسػه بِ ٍادذّاي داًـگاّه هشباَط هشاخؼاِ ًوايٌاذ    داًـدَياى هَظف : 3بٌذ 

 : ليني دس كَسته مِ ايي اهش بِ تاخيش افتذ ٍ تاخيش اص ػِ ؿاًضدّن ػاػات ّش دسع بيـاتش ًـاَد اًتخاا  ٍاداذ دسػاه داًـادَ باا تايياذ ؿاَساي         

  (آئيي ًاهِ آهَسشي 4هادُ) .هصؼَ  هه ؿَد ى پزيش اػت دس ايي دال هذت تاخيش خضٍ دذ ًلا  غيبت داًـدَآهَصؿه ٍادذ داًـگاّه اهنا

آئايي ًاهاِ    5هاادُ  ) .تصليل دس داًـگاُ آصاد اػالهه بلَست دضَسي ٍ توام ٍقت اػت هگش بشاي دٍسُ ّايه مِ سػاوا  هؼاتثٌه ؿاذُ باؿاذ     : 4بٌذ 

   (آهَسشي

هاى دق ًام ًَيؼه ٍ اداهِ تصليل دس بيؾ اص يل سؿتِ ٍ دس ّاش سؿاتِ بايؾ اص يال گاشايؾ دس يال ياا شٌاذ داًـاگاُ ياا           داًـدَ ّوض : 5بٌذ 

هَػؼِ آهَصؽ ػاله دس ًظام آهَصؽ توام ٍقت يا پاسُ ٍقت سا ًخَاّذ داؿت دس كَست تخلف اص اداهِ تصليل دس يناه اص سؿاتِ ّااي اًتخاابه باِ      

ه ٍ داًـدَيه ػاصهاى هشمضي هصشٍم ٍ ػَابق تصليله ٍي دس آى سؿتِ باعال اػاالم هاه ؿاَد ٍ داًـادَ      تـخيق مويؼيَى هَاسد خاف آهَصؿ
   (آئيي ًاهِ آهَسشي 6هادُ ) .هَظف بِ پشداخت ّضيٌِ اًلشاف هغابق تؼشفِ تؼييي ؿذُ بِ داًـگاُ هه باؿذ

  .ػاصهاى هشمضي اص ايي قاػذُ هؼتثٌه ّؼتٌذ 13/7/79هَسخ  86230/36داًـدَياى هوتاص هَضَع بخـٌاهِ ؿواسُ  تبصزُ : -
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 فصل دٍم : تعذاد ٍاحذ ّاي درسي ٍ طَل هذت تحصيل

 
آئايي   19هاادُ  ) .بيـاتش باؿاذ   ٍادذ 20ٍادذ موتش ٍ اص  12تؼذاد ٍادذّاي اًتخابه داًـدَي توام ٍقت دس يل ًيوؼال تصليله ًوه تَاًذ اص  : 6بٌذ 

   (ًاهِ آهَسشي

دس ًيوؼالْايه مِ داًـدَ بذليل سػايت پيـٌياصّا يا ػذم اهناى اسائِ دسع تَػظ ٍادذ داًـگاّه تا پاياى ّفتِ دزف ٍ اضاافِ موتاش    :1تبصزُ  -

ى اص دذاقل ٍادذ دسػه هداص سا اًتخا  ًوايذ بالهاًغ بَدُ لني آى ًيوؼال خضٍ ػٌَات تصليله داًـدَ هصؼَ  هه گاشدد اهاا شٌاً اِ هيااًگيي آ    

   .ًوشات دسٍع آى ًيوؼال دس هياًگيي مل ٍ ًيوؼاله داًـدَ هصاػبِ هه ؿَد .گشدد هـشٍعه بِ دؼا  ًوه آيذ 12تش اص ًيوؼال مو
ٍادذ دسػه ديگش اًتخاا  ًواياذ دس كاَستينِ داًـادَ      11دس كَستينِ داًـدَ دسٍع آؿٌايه با قشآى مشين ٍ ٍكاياي دضشت اهام )سُ( سا بِ ّوشاُ 

 .اًـدَ بِ دؼا  هه آيذهـشٍعه د .هـشٍط ؿَد

ٍادذ دسػه باقيواًذُ داؿتِ باؿذ دته اگش دس تشم قبال ّان هـاشٍط ؿاذُ      24دس هَاسدي مِ داًـدَ بشاي فشاغت اص تصليل دذامثش  :2تبصزُ  -

داؿاتِ باؿاذ دس يال ًيوؼاال     باؿذ با ًظش گشٍُ آهَصؿه ٍادذ هه تَاًذ توام ٍادذّاي دسػه باقيواًذُ سا ٍلَ ايٌنِ دس بيي آًْا دسٍع پيـٌياص ٍخَد 
   .اًتخا  ٍ بگزساًذ

ٍادذ دسػه باقيواًذُ داؿتِ باؿذ هه تَاًذ باا ًظاش گاشٍُ     24شٌاً ِ ًيوؼال دٍم ػال تصليله ًيوؼال آخش تصليل داًـدَ بَدُ ٍ  : 3تبصزُ  -

  .ٍادذ آى دس دٍسُ تابؼتاى ًباؿذ 7اص آًْا سا دس آى ًيوؼال ٍ دٍسُ تابؼتاى بگزساًذ هـشٍط بش ايٌنِ بيؾ  6بٌذ  2ٍ سػايت تبلشُ 

ٍادذ دسػه باقيواًذُ داؿتِ باؿذ ٍ ٍادذ داًـگاّه ًتَاًاذ يال ياا دٍ دسع ًظاشي آى      24شٌاً ِ دس تشم آخش تصليله داًـدَ فقظ  : 4 تبصزُ -

داًـادَ هاه تَاًاذ آى دسع ياا دسٍع سا دس      6ٌاذ  ب 2دس ًيوؼال هضبَس اسائِ ًوايذ با ًظش گاشٍُ ٍ سػايات هفااد تبلاشُ      (ٍادذ 4دذامثش بِ تؼذاد )سا 

   .ًيوؼال بؼذ يا دٍسُ تابؼتاى بلَست هؼشفه بِ اػتاد بگزساًذ

يا بيـتش باؿاذ هـاشٍط باش ايٌناِ تؼاذاد ٍاداذّايه ماِ داًـادَ اًتخاا  ًواَدُ ٍ دس            17داًـدَيه مِ هياًگيي ًوشات ًيوؼال اٍ  : 5تبصزُ  -

ٍاداذ دسػاه    24وشُ اخز مشدُ اص دذاقل تؼييي ؿذُ دس آى ًظام آهَصؿه موتش ًباؿذ هه تَاًذ دس ًيوؼال بؼاذ تاا   اهتصاًات پاياى تشم آًاى ؿشمت ٍ ً
  .سا اًتخا  مٌذ

ٍاداذ باقيواًاذُ داؿاتِ     4شٌاً ِ داًـدَ دس يل ًيوؼال يا دٍسُ تابؼتاى بشاي فشاغت اص تصليل دذامثش دٍ دسع ًظشي بِ اسصؽ داذامثش   : 7بٌذ 

ًذ بشاي ينباس خاسج اص تقَين داًـگاّه اًتخا  ٍادذ ًوَدُ ٍ دس فشكته مِ اص عشف گاشٍُ آهَصؿاه هشباَط تؼيايي هاه ؿاَد دسع ياا        باؿذ هه تَا

 دسٍع هضبَس سا اص عشيق هؼشفه بِ اػتاد دذامثش دس ّواى ًيوؼال يا آى دٍسُ تابؼاتاًه بگزساًاذ ٍ دس كاَست ػاذم هَفقيات دس ّاش دسع ًواشُ آى       
  (آئيي ًاهِ آهَسشي 20هادُ ) .ه گشدد ٍ بذٍى ًياص بِ اًتخا  ٍادذ هدذد هه تَاًذ دس پاياى آى ًيوؼال با ػايش داًـدَياى اهتصاى دّذه (بالاثش)دزف 

تلاوين گياشي    ٍادذ ًظشي باقيواًذُ داسد تا فاسؽ التصليل ؿَد مويؼايَى ٍاداذ داًـاگاّه هاه تَاًاذ      6ػٌَاى دسػه تا  3داًـدَئه مِ  ًكتِ :

  .ًوايذ

دس كَسته مِ داًـدَ اص يل يا شٌذ دسع پيـٌياص ًوشُ قبَله مؼب ًٌوايذ ٍ ياا بشاباش هقاشسات دس ماالع ّااي دسع ياا دسٍع پيـاٌياص         : 8بٌذ 

ٍابؼاتِ دس يناه اص    ؿشمت ًوَدُ اها ػشاًدام دس پاياى تشم آًْا سا دزف ًوَدُ باؿذ هه تَاًذ با ًظاش گاشٍُ آى دسع ياا دسٍع سا باا دسع ياا دسٍع     

شُ دسع ياا  ًيوؼالْاي بؼذ اًتخا  ٍ بگزساًذ شٌاً ِ ًتَاًذ دس دسع يا دسٍع پيـٌياص ًوشُ قبَله مؼب مٌذ ٍ يا دس پاياى تشم آًْا سا دزف ًواياذ ًوا  
   (آئيي ًاهِ آهَسشي 23هادُ ) .دسٍع ٍابؼتِ دزف ًوه گشدد

هه باؿذ ٍ ًوشات هاشدٍدي ماِ باا آساي مويتاِ اًضاباعه كاادس هاه گاشدد دس          41هادُ  2بلشُ تزمش : بالاثش ؿذى ًوشات هشدٍدي فقظ تابغ هفاد ت
   .ؿوَل تبلشُ هضبَس قشاس ًوه گيشد

بشاي مليِ داًـادَياى اهناًپازيش اػات ٍ دس     6اًتخا  دسٍع ٍكاياي دضشت اهام )سُ( ٍ آؿٌايه با قشآى مشين ػالٍُ بش دسٍع هَضَع بٌذ : 9بٌذ 

آًْاا   7ي دسػه يل ًيوؼال يا دٍسُ تابؼتاى هصاػبِ ًوه ؿَد ٍ داًـدَ هه تَاًذ ػالٍُ بش دسع يا دسٍع ًظاشي هَضاَع بٌاذ    ػقف هداص ٍادذّا

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 24هادُ ) .سا اًتخا  ٍ بگزساًذ

  .دضشت اهام )سُ( سا بگزساًٌذاقليت هزّبه اص گزساًذى دسع آؿٌايه با قشآى مشين هؼاف هه باؿٌذ ليني هه بايؼت دسع ٍكاياي  : 1ًكتِ 

دس كَستينِ داًـدَيه دسٍع قشآى مشين ٍ ٍكاياي دضشت اهام سا قبال  دس يل هقغؼه گزساًاذُ باؿاذ ًيااصي باِ گزساًاذى هداذد آًْاا         : 2ًكتِ 

   .ًخَاّذ داؿت

ٍاداذ هاه    7تابؼتاى فاسؽ التصلايل هاه گشدًاذ     ٍادذ اػت ٍ بشاي داًـدَياًه مِ دس 6دذامثش ٍادذ اًتخابه هداص بشاي دٍسُ تابؼتاًه  : 10بٌذ 

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 27هادُ ) .باؿذ

ػال هاه باؿاذ بالخاق باشاي      6ػال ٍ ماسؿٌاػه پيَػتِ  3دذامثش هذت هداص تصليل بشاي دٍسُ ّاي ماسداًه ٍ ماسؿٌاػه ًاپيَػتِ  : 11بٌذ 

  (آئيي ًاهِ آهَسشي 28هادُ ) .هي باشذاجباري داًـدَياًه مِ اص هؼافيت تصليله اػتفادُ هه ًوايٌذ 
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داًـدَياًه مِ ػالٍُ بش دسٍع بشًاهِ آهَصؿه هلَ  هلضم بِ گزساًذى تؼذادي دسٍع خبشاًه ٍ يا پيؾ ًياص داًـاگاّه باؿاٌذ باِ     : 1تبصزُ  - 

