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ری�س) ,ح��م ��.-ری اس%,� ای�ان
) ���-ن اس�س� ��.-ری اس%,� ای�ان ���-ن س�(> و ;:ی�ش دا�8(- در دورهھ�ی١٢٣در ا��ای ا56 ی234 و 1 �) و س-م (

�-ان ط�ح یD E-ری�� C1 ,(!س �-رای اس%,� A@2ی? <�دی2هH �1 C� 8-ر� �"�H آ,-زش Jھ.� و ,�ا��K8�4 !� در دا�A ح3 %تA
�CN ,-رخ �Cروز س ��!H C�!� در O3-یA �1 ،س) ا1%غ ,�<�دد.1١٨/١٢/١٣٩۴-د- ; C1 ،ن�N.K� ی 2 �-رای ,ح��مSA و 
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5>�;B دا��، در��ن و آ��زش��وزارت 

C1 ای�ان «���-ن س�(> و ;:ی�ش دا�8(- در; -س)  در ا��ای ا56 ی234 و 1 �) و س-م ���-ن اس�س� ��.-ری اس%,� 
�� روز!H C�!� در C� «8-ر� �"�H آ,-زش Jهھ� و ,�ا��K8�4 !� در دا�A ح3 %تA 2 ,�هدورهھ�ی�Yرخ ھ(2ھ? اس-, CN��Cس 

 SAی 2 �-رای ��N.Kن رس 2ه و ط� ��,C ���ره ١٨/١/١٣٩۵C1 3A-یO و در �Aری] یJ.4ار و س 23 و �-د و Z.�ر ,(!س �-رای اس%,�
 ,�<�دد. ,(!س �-رای اس%,� وا56 <�دی2ه، �.) ا��ا ا1%غ٢٨/١/١٣٩۵ ,-رخ ۴۴۵/٣٧٣٣

رU س��.-ر ـ ��� رو����
�� در دورهھ�ی #ح =�ت #<+=��E5'�ن س��C و ABی&ش دا'

در دا'>�هھ� و �&ا4; آ��زش 56�7 4�ر

 A_�ی^ ا6[%��ت C1 ��ر رC�D در ای� ���-ن C1 ��ح زی� اس):ـ��١ده
��وری، 2.1ا�)،D ح@ @�ت وA ،م-!H ھ�یC��`Aح) ;-�> وزارA �8وھa; و �"�H آ,-زش Jهھ� و ,�ا��K8دا� C !� C1 :ه�K8ا"^ ـ دا�

در,�ن و آ,-زش ;�4�J، دا��K8ه �Dھ�K �ن و دا��K8هھ� و ,dس��ت آ,-زش �H"� و ;aوھc �8 � دو"�� اط%ق ,��-د.
��وری و 2.1ا�)، در,�ن و آ,-زش ;�4�J اط%ق ,��-د.D ح@ @�ت وA ،م-!H ھ�یC��`Aوزار C1 :� Aب ـ وزار

پ ـ س�(>: �Dآی�2ی اس) �C �1 ھ2ف ای(�د و�2ت رویC و ھ��ھ��K در 1 � دا��K8هھ� و ,�ا�J آ,-زش �H"� و ;aوھ�8، ای(�د
�hDی ر����1 ی��4ن و ���1اری 2Hا") آ,-ز�� �1ای �! C داوط!�Nن Aح3 %ت �4A !� از ط�یg آز,-ن، ,H CN��3!��، �1رس�

��وری ا�(�م ,��-د.D وھ�8 وa; آ,-ز�� و g1س-ا
CN��3, وری، ا�(�م��D ،�8وھa; ،آ,-ز�� g1ز و �1 �1رس� س-ا�cدر آز,-ن آ O!�1 ���) داوط C� (2ی اس�ت ـ ;:ی�ش: �Dآی
H!�� و س�(> �4A �!�H 5 و �1 اH%م ���یA �"-N� j-سط وزارA � از ط�یg س�ز,�ن س�(> آ,-زش �8-ر و ,��J س�(> آ,-زش

وزارت 2.1ا�)، در,�ن و آ,-زش ;�4�J ;�ی�ن ,�ی�21.
.2��1�, �33`A و د���ی Cد���ی ��; -س� ،Cس� ار�2 ��; -س���ث ـ Aح3 %ت �4A !�: ��,5 ,@�طk ��ر�

