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آييي ًاهِ دٍرُ مارضٌاسي ارضذ ًاپيَستِ
هقذهِ:
سشػت پشضتاب ػلن ٍ فٌاٍسي ٍ ظْ َس پيطشفتْاي ػظين ػلوي دس ّضاسُ سَم ،مطَسّاي جْاى سا دس ضشايغي قشاس
دادُ است مِ ايجاد تحَل ساّثشدي دس تشًاهِ ّاي تَسؼِ اهشي حياتي ٍ گاهي اساسي دس جْت تَسؼِ ّوِ جاًثِ
است ٍ تش ايي هثٌا آهَصش ػالي ٍ تواهي ماسگضاساى ًظام ػلوي مطَس ٍ تِ عَس ملي ًْادّاي هَلذ اًذيطِ ًقص
مليذي دس تثييي ٍ تحقق ايي تحَل ساّثشدي – تا الْام اص تشًام ّاي تَسؼِ ٍ اّذاف تلٌذ سٌذ چطن اًذاص  20سالِ
جوَْسي اسالهي ايشاى خَاٌّذ داضت.
هتَلياى ٍتشًاهِ سيضاى حَصُ آهَصش ػالي مطَس ًيض ّوسَ ٍ ّواٌّگ تا ًْضت تحَل خَاّي مطَس ٍ تْشُ هٌذي اص
فشصت ّاي پ يص آهذُ ،دس س استاي استقاي ميفيت ،لضٍم تاصًگشي آييي ًاهِ ّا ،ضَاتظ ٍ هقشسات آهَصضي سا دس صذس
اٍلَيت ّاي ماسي خَد قشاس دادُ اًذ .تشاي ًيل تِ ايي هقصَد ،دس گام ًخست ،آييي ًاهِ دٍسُ ّاي ماسضٌاسي اسضذ
تِ لحاػ ضشٍستي مِ دس تاصًگشي ٍ اصالح آى احساس هي ضذ – تا ّوناسي ٍ ّواٌّگي داًطگاّْا ٍ هَسسات
آهَصش ػالي ٍ عي جلسات هتؼذد ماس گشٍُ آهَصضي ،تِ سِ ضيَُ آهَصضي – پژٍّطي ،آهَصضي ٍ پژٍّطي تذٍيي
ضذُ است.
هادُ ّ -1ذف اص تذٍيي آييي ًاهِ دٍسُ ّاي ماسضٌاسي اسضذ تِ سِ ضيَُ ‹آهَصضي پژٍّطي› ‹ ،آهَصضي› ٍ
‹پژٍّطي› تقَيت ٍ تَسؼِ دٍسُ ّاي تحصيالت تنويلي ،استقاي ميفيت ،تٌَع تخطي تِ ضيَُ ّاي ًَيي اسايِ
آهَصش ،پاسخگَيي هٌاسة تِ افضايص تقاضا تشاي ٍسٍد تِ دٍسُ ّاي تحصيالت تنويلي ،تقَيت ٍ استقاي سغح
ميفي ٍ موي ايي دٍسُ ّا ٍ ّوساى ساصي آى تا تشًاهِ ّاي تَسؼِ ٍ ديگش اسٌاد ساّثشدي مطَس است تا تا تْشُ
هٌذي اص آى دس تشتيت هتخصصاى ٍ پژٍّطگشاى هاّش ٍ تشجستِ دس سغح مطَس تنَضين.
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هادُ  -2تعاريف
دٍرُ مارضٌاسي ارضذ ًاپيَستِ :دٍسُ اي تاالتش اص دٍسُ ماسضٌاسي است مِ تشاساس تشًاهِ ّاي هصَب ضَساي
گستشش آهَصش ػالي ،تِ اخز هذسك ماسضٌاسي اسضذ دس سضتِ هشتَط هٌتْي هي ضَد.