   .ٍادذ دسػه اضافه يل ًيوؼال بِ ػقف ػٌَات هداص تصليل آًاى اضافِ هه گشدد 8اصاي ّش 

دس كَسته مِ داًـدَ بشاي فشاغت اص تصليل ًياص بِ افضايؾ ػقف ػٌَات داؿتِ باؿذ ٍادذ داًـگاّه هاه تَاًاذ باا تلاَيب گاشٍُ      :  2 تبصزُ -

دذامثش هذت هداص تصليل دٍسُ ّاي ماسداًه ٍ ماسؿٌاػاه ًاپيَػاتِ سا    (دس ٍادذّاي مَشل ٍ هشامض داًـگاّه با تلَيب ؿَساي آهَصؿه)هشبَط 
دٍسُ تابؼتاى باِ عاَل هاذت ًيوؼاال دٍم افاضٍدُ هاه       ) .دٍسُ ّاي ماسؿٌاػه ٍ ماسؿٌاػه اسؿذ پيَػتِ سا دٍ ًيوؼال افضايؾ دّذيل ًيوؼال ٍ 

   .(گشدد
   .آئيي ًاهِ آهَصؿه ؿاهل داًـدَياى هـوَل ًظام ٍظيفِ ًوه ؿَد 28هادُ  2ٍ  1ًنتِ : تبلشُ 

اداهاِ   11تصليله اػتفادُ هه ًوايٌذ فقظ هه تَاًٌذ دس ػقف هداص تصليله اؿاسُ ؿاذُ دس بٌاذ  داًـدَياى رمَس مِ اص هؼافيت  ًكتِ بسيار هْن :

  .تصليل دٌّذ ٍ دس كَستينِ ػقف هداص تصليله آًاى بِ ّش دليله بِ پاياى سػيذُ باؿذ هداص بِ اداهِ تصليل ًوه باؿٌذ

َى ٍسٍدي ػشاػاشي داًـاگاُ آصاد اػاالهه دس دٍسُ ّااي مااسداًه ،      دسٍع پايؾ ًيااص داًـاگاّه : آى دػاتِ اص پزيشفتاِ ؿاذگاى آصها         : 12بٌذ 

دسكاذ باؿاذ هَظاف اًاذ دؼاب       3/33ماسؿٌاػه ٍ ماسؿٌاػه اسؿذ پيَػتِ دس ّوِ سؿتِ ّاي تصليله مِ ًوشُ خام آًْا دس آصهَى ٍسٍدي موتش اص 

تؼييي ٍ ابالؽ گشدياذُ باِ ػٌاَاى دسٍع پيـاٌياص داًـاگاّه      دسع ديگش مِ اص دَصُ هؼاًٍت آهَصؿه داًـگاُ  2دسع ػوَهه ٍ  2ًياص سؿتِ دذامثش 
   (آئيي ًاهِ آهَسشي 29هادُ ) .ػالٍُ بش دسٍع هٌذسج دس بشًاهِ هلَ  بگزساًٌذ

   .دسٍع پيـٌياص داًـگاّه دسٍع دبيشػتاًه اػت ٍ اسائِ آًْا ّوشاُ با دسٍع ّوٌام داًـگاّه بالهاًغ هه باؿذ :1تبصزُ  -

ت ايي دسٍع دس ماسًاهِ داًـدَ ثبت ٍ دس هيااًگيي مال ًواشات پايااى ًيوؼاال ٍ ّو ٌايي دس هيااًگيي مال ًواشات داًـادَ           ًوشا :2تبصزُ  -

   .هصاػبِ هه ؿَد
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 فصل سَم: حضَر غياب داًشجَ
 

فؼالات ّااي آهَصؿاه     ػوله ٍ ماسآهَصي ٍ مااسٍسصي ٍ ديگاش   –دضَس داًـدَ دس تواهه بشًاهِ ّاي دسػه اػن اص ًظشي ، ػوله ، ًظشي   :13بٌذ 

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 30هادُ ) .الضاهه اػت

غيبت غيشهَخِ داًـدَ دس بيؾ اص ػِ ؿاًضدّن ػاػات ّشيل اص دسٍع ًظشي ، ػوله يا ًظشي ، ماسآهَصي ٍ ماسٍصي تاا داذ ػاِ دسع     : 14بٌذ 

آئايي ًاهاِ    31هاادُ  ) .ٍله بشاي بيؾ اص ػِ دسع ًوشُ كفش دس آى دسع يا دسٍع هٌظَس هه گاشدد دس عَل ًيوؼال هَخب دزف آى دسٍع خَاّذ ؿذ 

   (آهَسشي

ػولاه ، مااسآهَصي ٍ مااسٍسصي دس عاَل      –غيبت هَخِ داًـدَ دس بيؾ اص ػِ ؿاًضدّن ػاػات ّشيل اص دسٍع ًظشي ، ػوله يا ًظشي :  15بٌذ 

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 32هادُ ) .ًيوؼال هَخب دزف آى دسع هه ؿَد

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 35هادُ ) .دسع هَخب دزف آى دسع يا دسٍع هه ؿَد 3غيبت هَخِ دس خلؼِ اهتصاى دذامثش تا  : 16بٌذ 
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 فصل چْارم: حذف ٍ اضافِ درٍس
 

داًـدَ هه تَاًذ پغ اص آغاص ّش ًيوؼال تصليله دس هْلته مِ دس تقَين داًـگاّه تؼييي ؿذُ اػت با هَافقات گاشٍُ آهَصؿاه تؼاذادي      : 17بٌذ 

ت اص دسٍع خَد سا دزف يا دسٍع ديگشي سا ػالٍُ بش دسٍع اًتخابه خَد سا اًتخا  ًوايذ هـشٍط بش ايٌنِ داذاقل ٍ داذامثش ٍاداذ اًتخاابه سػايا     

   (، حذف اضافِ آئيي ًاهِ آهَسشي 36دُ ها) .گشدد

  .دٍسُ تابؼتاًه اص هـوَل هفاد ايي هادُ هؼتثٌه ّؼتٌذ :1تبصزُ  -

ًظاشي خاَد سا دازف مٌاذ      –ّفتِ قبل اص پاياى ًيوؼال تصليله فقظ ينه اص دسع ّاي ًظشي يا ػوله يا ػوله  5داًـدَ هه تَاًذ تا  : 18بٌذ 

هاادُ  ) .موتاش ًـاَد   (ٍاداذ  8ٍادذ ، آهَصؽ هؼلواى  10ٍادذ ، پاسُ ٍقت  12دٍسُ اي )قيواًذُ ٍي اص دذاقل هداص هـشٍط بِ ايٌنِ ٍادذّاي دسػه با

   (آئيي ًاهِ آهَسشي ، حذف اضطزاري 37
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 فصل پٌجن : ارسيابي پيشزفت تحصيل داًشجَ
 

داًـادَيه ماِ دس ّشيال اص دسٍع     .هاه باؿاذ   (12سع آؿٌايه باا قاشآى ماشين    اػتثٌائا  د) 10دذاقل ًوشُ قبَله دس ّش دسع اص دسٍع  : 19بٌذ 

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 41هادُ ) .الضاهه دذاقل ًوشُ قبَله سا مؼب ًنٌذ هلضم بِ تنشاس آى دسع اػت

: اگش داًـدَيه دس يل دسع اًتخابه يا اختياسي هشدٍد ؿَد بِ خاي آى دسع هه تَاًذ اص خاذٍل دسٍع اًتخاابه ياا اختيااسي دس بشًاهاِ      1تبلشُ  -
  .هلَ  دسع ديگشي سا اًتخا  ًوايذ

تااثيش دادُ هاه ؿاَد ٍ شٌاً اِ      : بشاي ّش دسع دس عَل دٍساى تصليل دذامثش يل ًوشُ هشدٍدي ثبت ٍ دس هصاػابِ هيااًگيي ًواشات    2تبلشُ  -
له ٍ داًـدَ شٌذباس دس يل دسع هشدٍد گشدد ًوشُ هشدٍدي دفؼِ دٍم ٍ بِ بؼذ پغ اص ثبت بالاثش بَدُ ٍ دزف هه گاشدد ٍ دس تؼيايي هيااًگيي ًيوؼاا    

   .مل هصاػبِ ًوه ؿَد
س ػشفلل باؿاذ هيااًگيي ًواشُ ّاش دٍ قؼاوت آًْاا       : بشاي دسع يا دسٍػه مِ ؿاهل دٍ قؼوت ًظشي ٍ ػوله اػت ٍ داساي يل مذ د 3تبلشُ  -

هاه گاشدد دس كاَسته ماِ دس يال       هالك اسصيابه اػت شٌاً ِ داًـدَ بِ ّش دليل دس يل قؼوت دسع ًوشُ داؿتِ باؿذ ًوشُ قؼوت ديگش دازف 
اّذ بَد اهاا شٌاً اِ هيااًگيي آًْاا موتاش اص      يا باالتش گشدد ًياص بِ تنشاس دسع ًخَ 10ادشاص ؿذُ باؿذ اها هياًگيي آًْا  10قؼوت دسع ًوشُ موتش اص 

   .باؿذ داًـدَ بايذ ّش دٍ قؼوت دسع سا هدذدا  بگزساًذ 10
ًواشُ  ) اياي هاادُ ًخَاّاذ ؿاذ     3ٍ  2: ًوشات اػالم ؿذُ بش اػاع ساي مويتِ ّاي اًضباعه غيشقابل دزف اػت ٍ هـوَل تبلشُ ّاي 4تبلشُ  -

   .(ًظشي دسع هٌظَس هه گشدد –اي دٍ قؼوت ػوله تؼييي ؿذُ دس ساي مويتِ ّاي اًضباعه بش

دس هَاسدي هاًٌذ دسٍع پشٍطُ ًْايه ، ماسآهَصي ، ماسٍسصي ، ػوليات كصشايه ٍ توشيي دبيشي دس كَسته مِ بِ تـاخيق اػاتاد ٍ تايياذ     : 20بٌذ 

آى دسع ياا دسٍع ًاتواام تلقاه ؿاذُ ٍ دازف هاه       گشٍُ آهَصؿه هشبَط تنويل آًْا دس عَل هذت تؼييي ؿذُ مِ ريال  دسج هه گشدد هيؼش ًباؿاذ  
 (آئيي ًاهِ آهَسشي 43هادُ ) .گشدد ٍ داًـدَ هَظف اػت با ًظش گشٍُ دس ًيوؼال بؼذ هدذدا  اًتخا  ٍ دته االهناى با ّواى اػتاد بگزساًذ

شكات دادُ ؿاَد ماِ باذٍى ثبات ًاام هداذد        دس ًيوؼال دٍم ػال تصليله اسائِ گشدد دس كَست لضٍم بِ داًـادَ ف  43شٌاً ِ دسٍع هَضَع هادُ 
يال ٍ تصَيال   دذامثش تا پاياى دٍسُ تابؼتاى تنويل ٍ ػشضِ مٌذ اها اگش دس دٍسُ تابؼتاى يا ًيوؼال اٍل اسائِ گشدد دذامثش تا پايااى ًيوؼاال اٍل تنو  

  .ًوايذ

ثبات هاه    ٍادذ ًوَدُ ٍ ًوشُ اخاز ماشدُ اػات   دس ًيوؼال يا دٍسُ تابؼتاًه مِ اًتخا   43ًوشُ دسع يا دسٍع هَضَع هادُ  :1تبصزُ  -

