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ثرص اٍل :اّساف ٍ تقبضيف
هبزُ ّ .1سف اظ تسٍيي ايي آييي ًبهِ تقييي چبضچَثي ثطاي اخطاي غحيح زٍضُ ي زوتطي ترػػي زض توبهي ظيط ًؾبم
ّبي آهَظش فبلي است.
هبزُ  .2زض ايي آييي ًبهِ ٍ ثطاي ضفبيت اذتػبض؛ تقبضيف ظيط استفبزُ ضسُ است.
ٍ .1ظاضتٍ :ظاضت فلَم ،تحميمبت ٍ فٌّبٍضي است.
 .2هَسسِ  :زاًطگبُ ّب ٍ هطاوع آهَظش فبلي زٍلتي ٍ غيط زٍلتي است وِ زاضاي هدَظ پصيطش زاًطدَي زٍضُ زوتطي
ٍظاضت ّستٌس.
 .3آهَظش ضايگبىً :ؾبم آهَظش فبلي وِ زاًطدَيبى ثسٍى پطزاذت ضْطيِ ٍ غطفبً ثب سپطزى تقْس ذسهت ،تحػيل هي
وٌٌس.
 .4ضَضا :ضَضاي فبلي ثطًبهِ ضيعي آهَظضي ٍظاضت است.
 .5زاًطدَ :فطزي است وِ زض يىي اظ ضضتِ ّبي زٍضُ تحػيلي زوتطاي ترػػي ،ثطاثط ضَاثظ پصيطفتِ ضَز ٍ زض آى زٍضُ
ثجت ًبم وٌس ٍ ثِ تحػيل اضتغبل ٍضظز.
 .6زاًص آهَذتِ  :فطزي است وِ يىي اظ زٍضُ ّبي تحػيلي آهَظش فبلي ضا ثب هَفميت ثِ پبيبى ضسبًس ٍ ثطاثط ضَاثظ
هقيي ،هسضن تحػيلي آى زٍضُ ضا زضيبفت وٌس.
 .7هطذػي تحػيلي :هست ظهبى هطرػي است وِ زاًطدَ ثطاثط ضَاثظ هقيي ٍ ثِ عَض هَلت ثِ تحػيل اضتغبل ًساضز.
 .8اًػطاف تحػيلي :فطايٌسي است وِ زض آى زاًطدَ ثِ عَض ذَزذَاستِ اظ ازاهِ تحػيل ذَززاضي وٌس.

 .9آهَظش حضَضي :ضيَُ اي اظ آهَظش است وِ زاًطدَ زض آى  ،توبم تحػيل ذَز ضا ثِ غَضت توبم ٍلت اًدبم هي
زّس.
 .10اضظيبثي خبهـ  :آظهًَي ترػػي است وِ پس اظ گصضاًسى ٍاحسّبي زٍضُ آهَظضي  ،ثب ّسف اضظضيبثي تَاًوٌسي ّبي
آهَظضي ٍ پژٍّطي زاًطدَ ثطگعاض هي ضَز.
 .11هسضس :فضَ ّيئت فلوي ٍ يب وسبًي وِ غالحيت تسضيس آًْب ثب تبييس هَسسِ ضسيسُ ثبضس.
 .12ضضتِ تحػيلي :يىي اظ حَظُ ّبي ترػػي فلَم ثط اسبس تمسين ثٌسي ٍظاضت است.
 .13ثطًبهِ زضسي :هدوَفِ ثِ ّن پيَستِ اي اظ زضٍس ٍ فقبليت ّبي ّط ضضتِ تحػيلي است وِ اّساف هطرػي ضا زًجبل
هي وٌس.
ٍ .14احسِ زضسي  :زاًص يب هْبضت ّبيي است وِ ثطاي يبزگيطي زاًطدَ زض عَل يه ًيوسبل تحػيلي يب ظهبى هقبزل آى
زض ًؾط گطفتِ هي ضَز.
.15گطٍُِ آهَظضي :هدوَفِ اي هتطىل اظ تقسازي فضَ ّيئت فلوي وِ زاضاي ترػع هطبثِ زض يه ضضتِ فلوي ّستٌس.
 .16زٍضُ زوتطي ترػػي :زٍضُ تحػيلي وِ پس اظ زٍضُ وبضضٌبسي اضضس يب زوتطي حطفِ اي آغبظ هي ضَز ٍ زاًطدَ
عجك ثطًبهِ زضسي هػَة  ،هسضن زوتطي زضيبفت هي وٌس.
 .17ضسبلِ  :گعاضش هىتَة حبغل اظ فقبليت پژٍّطي زاًطدَي زٍضُ زوتطي ترػػي است وِ زض يه ظهيٌِ هطرع اظ
يه ضضتِ تحػيلي ٍ ثب ضاٌّوبيي استبز  /استبزاى ضاٌّوب ٍ استبز  /استبزاى هطبٍض تسٍيي هي ضَز.
ّ .18يئت زاٍضاى :هدوَفِ اي هتطىل اظ افضبي ّيئت فلوي ٍ هترػػبى حطفِ اي است وِ هسئَليت اضظيبثي ضسبلِ
زاًطدَ ضا ثط فْسُ زاضًس.

 .19هترػػبى حطفِ اي :غبحجٌؾطاى يب وبضضٌبسبى ثب تدطثِ غيط ّيئت فلوي زض سبيط ثرص ّبي خبهقِ ّستٌس وِ زاضاي
هْبضت ٍ غالحيت حطفِ اي ثِ تبييس هَسسِ ّستٌس.
.20استبزِ ضاٌّوب :يىي اظ افضبي ّيئت فلوي زاضاي هسضن زوتطي ترػػي است وِ هسئَليت ضاٌّوبيي زاًطدَ زض عَل
زٍضُ زوتطي ضا ثِ فْسُ زاضز.
 .21استبزِ هطبٍض :يىي اظ افضبي ّيئت فلوي زاضاي هسضن زوتطي ترػػي يب هترػػبى حطفِ اي است وِ هسئَليت
هطبٍضُ زاًطدَ ضا زض اًدبم ضسبلِ ثِ فْسُ زاضز.
 .22زٍضُ ثيي الوللي ّ :ط يه اظ زٍضُ ّبي ترػػي زوتطي است وِ ثط اسبس ضَاثظ هػَة ٍظاضت ٍ ثب هطبضوت
هَسسِ ّبي آهَظش فبلي ٍ پژٍّطي غيط ايطاًي ثطگعاض هي ضَز.