ضيَُ آهَسضي – پژٍّطي :دٍسُ اي مِ هحتَاي تشًاهِ آى هطتول تش ٍاحذّاي دسسي ٍ پاياى ًاهِ است.
ضيَُ آهَسضي :دٍسُ اي تا هحَسيت آهَصش ،است مِ داًطجَ پس اص گزساًذى ٍاحذّاي دسسي ٍ تذٍى گزساًذى
پاياى ًاهِ داًص آهَختِ است.
ضيَُ پژٍّطي :دٍسُ اي تا هحَسيت پژٍّص مِ دستاٍسد آى (اسائِ فٌاٍسي جذيذ ،اسائِ ًظش يِ ٍ ايذُ جذيذ ،تَليذ
داًص فٌي ،ثثت اختشاع  )..... ،ضَد ٍ هطتول تش اخز ٍاحذّاي دسسي هحذٍد ٍ الضام تِ اسايِ پاياى ًاهِ است.
پاياى ًاهِ :فؼاليت پژٍّطي – تحقيقاتي است مِ دس يل صهيٌِ سضتِ تحصيلي هشتَط ٍ تحت ساٌّوايي استاد
ساٌّوا اًجام هي گيشد.
هَسسِ :هٌظَس داًطگاّْا ٍ هَسسات آهَصش ػالي ٍ پژٍّطي هجشي دٍسُ ّاي ماسضٌاسي اسضذ است.
ضَرا :هٌظَس ضَساي تحصيالت تنويلي هَسسِ است.
سويٌار :هٌظَس تحقيق ٍ تتثغ ًظشي است.
هادُ ً -3حَُ اجزاي دٍرُ :ايي دٍسُ تِ صَست سٍصاًِ ،ضثاًُ ،يوِ حضَسي ،هجاصي ٍ تيي الوللي عثق ضَاتظ
هشتَط قاتل اجشا هي تاضذ.
هادُ  -4ضزايظ ٍرٍد
الف – داضتي ضشايظ ػوَهي ٍسٍد تِ آهَصش ػالي
ب – داسا تَدى هذاسك سسوي پاياى دٍسُ ماسضٌاسي اػن اص پيَستِ ٍ ًاپيَستِ هَسد تاييذ ٍصاست ػلَم ،تحقيقات ٍ
فٌاٍسي
ج – قثَلي دس آصهَى ٍسٍدي هَسد تاييذ ٍصاست يا مسة پزيشش اص هَسسِ تشاساس هقشسات هصَب
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هادُ  -5درٍس جثزاًي
چٌاًچِ سضتِ دٍسُ ماسضٌاسي تا سضتِ دٍسُ تجاًس ًذاضتِ تاضذ داًطجَ تايذ تِ تطخيص گشٍُ آهَصضي ،تؼذادي اص
دسٍس سا تحت ػٌَاى جثشاًي تگزساًذ.
تثصزُ  -1حذامثش دسٍس جثشاًي ٍ 12احذ هي تاضذ مِ دس اتتذاي دٍسُ قثل اص دسٍس اصلي اسائِ هيطَد.
تثصزُ  -2دس اًتخاب دسٍس ،اٍلَيت تا دسٍس جثشاًي است تؼييي تؼذاد ٍػٌاٍيي دسٍس تشاساس تشًاهِ هصَب دس
ّش سضتِ ٍ صهاى اًتخاب آًْا تشػْذُ ضَساي گشٍُ است.
تثصزُ  -3دسٍسي سا مِ داًطجَ قثال دس دٍسُ ماسضٌاسي گزساًذُ است ،تنشاس آى دس صَستي مِ ػٌَاى دسس
تشاساس سشفصل تشًاهِ هصَب ماسضٌاسي اسضذ تاضذ هجاص ًيست.
تثصزُ  -4حذاقل ًوشُ قثَلي دس ّش دسس اػن اص دسٍس دٍسُ يا جثشاًي  12است.