   .گشدد

% ؿاْشيِ ثابات    50دس كَسته مِ دس اًتخا  هدذد هٌصلشا  دسع يا دسٍع ًاتواام بااقه داؿاتِ باؿاذ داًـادَ باياذ فقاظ         :2تبصزُ  -

 .ًيوؼاله بِ ػالٍُ ؿْشيِ هتغيش دسٍع اًتخابه سا بپشداصد

 

باؿذ دسغيش ايٌلَست هـاشٍط هصؼاَ  ٍ ًاام ًَيؼاه داًـادَ دس ًيوؼاال بؼاذ         12ًبايذ موتش اص هياًگيي ًوشات داًـدَ دس ّش ًيوؼال  : 21بٌذ 

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 45هادُ ) .بلَست هـشٍط خَاّذ بَد

ٍاداذ دسػاه دس آى    14: داًـدَيه مِ بِ كَست هـشٍط ًام ًَيؼه هه مٌذ خض دس آخشيي ًيوؼاال تصلايله داق اًتخاا  بايؾ اص      1 تبصزُ -

   .ل سا ًذاسدًيوؼا

، خااًَادُ اٍ ٍ گاشٍُ    اداسُ آهَصؽ ّش ٍادذ داًـگاّه بايذ قبل اص ؿشٍع ثبت ًام ّش ًيوؼال هشاتب هـشٍعه سا بِ داًـدَي هـاشٍط  :2تبصزُ  -

  .آهَصؿه هشبَط اػالم ًوايذ

ياا هتٌااٍ  ٍ داًـادَياى دٍسُ ّااي ماسؿٌاػاه ٍ      ماسؿٌاػه ًاپيَػتِ مِ دس دٍ ًيوؼال اػان اص هتاَاله    .داًـدَياى دٍسُ ّاي ماسداًه : 22بٌذ 

اخشاخاه   (باؿاذ  12هياًگيي ًوشات ًيوؼاله آًااى موتاش اص   )ماسؿٌاػه اسؿذ پيَػتِ مِ دس ػِ ًيوؼال هتَاله يا شْاس ًيوؼال هتٌاٍ  هـشٍط ؿًَذ 
  (آئيي ًاهِ آهَسشي 46هادُ ) .تلقه هه گشدًذ

باؿاذ يال بااس اسفاا       10هه گشدًذ دس كَسته مِ هياًگيي مل ًواشات آًْاا داذاقل     22بِ داًـدَياًه مِ بشاي اٍليي باس هـوَل بٌذ  : 1 تبصزُ

 .گشدد تا تصليل ًوايٌذ

ِ         : 2 تبصزُ ّان   بِ داًـدَياى هـوَل تبلشُ يل ايي هادُ مِ دس تشم اسفاقه ٍ ًيوؼال ّااي بؼاذ اص آى هداذدا  هـاشٍط ؿاًَذ باِ ؿاشط ايٌنا

 .ٍ باالتش گشدد هدَص اداهِ تصليل اص عشف هؼاًٍت آهَصؿه ٍادذ داًـگاّه دادُ ؿَد 11 (ّشدٍ)هياًگيي تشهه ٍ ّن هياًگيي مل 

باذٍى ادتؼاا    ) ٍادذ دسػاه سا  60 (پيَػتِ ٍ ًاپيَػتِ ٍ عشح آهَصؽ هؼلواى)شٌاً ِ داًـدَياى هقاعغ ماسؿٌاػه پيَػتِ ٍ ماسداًه  : 3تبصزُ 

گزساًذُ ٍ دس ؿشف اخشاج قغؼاه قاشاس گشفتاِ باؿاٌذ دس      (، آؿٌايه با قشآى مشين پيـٌياص داًـگاّه ٍ دسٍع خبشاًه (سُ)ٍكاياي دضشت اهام  دسٍع
  .ًذاؿتِ باؿٌذ هـنل ًظام ٍظيفٍِ يا باالتش هه تَاًٌذ تا هقغغ دٍسُ ماسداًه اداهِ تصليل دٌّذ بـشط آًنِ  10كَست داؿتي هياًگيي مل 
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ٍاداذ دسػاه باقيواًاذُ     14باؿاذ شٌاً اِ داذامثش     (10ٍ مل  10تشهه )ٍ باالتش  10ٌّگاهه مِ هياًگيي تشهه ٍ هياًگيي مل داًـدَ  : 4بصزُ ت

 هـانل ًظاام  دسكاَستينِ  ) .داؿتِ باؿذ دَصُ هؼاًٍت آهَصؿه ٍادذ هه تَاًذ فشكت اداهِ تصليل سا تا پاياى دٍسُ هشبَعِ باِ ايٌگًَاِ افاشاد بذّاذ    

   .(ًذاؿتِ باؿذ ٍظيفِ

 تبلاشُ ّااي   هه تَاًٌاذ اص هضايااي   28مليِ هـوَليي مِ اص هؼافيت تصليله اػتفادُ هه ًوايٌذ با ساٌّوايه گشٍُ آهَصؿه ٍ با سػايت هادُ  تذکز :

 .اػتفادُ ًوايٌذ 46هادُ 

اًذُ اًذ دس كَست توايل بشاي باال باشدى هيااًگيي مال ًواشات     داًـدَياى دٍسُ ماسداًه ٍ ماسؿٌاػه ًاپيَػتِ مِ مليِ دسٍع دٍسُ سا گزس : 23بٌذ 

اخز مشدُ اًاذ دس يال    12ٍادذ اص دسع ّاي ًظشي سا مِ ًوشُ موتش اص  14ٍ ماّؾ تؼذاد ًيوؼالْاي هـشٍعه خَد هه تَاًٌذ دس پاياى دٍسُ دذامثش 

باؿاذ دس دٍ ًيوؼاال    12سع ّاي ًظشي مِ ًوشات آًااى موتاش اص   ٍادذ دسػه اص د 20ًيوؼال ٍ داًـدَياى دٍسُ ماسؿٌاػه پيَػتِ دذامثش تا ػقف 
دس غيش اياي كاَست باِ ػيؼاتن پااسُ       (28هادُ )تنشاس مٌٌذ هـشٍط بش ايٌنِ هذت تصليل آًاى با ادتؼا  ايي هذت اص ػقف هداص دٍسُ تداٍص ًنٌذ 

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 47هادُ ) .ٍقت هٌتقل گشدًذ

ٍادذ اًتخا  ًوايذ هه تَاًاذ بلاَست هؼشفاه باِ اػاتاد       4بشاي ايي هٌظَس دذامثش دٍ دسع ًظشي بِ هيضاى دذامثش  شٌاً ِ داًـدَ :1تبصزُ  -

   .(آييي ًاهِ اػتفادُ مشدُ باؿذ 20ٍلَ ايٌنِ قبال  اص هادُ )بگزساًذ 

ًاهِ ًيوؼاله ماِ دسع اص آى اًتخاا  ؿاذُ ثبات     ًوشُ اخز ؿذُ ّش دسع شٌاً ِ باالتش اص ًوشُ مؼب ؿذُ قبله آى دسع باؿذ دس ماس  :2تبصزُ  -

باِ  ٍ دس تؼييي هياًگيي ًيوؼاله ٍ مل هصاػبِ ٍ ًوشُ قبله دزف )بالاثش( هه گشدد دس كَسته مِ با ادتؼا  ايي ًوشُ هيااًگيي ًيوؼاال هـاشٍعه    
اخاز ؿاذُ موتاش ياا هؼااٍي ًواشُ قبلاه باؿاذ دس         ( اص ماسًاهِ آى ًيوؼال داًـدَ دزف هه گشدد اها شٌاً ِ ًوشُ (هـشٍط)ملوِ ) بشػذ 12دذاقل 

   .ماسًاهِ هضبَس ثبت ليني دزف ٍ بالاثش هه گشدد

فقظ دسٍع ًظشي دٍسُ سا مِ ٍضؼيت ًوشُ آى ػادي باؿذ هه تَاى دس ًيوؼال خبشاًه تناشاس ًواَد بٌاابشايي دسٍػاه هاًٌاذ پيـاٌياص        :3تبصزُ  -

شآى مشين ٍ ّو ٌيي دسٍػه اص دٍسُ سا مِ بش اػاع ساي مويتاِ اًضاباعه دس آى ًواشُ هاشدٍدي     داًـگاّه ٍ ٍكاياي دضشت اهام )سُ( آؿٌايه با ق
   .مؼب ؿذُ باؿذ قابل تنشاس ًيؼت
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 فصل ششن : هزخصي تحصيلي
 

داًـدَ هه تَاًاذ دس ّشيال اص دٍسُ ّااي مااسداًه ٍ ماسؿٌاػاه ًاپيَػاتِ داذامثش دٍ ًيوؼاال ٍ دس دٍسُ ّااي ماسؿٌاػاه پيَػاتِ ٍ             : 24بٌذ 

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 48هادُ ) .ماسؿٌاػه اسؿذ پيَػتِ شْاس ًيوؼال اص هشخله تصليله اػتفادُ مٌذ

اقل دٍ ّفتاِ قبال اص ؿاشٍع اًتخاا  ٍاداذ تَػاظ داًـادَ باِ اداسُ آهاَصؽ ٍاداذ           تقاضاي هشخله تصليله بايذ بِ كَست متبه داذ :  25بٌذ 

اداسُ آهَصؽ هَظف اػت پغ اص بشسػه ٍضؼيت تصليله داًـدَ قبل اص اتواام هْلات اًتخاا  ٍاداذ هَافقات ياا        .داًـگاّه ري سبظ تؼلين گشدد

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 49هادُ ) .ػذم هَافقت با دسخَاػت داًـدَ سا متبا  بِ ٍي ابالؽ ًوايذ

   .آهَصؽ ٍادذ صهاًه با دسخَاػت هشخله هَافقت هه ًوايذ مِ داًـدَ اص ًظش گزساًذى بقيِ دسٍع دٍسُ دشاس هـنل ًگشدد : 1تبصزُ  -

ِ  )داًـدَياًه مِ بِ ػٌَاى ّوؼش يا فشصًذ  :2تبصزُ  - هغالؼااته   يناه اص اػضاا ّياات ػلواه ماِ اص فشكات       (بِ ؿشط ًذاؿتي هٌغ ًظاام ٍظيفا

ماسمٌاى دٍلت يا ينه اص داًـدَياى بَسػيِ مِ بِ كَست ّوشاُ ، بِ خاسج اص مـَس هه سًٍذ با اسائِ دنن هاهَسيات ّوؼاش ٍ ٍلاه     اػتفادُ هه مٌذ ،

گاش ًياض اص   ػاال دي  4بِ تـخيق ٍ تاييذ ؿَساي آهَصؿه ٍادذ داًـگاّه ػالٍُ بش اػتفادُ اص هيضاى هشخله اػتصقاقه دس عاَل دٍسُ تصلايل تاا    
دس ايي كَست بايذ ًلاف ؿاْشيِ ثابات ًيوؼاال ّااي هشخلاه بشاباش تؼشفاِ آخاشيي           .هشخله تصليله بذٍى ادتؼا  دس ػٌَات بْشُ هٌذ گشدًذ

  .ًيوؼاله مِ بِ تصليل اؿتغال داؿتِ اًذ پشداخت ًوايٌذ

اسائاِ دسع كاادس هاه مٌاذ خاضٍ ػاٌَات تصلايله         هشخله ّاي اخباسي مِ ٍادذ داًـگاّه بذليل تـنيل ًـذى مالع يا ػذم : 3تبصزُ  -

   .داًـدَ هصؼَ  ًوه ؿَد ٍ ؿْشيِ اي بابت آى دسيافت ًوه گشدد
 

 



  1111  

 فصل ّفتن : اًصزاف اس تحصيل
 

داًـدَي هٌلشف اص تصليل بايذ ّضيٌِ اًلاشاف سا بشاباش آخاشيي     .داًـدَ دس كَست توايل هه تَاًذ دسخَاػت اًلشاف اص تصليل ًوايذ : 26بٌذ 