ثرص زٍم :ضطايظ ٍ ضَاثظ پصيطش
ماده  .3ضطايظ فوَهي ٍ اذتػبغي ٍضٍز ثِ زٍضُ زوتطي ثِ ضطح ظيط است:
الف) زاضتي هسضن وبضضٌبسي اضضس (فَق ليسبًس) يب زوتطاي حطفِ اي يب ثبالتط ،هتٌبست ثب ضضتِ
تحػيلي هَضز تمبضب ،اظ يىي اظ زاًطگبّْبي زاذل يب ذبضج وطَض وِ حست هَضز ثِ تبئيس ٍظاضت
فلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ،يب ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي ضسيسُ ثبضس.
ة) زاضتي ضطايظ فوَهي ٍضٍز ثِ آهَظش فبلي ثط اسبس ضَاثظ (فوَهي ٍ اذتػبغي) هٌسضج زض
زفتطچِ سبظهبى سٌدص

ج) احطاظ غالحيت فلوي (هَفميت زض آظهَى وتجي ٍ هػبحجِ) ثط اسبس آئيي ًبهِ آظهَى ّبي ًيوِ
هتوطوع ٍ هتوطوع ٍضٍزي زوتطي هػَة ٍظاضت تقييي هي ضَز.
ز) زاضا ثَزى يىي اظ هساضن هقتجط ظثبى ذبضخي زض ظهبى ثجت ًبم ٍ يب حساوثط تب لجل اظ اهتحبى خبهـ
تجػطُ  :1پصيطش زاًطدَي هطوَل همطضات استقسازّبي زضذطبى عجك هػَثبت ضَضاي ّسايت
استقسازّبي زضذطبى ٍظاضت فتف ٍ پصيطش زاٍعلجبى ذبضخي عجك هػَثبت هطاخـ شيضثظ اًدبم
هيضَز.
تجػطُ  : 2اًتمبل زاًطدَيبى ذبضج ثِ زاذل عجك هػَثبت هطثَعِ زض ٍظاضت فتف ذَاّس ثَز ٍ
زضذَاست ايطبى زض ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ هَضز ثطضسي لطاض ذَاّس گطفت.
هبزُ  .4آهَظش ضايگبى فمظ يه ثبض ثطاي ّط زاًطدَ اهىبى پصيط است.
هبزُ  .5تحػيل زض زٍضُ زوتطي ثِ غَضت توبم ٍلت استّ .وچٌيي تحػيل ّوعهبى زاًطدَي ايي
زٍضُ زض ّوبى زٍضُ يب سبيط زٍضُ ّبي تحػيلي هوٌَؿ است.
تجػطُ :زاًطدَ هَؽف است زض عي زٍضُ زوتطي ،ضوي ثِ اًدبم ضسبًسى فقبليت ّبي آهَظضي ٍ
پژٍّطي ذَز ظيط ًؾط استبز ضاٌّوب ،وليِ ضَاثظ ٍ همطضات خبضي زاًطگبُ زض حَظُ ّبي هرتلف
آهَظضي ٍ پژٍّطي ضا زليمبً ضفبيت ًوَزُ ٍ ثبالذع ثب تَخِ ثِ ضأى ٍ خبيگبُ زٍضُ زوتطي زض وست

ثبالتطيي استبًساضزّبي پژٍّطي ٍ ضفبيت غحيح ٍ زليك اذالق پژٍّطي ٍ حطفِ اي ثىَضس .زض ايي
ضاستب ،ثجت ًبم زاًطدَ هططٍط ثِ زازى تقْس حضَض توبم ٍلت ذَاّس ثَز.
هبزُ  . 6تغييط ضضتِ ٍ اًتمبل زاًطدَي زٍضُ زوتطي ترػػي زض ّوبى هَسسِ يب سبيط هَسسِ ّب افن
اظ زٍلتي ٍ غيط زٍلتي هوٌَؿ است.

ثرص سَم :ضَاثظ ٍ همطضات آهَظضي
هبزُ  .7هَسسِ هَؽف است ،ثطًبهِ زضسيِ هػَة ضا ثطاي زٍضُ اي وِ زض آى ثب هدَظ ٍظاضت زاًطدَ
پصيطفتِ است ،اخطا وٌس.
هبزُ  .8آهَظش زض زٍضُ زوتطي ترػػي زض زاًطگبُ زاهغبى هجتٌي ثط ًؾبم ٍاحسي اًدبم هي ضَز.
تجػطُّ :ط ًيوسبل ّ 18فتِ؛ ضبهل ّ 16فتِ ثطگعاضي والس ٍ ّ 2فتِ ثطگعاضي اهتحبًبت هي ثبضس.
هبزُ  .9هست تحػيل زٍضُ زوتطي حسالل  ٍ 6حساوثط ً 8يوسبل است.
تجػطُ :زض غَضتي وِ زاًطدَ زض هست هدبظ زاًص آهَذتِ ًطَز ،ثِ پيطٌْبز استبز ضاٌّوب ٍ تأييس
گطٍُ ،ضَضاي (تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ٍ تػَيت ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ ،يه
ًيوسبل ثِ سٌَات ٍي افعٍزُ هي ضَز وِ ثطاي زاًطدَيبى ضٍظاًِ ضايگبى است .زض غَضت فسم
زاًصآهَذتگي ،پطًٍسُ زاًطدَ ثطاي تػوين گيطي زض ذػَظ ازاهِ تحػيل ،ثِ وويسيَى هَاضز