هادُ  -6هَسسِ هَظف است تِ تٌاسة تؼذاد پزيشفتِ ضذگاى دس ايي دٍسُ ،هطاٍس تحصيلي تشاي ّذايت
داًطجَياى تؼييي ًوايذ.
هادُ  -7تؼذاد ٍاحذّاي دسسي سا مِ داًطجَ تايذ دس ّش ًيوسال تحصيلي دس ايي دٍسُ اخز ًوايذ حذاقل ٍ 8
حذامثش  12است.
هادُ  -8ارسضياتي تحصيلي
هياًگيي ًوشات داًطجَ دس دٍ ًيوسال ًثايذ اص  14موتش تاضذ
هادُ  -9آخشيي ًيوسال تحصيلي ،داًطجَ اص ضشط حذاقل اخز ٍاحذ هؼاف است ٍ چٌاًچِ هياًگيي ًوشُ داًطجَ
دس ايي ًيوسال موتش اص  14تاضذ ،هطشٍط تلقي هي ضَد.
هادُ  -10هياًگيي مل ًوشات داًطجَ دس پاياى دٍسُ ًثايذ اص  14موتش تاضذ ،دس غيش ايي صَست ،داًص آهَختِ دٍسُ
ماسضٌاسي اسضذ ضٌاختِ ًوي ضَد.
تثصزُ – داًطجَيي مِ پس اص گزساًذى مليِ دسٍس دٍسُ دس ّش سِ ضيَُ ،هياًگيي مل ًوشات اٍ اص  14موتش تاضذ دس
صَستي مِ حذامثش هذت هجاص تحصيل ٍي تِ پاياى ًشسيذُ تاضذ هي تَاًذ دسٍسي سا مِ دس آًْا ًوشُ موتش اص 14
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احشاص مشدُ است ،فقظ دس يل ًيوسال تنشاس مٌذ ٍ دس صَست جثشاى موثَد هياًگيي مل ،داًص آهَختِ هيطَد.
داًطجَيي مِ تِ ّش دليل ًتَاًذ اص ايي فشصت استفادُ مٌذ اص اداهِ تحصيل هحشٍم هي ضَد ٍ هذسمي دسيافت
ًوي مٌذ.
هادُ  -11حضَر ٍ غياب
حضَس داًطجَ دس تواهي تشًاهِ ّاي دسسي ٍ ديگش فؼاليت ّاي آهَصضي ٍ پژٍّطي دٍسُ الضاهي است .غيثت
داًطجَ دس ّش دسس ًثايذ اص  3/16هجوَع ساػات آى دسس تجاٍص مٌذ ،دس غيش ايٌصَست ًوشُ داًطجَدس آى دسس
صفش هحسَب هي ضَد.
تثصزُ  -1دس صَستي مِ غيثت داًطجَ دس يل دسس ،تيص اص حذ هجاص تَدُ ٍ اص ًظش هَسسِ هَجِ تطخيص دادُ
ضَد ،آى دسس اص هجوَػِ دسٍس اًتخاتي داًطجَ حزف هي ضَد .دس ايي صَست سػايت حذ ًصاب ٍ 8احذ دس آى
ًيوسال الضاهي ًيستٍ .لي آى ًيوسال اص ًظش عَل تحصيل تشاي داًطجَ يل ًيوسال ماهل هحسَب هي ضَد.
تثصزُ  -2غيثت دس ضيَُ پژٍّطي ،اسصياتي ًاهَفق ٍاحذّاي پژٍّطي اخز ضذُ دس آى ًيوسال است مِ عثق ًظش
ّيات داٍساى دس هادُ  33اًجام هي ضَد.
هادُ  -12غيثت غيش هَجِ دس اهتحاى ّش دسس هٌجش تِ ًوشُ صفشدس آى دسس هي ضَد.
تثصزُ – دس صَستي مِ غيثت داًطجَ دس اهتحاى ،اص ًظش هَسسِ ،هَجِ تطخيص دادُ ضَد ،دسس هضتَس حزف
هيطَد.