داًـدَي اًلشافه هه تَاًذ بِ فاكلِ ػِ هاُ اًلشاف خَد سا پغ بگيشد دس غيش ايي كَست ٍاداذ داًـاگاّه باياذ دنان      .دػتَسالؼول هشبَط بپشداصد

آئايي   50هاادُ  ) .(هاُ با دسخَاػت متبه داًـدَ ٍ ٍله اٍ بالهاًغ اػات  3كذٍس دنن اًلشاف قبل اص گزؿت )سا كادس ٍ بِ داًـدَ ابالؽ ًوايذ اًلشاف 

   (ًاهِ آهَسشي

غاغ هاه گاشدد    داًـاگاُ ق  پغ اص كذٍس دنن اًلشاف تقاضاي باصگـت بِ تصليل داًـدَ پزيشفتِ ًيؼت ٍ سابغِ شٌيي داًـدَيه با :1تبصزُ  -

   .دس كَست هـوَل بَدى داًـدَ ٍادذ داًـگاّه هنلف اػت پغ اص كذٍس دنن بالفاكلِ هشاتب سا بِ اداسُ ٍظيفِ ػوَهه اعالع دّذ

دس يل ًيوؼال اًلاشاف اص تصلايل هصؼاَ  هاه ؿاَد ٍ       (بذٍى اخز هشخله)تشك تصليل يا ػذم هشاخؼِ داًـدَ بِ ٍادذ داًـگاّه  : 27بٌذ 

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 51هادُ ) .ٌلشف دق اداهِ تصليل سا ًخَاّذ داؿتداًـدَي ه

دس هَاسد اػتثٌايه مِ تشك تصليل داًـدَ هَخِ باؿذ بايذ دذاقل يال هااُ قبال اص پايااى ّوااى ًيوؼاال داليال آى سا باِ ٍاداذ           : 1تبصزُ  -

   .هصؼَ  هه ؿَد اًـگاّه آى ًيوؼال خضٍ هشخله داًـدَداًـگاّه اػالم ًوايذ دس كَست تاييذ هَخِ بَدى تشك تصليل تَػظ ٍادذ د
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 فصل ّشتن: هقزرات آهَسشي داًشجَياى اًتقالي ٍ هيْواى
 
 

باذٍى تغيياش سؿاتِ ٍ تغيياش گاشايؾ ٍ باذٍى       )داًـدَياًه مِ اص يل ٍادذ داًـگاّه بِ ٍادذديگش دس ّواى سؿتِ ٍ هقغغ تصليله خاَد   : 28بٌذ 

با هدَص ػاصهاى هشمضي هٌتقل هه گشدًذ توام ًوشات دسػه آًاى اػن اص قبَله ياا سدي ٍ ػاَابق آهَصؿاه اص لصااػ      (ؿشمت دس آصهَى هدذد ٍسٍدي
سد ديگش ػيٌا  دس ػَابق آًْا دس ٍادذ هقلذ ضبظ ٍ دس ماسًاهِ ٍي ثبت هه گشدد دس ايي داال ملياِ ٍاداذّاي دسػاه گزساًاذُ ؿاذُ       هـشٍعه ٍ هَا
ٍ باالتش دس ٍادذ هقلذ پزيشفتِ هه ؿَد ايي قبيل داًـدَياى هـوَل پشداخت ّضيٌِ اًتقاال بشاباش آخاشيي تؼشفاِ داًـاگاُ خَاٌّاذ        10قبله با ًوشُ 

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 52ُ هاد) .بَد

 67مِ تَام با تغييش سؿتِ يا تغييش گشايؾ باؿذ با سػايات هفااد هاادُ     28ٍادذّاي دسػه گزساًذُ ؿذُ داًـدَياى اًتقاله هَضَع بٌذ  : 1تبصزُ  -

آى تَػظ گشٍُ آهَصؿه ري سبظ ٍ هتـنل اص دذاقل ػِ ػضاَ ّياات ػلواه آى سؿاتِ دس ٍاداذ داًـاگاّه        3آئيي ًاهِ بذٍى دس ًظش گشفتي تبلشُ 
ثبت هه گشدد ػايش ػَابق تصليله داًـدَ بالاثش هه هاًاذ هبٌااي   هقلذ هؼادلؼاصي ٍ دسٍع پزيشفتِ ؿذُ دس ماسًاهِ خذيذ داًـدَ دس ٍادذ هقلذ 

هصاػبِ ٍسٍدي ايي قبيل داًـدَياى ّواى صهاى پزيشؽ دس آصهَى هه باؿاذ اياي قبيال داًـادَياى هَظاف باِ پشداخات ّضيٌاِ اًتقاال ٍ ّضيٌاِ           
   .هؼادلؼاصي بشابش آخشيي تؼشفِ داًـگاُ خَاٌّذ بَد

عشيق ؿشمت دس آصهَى هدذد پزيشفتِ هه ؿًَذ بِ ؿشط ايٌناِ هـانل ًظاام ٍظيفاِ ًذاؿاتِ باؿاٌذ دسٍع آًااى         داًـدَياًه مِ اص : 2تبصزُ  -

آييي ًاهِ آهَصؿه ٍ بٌذّا ٍ تبلشُ ّاي آى هؼادلؼاصي هه گشدد ٍ هَظف بِ پشداخت ّضيٌِ اًلشاف بِ ٍادذ هبذا بشاباش آخاشيي تؼشفاِ     67بشابش هادُ 
  .ادذ هقلذ هه باؿٌذداًـگاُ ٍ ّضيٌِ هؼادلؼاصي بِ ٍ

ٍادذّاي دسػه مِ داًـدَي هيْواى بايؼته دس ٍادذ هقلذ بگزساًذ با ًظش گشٍُ آهَصؿه هشبَط دس ٍاداذ داًـاگاّه هباذا تؼيايي هاه       : 29بٌذ 

  (آئيي ًاهِ آهَسشي 54هادُ ) .گشدد

ا دس يال ًيوؼاال هؼايي ػشضاِ ًواياذ داًـادَ هاه تَاًاذ باا          دس هَاسدي مِ ٍادذ داًـگاّه هبذا ًتَاًذ بؼضه اص دسٍع الضاهاه دٍسُ س  : 30بٌذ 

كالدذيذ ٍادذ داًـگاّه هبذا ٍ هَافقت ٍادذ داًـگاّه هقلذ فقظ بشاي ينباس دس عاَل دٍسُ تصلايل موتاش اص داذاقل ٍاداذّاي دسػاه هدااص        

دس يال ًيوؼاال سا دس ٍاداذ ياا ٍاداذّاي ديگاش        (ٍادذ باشاي آهاَصؽ هؼلوااى    7ٍادذ بشاي پاسُ ٍقت ٍ  9ٍادذ بشاي توام ٍقت ٍ  11)تؼييي ؿذُ 
   ٍ ػاه  داًـگاّه بگزساًذ دس ايي دال داًـدَ هَظف بِ پشداخت ؿْشيِ ثابت بِ ػالٍُ ؿْشيِ هتغيش دسٍع اًتخابه دس ٍادذ هباذا ٍ ؿاْشيِ هتغياش دس

   (آئيي ًاهِ آهَسشي 55هادُ ) .مِ دس ٍادذ هقلذ اًتخا  هه ًوايذ بِ ٍادذ هقلذ هه باؿذ

دس ًيوؼال آخش تصليله هـشٍط بش آًنِ داًـدَ بتَاًذ دس آى ًيوؼاال فااسؽ التصلايل گاشدد ٍ دسػاه باِ        55اػتفادُ هدذد اص هادُ  : 1بصزُ ت -

  .ػٌَاى هؼشفه بِ اػتاد باقه ًذاؿتِ باؿذ با كالدذيذ ٍادذّاي هبذا ٍ هقلذ اهناًپزيش اػت

تَػظ گشٍُ آهَصؿه ٍادذ هبذا تؼييي هه گشدد اها شٌاً اِ اهتصااى دسٍع اًتخاابه دس     ٍادذّاي دسػه داًـدَي هـوَل ايي هادُ : 2 تبصزُ -

آًْاا   ٍادذّاي هبذا ٍ هقلذ ّوضهاى باؿذ بِ عَسي مِ داًـدَ ًتَاًذ دس اهتصاًات آًْا دس ّش دٍ ٍادذ داًـگاّه هشبَط ؿشمت ًواياذ باياذ يناه اص   
  .سا دزف ًوايذ
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 آهَصؿه سؿتِ ّاي ماسؿٌاػه اسؿذفلل ًْن :آئيي ًاهِ 

 
 .ٍادذاػت 32ٍ دذامثش 28تؼذاد مل ٍادذّاي دسػه دٍسُ ماسؿٌاػه اسؿذ ًاپيَػتِ ، با ادتؼا  ٍادذ پاياى ًاهِ بشدؼب سؿتِ ، دذاقل  :31بٌذ 

بِ ػٌَاى دسٍع موبَد ياا خبشاًاه   : شٌاً ِ بِ تـخيق مويتِ تصليالت تنويله ، گزساًذى تؼذادي اص ٍادذّاي دسػه دٍسُ ماسؿٌاػه ،  1تبلشُ 

بشاي داًـدَ ضشٍسي تـخيق دادُ ؿَد ، ٍي هنلف اػت آى دسٍع سا بشاػاع بشًاهِ هلَ  اضافِ بش ٍاداذّاي دسػاه هقاشسدسدٍسُ ماسؿٌاػاه     
 .اسؿذ ٍهغابق ايي آييي ًاهِ بگزساًذ

سٍع ٍ صهاى اًتخا  ٍادذ آًْا دس شْااسشَ  بشًاهاِ هلاَ  ؿاَساي     تؼييي تؼذاد ٍ ًَع د .: دساًتخا  دسٍع اٍلَيت با دسٍع خبشاًه اػت 2تبلشُ 
 .ػاله بشًاهِ سيضي ، بشػْذُ مويتِ تصليالت تنويله هَػؼِ ريشبظ اػت

 .ؿَد هه ٍادذ دسع خبشاًه يل ًيوؼال تصليله با دس ًظشگشفتي هقشسات ًظام ٍظيفِ بِ عَل تصليل داًـدَ اضافِ 12: بِ اصاء دذاقل  3تبلشُ 
ٍادذ دسػاه ، هغاابق بشًاهاِ هلاَ       6تا  4: تؼذاد ٍادذ پاياى ًاهِ ماسؿٌاػه اسؿذ ، بشاي ّوِ سؿتِ ّا بِ خض سؿتِ ّاي ػلَم اًؼاًه بيي  32بٌذ 

 ٍادذ تؼييي گشدد. 6بشاي سؿتِ ّاي ػلَم اًؼاًه  .ؿَسايه ػاله بشًاهِ سيضي اػت

 .ٍادذ دسػه سا اًتخا  مٌذ 14تا  8ل تصليله بيي داًـدَي دٍسُ ماسؿٌاػه اسؿذ هداص اػت دسّش ًيوؼا:  33بٌذ 

 .ٍادذ دسػه بالهاًغ اػت 8: دسآخشيي ًيوؼال تصليله ، ًام ًَيؼه داًـدَ دسموتش اص  1تبلشُ 

دس دٍسُ  : داًـدَياًه مِ بشخه اص دسٍع دٍسُ ماسؿٌاػه اسؿذ سا دس دٍسُ ماسؿٌاػه گزساًذُ اًذ ًواه تَاًٌاذ آى دسع ياا دسٍع سا هداذدا      2تبلشُ 
ايي داًـدَياى بايذ با گشفتي ديگشدسٍع اًتخابه خوغ ٍادذّاي دسػه خَد سا باِ داذ ًلاا  هٌاذسج دسبشًاهاِ هلاَ         .ماسؿٌاػه اسؿذ بگزساًٌذ