ذبظ زاًطگبُ (ثب فٌبيت ثِ هػَثِي ّيئت اهٌبي زاًطگبُ ٍ پطزاذت ّعيٌِ هقبزل زٍضُ ّبي ضجبًِ)
اضخبؿ هي ضَز.
هبزُ  .10تقساز ٍاحس ّبي زضسي زٍضُ زوتطي ترػػي ٍ 36احس است وِ اظ ايي تقساز  12تب 18
ٍاحس آهَظضي ٍ  18تب ٍ 24احس آى پژٍّطي است وِ زض ثطًبهِ زضسي ّط ضضتِ تحػيلي لحبػ هي
ضَز .لبثل شوط است وِ تفىيه تقساز ٍاحس ّبي آهَظضي ٍ ضسبلِ زوتطي ثطاي ّط ضضتِ/گطايص ثط
اسبس سطفػل هػَة ٍ آييي ًبهِ زٍضُ زوتطي ،اثتسا زض گطٍُ تػَيت ضسُ ٍ پس اظ هَافمت ضَضاي
(تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ٍ تبييس ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ ًْبيي هي گطزز .الظم ثِ شوط
است وِ ّط گًَِ تغييط ثقسي زض ايي ًؾبم زضسي ثبيستي ّوبى هسيط ضا عي ًوبيس.
تجػطُ  :1زاًطدَ زض ّط ًيوسبل تحػيلي الظم است ،حسالل  ٍ 6حساوثط ٍ 10احسِ زضسي اًتربة وٌس.
تجػطُ  : 2ثطًبهِ ضيعي آهَظضي زاًطىسُ ّب ثبيستي ثِ غَضتي ثبضس وِ زضٍس اًتربة ضسُ ثطاي ّط
ضضتِ/گطايص ثتَاًس اّساف ولي آى ضضتِ/گطايص ضا هحمك ًوَزُ ٍ زاًطدَ ًيع اظ هحضط استبزاى
هتفبٍت استفبزُ ًوبيس.
هبزُ  .11حسالل ًوطُ لجَلي زض ّط زضس 14 ،اظ  ٍ 20حسالل هيبًگيي ول لبثل لجَل زض زٍضُ
آهَظضي  16اظ  20است.

تجػطُ  :1چٌبًچِ هيبًگيي ول ًوطات زاًطدَ پس اظ گصضاًسى توبم ٍاحسّبي آهَظضي ووتط اظ 16
ثبضس ،زاًطدَ هَؽف است ثب هَافمت استبز ضاٌّوب ٍ تبييس گطٍُ آهَظضي ،حساوثط زض يه ًيوسبل
تحػيلي ،زض سمف سٌَات هدبظ ،زضسْبيي ضا فالٍُ ثط سمف ٍاحسّبي زضسي ٍ ثب پطزاذت ّعيٌِ
(هػَة ّيئت اهٌبي زاًطگبُ) ،ثطاي خجطاى هيبًگيي ول ثگصضاًس ،زض غيط ايٌػَضت اظ ازاهِ تحػيل
هحطٍم هي ضَز.
تجػطُ  :2هحبسجِ هيبًگيي ول ًوطات زاًطدَ غطفب ثط اسبس آذطيي ًوطُ لجَلي زض ّط زضس اًدبم
هي ضَز.
تجػطُ  :3زاًطدَي هطوَل آهَظش ضايگبى ،زض غَضت فسم وست ًوطُ لجَلي زض ّط زضس يب حصف
غيط هَخِ آى ،هَؽف است ثطاي اًتربة هدسز ّوبى زضس يب زضس خبيگعييّ ،عيٌِ هطثَعِ ضا ثط
اسبس هػَثبت ّيبت اهٌبي زاًطگبُ پطزاذت ًوبيس.
هبزُ  .12اضظيبثي پيططفت تحػيلي زاًطدَ زض ّط زضس ،اظ سَي هسضس (هسضسبى) آى زضس ٍ ثط
اسبس حضَض ٍ فقبليت زض والس ،اًدبم تىبليف ٍ ًتبيح آظهَى وتجي هطحلِ اي ٍ پبيبًي ثطاي زضٍس
ًؾطي ٍ ًؾطي -فولي زض ّط ًيوسبل تحػيلي غَضت هي پصيطز ٍ ثط هجٌبي فسزي اظ غفط تب 20
تقييي هي ضَز.

هبزُ  .13چٌبًچِ زاًطدَ زض عَل ًيوسبل تحػيلي ،زض يه زضس ثيص اظ سِ ضبًعزّن اظ والس ّبي
يه زضس يب زض خلسِ اهتحبى پبيبى ًيوسبل آى زضس غيجت وٌس ،ايي غيجت غيط هَخِ تلمي ضسُ ٍ آى
زضس حصف هي ضَز .زض ايي غَضت ،ضفبيت حسالل ضص ٍاحس زض عَل ًيوسبل ثطاي زاًطدَ العاهي
ًيستٍ ،لي ًيوسبل هصوَض ثِ فٌَاى يه ًيوسبل وبهل خعٍ هست هدبظ زٍضُ تحػيلي ٍي هحسَة
هي ضَز.
ارزیابی جامع
هبزُ  .14ثطاي ٍضٍز ثِ هطحلِ اضظيبثي خبهـ ،وست هيبًگيي ول حسالل  16اظ هدوَؿ ٍاحسّبي
گصضاًسُي آهَظضي ٍ ثط اسبس سطفػل هػَة العاهي است.
هبزُ :1-14
اضظيبثي خبهـ ثِ هٌؾَض سٌدص لبثليتْبي آهَظضي زاًطدَ ٍ ثطاي استوطاض فقبليتْبي پژٍّطي زض
ضيَُ آهَظضي -پژٍّطي اًدبم هي گيطز .لصا زاًطدَ هَؽف است ،زض اٍليي ًيوسبل پس اظ گصضاًسى
وليِي ٍاحسّبي زضسي آهَظضي" ،آظهَى خبهـ" ضا اًتربة ٍاحس ًوبيس .ايي آظهَى زض ًيوسبل اٍل
زض آشضهبُ ٍ زض ًيوسبل زٍم زض اضزيجْطت هبُ ّط سبل ثطگعاض هي گطزز.

