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آی @ )��� ا'�ای1 ��)�ن ���? و <=ی�ش دا)��� در دوره ھ�ی %ح$ :ت %9* 18 در دا)�7�ه ھ� و ��ا60 آ��زش 3�12 0��ر

۶/٢/١٣٩۶ھـ                                                                ۵٣٨۶٢/ت���١٢۴۴٢ره
وزارت �83م، %حB B�ت و �A�وری

 !� 1�$3"�د �-رای س2.3 و 01ی�ش دا%$.- در دورھ"�ی )+*�(ت )'���& در دا%$#�ھ"� و !�٢٧/١/١٣٩۶ھ��ت وزی�ان در ���� 
) <�%-ن س2.3 و 01ی�ش دا%$.- در دورھ"�ی )+*�(ت )'���& در دا%$#�ھ"� و �6ا9= آ6-ز�;�:& 9$-ر ـ 6*-ب٧اس�37د �6ده (

ـ آی��6�33 ا��ای& <�%-ن ی�د�ده را !� ��ح زی� )*-یA �9د:١٣٩۴
 

آی ����� ا'�ای1 ��)�ن ���? و <=ی�ش دا)��� در دورھ��ی %ح$ :ت 9%* 18

در دا)�7�ھ�� و ��ا60 آ��ز�D�12 0��ر

در ایH آی��6�33 اFG(ح�ت زی� در 6;�%& 6$�وح �6!-ط !� �9ر 6��و%د:ـ �١�ده
ا:J ـ س�ز�6ن: س�ز�6ن س2.3 و آ6-زش 9$-ر.

ـ.١٣٩۴ب ـ <�%-ن: <�%-ن س2.3 و 01ی�ش دا%$.- در دورھ"�ی )+*�(ت )'���& در دا%$#�ھ"� و �6ا9= آ6-ز�;�:& 9$-ر ـ 6*-ب 
پ: �-را: �-رای س2.3 و 01ی�ش دا%$.- در دورھ"�ی )+*�(ت )'���&.  

ت ـ د!���L%�: د!���L%� �-رای س2.3 و 01ی�ش دا%$.- در دورھ"�ی )+*�(ت )'���&.
)�G -NT (۴حA رأی )$'�M و رس��S 6���!د و )*����ت آن !� اس�س رأی 6-اOP حدا<M (����۵ت �-را !� حN-ر حدا<M (ـ �٢�ده

�G -NTحA رأی �W7;6 و Uزما��Uا L-اھد !-د.
 د!���L%� �-را در س�ز�6ن )$'�M و �X7�6 6�#�دد.ـ١%�$�ه
) NT- (�GحA رأی)����٣ت �-را ھ� س� �6ه ی'�Wر !� دT-ت د!�� )$'�M 6�#�دد. در G-رت �Yورت !� درL-اسS حدا<M (ـ ٢%�$�ه

����ت P-<�:;�ده !� دT-ت د!�� )$'�M 6�$-د.
�T-Y-6ت !�ای ط�ح در �-را ��] !3دی و )-سط د!�� �F6ح 6�#�دد.ـ ٣%�$�ه
ا!(غ 6*-!�ت �-را و 1�#��ی ا��ای آن !� T"ده د!�� 6���Wد.ـ ۴%�$�ه

) <�%-ن، �-را 6�7-ا%د !�ای !�رس�"�ی 3P ،&��T& و آ�6ری Uزم در 6-رد 6�6-ری7"�ی T �:-+6(وه٢) �6ده (٢در ا��ای )W*�ه (ـ �٣�ده
!� �9ر^�وھ�ی (�T-م)، (!"دا�S، در�6ن و آ6-زش 1=�'&) و (دا%$#�ھ"� و 6`س��ت _��دو:7&) %�'$( �! SW�M �9ر^�وھ"�ی

)a**& دی#� ا<دام %��ید.
) NT- !� حدا<�W(�6 M اس�7دی�ری )$'�M 6�#�دد.٧) و حدا�b9 (٣ھ� �9ر^�وه !� حدا<M (ـ ١%�$�ه
 در ھ� �9ر^�وه %��ی3ده )�7LU�6��ر دا%$#�ه آزاد اس(6& حN-ر دارد.ـ٢%�$�ه
����ت �9ر^�وھ"� !� حN-ر س� c.31 ا�NT رس��S 6���!د و )*����ت !� رأی ا�b9یO�F6 S ح��Yان �W7;6 اسS.ـ ٣%�$�ه
 ا�NT و ری�س �9ر^�وه )a**& 1س از )*-یA در �-را !� ح'c ری�س �-را 36*-ب 6�$-%د.ـ۴%�$�ه
 e#-%#& اداره �9ر^�وھ"� !� A�-6 ��-ھ6�3"�ی اسS �9 در �9ر^�وه )"�� و !� )*-یA �-را 6��سد. ـ۵%�$�ه