 .بشػاًٌذ
ت ًيوؼاال  : دسكَستينِ ٍادذّاي اًتخابه داًـدَ دسيل ًيوؼال بِ ّشػلت دزف ؿاَد ، ًيوؼاال هضباَس اص ًظشهـاشٍعه ٍديگاش هقاشسا       3تبلشُ 

 .ؿَد هه ماهل هصؼَ 
غيبات داًـادَ دسّاشدسع ًباياذ اص      .: دضَس داًـدَ دس تواهه بشًاهِ ّاي دسػه ٍ ديگش فؼاليت ّاي آهَصؿه ٍپظٍّـه دٍسُ الضاهه اػات  34بٌذ 
 .ؿَد هه هدوَع ػاػات آى دسع تداٍص مٌذ ، دس غيشايٌلَست ًوشُ داًـدَ دسآى دسع كفش هصؼَ  16/4

ّش كَسته مِ غيبت داًـدَ دس يل دسع بيؾ اص دذ هداص بَدُ ٍ اص ًظاش هَػؼاِ ، هَخاِ تـاخيق دادُ ؿاَد ، آى دسع اصهدوَػاِ       تبلشُ : دس 
ٍادذ دسآى ًيوؼال الضاهه ًيؼات ٍلاه آى ًيوؼاال اص ًظاش عاَل تصلايل        8دسايي كَست سػايت دذ ًلا   .ؿَد هه دسٍع اًتخابه داًـدَ دزف

 (بامويتِ تصليالت تنويله هناتبِ گشدد)ؿَد  هه هصؼَ بشاي داًـدَ يل ًيوؼال ماهل 
 ؿَد   هه دسع هَخب دزف آى دسع يا دسٍع 2ٍ ًيض غيبت غيش هَخِ تا  : غيبت هَخِ دس خلؼِ اهتصاى ّش دسع 35بٌذ 

 .دسع بِ هٌضلِ ًوشُ كفش دسآى دسع يا دسٍع خَاّذ بَد 2: غيبت غيشهَخِ دسخلؼِ اهتصاى بيؾ اص  1تبلشُ 
 .: تؼييي غيبت هَخِ ٍغيشهَخِ بِ ػْذُ مويؼيَى هَاسد خاف آهَصؿه ٍادذ داًـگاّه اػت 2 تبلشُ

عاَل دٍسُ   .: عَل دٍسُ هذته اػت مِ داًـدَ بايذ دسٍع تؼييي ؿذُ دس ايي دٍسُ سا با پاياى ًاهِ بش اػاع هقشسات هشبَط باِ اتواام بشػااًذ    36بٌذ 
 .ػال اػت 2ماسؿٌاػه اسؿذ ًاپيَػتِ 

 .تَاًذ ، دسكَست لضٍم ٍدؼب هَسد يل ٍدذامثش تا دًٍيوؼال تصليله بِ عَل دٍسُ داًـدَ اضافِ مٌذ هه : مويتِ تصليالت تنويله 1ُ تبلش
: شٌاً ِ هَػؼِ ًتَاًذ دذاقل ٍادذّاي دسػه سا دس يل ًيوؼال تصليله اسائِ دّذ ، بِ ًؼبت مؼش ٍادذّاي اسائِ ؿاذُ ، باِ عاَل دٍسُ     2تبلشُ 

 .دسّشكَست عَل دٍسُ تصليل ًبايذ اص ػِ ػال تداٍص ًوايذ .ؿَد هه افضٍدُداًـدَ 
 تَاًذ دذامثش بشاي يل ًيوؼال تصليله ، با مؼب هَافقت داًـگاُ ، اص هشخله تصليله اػتفادُ مٌذ  هه : داًـدَي دٍسُ ماسؿٌاػه اسؿذ 37بٌذ 

 .ؿَد هه : هذت هشخله تصليله خضٍ ػٌَات تصليله داًـدَ هصؼَ  1تبلشُ 
: دسخَاػت هشخله تصليله بايذ قبل اص ؿشٍع ًام ًَيؼه دس ّش ًيوؼال تصليله بِ هَػؼِ هشبَط تؼالين ٍهَافقات آى هَػؼاِ مؼاب      2تبلشُ 
گيشد هٌَط بِ ايي اػات ماِ اداهاِ تصلايل داًـادَ       هه هَافقت هَػؼِ با هشخله تصليله داًـدَ با تَخِ بِ ٍضؼيت تصليله ٍي كَست .گشدد

 .ِ بؼذ با هـنل هَاخِ ًـَداصآى ب
   .ؿَد هه : دسكَستينِ داًـدَ بذٍى مؼب هَافقت هَػؼِ دته بشاي يل ًيوؼال ، تشك تصليل ًوايذ اص اداهِ تصليل هصشٍم 3تبلشُ 
باِ هَػؼاِ تؼالين     دس ايٌلَست باياذ دسخَاػات خاَد سا هبٌاه باش اًلاشاف       .تَاًذ بِ ّش دليل ، اصتصليل اػالم اًلشاف ًوايذ هه : داًـدَ 38بٌذ 
 .ًوايذ هه شٌاً ِ داًـدَ بؼذ ا صيل هاُ دسخَاػت خَد سا پغ ًگيشد ، آى هَػؼِ ًؼبت بِ كذٍسگَاّه اًلشاف اقذام.ًوايذ

 .اػت 12: دذاقل ًوشُ قبَله دس ّش دسع اػن اص دسٍع دٍسُ ٍدسٍع خبشاًه دس دٍسُ ماسؿٌاػه اسؿذ  39بٌذ 
تَاًذ با هَافقات اػاتاد ساٌّواا باِ خااي آى دسع ، دسع ديگاشي سا اًتخاا          هه باؿذ ، 12: اگشًوشُ داًـدَ دسيل دسع اًتخابه موتش اص  1تبلشُ 

  .ًوايذ



  1414  

ًواشات داًـادَ   اگاش هيااًگيي    .موتش باؿاذ  14: هياًگيي ًوشات دسٍع داًـدَ ، دس دٍسُ ماسؿٌاػه اسؿذ ، دس ّش ًيوؼال تصليله ، ًبايذ اص  40بٌذ 
 .ؿَد هه باؿذ ، آى داًـدَ اصاداهِ تصليل هصشٍم 14دس دٍ ًيوؼال تصليله موتش اص 

ؿَد ، اها دسادتؼا  هيااًگيي ًواشات ًيوؼاال تصلايله ٍهيااًگيي مال        هه تبلشُ : ًوشُ دسٍع پيـٌياص يا خبشاًه دسماسًاهِ داًـدَ ، خذاگاًِ ثبت
 .ًوشات داًـدَ هٌظَسًوه ؿَد

 .دسغيشايٌلَست فاسؽ التصليل دٍسُ ماسؿٌاػه اسؿذ ؿٌاختِ ًويـَد .موتش باؿذ 14هياًگيي مل ًوشات داًـدَ دس پاياى دٍسُ ًبايذ اص :  41بٌذ 
باؿذ دسكَست ًذاؿاتي هـانل ػاٌَات ٍ     هه 14تبلشُ : داًـدَياًه مِ مليِ ٍادذّاي دٍسُ سا بِ خض پاياى ًاهِ گزساًذُ ٍ هياًگيي مل آًْا موتش اص 

ؿذُ اًذ سا دسيل ًيوؼال اخز ٍدس كَست تاشهين هؼاذل مال ٍػاپغ گزساًاذى پايااى        14ٍادذ اصدسٍػه سا مِ صيش  16تَاًٌذ دذامثش  هه ظام ٍظيفًِ
 ًاهِ با سػايت ػايش هقشسات فاسؽ التصليل گشدد.

 .ؿَد هه قابل رمشاػت ًوشات قبله بالاثش ًوه ؿَد ٍ فقظ ًوشات خذيذ دس هياًگيي مل هصاػبِ
 

ٍتاييذ مويتِ تصليالت تنويله ، اص اػضاي ّياات ػلواه هَػؼاِ ياا خااسج اص هَػؼاِ باا         :اػتاد ساٌّوا با پيـٌْاد داًـدَ ٍهَافقت اػتاد 42بٌذ 
 .گشدد هه دذاقل هشتبِ اػتادياسي تؼييي

 اؿتي هذسك دمتشي الضاهه اػت: شٌاً ِ اػتاد ساٌّوا ، خاسج اصهَػؼِ آهَصؽ ػاله اًتخا  ؿَد بِ خاي ؿشط اػتاد ياسي د 1تبلشُ 

 
داًـدَ هَظف اػت پغ اص پاياى ًيوؼال اٍل ٍ قبل اص ؿشٍع ًيوؼال ػَم تصليله هَضَع پاياى ًاهِ خَد سا با ًظش اػتاد ساٌّواا اًتخاا     : 43بٌذ 

 .يابذ هه هَضَع پاياى ًاهِ پغ اصتاييذ مويتِ تصليالت تنويله قغؼيت .مٌذ
 

اهِ دس خلؼِ دفاػيِ تَػظ ّيات داٍساى ، هتـنل اص اػتاد ساٌّوا، اػتاد هـاٍس ٍ دذاقل يل ًفش ًوايٌذُ مويتاِ تصلايالت   : اسصؿيابه پاياى ً 44بٌذ 
 .گيشد هه تنويله ٍ دٍ ًفش اص بيي اػضاي ّيات ػلوه يا هتخللاى ٍ هصققاى داخل يا خاسج هَػؼِ كَست

بؼاذ ًياض باشاي     (ّااي )آًشابِ پاياى ًشػاًذُ هَظف اػت بشاػاع تقَين داًـگاّه دسًيوؼال  : داًـدَ پغ اص اًتخا  پاياى ًاهِ ، تا صهاًه مِ 45بٌذ 
شٌاً ِ دس هَاسدي ، پاياى ًاهِ اص ػَي داًـدَ اسائِ ؿاذُ ، لايني باِ ػللاه دفااع اصآى اصعاشف اػاتاد ساٌّوااي هشباَط ، گاشٍُ            .آى ثبت ًام ًوايذ

دساياي   .اًدام پزيشد ٍيا بِ ًيوؼال بؼذ هَمَل گشدد ، ًياص بِ ثبت ًام هدذد اص ػَي داًـدَ ًواه باؿاذ   آهَصؿه ٍ يا ٍادذ داًـگاّه ريشبظ ، با تاخيش
 .ٍ دس هياًگيي اٍ هٌظَسخَاّذؿذ ؿَد هه دال ًوشُ پاياى ًاهِ دسآخشيي ًيوؼال تصليله ٍاسد ماسًاهِ داًـدَ

تَاًاذ دس هاذته ماِ اص داذامثش هاذت هدااص        هه ل قبَل تـخيق دادُ ؿَد ، داًـدَ: دسكَسته مِ پاياى ًاهِ ، اص ًظش ّيات داٍساى ، غيش قاب46بٌذ 
داًـادَياًه ماِ دس فشكات     .مٌٌذ اص آى دفااع ًواياذ   هه تصليل ٍي تداٍصًنٌذ ، پاياى ًاهِ خَد ساماهل ٍ با سديگش دس صهاًه مِ ّيات داٍساى تؼييي

 ذ اص تصليل هصشٍم ؿذُ ٍ هذسمه دسيافت ًوه مٌٌذ تؼييي ؿذُ ًتَاًٌذ اص پاياى ًاهِ خَد با هَفقيت دفاع مٌ
هاًذ ، دؼب دسخَاػات داًـادَ بالهااًغ     هه تبلشُ : اػغاي گَاّه گزساًذى ٍادذّاي دسػه دٍسُ بِ داًـدَيه مِ بِ ّش دليل اص اداهِ تصليل باص