هبزُ :2-14
اهتحبى خبهـ ضبهل ثرطْبي وتجي ٍ ضفبّي ثب احتسبة ً %60وطُ وتجي ٍ ً %40وطُ ضفبّي هي ثبضس.
اضظيبثي خبهـ پس اظ لجَلي زض آظهَى ظثبى اًگليسي ٍ اضايِ گَاّي لجَلي هَضز تبييس زاًطگبُ ٍ
گصضاًسى وليِ ٍاحسّبي زضسي زٍضُ ثط اسبس هبزُ  ٍ 14حساوثط تب پبيبى ًيوسبل چْبضم تحػيلي،
عجك تطريع ٍ ثطًبهِ زاًطىسُ ثطگعاض هي ضَز.
هبزُ :3-14
اضظيبثي لبثليتْبي آهَظضي زض آظهَى خبهـ ،ثبيس ضبهل حسالل  3زضس زٍضُ زوتطي گصضاًسُ ضسُ
تَسظ زاًطدَ ،ثِ پيطٌْبز گطٍُ آهَظضي ٍ تػَيت ضَضاي (تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ثبضس .زض
غَضتي وِ عجك تػوين زاًطىسُ ،زضس يب زضٍسي اظ همبعـ لجلي ثطاي اضظيبثي خبهـ زض ًؾط گطفتِ
ضَز ،وف تقساز زضٍس هي تَاًس ثِ  2زضس زٍضُ زوتطي وبّص يبثس.
هبزُ :4-14
ّيأت اضظيبثي خبهـ ثِ پيطٌْبز گطٍُ آهَظضي ٍ تػَيت زاًطىسُ تقييي هي گطزز ٍ هتطىل اظ استبز
(استبزاى) ضاٌّوب ٍ سِ زاٍض اظ ثيي افضبي ّيأت فلوي (ثب هطتجِ استبزيبضي ٍ حسالل  3سبل سبثمِ
تسضيس ٍ يب تحميك زض همغـ تحػيالت تىويلي ترػع هطثَعِ) ٍ ًيع يه ًوبيٌسُ تحػيالت تىويلي

ثِ اًتربة ضَضاي (تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ هي ثبضس .تطخيحبً ثْتط است يىي اظ زاٍضاى اظ ذبضج
زاًطگبُ ثطگعيسُ ضَز.
هبزُ :5-14
احطاظ حس ًػبة الظم زض يىي اظ آظهًَْبي ظثبى ذبضخي هَضز تأييس ضَضاي تحػيالت تىويلي
زاًطگبُ ،زض ضيَُ آهَظضي پژٍّطي ،پيص ًيبظ ضطوت زاًطدَ زض اهتحبى خبهـ ذَاّس ثَز .ايي هَاضز
زض حبل حبضط ثِ ضطح ظيط ّستٌس:
آظهَى

حس ًػبة ًوطُ

)MSRT (MCHE

50

TOLIMO

480
Paper based

500

Internet based

70

Computer based

190

TOEFL

IELTS
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تجػطُ  :1زض غَضتي وِ زاًطدَ ّ %90ط يه اظ حسًػبة ّبي خسٍل فَق ضا وست ًوبيس ،هي تَاًس
ثِ عَض هططٍط زض اهتحبى خبهـ ضطوت ًوبيس .زض ايي ضطايظ ،زاًطدَ هَؽف است وِ ًوطُ لجَلي
آظهَى ظثبى ضا حساوثط تب لجل اظ زضذَاست زفبؿ اظ ضسبلِ ذَز اضائِ ًوبيس.

تجػطُ  :2چٌبًچِ زاًطدَ زض ثسٍ ثجت ًبم همغـ زوتطي زض زاًطگبُ ،هسضن هقتجط اظ ّط يه اظ
آظهًَْبي فَق ثب حسالل يىسبل افتجبض ضا اضائِ ًوبيس ،ضطوت زاًطدَ زض آظهَى خبهـ ثالهبًـ است.
هبزُ  .15حسالل ًوطُ لجَلي زض اضظيبثي خبهـ  16است؛ زض غيط ايي غَضت ،زاًطدَ هدبظ است غطفب
يىجبض زيگط ،زض اضظيبثي خبهـ ضطوت وٌس ٍ آى ضا ثب هَفميت ثگصضاًس ،زض غيطايٌػَضت پطًٍسُ زاًطدَ
ثطاي تػوين گيطي زض ذػَظ اهىبى ضطوت هدسز (يىجبض زيگط) زض اضظيبثي خبهـ ثِ وويسيَى هَاضز
ذبظ زاًطگبُ اضخبؿ هي گطزز.
تجػطُ :1فسم ضطوت زض آظهَى خبهـ پس اظ اًتربة ٍاحس زضس هطثَعِ ثِ هٌعلِي يىجبض ضز زض ايي
آظهَى هحسَة هي ضَز .زٍ ثبض فسم ضطوت غيط هَخِ ثِ تطريع ضَضاي تحػيالت تىويلي
زاًطگبُ ثِ هٌعلِ زٍ ثبض ضز ذَاّس ثَز.
تجػطُ :2زاًطدَيبًي وِ زض اٍليي اهتحبى اضظيبثي خبهـ ضز هي ضًَس هي تَاًٌس تمبضبي ثطگعاضي
اهتحبى هدسز (ثبض زٍم) ضا ثطاي ثْوي (ًيوِ اٍل ثْوي هبُ) يب ضْطيَض (ًيوِ اٍل ضْطيَض) ّوبى سبل ثِ
زاًطىسُ ثسٌّس تب پس اظ تبييس ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ ،اهتحبى تب لجل اظ ضطٍؿ ًيوسبل
ثقسي ثطگعاض ضَز ٍ زاًطدَ ،زض غَضت لجَلي ،لبزض ثِ اًتربة ٍاحس ضسبلِ گطزز.
تجػطُ  : 3زض غَضت لجَلي زض آظهَى خبهـ ،زاًطدَ زض اٍليي ًيوسبل ،ثبيستي "ضسبلِ" ضا اًتربة
ٍاحس ًوبيس ٍ ّط ًيوسبل تب ظهبى زفبؿ ضسبلِ ٍ فبضكالتحػيلي" ،توسيس ضسبلِ" ضا اًتربة ٍاحس ًوبيس.

ثرص چْبضم :ضَاثظ ٍ همطضات پژٍّطي
هبزُ  .16گصضاًسى هَفميت آهيع اضظيبثي خبهـ ٍ تػَيت پيطٌْبزُ زض گطٍُ آهَظضي ضطط الظم ثطاي
ضطٍؿ فقبليت ّبي پژٍّطي زض زٍضُ زوتطي ترػػي است.