 C,���1ریJی، ھ��ھ��K و ��mرت �1 �ح-ه س�(> و ;:ی�ش دا�8(-ی Aح3 %ت C1 �! �4A �-رای س�(> و ;:ی�ش دا�8(-ـ��٢ده
 �! �4A ح3 %تA �3ر «�-را» ��, 2ه ,��-د:در دورهھ�ی�nا C1 در ای� ���-ن C� زی� وا<:ار ,��-د O ��A �1 هھ��K8در دا�

��وری (رU س �-را)١D ح@ @�ت وA ،م-!H ـ وزی�
٢�4�J; ـ وزی� 2.1ا�)، در,�ن و آ,-زش
٣� Aا��`�ب وزار C1 ��"هھ�ی دو�K8از رؤس�ی دا� �Y� ـ دو
ـ رU س دا��K8ه آزاد اس%,� 21ون �g رأی۴
 ـ رU س دا��K8ه ; �م �-ر۵
 ـ رU س س�ز,�ن س�(> آ,-زش �8-ر (د1 � �-را)۶
�-ان ��ظ�٧H C1 وری��D ح@ @�ت وA ،2<�ن �� � -ن آ,-زش�ـ دو ��Y از ���ی

�2ا�5 ;��Y� j از ا�hHی دارای �g رأی،  hH-ی) ا�hHء در «�-را» ��YA 51-یc C1 s � ���2��1 و «�-را» h� �1-رـ١#� &ه
رس� ) ,�ی�21.

 «�-را» ,�A-ا�2 �1ای ا�(�م وظ�ی^ ,ح-"C، ��ر<�وھ.�ی 48A �33`A 5 دھ2.ـ٢#� &ه
�ـ-را ,ـ-ظ^ اس) در ا�ـ�ای ای� �ـ��ـ-ن، س �س)ھ�ی �!� ��mم ا�c%1 از س-ی ,@ـ�م ,_m? رھ�Nی و ,3ـ-�1ت �ـ-رایـ ٣#� &ه

�H"� ا�@%ب �Dھ��K را ر�Hی) ���ی2.
 وظ�ی^ و ا�n �رات �-را در3n-ص س�(> و ;:ی�ش دا�8(-ی Aح3 %ت �NH �! �4Aرت اس) از:ـ��٣ده

ا"^ ـ 3A-یO � -ه��,C ا��ا�U س�(> و ;:ی�ش دا�8(-ی Aح3 %ت �4A !� در دا��K8ه.
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��وی� و �w �  _AایO دروس آز,-ن ,�1-ط C1 ھ� ر��A Cح3 !�.H O3-یA ب ـ
پ ـ ��mرت �1 ��� ا��ای �Dآی�2 س�(> و ;:ی�ش و اH%م ���یj ;:ی�2�C�D<�ن.

.<)�ت ـ A_  � ��3ب �N-"� در ,��!C س�(> �H-,� �1ای ورود C!��, C1 1_2ی س
ث ـ 3A-یO دروس آز,-ن ,����J دوره ��ر���س� ار�2 در ھ� یE از ر��Cھ�ی Aح3 %ت �4A !� و �w �  _AایO آ�.�.

ج ـ A �  _A_2اد دD_�ت J>�1اری آز,-ن ,����J در ھ� س�ل و ,2ت ا�N�Hر آن.
چ ـ 3A-یO ,_ �رھ�ی ا�6�3�n در3n-ص ر��Cھ�ی �nص.

 س�(> در ,@[k ��ر���س� ار�2 ��; -س�C �1اس�س آز,-ن ,����J از دروس k]@, �33`A ��ر���س� و SA} � ,_2لـ��۴ده
داوط!O (در ر��Cھ�ی ,�NAط) A-سط وزارA � ا�(�م ,��-د.