 .اػت

 .: اًتقال ٍتغييش سؿتِ دسدٍسُ ماسؿٌاػه اسؿذ ًاپيَػتِ هوٌَع اػت47بٌذ 
تَاًاذ فقاظ    هاه  :دسكَستينِ اسائِ بشخه اص دسٍع دٍسُ دس يل صهاى هؼيي دس يل ٍادذ داًـگاّه هبذاء هوناي ًباؿاذ آى ٍاداذ داًـاگاّه     48بٌذ 

 .ٍادذ دسػه اقذام ًوايذ 8بشاي يل ًيوؼال ًؼبت بِ هؼشفه داًـدَ بِ ٍادذ ديگش بِ هٌظَس گزساًذى دذامثش 
پيَتشسا دسدٍسُ ماسؿٌاػه ًگزساًذُ باؿٌذ الضاها  بايذ آى سا دسدٍسُ ماسؿٌاػه اسؿذ بِ ػٌاَاى دسع الضاهاه   :داًـدَياًه مِ دسع آؿٌايه با ماه 49بٌذ 

 .خبشاًه بگزساًٌذ –
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 فصل دّن : آييي ًاهِ آهَسشي رشتِ ّاي طزح آهَسش هعلواى

 
تصليل دس سؿتِ ّاي تصليله عشح آهَصؽ هؼلواى داًـگاُ آصاد اػالهه دس عَل ًيوؼال ّااي اٍل ٍ دٍم ػاال تصلايله دس سٍصّااي      : 50بٌذ 

  (آئيي ًاهِ آهَسش هعلواى 2هادُ ) .ٍ دس تشم تابؼتاًه دس عَل ّفتِ هه باؿذ (پٌدـٌبِ ٍ خوؼِ)آخش ّفتِ 

  (آئيي ًاهِ آهَسش هعلواى 3هادُ ) .ّش ػال تصليله دس ايي عشح هشمب اص دٍ ًيوؼال ٍ يل تشم تابؼتاًه اػت : 51بٌذ 

ٍادذ دسػه اًتخا  ًٌوايٌذ ٍ يا هشخلاه تصلايله بگيشًاذ     8داًـدَياى سؿتِ ّاي عشح آهَصؽ هؼلواى دس كَستينِ دس دٍسُ تابؼتاى تا  : 1ًكتِ 

  .پشداخت ًوايٌذ هه بايؼت ًلف ؿْشيِ ثابت سا

تشم تابؼتاًه دس ٍادذّاي داًـگاّه هلضم بِ اخشاي آى اص ًظش هشخله ّواًٌذ ًيوؼالْاي اٍل ٍ دٍم ػاال تصلايله هصؼاَ  هاه      : 1تبصزُ  -

  .گشدد ٍ ػذم ؿشمت داًـدَ دس ايي تشم غيبت تلقه خَاّذ ؿذ

تشم تصليله اػن اص ًيوؼال اٍل ٍ دٍم ٍ يا دٍسُ تابؼتاى خاض دس هاَاسدي ماِ    تؼذاد ٍادذّاي دسػه اًتخابه داًـدَياى ايي عشح دس يل  : 52بٌذ 

ٍادذ موتش باؿذ هگش دس آخاشيي تاشم    8ٍادذ داًـگاّه ًتَاًذ دسع اسائِ مٌذ يا بِ دليل سػايت پيـٌياصّا اهناى اخز ٍادذ دسػه هيؼش ًـَد، ًبايذ اص 
  (آئيي ًاهِ آهَسش هعلواى 6هادُ ) .گشددٍادذ فاسؽ التصليل هه  8تصليله مِ داًـدَ با موتش اص 

ٍادذ دسػاه هاه باؿاذ هـاشٍط باش       12ٍادذ ٍ دس تشم تابؼتاى  15دذامثش ٍادذّاي دسػه اًتخابه دس ّشيل اص ًيوؼال ّاي اٍل ٍ دٍم  : 53بٌذ 

  (يي ًاهِ آهَسش هعلواىآئ 7هادُ ) .ٍادذ تداٍص ًنٌذ 40ايٌنِ تؼذاد ٍادذّاي دسػه اخز ؿذُ تَػظ داًـدَ دس يل ػال اص 

ٍادذ دسػه باقيواًذُ داؿتِ باؿذ دته اگش تشم قبل هـشٍط ؿاذُ باؿاذ باا هَافقات      24دسكَسته مِ داًـدَ بشاي فشاغت اص تصليل  : 1 تبصزُ -

ًاِ دس  )گشٍُ آهَصؿه ري سبظ هه تَاًذ توام ٍادذّاي دسػه باقيواًذُ سا ٍلَ ايٌنِ دس بيي آًْا دسٍع پيـٌياص ٍخاَد داؿاتِ باؿاذ دس يال ًيوؼاال      

  .اًتخا  ًوايذ (ىدٍسُ تابؼتا

باذٍى ادتؼاا    )ٍادذ دسػه باقيواًذُ داؿاتِ باؿاذ    24شٌاً ِ ًيوؼال دٍم ػال تصليله ًيوؼال آخش تصليل داًـدَ باؿذ ٍ فقظ  : 2 تبصزُ -

ابؼاتاى بگزساًاذ   اياي هاادُ آًْاا سا دس آى ًيوؼاال ٍ دٍسُ ت     2دسع ٍكاياي دضشت اهام )سُ( سٍخَاًه قشآى هه تَاًذ با ًظش گاشٍُ سػايات تبلاشُ    
  .ٍادذ آى دس دٍسُ تابؼتاى ًباؿذ 10هـشٍط بش ايٌنِ بيؾ اص 

هاه گاشدد ٍ    ٍادذ دسػه اًتخا  ًواياذ خاضٍ ػاٌَات تصلايله اٍ هصؼاَ       7ًيوؼال تصليله يا تشم تابؼتاًه مِ داًـدَ بيؾ اص  : 1تبصزُ  -

  هه آيذ ٍ ًام ًَيؼه داًـدَ دس ًيوؼال بؼاذ بلاَست هـاشٍط خَاّاذ     باؿذ هـشٍط بِ دؼا 12شٌاً ِ هياًگيي دسٍع گزساًذُ ؿذُ ٍي موتش اص 

 .بَد

ٍاداذ دسػاه سا دس آى    10داًـدَيه مِ بِ كَست هـشٍط ًام ًَيؼه هه مٌذ خض دس آخشيي ًيوؼال تصليله دق اًتخاا  بايؾ اص    : 2 تبصزُ -

  .ًيوؼال ًذاسد

داًـدَياى ؿاغل بِ تصليل دس سؿتِ ّاي آهَصؽ هؼلواى هه تَاًٌذ ينباس دس ينه اص ًيوؼاال ّااي اٍل ٍ دٍم ػاال تصلايله ياا       : 3تبصزُ  -

دس ٍاداذ داًـاگاّه ديگاش     (موتش اص دذاقل ٍاداذ دسػاه هدااص   )ٍادذ دسػه سا  7آييي ًاهِ آهَصؿه دذامثش تؼذاد  55تشم تابؼتاى با اػتفادُ اص هادُ 

   .بگزساًٌذ

   .سا ًخَاٌّذ داؿت 6بٌذ  5داًـدَياى ؿاغل بِ تصليل دس سؿتِ ّاي آهَصؽ هؼلواى دق اػتفادُ اص تبلشُ  : 4 تبصزُ -

 .هاه باؿاذ   ػاال  4ػاال ٍ داذامثش    2دذاقل هْلت تصليل دس ّشيل اص دٍسُ ّاي ماسداًه ٍ ماسؿٌاػه ًاپيَػتِ عشح آهَصؽ هؼلوااى   : 54بٌذ 
  (هعلواىآئيي ًاهِ آهَسش  8هادُ )

  .دس كَست ًياص ؿَساي آهَصؿه ٍادذ داًـگاّه هه تَاًذ يل ًيوؼال بِ دذامثش هذت هداص تصليله اضافِ ًوايذ : 1تبصزُ  -

هاه باؿاٌذ باِ     داًـدَياًه مِ ػالٍُ بش دسٍع دٍسُ هلضم بِ گزساًذى تؼذادي دسٍع بِ ػٌَاى دسٍع خبشاًه يا پيـاٌياص داًـاگاّه   : 2تبصزُ  -

   .ٍادذ دسػه اضافِ يل ًيوؼال بِ ػقف ػٌَات هداص تصليله آًاى اضافِ هه گشدد 6اصاي ّش 

داسًذگاى هذسك ماسداًه عشح آهَصؽ هؼلواى مِ دس دٍسُ ماسؿٌاػه ًاپيَػتِ سؿتِ ديگشي اص عشح آهَصؽ هؼلواى پزيشفتاِ ؿاذُ اًاذ     (ًكتِ : الف

له ٍ تخلله دٍسُ ماسداًه سؿتِ اي مِ پزيشفتِ ؿاذُ اًاذ باا ًظاش هاذيشگشٍُ رياشبظ       ٍادذ دسٍع خبشاًه سا اص بيي دسٍع پايِ ، اك 12هه بايؼت 

   .بگزساًٌذ

 12پزيشفتِ ؿذگاى دٍسُ ماسؿٌاػه ًاپيَػتِ سؿتِ ّاي عشح آهَصؽ هؼلواى مِ داساي هذسك ماسداًه غيش آهَصؽ هؼلواى هاه باؿاٌذ بايؼاته     (ب

   .ؿذُ سا بگزساًٌذٍادذ اص دسٍع تشبيته دٍسُ ماسداًه سؿتِ پزيشفتِ 

داًـدَياى سؿتِ ّاي عشح آهَصؽ هؼلواى هداصًذ دس ّشيل اص دٍسُ ّاي ماسداًه ٍ ماسؿٌاػه ًاپيَػاتِ داذامثش اص ػاِ تاشم هشخلاه       : 55بٌذ 

  (آئيي ًاهِ آهَسش هعلواى 9هادُ ) .اػتفادُ ًوايٌذ
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دس كاَسته ماِ دٍ تاشم هتاَاله ٍ ياا هتٌااٍ  هـاشٍط ؿاًَذ شٌاً اِ          داًـدَياى ؿاغل بِ تصليل دس سؿتِ ّاي عشح آهَصؽ هؼلواى  : 56بٌذ 

آئايي ًاهاِ    12هاادُ  ) .آييي ًاهِ ًظام آهَصؽ دٍسُ اي قشاس هاه گيشًاذ   46هادُ  5ٍ  1ٍ2ٍ3ٍ4باؿذ دس ؿوَل تبلشُ ّاي  10هياًگيي مل آًاى موتش اص 

  (آهَسش هعلواى

ي عشح آهَصؽ هؼلواى بِ اػتثٌاي دسٍع ػوَهه گزساًذُ ؿاذُ دس هشاماض تشبيات هؼلان     پزيشؽ ٍ هؼادلؼاصي دسٍع داًـدَياى سؿتِ ّا : 57بٌذ 

  (آئيي ًاهِ آهَسش هعلواى 38هادُ ) .آييي ًاهِ آهَصؿه كَست هه گيشد 67مِ هقشسات خاكه بش آى دامن اػت بشابش هادُ 

ّيچ يل اص دسٍع گزساًذُ ؿذُ دس دٍسُ ّاي هشامض آهَصؽ ضوي خذهت ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ ّو ٌيي دسٍع تخللاه هشاماض    : 1تبصزُ 

   .تشبيت هؼلن قابل هؼادلؼاصي ًيؼت
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 هعادساسي ٍاحذّاي درسي گذراًذُ شذُ قبلي پذيزفتِ شذگاى آسهَى ٍرٍديفصل ياسدّن: 

 
هؼادػاصي ٍادذّاي دسػه گزساًذُ ؿذُ پزيشفتِ ؿذگاًه مِ قبال  دسٍػه سا دس ينه اص ٍادذّاي داًـاگاّه ٍ ياا ػاايش هاػؼاات آهاَصؽ      :  58بٌذ