الف .زفبؿ اظ پيطٌْبزُ
هبزُ :1-16
زاًطدَ ثبيستي اظ ًيوسبل زٍم تحػيلي ثط ضٍي هَضَفي وِ تَسظ استبز ضاٌّوب ثطاي اٍ هطرع
ضسُ هغبلقِ وطزُ ٍ پيطٌْبزُ ذَز ضا تْيِ وٌس ٍ پس اظ لجَلي زض اهتحبى خبهـ ،حساوثط تب پبيبى
ًيوسبل پٌدن اظ پيطٌْبزُ ذَز زض حضَض ّيأت زاٍضاى زفبؿ وٌس.
هبزُ :2-16
ّيبت زاٍضاى زفبؿ اظ پيطٌْبزُ فجبضتٌس اظ استبز (استبزاى) ضاٌّوب ،استبز (استبزاى) هطبٍض ،زٍ زاٍض
(تطخيحب زاذلي) اظ افضبي ّيأت فلوي زض ترػع هطثَعِ ثب هطتجِي استبزيبضي ٍ حسالل  3سبل
سبثمِ تسضيس ٍ تحميك زض زٍضُ ّبي تحػيالت تىويلي ثِ اًتربة ضَضاي (تحػيالت تىويلي)

زاًطىسُ ٍ ز ض غَضت ًيبظ يه زاٍض ذبضخي (ذبضج اظ زاًطگبُ زاهغبى) ثِ پيطٌْبز استبز ضاٌّوب ٍ
تأييس گطٍُ آهَظضي.
تجػطُ  :1هسئَل ثطگعاضي خلسِ زفبؿ اظ پيطٌْبزُ ضسبلِ زوتطي ّط زاًطدَ ،هسيط گطٍُ هطثَعِ است
ٍ خلسِ ثب حضَض استبز ضاٌّوبي اٍل ٍ اسبتيس زاٍض ضسويت هي يبثس.
تجػطُ  : 2زض غَضتي وِ زاٍض زاذلي ثب ترػع هطثَعِ زض گطٍُ ٍ زاًطىسُ ًجبضس ،ثب تبييس گطٍُ ٍ
ضَضاي (تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ،زفَت اظ زاٍض ذبضخي ثطاي خلسِي زفبؿ اظ پيطٌْبزُ ثالهبًـ
است.
تجػطُ  :3زاًطگبُ هَؽف است پصيطش ٍ ثجت پيطٌْبزُي زاًطدَ ضا وتجبً ثِ ٍي اثالك ًوبيس.
تجػطُ  :4زفبؿ اظ ضسبلِ حسالل  12هبُ پس اظ تػَيت پيطٌْبزُي ضسبلِ زض زاًطىسُ ،هي تَاًس
غَضت پصيطز.
هبزُ :3-16
ّط گًَِ تغييط زض فٌَاى ٍ خعئيبت پيطٌْبزُ پس اظ تػَيت ،لغـ يب ضطٍؿ ّوىبضي ثب استبز ضاٌّوبي
زٍم /هطبٍض هططٍط ثِ پصيطش استبز ضاٌّوب (ثِ فٌَاى هسئَل اًدبم عطح) ،تبييس گطٍُ آهَظضي،
تػَيت ضَضاي (تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ٍ ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ لبثل اًدبم ذَاّس
ثَز.

تجػطُ :زض غَضت حصف /اضبفِ استبز ضاٌّوبي زٍم ٍ يب تغييط ولي زض هحتَاي پيطٌْبزُ پس اظ
تػَيت ،ظهبى  12هبُ تب زفبؿ اظ ظهبى ايي تغييط هحبسجِ ذَاّس ضس .زض غَضت تغييط ولي ،زفبؿ
پيطٌْبزُ ثبيستي هدسزا اًدبم ضَز.
هبزُ :4-16
توبم فقبليت ّبي فلوي ٍ پژٍّطي زاًطدَ زض هطحلِ پژٍّطي ٍ تسٍيي ضسبلِ ،ثبيس ثب ّسايت ٍ
ًؾبضت استبز ضاٌّوب غَضت گيطز.

ة .استبز ضاٌّوب ٍ هطبٍض
هبزُ  .17زاًطدَي زٍضُ زوتطي ترػػي هدبظ است فالٍُ ثط استبز ضاٌّوبي اغلي ،استبز ضاٌّوبي
زٍم ًيع زاضتِ ثبضس .استبز ضاٌّوبي اغلي ثِ زضذَاست زاًطدَ ٍ هَافمت يىي اظ افضبي ّيئت فلوي
توبم ٍلت زاًطگبُ زاهغبى ثب هطتجِ فلوي استبزيبضي يب ثبالتط ،ثب تبييس گطٍُ آهَظضي ،تػَيت ضَضاي
(تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ٍ حساوثط تب پبيبى ًيوسبل اٍل تقييي هي ضَز.
تجػطُ :اًتربة استبز ضاٌّوب هي تَاًس زض ظهبى هػبحجِ ،ثسٍ ٍضٍز ٍ يب زض عي ًيوسبل اٍل ،ثِ تػوين
ضَضاي (تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ٍ ثب ضفبيت ضطايظ هبزُ  ،17غَضت گيطز.

هبزُ :1-17
استبز ضاٌّوبي اٍل ثبيس فضَ ّيأت فلوي ضسوي ٍ ضبغل زض زاًطگبُ زاهغبى ثَزُ ٍ حسالل زاضاي
هطتجِ استبزيبضي ثب  3سبل سبثمِ تسضيس يب تحميك زض زٍضُ ّبي تحػيالت تىويلي ٍ ًيع ضاٌّوبيي زٍ
پبيبى ًبهِ وبضضٌبسي اضضس ثبضسّ .وچٌيي ثطاي ًرستيي ثبض ،زاضتي  3همبلِ (غيط هسترطج اظ ضسبلِ
زوتطي) زض هدالت فلوي -پژٍّطي ثب ًوبيِ هقتجط  ISIثِ فٌَاى هسئَل همبلِ العاهي است .هَاضز
ذبظ زض ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ لبثل ثطضسي هي ثبضس.
هبزُ :2-17
زض غَضت تطريع استبز ضاٌّوبي اٍل ،ثب تأييس گطٍُ آهَظضي ٍ ضَضاي (تحػيالت تىويلي)
زاًطىسُ ،استبز ضاٌّوبي زٍم (زاذل يب ذبضج زاًطگبُ) ثطاي ّسايت زاًطدَ اًتربة هي گطزز .ضطايظ
فلوي -آهَظضي استبز ضاٌّوبي زٍم هطبثِ استبز ضاٌّوبي اٍل ضسبلِ هي ثبضس .هَاضز ذبظ ًيع زض
ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ لبثل ثطضسي هي ثبضس.
تجػطُ  :1استبز ضاٌّوبي زٍم هي تَاًس اظ ذبضج زاًطگبُ زاهغبى اًتربة ضَز وِ الظم است فضَ
ّيئ ت فلوي زض ٍظاضتيي فلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي يب ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي ثبضس.
ّوىبضي استبز ضاٌّوبي زٍم ذبضج اظ زاًطگبُ ثبيستي ثب ضفبيت سبيط ضطايظ هٌسضج زض هبزُ  17ثَزُ
ٍ ثِ تبييس ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ ثطسس.