هادُ  -13هزخصي تحصيلي
داًطجَي دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ دس ّش سِ ضيَُ هي تَاًذ حذامثش يل ًيوسال اص هشخصي تحصيلي استفادُ ًوايذ،
هذت هزمَس جضٍ سٌَات تحصيي داًطجَ هحسَب هي ضَد.
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هادُ  -14اًصزاف ،اخزاج ٍ تزك تحصيل
داًطجَ هي تَاًذ تِ ّش دليل اص تحصيل اػالم اًصشاف ًوايذ .دس ايي صَست تايذ دسخَاست خَد سا هثٌي تش اًصشاف
تِ هَسسِ تسلين ًوايذ ،چ ٌاًچِ داًطجَ تؼذ اص يل هاُ دسخَاست خَد سا پس ًگيشد آى هَسسِ ًسثت تِ صذٍس
گَاّي اًصشاف اقذام هي ًوايذ.
تثصزُ  -1داًطجَي اًصشافي يا اخشاج اص تحصيل (هطشٍعي دٍ ًيوسال ،سٌَات تيص اص حذ هجاص) هَظف است تِ
تؼْذاتي مِ سپشدُ است ػول ًوايذ.
تثصزُ  -2داًطجَي هٌصشف يا اخشاج اص تحصيل هي تَاًذ دس صَست تسَيِ حساب ماهل تا هَسسِ هجذدا دس
آصهَى ضشمت ًوايذ.
هادُ  -15عَل د ٍرُ
عَل دٍسُ دس ّش سِ ضيَُ حذامثش  2سال هطتول تش ً 4يوسال تحصيلي است.
تثصزُ – دس هَا سد استثٌايي افضايص عَل هذت دٍسُ تا تطخيص ضَساي تحصيالت تنويلي داًطگاُ هجاص است .دس
ّش صَست هذت دٍسُ دس ّش سِ ضيَُ ًثايذ اص  2/5سال تجاٍص ًوايذ.
تَضيح :الف) در هَاردي مِ داًطجَي مارضٌاسي ارضذ ًياس تِ توذيذ سٌَات دارد ،تايذ درخَاست خَد را حذاقل يل هاُ
قثل اس پاياى ًيوسال هجاس تِ ادارُ آهَسش ٍاحذ هزتَعِ تحَيل دّذ .اًتخاب ٍاحذ پاياى ًاهِ ٍي هٌَط تِ تاييذ توذيذ
سٌَات خَاّذ تَد.
ب) داًطجَ هَظف است پس اس اخذ پاياى ًاهِ در ّز ًيوسال ٍاحذ رسالِ را اًتخاب ًوايذ.

هادُ  -16اًتقال ،تغييز رضتِ ٍ هيْواى
اًتقال ٍ تغييش سضتِ دس ّش سِ ضيَُ دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ هوٌَع است.
تثصزُ  -1اًتقال اص دٍسُ ضثاًِ تِ سٍصاًًِ ،يوِ حضَسي ٍ هجاصي تِ حضَسي اػن اص (سٍصاًِ ٍ ضثاًِ) ٍ اص داًطگاُ
ّاي غيش دٍلتي تِ داًطگاُ ّاي دٍلتي هوٌَع است.
تثصزُ  -2اًتقال اص يل ضيَُ تِ ضيَُ ديگش تا سػايت سٌَات دٍسُ دس اختياس هَسسِ آهَصش ػالي است.
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تثصزُ ّ -3ش داًطجَ دس ّش سِ ضيَُ ماسضٌاسي اسضذ هي تَاًذ حذامثش دٍ ًيوسال سا تا هَفقيت هَسسِ هثذا ٍ
هقصذ تِ ػٌَاى هْواى تگزساًذ.
هادُ  -17هؼادل ساصي دسٍس دس دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ تا ًظش گشٍُ آهَصضي ٍ تا ضشايظ صيش اهناى پزيش است.