 ػاله هؼتبش داخل يا خاسج اص مـَس گزساًذُ اًذ ، هـشٍط بِ ؿشايظ صيش اػت:
 

 ؿذ.داًـدَ باتَخِ بِ ػَابق تصليله خَد هداص بِ تصليل دس سؿتِ خذيذ با 1-58
 داًـدَ اص عشيق آصهَى ػشاػشي ٍاسد داًـگاُ يا هاػؼِ آهَصؽ ػاله قبله ؿذُ باؿذ. 2-58

 دسٍع گزساًذُ ؿذُ قبله اص ًظش تؼذاد ٍادذ دسػه موتش اص تؼذاد ٍادذ دسػه دٍسُ خذيذ ًباؿذ. 3-58
هغابقت داؿتِ ٍ ًواشُ ّاش يال اص دسٍع موتاش اص     % با هصتَاي دسٍع هـابِ دس سؿتِ خذيذ 80هصتَاي آهَصؿه دسٍع گزساًذُ ؿذُ دذاقل  4-58

 ًباؿذ. 12
 ًفش اص اػضاء گشٍُ آهَصؿه ري سبظ دس ٍاداذّاي داًـاگاّه پزيشًاذُ داًـادَ باا سػايات هاَاسد فاَ  اًداام          3هؼادػاصي دسٍع تَػظ  -1تبلشُ 

 ؿَد. هه
تؼييي هياًگيي ًيوؼال هصاػبِ ًواه گاشدد. ٍلاه دس هيااًگيي مال      ؿَد ٍ دس  هه ًوشات دسٍع پزيشفتِ ؿذُ ػيٌا  دس ماسًاهِ داًـدَ ثبت -2تبلشُ 

 ًوشات دس پاياى دٍسُ هصاػبِ خَاّذ ؿذ.
ٍادذ موتش ًباؿاذ ًياض يال     12ٍادذ دسػه هؼادلؼاصي ٍ پزيشفتِ ؿذُ ، يل ًيوؼال ٍ مؼشي اص ٍادذّاي باقيواًذُ مِ اص  20بِ اصاي ّش  -3تبلشُ 

 دد.گش هه ًيوؼال اص هذت هداص تصليل مؼش

دٍسُ ّااي مااسداًه ياا ماسؿٌاػاه      پزيشفتِ ؿذگاى آصهَى ػشاػشي دس دٍسُ ّاي ماسداًه ٍ ماسؿٌاػه شٌاً ِ قبال  دسٍػه سا دس يناه اص  -4تبلشُ 
 آييي ًاهِ آهَصؿه ٍ بٌذّاي هشبَعِ قابل هؼادػاصي اػت. 67گزساًذُ باؿٌذ بشابش هفاد هادُ 

ِ    دسٍع فاسؽ التصليالى هقاعغ  -5تبلشُ   ماسداًه ٍ ماسؿٌاػه مِ دس آصهَى ٍسٍدي هقاعغ ماسداًه يا ماسؿٌاػه سؿتِ ياا گاشايؾ ديگاشي پزيشفتا
 آييي ًاهِ آهَصؿه ٍ بٌذّاي آى قابل هؼادػاصي اػت. 67ؿًَذ بشابش هفاد هادُ  هه

 لشُ ّاي آى اًدام پزيش اػت.ٍ تب 52هؼادػاصي ٍ پزيشؽ دسٍع گزساًذُ ؿذُ داًـدَياى اًتقاله ٍ هيْواى بش اػاع هادُ  -6تبلشُ 
 288هؼادلؼاصي دسٍع ػوَهه ٍ تشبيته داًـدَياى ٍ فاسؽ التصليالى هشامض تشبيت هؼلن با دسٍع داًـگاّه باش اػااع هلاَبِ خلؼاِ      -7تبلشُ 

 گيشد. هه باؿذ اًدام هه مِ ضويوِ ايي آييي ًاهِ 13/9/73ؿَساي ػاله بشًاهِ سيضي هَسخ 
س ًيوؼال اٍل ؿشٍع بِ تصليل داًـدَ اًدام ؿَد. ليني شٌاً ِ بذليله بِ تأخيش افتاذ اًداام آى باياذ باا هقاشسات صهااى       هؼادػاصي بايذ د -8تبلشُ 

 ؿشٍع بِ تصليل داًـدَ كَست گيشد.
 دسهَسد دٍسع هؼادلؼاصي الضاهه اػت.26/10/87هَسخ  363393/36ًنتِ : ػالٍُ بش هَاسد فَ  سػايت هفاد بخـٌاهِ ؿواسُ 
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 فصل دٍاسدّن: آييي ًاهِ تسْيالت آهَسشي داًشجَياى شاّذ ٍ ايثارگز
 

 تعزيف :  

 ٍاطُ ّاي ؿاّذ ٍ ايثاسگش دس ايي آييي ًاهِ بِ ؿشح صيش تؼشيف هه ؿًَذ : 

   .دسكذ ٍ باالتش اعال  هه ؿَد 70ٍاطُ ؿاّذ بِ فشصًذ ٍ صٍخِ ؿْيذ ، هفقَداالثش ، اػيش ٍ خاًباص  الف :

 سگش ينه اص هلاديق صيش اعال  هه ؿَد : ٍاطُ ايثا ب :

  .هاُ دضَس داٍعلباًِ دس خبِْ داؿتِ باؿٌذ 6سصهٌذُ اي مِ دذاقل  -
  .دسكذ ًقق ػضَ داؿتِ باؿذ 25خاًباصي مِ دذاقل  -

  .هاُ ػابقِ اػاست داؿتِ باؿذ 6آصادُ اي مِ دذاقل  -

  .ٍادذ اًتخا  مٌٌذ 10داًـدَياى ؿاّذ ٍ ايثاسگش هه تَاًٌذ دس ّش ًيوؼال دذاقل  : 19تبصزُ الحاقي بِ هادُ 

ٍادذ دسػه فاسؽ التلصيل هاه ؿاَد دس كاَسته ماِ هيااًگيي ًواشات        8داًـدَي ؿاّذ ٍ ايثاسگش مِ با گزساًذى  : 27تبصزُ الحاقي بِ هادُ 

  .ٍادذ اًتخا  مٌذ 8باؿذ هه تَاًذ دس دٍسُ تابؼتاًه دذامثش  15ًيوؼال هاقبل اٍ دذاقل 

نه ًاؿه اص كذهات خٌگ ًتَاًذ دس خلؼِ ٍ ياا خلؼاات   داًـدَي ايثاسگشي مِ بِ دليل اًدام هؼالدات پضؿ : 35ٍ  31تبصزُ الحاقي بِ هادُ 

اهتصاًه دسع يا دسٍع گشفتِ ؿذُ ؿشمت مٌذ با تاييذ هذاسك تَػظ مويؼيَى پضؿنه يا پضؿل هؼتوذ داًـگاُ هه تَاًاذ عباق بشًاهاِ اي ماِ اص     
سٍع ؿشمت ًوايذ دس غيش اياي كاَست دسع ياا    عشف گشٍُ آهَصؿه ري سبظ تؼييي هه ؿَد دذامثش تا پاياى ًيوؼال بؼذي دس اهتصاى آى دسع يا د

   .دسٍع هزمَس دزف هه ؿَد

% باِ بااال   50% خاًباصي ٍ صٍخِ خاًبااص  35ًوشات هشدٍدي ػِ دسع داًـدَياى ؿاغل بِ تصليل خاًباص با دذاقل  : 44تبصزُ الحاقي بِ هادُ 

ايٌناِ ًواشات ّشيال اص دسٍع هضباَس پاغ اص اخاز آًْاا دس اٍلايي         دس هياًگيي ًوشات آًاى هصؼَ  ًوه ؿَد هـشٍط باش   (بِ بؼذ 67ٍسٍدي ّاي )
  .ًباؿذ 12فشكت هوني ٍ ؿشمت دس اهتصاى ّاي آى موتش اص 

  .ٍ بِ باال بالهاًغ اػت 10هؼادلؼاصي دسٍع فشصًذ ؿْيذ با ًوشُ  ًكتِ :
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 فصل سيشدّن : هقزرات چگًَگي اخذ درس کارآهَسي

 10/6/82هَرخ  102000/36با تَجِ بِ بخشٌاهِ شوارُ 
 
/ دس هَاسدي مِ صهاى اخشاي ماسآهَصي دس ػشفلل هـخق ًوه باؿذ دذ ًلا  ٍادذّاي گزساًاذُ ؿاذُ باشاي اخاز ٍاداذ مااسآهَصي دس هقغاغ        1

ًـادَياى هاه   هاه باؿاذ اهاا دا    (2ماسآهَصي )ٍادذ  100ٍ دذاقل  (1ماسآهَصي )ٍادذ  80ماسؿٌاػه مِ داساي دٍ دٍسُ ماسآهَصي هه باؿٌذ دذاقل 
بايؼت بشاي گزساًذى دٍسُ ماسآهَصي دذاقل دسٍع تخلله هَسد ًياص خَد سا با تَخِ بِ هنااى هاَسد ًظاش خْات مااسآهَصي ، گزساًاذُ باؿاذ ٍ دس        

استبااط باا   ٍادذ دسػه سا گزساًذُ باؿذ با ًظش گشٍُ ٍ ّواٌّگه دفتاش   100سؿتِ ّايه مِ داساي يل دٍسُ ماسآهَصي هه باؿٌذ داًـدَيه مِ دذاقل 
تِ كٌؼت هه تَاًذ ٍادذ ماسآهَصي سا اخز ًوايذ ضوٌا  دذ ًلا  ٍادذّاي گزساًذُ ؿذُ بشاي اخز ٍادذ مااسآهَصي دس دٍسُ ّااي ماسؿٌاػاه ًاپيَػا    

  .ٍادذ هه باؿذ 60 (دس كَستينِ دس ػشفلل هـخق ًوه باؿذ)
 (ماسداًه دس كَستينِ صهاى اخشاي آى دس ػشفلل هـخق ًواه باؿاذ الاف    دذًلا  ٍادذّاي گزساًذُ ؿذُ بشاي اخز ٍادذ ماسآهَصي دس دٍسُ ّاي

   .هه بايؼت دس ًيوؼال آخش گزساًذُ ؿَد 2ٍادذ ٍ ماسآهَصي  50تا  40پغ اص گزساًذى  1ماسآهَصي  (1ٍ2شٌاً ِ داساي دٍ دٍسُ ماسآهَصي باؿذ )
  .ايؼت دسٍع تخلله هَسد ًياص بشاي اخز ٍادذ ماسآهَصي سا گزساًذُ باؿذٍادذ هه ب 50شٌاً ِ داساي يل دٍسُ ماسآهَصي باؿٌذ ػالٍُ بش  ( 

ٍادذ اخاز ًوايٌاذ ٍ دس كاَستينِ هيااًگيي ًواشات آًْاا دس گاشٍُ فٌاه ٍ          14/دس تشهْاي ػادي داًـدَياى هه تَاًٌذ بِ غيش اص دٍ ٍادذ ماسآهَصي 2
  .ٍادذ اخز ًوايٌذ 16ماسآهَصي هه تَاًٌذ باؿذ بغيش اص  17ٍ دس ػايش گشٍّْا بيـتش اص  16هٌْذػه بيؾ اص 

ٍاداذ   22) ٍاداذ  24تبلشُ : دس هَسد داًـدَياى دس ؿشف فاسؽ التصليله ٍ تشم آخش عبق آئيي ًاهِ ٍ هقشسات آهَصؿه داًـادَ هاه تَاًاذ هدوَػاا      
ٍادذ باَدُ ٍ دس ػشفلال ؿاشايظ خاكاه      2ِ بيؾ اص اخز ًوايٌذ ٍله دس هَاسد اػتثٌاء مِ تؼذاد ٍادذ ماسآهَصي يل سؿت (ٍادذ ماسآهَصي 2دسػه + 