) <�%-ن، راھ'�رھ�ی ا��ای& )+OX وظ�یJ �-را در L*-ص س2.3 و 01ی�ش دا%$.- !�ای �9�� دا%$#�ھ"�٣در ا��ای �6ده (ـ �۴�ده
)&**a( -س�7 و د�79ی�-س�7، د�79ی %�1�ط] �9ر��3س& ار�د %�1�X6 دو:7& در��از دو:7& و _ cT9$-ر ا &:�T و �6ا9= آ6-زشPHD

) �WTرت اسS از:
ا:J ـ )*-یA ��-ھ�6�3 ا��ای& س2.3 و 01ی�ش دا%$.-ی )+*�(ت )'���& در دا%$#�ه.

ب ـ )*-ی�3T AویH و );���Y HایA دروس آز6-ن �6!-ط !� ھ� ر��7 )+*��&.
پ ـ %�kرت !� ح�H ا��ای �Pآی3د س2.3 و 01ی�ش و اT(م %7�.� 01ی�7P"$د^�ن.

ت ـ );��H حد%*�ب <W-:& در �6ح�� س�T 2.3-6& !�ای ورود !� �6ح�� !;دی س2.3.
ث ـ )*-یA دروس آز6-ن �X6 =9��76ط] �9ر��3س& ار�د و د�79ی در ھ� یl از ر�7""�ی )+*�(ت )'���& و );���Y HایA آ%"�.

ج ـ );��H );داد دP;�ت !�^=اری آز6-ن 9��76= در ھ� س�ل و 6دت ا�W7Tر آن.
چ ـ )*-یA 6;��رھ�ی اG�*7L& در L*-ص ر�7""�ی �Lص.

ح ـ )*���#��ی در L*-ص س�ی� �T-Y-6ت ار��T& از س-ی ری�س �-را.
)، !�ید حدا<۵M) درGد) 6;��رھ�ی 6-�-د در �6ده (١٠) <�%-ن، در G-رت ا�P�Y ی� );دیM (حدا�b9 (۵) �6ده (۴ در ا��ای )W*�ه ( ـ�۵�ده

ی'��ل <MW از ط�یO س�ز�6ن و وزارت !"دا�S، در�6ن و آ6-زش 1=�'& اT(م �T-6& ^�دد.
 �3TویH 6-اد و ر�7""�ی ا76+�%& !�ید حدا<M ی'��ل <MW از ط�یO س�ز�6ن اط(�Tس�%& �-د.%�$�ه ـ

 وزار)�a%""�ی �T-م، )+X��Xت و �3Pوری و !"دا�S، در�6ن و آ6-زش 1=�'& 6-ظ3rد در �eرe-ب آ�6ی2 آ6-زش �T:& 9$-ر !� ـ�۶�ده
ر�TیS س�ی� <-ا%�H و �X6رات، س�;( �! SW�% �%U��H سJX ظ�P�S 6.�ز 01ی�ش دا%$.- !�ای )��م ر��7 6+�"�ی 6-رد )�ی�د �-رای
^��7ش L-د ا<دام %��ی3د. <-ا%�H 01ی�ش و ظ�P�S س"��""�ی 6*-ب 6.�س �-رای اس(6& و �-رای �T:& ا%X(ب �Pھ3#& !�ای
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.Sد !�<& اس-L & �9��9ن !� <-ت��(ت )'��دورھ"�ی )+*
 �9�� دا%$#�ھ"� و �6ا9= آ6-ز�;�:& دو:7& و _��دو:7& 6-ظ3rد <MW از ھ�^-%� 01ی�ش !� k36-ر ا%�WFق !� 6*-!�ت �-راـ�٧�ده

ھ��ھU &#3زم را !� د!���L%� ا%.�م دھ3د.
��"-ر ـ اس+�ق �"�%#��ی6;�ون اول رt�س
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