الف – پزيشش ٍي تشاي ٍسٍد تِ دٍسُ هَسد تاييذ ٍصاست تاضذ.
ب – هَسسِ قثلي داًطجَ دس سضتِ تحصيلي هَسد تاييذ ٍصاست تاضذ.
ج – سشفصل دسٍس گزساًذُ داًطجَ تشاساس تشًاهِ ّاي هصَب ضَساي تشًاهِ سيضي تاضذ.
هادُ  -18استاد راٌّوا
استاد ساٌّوا دس دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ آهَصضي – پژٍّطي ٍ پژٍّطي تِ پيطٌْاد داًطجَ تا هَافقت يني اص
اػضاي ّيات ػلوي تا هشتثِ حذاقل استادياسي ٍ تاييذ ضَسا تؼييي هي ضَد.
تثصزُ -چٌاًچِ استاد ساٌّوا خاسج اص هَسسِ آهَصش ػالي اًتخاب هي ضَد تِ جاي ضشط استادياسي داضتي
هذسك دمتشي الضاهي است.
هادُ  -19استاد هطاٍس تِ پيطٌْاد استاد ساّ ٌوا پس اص تاييذ ضَساي گشٍُ اص اػضاي ّيات ػلوي داخل يا
هتخصصاى خاسج اص داًطگاُ اًتخاب هي ضَد.
هادُ  -20ارسضياتي پاياى ًاهِ
الف – ًوشُ اص  19تا  :20ػالي
ًوشُ اص  18تا  : 18/99تسياس خَب
ًوشُ اص  16تا  : 17/99خَب
ًوشُ اص  14تا  :15/99قاتل قثَل
ب – ًوشُ موتش اص  :14غيش قاتل قثَل
تَضيح :سقف ًوزُ تذٍى هقذهِ پاياى ًاهِ داًطجَياى دٍرُ مارضٌاسي ارضذ  19هي تاضذ ليني تِ اساي ّز هقالِ
علوي -پژٍّطي چاج ضذُ (يا تا پذيزش چاج) ً 1وزُّ ،ز هقالِ علوي -تزٍيجي چاج ضذُ (يا تا پذيزش چاج)
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يا هقالِ ماهل ارائِ ضذُ در ّوايص ّا ً 0/75وزُ ٍ ّز خالصِ هقالِ ارائِ ضذُ در ّوايص ّا ً 0/5وزُ اضافِ
خَاّذ ضذ.
تذيْي است سقف ًْايي ًوزُ پاياى ًاهِ  20هي تاضذ.
تثصزُ – چٌاًچِ اسصضياتي پاياى ًاهِ غيش قاتل قثَل تاضذ داًطجَ هجاص است حذامثش يل ًيوسال دس هذت هجاص
تحصيل دس جلسِ دفاػيِ ضشمت ٍ هجذداً اص پ اياى ًاهِ دفاع مٌذ .داًطجَيي مِ دس فشصت تؼييي ضذُ ًتَاًذ اص
پاياى ًاهِ خَد تا هَفقيت دفاع ًوايذ ،اص اداهِ تحصيل ٍ دسيافت هذسك تحصيلي هحشٍم هي ضَد.
هادُ  -21تِ داًطجَي ماسضٌاسي اسضذ مِ تِ ّش دليل اص تحصيل تاص هي هاًذ فقظ يل گَاّي مِ داًطجَ چِ
دسٍسي سا دس چٌذ ٍاحذ ٍ تا چِ ًوشُ اي گزساًذُ است اػغا هي ضَد.
هادُ  -22اسصضياتي پاياى ًاهِ دس جلسِ دفاػيِ تَسظ ّيات داٍساى اًجام هي ضَد.
هادُ  -23تشمية ّيات داٍساى تشاساس دستَسالؼول ضَسا است.