 س�(> و ;:ی�ش دا�8(- در ,@[k د���ی ��; -س�O���1 C ھ� یE از � -هھ�ی «آ,-ز�� ـ ;aوھ�8» و «;aوھ> ,ح-ر»ـ��۵ده
C1 ��ح زی� ا�(�م ,��-د:

ا"^ ـ د���ی آ,-ز�� ـ ;aوھ�8: س�(> و ;:ی�ش �1ای ورود C1 دوره د���ی ��; -س�C آ,-ز�� ـ ;aوھ�8 �1اس�س ,_ �رھ�ی زی�
6-رت ,�< �د:

١) J����, در26)۵٠ـ آز,-نھ�ی 
��وری (٢D وھ�8 وa; ،آ,-ز�� g1در26)٢٠ـ س-ا 
٣) �!�H <)� در26)٣٠ـ ,H CN��3!�� و س

ب ـ د���ی ;aوھ> ,ح-ر: س�(> و ;:ی�ش �1ای دوره د���ی ��; -س�a; Cوھ> ,ح-ر �1اس�س ,_ �رھ�ی زی� 6-رت ,�< �د:
١) J����, در26)٣٠ـ آز,-نھ�ی 
��وری (٢D وھ�8 وa; ،آ,-ز�� g1در26)٢٠ـ س-ا 
٣) �!�H <`1 و ��!H CN��3, در26)٣٠ـ 
 در26)٢٠ـ C .A ط�ح واره (۴

 J>�1اری آز,-نھ�ی ,����J زی� ��m ھ�یE از وزارA � و از ط�یg س�ز,�ن س�(> آ,-زش �8-ر و ,��J س�(> آ,-زش وزارتـ١#� &ه
) از ظ�D ) دا��K8ھ.�ی �8-ر اH? از2.1١ا�)، در,�ن و آ,-زش ;J>�1 �4�Jار ,��-د. �-را ,�A-ا�2 �1 "ح�ظ 1�2 (ت) ,�ده (

.2�دو"�� و c �دو"�� در J>�1اری آز,-ن ,����J اس��Yده �
�2 در Z.�رZ-ب آ,�ی> آ,-زش �H"� �8-ر، س�'�A C1 (N�� C_  � س@^ ظ�D ) ,(�ز ;:ی�شـ٢#� &هYظ-, � Aاز وزار Eھ�ی 

.2�دا�8(- �1ای ��A,� ر��C ,ح!.�ی ,-رد SAی 2 �-رای <���ش n-د ا�2ام ���ی
) د���ی ;aوھ>,ح-ر �1ی2 در �.) رkD ی�4 از ,48%ت ,!� 2��1 و 3A C1-یO دس��Kه ا��ا۴�U ط�حواره ,-w-ع 1�2 (ـ٣#� &ه 

ذیر1ط رس 2ه 2��1.
C1 اCD�w ��-دن ,_ �رھ�ی دی�K و A_2ی5 �2ا�~� ده �-رای س�(> و ;:ی�ش دا�8(- ,�A-ا�2 ھ� سC س�ل ی�N4ر ��N) ـ۴#� &ه
�2. ز,�ن ا��Hل ای� �A  �ات �2ا�5 یE س�ل ;س از اH%م �H-,� آن اس). %) ,_ �رھ�ی ,-�-د ا�2ام١٠در26 (�

 س.� Cھ�ی ,3-ب ,(!س �-رای اس%,� و �-رای �H"� ا�@%ب �Dھ��K �1ای دورهھ�ی Aح3 %ت �4A !� �����ن C1 �-تـ��۶ده
n-د ���1 اس).

 ا�Dادی �C �1اس�س ,3-�1ت ,(!س �-رای اس%,� و �-رای �H"� ا�@%ب �Dھ��K از ���) در آز,-ن ورودی دورهھ�ی#� &ه ـ
.2�Aح3 %ت �4A !� ,_�ف ���ده �2ها�2، از ��-ل ای� ���-ن ,��~�� ھ��

�2,�ه یJ.4ار و س 23 و �-د و Z.�رYرخ ھ(2ھ? اس-, CN��Cروز س ��!H C�!� �3ه درNA (8ق ,5��8 �1 �> ,�ده و ھ-D ن-���
 SA C1ی 2 �-رای ��N.Kن رس ١٨/١/١٣٩۵.2,(!س �-رای اس%,� 3A-یO �2 و در �Aری] 

رU س ,(!س �-رای اس%,� ـ H!� 'ری(���
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