تجػطُ  :2زض هَضز اسبتيس ّوىبض ،زضج سْن ٍ ًمص ّط يه اظ اسبتيس ضاٌّوب زض فطم اًتربة استبز
ضاٌّوبي زاًطدَ ٍ ًيع زض پيطٌْبزُ العاهي است .حسالل سْن ّط استبز ًجبيس ووتط اظ  40زضغس ثبضس ٍ
فسم زضج ًسجت هطرع ،ثِ هقٌي ًسجت هسبٍي هبثيي اسبتيس ضاٌّوبست .زض غَضتي وِ زاًطدَ
زاضاي زٍ استبز ضاٌّوب ثبضس ،هسئَليت ّسايت ٍ اهَض آهَظضي -ازاضي ضسبلِ ثط فْسُ استبز ضاٌّوبي
اٍل (زاذلي) فضَ ّيئت فلوي زاًطگبُ زاهغبى هي ثبضس.
هبزُ :3-17
اًتربة استبز /استبزاى هطبٍض ،ثِ پيطٌْبز استبز ضاٌّوب ،تأييس گطٍُ آهَظضي ٍ تػَيت ضَضاي
(تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ،اظ ثيي افضبي ّيأت فلوي يب هترػػبى حطفِ اي هطتجظ ثب ضضتِ
تحػيلي زاًطدَ اهىبى پصيط است .زض غَضت ًيبظ ثِ اًتربة استبز هطبٍض اظ ذبضج زاًطگبُ ،فالٍُ
ثط تبييس گطٍُ آهَظضي ٍ تػَيت ضَضاي (تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ،هَافمت ضَضاي تحػيالت
تىويلي زاًطگبُ ًيع ضطٍضي است.
هبزُ :4-17
حساوثط تقساز زاًطدَي تحت ضاٌّوبيي ّط استبز ثط اسبس ضتجِ زاًطگبّي ٍي ثِ ضطح ظيط است:
استبز 5 ،زاًطدَ؛ زاًطيبض 4 ،زاًطدَ؛ استبزيبض 3 ،زاًطدَ؛ ضوٌبً تقساز زاًطدَيبى تحت ضاٌّوبيي
استبز ضاٌّوبي هطتطنً ،ػف زض ًؾط گطفتِ هي ضَز .زض غَضت زاضتي عطح پژٍّطي هطتجظ ثب ضسبلِ

زوتطي زاًطدَ ثب هطاوع ذبضج زاًطگبُ ،ثِ اظاء ّط عطحً ،ين ٍ حساوثط يه ًفط ثِ سمف تقساز
زاًطدَي استبز هطثَعِ اضبفِ هي گطزز .الظم ثِ شوط است وِ تػوين گيطي افعايص سمف تقساز
زاًطدَ زض ضطايظ ذبظ ثط فْسُ ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ هي ثبضس.

ج .تسٍيي ضسبلِ ٍ زفبؿ
هبزُ  . 18زاًطدَ هدبظ است زض ظهبى تسٍيي ضسبلِ زوتطي ٍ ثطاي ازاهِ فقبليتْبي پژٍّطي ذَز عجك
آييي ًبهِ هػَة ٍظاضت زض هست هدبظ تحػيلي ثب فٌَاى فطغت تحميمبتي ثِ يىي اظ هَسسِ ّبي
آهَظضي فبلي زاذلي يب ذبضخي سفط وٌس.
تجػطُ  : 1استبز پصيطًسُ هَسسِ همػس زاذلي يب ذبضخي ثبيستي هَضَؿ هَضز پژٍّص زض هست
فطغت هغبلقبتي ٍ ظهبى تمطيجي ضطٍؿ ٍ پبيبى سفط ضا شوط ًوبيس.
تجػطُ  : 2زاًطدَ ثبيس زض زضذَاست فطغت هغبلقبتي ذَز زاليل تَخيْي سفط ذَز ضا شوط وطزُ ٍ ثِ
تبييس استبز ضاٌّوبي ٍي ثطسس.
تجػطُ  :3سفط وَتبُ هست تحميمبتي زاًطدَ ثبيس ثب هَافمت استبز (استبزاى) ضاٌّوب ثَزُ ٍ ثِ تبييس
گطٍُ ،تػَيت ضَضاي (تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ٍ ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ ثطسس.

تجػطُ  : 4زاًطدَ هَؽف است پس اظ هطاخقت اظ فطغت هغبلقبتي ،گعاضضي اظ فقبليت ّبي پژٍّطي
ذَز عي فطغت ضا ثِ زاًطىسُ اضايِ زّس تب پس اظ تبييس استبز ضاٌّبي هجسا ٍ استبز همػس ٍ ضَضاي
گطٍُ ٍ (تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ثِ آهَظش زاًطگبُ اضسبل گطزز .ايي گعاضش ثطاي اضسبل ًبهِ
تسَيِ حسبة زاًطدَ ثِ ٍظاضت فتف تَسظ هقبًٍت آهَظضي ضطٍضي است.
هبزُ :1-18
ثجت ًبم زاًطدَ زض ضسبلِ زوتطي ،پس اظ لجَلي زض اهتحبى خبهـ غَضت هي پصيطز .فولىطز زاًطدَ
زض اًدبم ضسبلِ ،تَسظ استبز ضاٌّوبي ضسبلِ زض پبيبى ّط ًيوسبل تحػيلي ثِ غَضت هغلَة يب
ًبهغلَة زض پطًٍسُ آهَظضي ٍي ثجت هي گطزز .لصا ،زاًطدَ هَؽف است زض ّط ظهبًي وِ استبز
ضاٌّوب تقييي وٌس ًتيدِ تحميمبت ذَز ضا ثِ ٍي گعاضش ًوبيس .زض غَضت زٍثبض ثجت فولىطز ًبهغلَة
زض گعاضش پيططفت تحػيلي زاًطدَ تَسظ استبز ضاٌّوب زض زٍ ًيوسبل ،اذغبض هحطٍهيت اظ تحػيل
ثطاي زاًطدَ تَسظ تحػيالت تىويلي زاًطگبُ اضسبل ذَاّس ضس ٍ زض غَضت ثجت سَهيي فولىطز
ًبهغلَة زض ًيوسبل ّبي ثقسي ،هَضَؿ هحطٍهيت اظ تحػيل زاًطدَ ثِ زضذَاست استبز ضاٌّوب ٍ
تبييس گطٍُ آهَظضي زض زستَض وبض ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ لطاض ذَاّس گطفت ٍ زض غَضت
اثجبت ون وبضي زاًطدَ ثطاي ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ ،زاًطدَ اظ ازاهِ تحػيل هحطٍم هي
گطزز.