هادُ  -24گَاّيٌاهِ پاياى دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ تِ ّش سِ ضيَُ (آهَصضي  -پژٍّطي ،آهَصضي ٍ ،پژٍّطي)
اسصش ينساًي داضتِ ٍ هي تَاًٌذ دس دٍسُ تحصيلي تاالتش اداهِ تحصيل دٌّذ.
هادُ  -25تؼذاد ٍاحذّاي دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ دس ّش سِ ضيَُ (آهَصضي – پژٍّطي ،آهَصضي ٍ ،پژٍّطي)
تشحسة سضتِ حذاقل  ٍ 28احذامثش ٍ 32احذ است.
الف -ضيَُ آهَسضي – پژٍّطي
هادُ  -26تؼذاد ٍاحذ پاياى ًاهِ دس ايي ضيَُ حذاقل  ٍ 4حذامثش ٍ 6احذ دسسي تشاي ّوِ سضتِ ّا ٍ تشاساس
تشًاهِ هصَب هي تاضذ.
هادُ  -27پاياى ًاهِ
داًطجَ هَظف است پس اص پاياى ًيوسال اٍل ٍ قثل اص ضشٍع ًيوسال سَم تحصيلي ،هَضَع پاياى ًاهِ خَد سا تا
ًظش استاد يا اساتيذ ساٌّوا ٍ تا ييذ گشٍُ هشتَط اًتخاب ًوايذ .هَضَع پاياى ًاهِ پس اص تاييذ ضَساي تحصيالت
تنويلي داًطنذُ قغؼيت هي ياتذ.
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ب -ضيَُ آهَسضي
هادُ  -28دس ايي ضيَُ تواهي دٍسُ تِ صَست ٍاحذّاي دسسي تذٍى پاياى ًاهِ خَاّذ تَد مِ گزساًذى حذاقل ٍ 2
حذامثش ٍ 4احذ سويٌاس (تحقيق ٍ تتثغ ًظشي) الضاهي است.
ج – ضيَُ پژٍّطي
هادُ  -29ايي ضيَُ پزيشش تشاي هَسسات پژٍّطي تَدُ ٍ دس هَسد هَسسات آهَصضي هٌَط تِ تاهيي مل ّضيٌِ
ّا (اًجام تحقيق ٍ حق الضحوِ پاياى ًاهِ) اص هحل دسآهذّاي اختصاصي عشح پژٍّطي ماستشدي استاد ساٌّوا قاتل
اجشا هي تاضذ.
هادُ  -30داً طجَ عي ًيوسال اٍل هَظف است هَضَع پژٍّص خَد سا تا ًظش استاد ساٌّوا ٍ تاييذ گشٍُ اًتخاب
ًوايذ.
هادُ  -31تؼذاد ٍاحذّاي دسسي دس ايي ضيَُ  6تا ٍ 10احذ است ٍ داًطجَ هي تَاًذ ّوضهاى تا ٍاحذّاي آهَصضي،
ٍاحذّاي پژٍّطي خَد سا تا ًظش استاد ساٌّوا ٍ تاييذ گشٍُ اًتخاب ًوايذ.
هادُ  -32حضَس ٍ غياب داًطجَ دس هشحلِ پژٍّص دس ايي ضيَُ تا ًظش استاد ساٌّوا ٍ تاييذ گشٍُ ٍ تشاساس تؼذاد
جلسات هطاٍسُ ٍ ساٌّوايي صَست هي پزيشد.
هادُ  -33سًٍذ پيطشفت پژٍّص داًطجَ دس ّش ًيوسال تا حضَس استاد ساٌّواً ،وايٌذُ تحصيالت تنويلي
هَسسِ ٍ يل ًفش اص اػضاي ّيات ػلوي هتخصص تِ اًتخاب هذيش گشٍُ ريشتظ ،هَسد اسصياتي قشاس هي گيشد.
