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� ھ
Hت�دی	ه و �دی	G��4 �ح*	م روز#��� ر�'2Iر
� ا����ی ���� ���ر در ��ده «� ���  ��» )���ن �23�ر، ی0 �/.�  ص�ی� «)���ن ا,+ح١» )���ن �&�% و در ا��ای �#�د  "ص�ه ��ده «١

)���ن سDBE و 3Cی�ش دا�:B� در دا�:�Aھ�� و ��ا2? آ��زش >�;% 2:�ر» ��ای درج در روز���� رس�% ارس�ل �%�5دد.
%��BریF %�< رای اس+�% ـ�س ��B� سIJر
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��Eب آ)�ی د�M2 ح/L روح��% LI��/�;س+م واFا�Bح
ری�س� �ح�Mم ����ری اس+�% ای�ان

) )���ن اس�س% ����ری اس+�% ای�ان )���ن ا,+ح )���ن سDBE و 3Cی�ش دا�:B� در١٢٣در ا��ای ا,S یRص& و �I/� و س�م (
� ا��ای )���ن سDBE و 3Cی�ش دا�:B� در Iا,+ح» %Mری�Uان ط�ح دو�E< �� �دا�:�Aھ�� ودا�:�Aھ�� و ��ا2? آ��زش >�;% 2:�ر 2

��ای ا��اء در س�ل ��١٣٩٢ا2? آ��زش >�;% 2:�ر �ص�ب س�ل  ١٣٩۵�� ��Bس ��رای اس+�%  �&یY �5دی&ه ��د،  ��  ص�یX در» 
� ��رخ "E:Rروز ی %E�< �/��� IC�س� ا�+غ �%�5دد.٢/١٣٩۵/٢۶� و  \یI& ��رای �ح�Mم ��A"�ن 

%��BریF %�< رای اس+�% ـ�س ��B� سIJر
?�#�ن ا�Aح ?�#�ن ���= و >;ی	ش دا#��0 در دا#0:�ھ�9

و �	ا81 آ��زش 23�4 �01ر
��ده واحده ـ

� ��ح زی�١٠/۶/١٣٩٢) )���ن سDBE و 3Cی�ش دا�:B� در دا�:�Aھ�� و ��ا2? آ��زش >�;% 2:�ر �ص�ب ١ـ �E& (ا;[) ��ده (١� 
ا,+ح �%��د:

�  حص�I%: ���ات  c&ادی از دروس دوره �M�س`� دوم و DICدا�:�Aھ% اس� 2� ا�Mح���ت آن �`��_ ا,�ل سDBE و��ا;[ ـ س�
� ,�رت س�اس�ی، ���J% و اس��M&ارد �`��_ �ص���ت ��رای >�;% آ��زش و �Cورش ��5?ار�ا�&ازه�I5ی  �سط وزارت آ��زش و �Cورش 

�%��د.
� ��ح زی� ا,+ح �%��د:٣ـ �E& (ت) ��ده (٢�) )���ن )وظ�ی[ و ا�IMeرات ��رای سDBE و 3Cی�ش(، 

��  ح� C��D )�ارLMU�5 ا�Mح���ت س�اس�ی، Xس�EM�) %�Iحص  ���ت ـ ا .�ذ  ص�YI در ��رد �I?ان و �ح�ه  \�Ig ھ� ی0 از >�ا�S س�
DBEص�,% در سMeن ا�% و آز���ن >��ارد) آز�&��Mو اس %J���

��ای س�ل ـ١���	ه  %�Iحص  _���رس% �2ر��Eس% ��ای س�;��ی١٣٩۵  \�Ig س�ا ��� ,�رت �i"� ا>��ل �%��د و س�ی� ��ارد � 
�c& ا>��ل �%�5دد.

��اء اس�.ـ٢���	هFزماF Xی�ص  jن از  �ری���( Lای 
� ��رخ �I/� و �:Y اردی"�:� ��ه ی�R?ار و سIص& و ��د"E:Rروز ی %E�< �/���� ��ده واح&ه و دو  "ص�ه در  S�M:� ق�U ن���(

 jو در  �ری &� Xی�رای اس+�%  ص�س ��B� lEC ٢٨/٢/١٣٩۵و.&Iن رس�"�A� رای�� &Iی\  �� 
%��BریF %�< رای اس+�% ـ�س ��B� سIJر
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