هبزُ  .19زاًطدَ پس اظ تسٍيي ضسبلِ ،ثِ ضطط وفبيت زستبٍضزّبي فلوي ٍ چبح يه همبلِ فلوي –
پژٍّطي هسترطج اظ ضسبلِ ،ثب تبييس استبز /استبزاى ضاٌّوب ٍگطٍُ آهَظضي ٍ تػَيت ضَضاي
(تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ٍ تحػيالت تىويلي زاًطگبُ هدبظ است زض حضَض ّيئت زاٍضاى اظ
ضسبلِ ذَز زفبؿ وٌس.
هبزُ :1-19
احطاظ وفبيت زستبٍضزّبي فلوي ضسبلِ ،لجل اظ زفبؿ ٍ ثب سِ ضطط ظيط حبغل هي گطزز .الف :تبييس
استبز/استبزاى ضاٌّوب هجٌي ثط وبهل ٍ وبفي ثَزى زستبٍضزّبي فلوي ضسبلِ .ة :اضائِ پصيطش لغقي يب
چبح حسالل يه همبلِ فلوي پژٍّطي وبهل هسترطج اظ ضسبلِ زض ًططيبت ازٍاضي زاضاي ًوبيِ هقتجط
ثيي الوللي (هدالت ً ISIوبيِ ضسُ زض  )JCRثِ تطريع گطٍُ آهَظضي ٍ تبييس ضَضاي (تحػيالت
تىويلي) زاًطىسُ .ج :اضايِ ي حسالل زٍ همبلِ زض وٌفطاًس ّبي فلوي هقتجط وِ افتجبض آًْب ثِ تبييس
استبز ضاٌّوب ،گطٍُ آهَظضي ٍ ضَضاي (تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ضسيسُ ثبضس.
تجػطُ  :1زض غَضتي وِ زاًطدَ زٍ همبلِ هسترطج اظ ضسبلِ يب ثيطتط زاضتِ ٍ ثِ تبييس گطٍُ ٍ ضَضاي
(تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ضسيسُ ثبضس ،يىي اظ همبالت فلوي پژٍّطي ثب ًوبيِ هقتجط هي تَاًس
خبيگعيي زٍ همبلِ ي وٌفطاًسي گطززّ .وچٌيي اگط ضسبلِ زاًطدَ ثرطي اظ عطح پژٍّطي ثب سبظهبى
ّبي ذبضج زاًطگبُ ثبضسً ،يبظي ثِ زٍ همبلِ وٌفطاًسي ثطاي زفبؿ اظ ضسبلِ ًرَاّس ثَز.

تجػطُ  :2تبضيد چبح همبالت ٍ ضطوت زض وٌفطاًس ّب ثبيستي پس اظ تػَيت ًْبيي پيطٌْبزُ ثبضس ٍ
ًبم زاًطگبُ زاهغبى زض لسوت آزضس ًَيسٌسُ ي هسئَل همبلِ يب اضايِ ي وٌفطاًسي شوط ضسُ ثبضس.
تجػطُ  :3زض اسبهي ًَيسٌسگبى همبلِ ،ثبيس زاًطدَ ًفط اٍل ثَزُ ٍ استبز ضاٌّوب (ي زاذلي زاًطگبُ
زاهغبى) ًَيسٌسُ ي هسئَل همبلِ ثبضس .تطتيت اسبهي استبز ضاٌّوبي زيگط ،هطبٍض /هطبٍضيي ثط فْسُ
ًَيسٌسُ هسئَل همبلِ است.
تجػطُ  : 4زض غَضت اضايِ همبالت وٌفطاًسي ،اضايِ گَاّي ضطوت زاًطدَ يب استبز ضاٌّوب ٍ تػَيط
چىيسُ /همبلِ زض وتبثچِ وٌفطاًس ٍ تبييس گطٍُ آهَظضي ٍ ضَضاي (تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ زض
ظهبى زضذَاست زفبؿ العاهي است.
هبزُ :2-19
تطويت ّيئت زاٍضاى زض خلسِ زفبؿ ضسبلِ زوتطي ضبهل استبز/استبزاى ضاٌّوب ،هطبٍض/هطبٍضيي ،سِ
فضَ ّيئت فلوي زض ضضتِ گطايص هطثَعِ ثِ فٌَاى زاٍض وِ يه تب زٍ ًفط آىّب ثب هطتجِ استبزيبضي
يب ثبالتط ٍ زاضاي سبثمِي ضاٌّوبيي حسالل زٍ پبيبى ًبهِ وبضضٌبسي اضضس اظ زاذل زاًطگبُ ٍ حسالل
يه ًفط زاضاي هطتجِي زاًطيبضي يب ثبالتط اظ ذبضج زاًطگبُ ،ثِ پيطٌْبز استبز ضاٌّوب ٍ اًتربة ضَضاي
(تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ هي ثبضس.