تثصزُ  -1مل ٍاحذّاي پاياى ًاهِ دس ايي ضيَُ تِ سِ ًيوسال تقسين ضذُ ٍ داًطجَ دس ّش ًيوسال يل سَم
1
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  آًْا سا تحت ػٌَاى تخص اٍل پاياى ًاهِ اخز هي ًوايذ.
تثصزُ  -2حذاقل ًوشُ قثَلي پس اص داٍسي سًٍذ پيطشفت پژٍّص داًطجَ دس ّش ًيوسال ًوشُ  14است.
تثصزُ  -3چٌاًچِ ًوشُ پيطشفت پژٍّطي داًطجَ دس ّش اسصياتي موتش اص  12تاضذ ٍي دس آى ًيوسال هطشٍط تلقي
هي ضَد.

9

هادُ  -34اسصياتي ًْايي دس ايي ضيَُ دفاع اص پاياى ًاهِ است مِ دس آخشيي هشحلِ تحصيل داًطجَ اًجام هي ضَد.
تَضيح :الف) ّز داًطجَي مارضٌاسي ارضذ تايذ تزاي فارغ التحيلي ً 2سخِ چاپي (تزاي استاد راٌّوا ٍ
متاتخاًِ داًطنذُ) ٍ ّ CDايي ضاهل فايل  PDFپاياى ًاهِ تزاي اساتيذ هطاٍر ،داٍر ٍ متاتخاًِ هزمشي فزاّن
ًوايذ .تعذاد ًسخِ ّاي چا پي هتٌاسة تا تعذاد استاداى راٌّوا يا تقاضاي استاداى هطاٍر تزاي دريافت ًسخِ
چاپي قاتل افشايص است.
ب) فارغ التحصيلي مليِ داًطجَياى تحصيالت تنويلي هٌَط تِ اخذ گَاّي پژٍّطگاُ اعالعات ٍ هذارك علوي
ايزاى اس عزيق متاتخاًِ هزمشي داًطگاُ فزدٍسي است.
سايز هقزرات:
هادُ  -35اجشاي ّش يل اص ضيَُ ّا ‹آهَصضي – پژٍّطي›‹ ،آهَصضي› ٍ ‹پژٍّطي› دس دٍسُ تَسظ هَسسِ تا هجَص
اص ضَساي گستشش آهَصش ػالي هجاص است.
هادُ  -36دس هَاسدي مِ آييي ًاهِ سامت است تصوين گيشي تشػْذُ ضَسا هي تاضذ.
هادُ  -37آييي ًاهِ دس تشگيشًذُ اصَل ٍ ضَاتظ ملي دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ تِ سِ ضيَُ اجشايي هي تاضذ ٍ
هَسسِ هَظف است دستَسالؼول اجشايي آى سا دس چاسچَب آييي ًاهِ تذٍيي ٍ پس اص تصَية دس ضَسا اجشا مٌذ.
هادُ  -38تفسيش آييي ًاهِ تشػْذُ هؼاًٍت آهَصضي ٍصاست است ٍ دس صَست تشٍص اتْامً ،ظش هؼاًٍت هزمَس هَسد
استٌاد قشاس خَاّذ گشفت.
هادُ  -39آييي ًاهِ آهَصضي دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ دس  39هادُ ٍ  19تثصشُ دس جلسِ  714هَسخ  88/1/15ضَساي
تشًاهِ سيضي آهَصش ػالي تِ تصَية ٍصيش هحتشم ػلَم ،تحقيقات ٍ فٌاٍسي سسيذ ٍ اص ًيوسال اٍل تحصيلي 88-89
تِ هذت سِ سال قاتل اجشا است مِ پس اص هذت هزمَس تا اسصياتي اص خشٍجي ّاي دٍسُ ٍ دس صَست هَافقت توذيذ
خَاّذ ضذ .تا اتالؽ ايي آييي ًاهِ ،مليِ آييي ًاهِ ّا ٍ تخطٌاهِ ّاي هغايش تا آى هلغي اػالم هي ضَد.
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