  .بشاي آى دس ًظش گشفتِ ؿذُ هه بايؼت بشابش هقشسات آى سؿتِ ػول ًوايٌذ
ٍاداذ هاه    7ٍادذ ٍ بشاي داًـدَياى دس ؿشف فااسؽ التصلايله    6 (ٍادذ ماسآهَصي 2ٍادذّاي دسػه + )/ دس تشم تابؼتاى مل ٍادذّاي اخز ؿذُ 3

  .باؿذ

ّو ٌيي تؼذاد اّويت ٍ ًَع دسٍع تخلله اًتخا  ؿاذُ تَػاظ    (اص ًظش دٍسي ٍ ًضدينه)دس مليِ هَاسد فَ  الزمش ، هناى ماسآهَصي  : 1تبصزُ 

الصم بِ رمش اػت هاذيشاى گاشٍُ    .داًـدَ بغيش اص ماسآهَصي دس عَل تشم هه تَاًذ با ًظش گشٍُ تؼييي مٌٌذُ هدَص الصم بشاي اخز ٍادذ ماسآهَصي باؿذ
  .بايؼت بِ گًَِ اي بشًاهِ سيضي ًوايٌذ تا دذاالهناى داًـدَياى دس ًيوؼال دٍم يا تشم تابؼتاى ٍادذ ماسآهَصي خَد سا بگزساًٌذ هه

   .هه باؿذ (صهاى دزف اضافِ ٍادذّاي دسػه)/آخشيي هْلت بشاي داًـدَياى خْت اًتخا  ٍادذ ماسآهَصي ّفتِ دٍم ّش ًيوؼال تصليله 4
ّفتِ پغ اص ؿشٍع ّش ًيوؼال تصليله ماسآهَصي خَد سا دس ٍادذ كٌؼته آغاص ًوَدُ ٍ بشگِ ؿشٍع باِ مااس خاَد     6هه بايؼت دذامثش  / داًـدَياى5

باِ تـاخيق   )سا بِ داًـگاُ اسػال ًوايٌذ بذيْه اػت پغ اص اًقضاي تاسيخ فَ  الزمش ثبت ًام ماسآهَصي ماى لن يني بَدُ ٍ باِ خاض هاَاسد خااف     

   .دس تشم هزمَس داًـدَ هداص بِ گزساًذى ماسآهَصي ًوه باؿذ ٍ ثبت ًام هدذدي دس ّواى ػال كَست ًخَاّذ گشفت (با كٌؼتدفتش استباط 
/ داًـدَياى ماسآهَص هَظفٌذ اص تؼغيالت تابؼتاًه ٍادذ كٌؼته هغلغ باؿٌذ ٍ ػاػت دضَس ٍ غيا  خاَد سا باش اػااع آى تٌظاين ٍ دس كاَستينِ      6

  .تؼغيالت اختالله دس اًدام ماسآهَصي ايداد مٌذ ، با اسائِ ًاهِ اي اص ٍادذ كٌؼته ، اقذام بِ دزف يا تغييش هصل ماسآهَصي ًوايٌذ
 

دفتاش  )تَخِ بِ هصذٍديت پزيشؽ ماسآهَص اص عشف هشامض كٌؼته ، اٍلَيت با داًـدَياًه اػت مِ دس هَػذ هقشس ًؼبت بِ پايؾ ثبات ًاام خاَد      / با7
استباط با كٌؼت ٍادذ داًـگاّه هَظف اػت صهاًه سا بشاي پيؾ ثبت ًام ٍادذ مااسآهَصي باا ّوااٌّگه آهاَصؽ تؼيايي ٍ باِ اعاالع داًـادَياى         

قذام ًوَدُ اًذ ضوٌا  داًـدَياى هَظفٌذ بشاي هصل ماسآهَصي با اػتاد ٍ هشاماض كاٌؼته ّوااٌّگه الصم سا بؼوال آٍسدُ ٍ ػاپغ ثبات ًاام        ا (بشػاًذ
  .قغؼه ًوايٌذ

/ هدوَع ػاػت ماسآهَصي هغابق ػشفلل دسػه ّش سؿتِ هـخق هه گشدد ٍ دس كَست هَخَد ًبَدى ػاػات ماسآهَصي دس ػشفلال باش اػااع    8
   .ػاػت با ًظش گشٍُ تؼييي گشدد 240ٍ دذامثش  136بشاي دٍ ٍادذ ماسآهَصي دذاقل  16/7/76هَسخ  63089/36ِ ؿواسُ بخـٌاه

  ./ ًوشُ اػتاد ماسآهَصي ؿاًضدُ اص بيؼت اػت ٍ شْاس ًوشُ ديگش اص فشم پاياى ماسآهَصي تَػظ ػشپشػت ماسآهَصي بذػت هه آيذ9
  .ّفتِ بؼذ اص ؿشٍع تشم ػادي ٍ يل ّفتِ بؼذ اص ؿشٍع تشم تابؼتاى هه بايؼت ماسآهَصي خَد سا آغاص ًوايذ 6/ داًـدَ دذامثش 10

ي / داًـدَ بايؼته عَسي بشًاهِ سيضي ًوايذ مِ ماسآهَصي ٍ گضاسؽ آى دذامثش تا پاياى تشم خاسي خاتوِ يابذ ٍ دس كاَست ػاذم خاتواِ مااسآهَص    11
   .آييي ًاهِ آهَصؿه بؼٌَاى دسع ًاتوام تلقه گشديذُ ٍ هه بايؼت بشابش دػتَسالؼول ّاي هشبَعِ ػول گشدد 43دُ هغابق ها

/ دس كَستينِ داًـدَ دس ًيوؼال آخش قشاس داؿتِ باؿذ هه بايؼت دذامثش گضاسؿات ماسآهَصي خَد سا خْت مؼب ًوشُ قغؼه تا صهااى هقاشس ؿاذُ    12

آئيي ًاهاِ آهَصؿاه داًـاگاُ باا آى سفتااس خَاّاذ        43تاد ساٌّوا ٍ گشٍُ اهَصؽ اسائِ دّذ ٍ دس كَست ػذم اسائِ عبق هادُ آييي ًاهِ بِ اػ 10دس بٌذ 
  .ؿذ
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 فصل چْاردّن :آئيي ًاهِ آهَسشي درٍس هعارف اسالهي
وايٌ هه داًـدَياى  ذ.بايؼت دسٍع هؼاسف اػالهه سا هغابق ساٌّواي پيَػته اص هياى دسٍع اًتخا ً 

 تؼذاد ٍادذ ًام دسع گشايؾ
 هباًه ًظشي اػالم

 ٍادذ( 4)

 ( )هبذا ٍ هؼاد(1اًذيـِ اػالهه ) -1

 ( )ًبَت ٍ اهاهت( 2اًذيـِ اػالهه ) -2

 اًؼاى دس اػالم -3 

 دقَ  اختواػه ٍ ػياػه دس اػالم-4 

 باؿذ هه (2( پيـٌياص اًذيـِ اػالهه )1* اًذيـِ اػالهه ) 

2 
2 
2 
2 

 اخال  اػالهه 

 ٍادذ( 2)

 با تنيِ بش هبادث تشبيته()فلؼفِ اخال   -1

 اخال  اػالهه )هباًه ٍ هفاّين( -2
 آئيي صًذگه )اخال  ماسبشدي( -3

 ػشفاى ػوله دس اػالم -4
 

2 
2 
2 
2 

 اًقال  اػالهه 

 ٍادذ( 2)

 اًقال  اػالهه ايشاى  -1

 آؿٌايه با قاًَى اػاػه -2
  اًذيـِ ػياػه اهام خويٌه )سُ( -3

2 
  2  

2 
 تاسيخ ٍ توذى اػالهه

 ٍادذ(2)

 تاسيخ تصليله كذس اػالم -1

 تاسيخ اهاهت -2
2 
2 

 آؿٌايه با هٌابغ اػالهه 
 ٍادذ( 2)

 

 تفؼيش هَضَػه قشآى -1

 تفؼيش هَضَع ًْح البالغِ -2
2 
2 

تاسيخ فشٌّگ ٍ توذى 
 اػالم دس ايشاى 

 ٍادذ( 2)

 تاسيخ فشٌّگ ٍ توذى اػالم ٍ ايشاى -1
 

 بؼذبِ  89*خْت ٍسٍديْاي 

 
2 

 

 ٍاحذ اس درٍس عوَهي هعارف اسالهي بشزح سيز بگذراًٌذ. 14داًشجَياى کارشٌاسي پيَستِ : السم است 
 اص گشايؾ هباًه ًظشي اػالم (ٍادذ 4دسٍع ) -
 ٍادذ( اص گشايؾ اخال  اػالهه2يل دسع ) -

 ٍادذ( اص گشايؾ اًقال  اػالهه 2يل دسع ) -

 ٍ توذى اػالهه اص گشايؾ تاسيخ (ٍادذ 2يل دسع ) -
 ٍادذ( اص گشايؾ آؿٌايه با هٌابغ اػالهه 2يل دسع ) -

 بِ بؼذ( 89ٍادذ( اص گشايؾ تاسيخ فشٌّگ ٍ توذى اػالم ٍ ايشاى )خْت ٍسٍديْاي  2)يل دسع  -

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٍاحذ بشزح سيز بگذراًٌذ. 4داًي : السم است داًشجَياى کار
 اص گشايؾ هباًه ًظشي اػالم (ٍادذ 2يل دسع ) -
 اص گشايؾ اخال  اػالهه (ٍادذ 2يل دسع ) -

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ٍاحذ بشزح سيز بگذراًٌذ. 10ت داًشجَياى کارشٌاسي ًاپيَستِ : السم اس
 ٍادذ( اص گشايؾ هباًه ًظشي اػالم 2يل دسع ) -

 اص گشايؾ اًقال  اػالهه (ٍادذ 2يل دسع ) -
 ٍادذ( اص گشايؾ تاسيخ ٍ توذى اػالهه 2يل دسع ) -

 ٍادذ( اص گشايؾ آؿٌايه با هٌابغ اػالهه 2يل دسع ) -
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 بِ بؼذ( 89توذى اػالم ٍ ايشاى )خْت ٍسٍديْاي ٍادذ( اص گشايؾ تاسيخ فشٌّگ ٍ  2)يل دسع  -

 

 تذکزات هْن :
 دسٍع اخز ؿذُ دس دٍسُ ماسؿٌاػه ًا پيَػتِ ًبايذ تنشاس دسٍػه باؿذ مِ دس دٍسُ ماسداًه اخز ؿذُ اًذ. -1
 باؿذ. هه ٍادذ( اص هدوَع هؼاسف اػالهه 2داًـدَ دس ّش تشم فقظ هداص بِ اًتخا  يل ػٌَاى ) -2

باؿذ. بٌابشايي داًـدَياى ػضيض اص تدويغ دسٍع ػوَهه هؼاسف بشاي تاشم آخاش    هه ٍادذ ؿاهل تشم آخش ًيض 2بيؾ اص هصذٍديت اخز ٍادذ  -3
 خَدداسي ًوايٌذ.

 يل ٍادذ دسع ٍكاياي دضشت اهام )سُ( ًيض ػالٍُ بش دسٍع فَ  الضاهه اػت. -4

ؿاَد ، اخاز    هاه  ٍادذي ماِ اًتخاا    2سع ٍكايا سا ػالٍُ بش هيتَاى د)الصم بِ رمش اػت مِ دسع ٍكايا ؿاهل هصذٍديت اخز ٍادذ ًوه ؿَد.
 مشد(

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