ّيئت زاٍضاى پيطٌْبزي استبز ضاٌّوب (هقطفي ثيص اظ سِ ًفط) ،پس اظ تبييس گطٍُ آهَظضي ٍ تػَيت
ضَضاي (تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ضسويت هي يبثس .ضوٌب يىٌفط ًوبيٌسُي ضَضاي (تحػيالت
تىويلي) زاًطىسُ ثِ فٌَاى ًبؽط (ثسٍى حك ضاي) ًيع ثبيس زض خلسِ حضَض زاضتِ ثبضس وِ هسئَل
حفؼ ًؾن ٍ اًسدبم خلسِ ٍ ضفبيت ضطايظ زاٍضي ٍ زفبفيِ است ٍ زض اًتْبي خلسِ پس اظ خوـ
آٍضي ًوطات ٍ افالم ثِ زاًطدَ ،گعاضش ثطگعاضي خلسِ زفبفيِ ضا ثِ تحػيالت تىويلي زاًطگبُ
اضسبل هي ًوبيس.
تجػطُ :زض ذػَظ ضضتِ ّبي ثيي ضضتِ اي ،ثب تبييس گطٍُ آهَظضي ٍ تػَيت ضَضاي (تحػيالت
تىويلي) زاًطىسُ ،يه ًفط اظ افضبي ّيئت زاٍضاى هي تَاًس اظ ذبضج گطٍُ آهَظضي اًتربة ضَز.
هبزُ ً .20وطُ ضسبلِ زض هيبًگيي ول هحبسجِ ًوي ضَز ٍ اضظضيبثي آى ثِ ضطح ظيط اًدبم هي ضَز:
الف  :هطزٍز (ووتط اظ )16؛
ة :لجَل ثب زضخِ ذَة ( 16تب )17/99؛ ذيلي ذَة (18تب)18/99؛ فبلي( 19تب .)20
تجػطُ  :1چٌبًچِ اضظضيبثي ضسبلِ هطزٍز افالم ضَز ،ثب تبييس ّيئت زاٍضاى ،حساوثط يه ًيوسبل زض
سمف هست هدبظ تحػيل ثِ زاًطدَ اخبظُ زازُ هي ضَز تب زٍثبضُ زض خلسِ زفبؿ ضطوت ٍ اظ ضسبلِ
ذَز زفبؿ وٌس.

تجػطُ :2زاًطدَيي وِ زض فطغت تقييي ضسُ ًتَاًس اظ ضسبلِ ذَز ثب زضخِ لجَلي زفبؿ وٌس ،فمظ
گَاّي گصضاًسى ٍاحسّبي زضسي ثِ ٍي افغبء هي ضَز.
هبزُ  .21تبضيد زاًص آهَذتگي ،ضٍظ زفبؿ ٍ وست زضخِ لجَلي اظ ضسبلِ است ٍ زاًطدَ پس اظ
گصضاًسى ٍاحسّبي زضسي ٍ وست زضخِ "لجَل" اظ ضسبلِ ذَز ثِ زضيبفت زضخِ زوتطي ًبئل هي ضَز
ٍ هسضن زٍضُ زوتطي پس اظ اهَض ازاضي تسَيِ حسبة ثطاي ٍي غبزض هي گطزز.

ثرص پٌدن  :ضَاثظ ٍ همطضات ًؾبضت ثط اخطاي آييي ًبهِ
هبزُ  . 22چٌبًچِ زاًطدَ زض حيي تسٍيي ضسبلِ السام ثِ ترلف فلوي (زستجطز ازثي ،خقل ،تملت،
ضًٍَضت ثطزاضي) وٌس ٍ ايي هَضَؿ عجك ضيَُ ًبهِ هػَة زاًطگبُ ثطاي زاًطگبُ اثجبت ضَز ،هغبثك
ثب لَاًيي ٍ آييي ًبهِ ّب ٍ زستَضالقول ّبي هػَة السام ذَاّس ضس.
تجػطُ :احطاظ ٍ اثجبت ترلف فلوي زاًطدَ پس اظ اتوبم ضسبلِ ،هٌدط ثِ اثغبل هسضن تحػيلي ٍي
ذَاّس ضس.
هبزُ  .23ضَاثظ هطثَط ثِ ثطضسي ٍ تػَيت پيطٌْبزُ ثطاي اًدبم ضسبلِ زوتطي ،حصف توبم زضٍس
يه ًيوسبل تحػيلي ،حضَض ٍ غيبة زاًطدَ ،هطذػي تحػيلي ،اًػطاف اظ تحػيل ،تمَين آهَظضي،
چگًَگي ثجت ٍ افالم ًوطُ ،تػوين گيطي زض هَاضز ذبظ ٍ سبيط هَاضز اخطايي ايي آييي ًبهِ ثط

اسبس هَاضز شوط ضسُ زض ايي هدوَؿ همطضات ٍ ًيع هػَثبت هطتجظ ضَضاي تحػيالت تىويلي
زاًطگبُ ٍ اغَل هٌسضج آييي ًبهِ زوتطي اًدبم هي ضَز.
هبزُ  .24هسئَليت حسي اخطاي ايي آييي ًبهِ ٍ پبسرگَيي لبًًَي هتطتت ثطآى ،ثط فْسُ زاًطگبُ
است.
هبزُ ً .25ؾبضت ثط حسي اخطاء ٍ تفسيط هفبز ثرص ّبي ٍظاضتي ايي هدوَفِ همطضات ثط فْسُ
هقبًٍت آهَظضي ٍظاضت ٍ ثرص ّبي ضيَُ ًبهِ اخطايي ثط فْسُ هقبًٍت آهَظضي زاًطگبُ زاهغبى
است.
هبزُ .26ايي هدوَفِ همطضات هطتول ثط آييي ًبهِ ٍظاضتي سبل  ٍ 95لَاًيي اخطايي زاًطگبُ زاهغبى
است .زض هَاضزي وِ زض آييي ًبهِ هصوَض ثِ فْسُ هَسسِ گصاضتِ ضسُ است ،هَاضز هػَة زض زاًطگبُ
زاهغبى ثِ غَضت ظيطهبزُ ٍ تجػطُ افعٍزُ ضسُ است .ايي هدوَفِ همطضات زض  5ثرص ٍ ضبهل 26
هبزُ 16 ،ظيطهبزُ ٍ  35تجػطُ زض خلسِ هَضخ  1396/07/11ضَضاي زاًطگبُ زاهغبى ثِ تػَيت
ضسيس ٍ اخطاي ول آى ثطاي زاًطدَيبى ٍضٍزي سبل تحػيلي  ٍ 1395-96پس اظ آى العاهي ٍ ثطاي
زاًطدَيبى لجل اظ آى اذتيبضي است.

