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مقدمه 
نظرربه ررزه ررالیه

رر ههرر مهنوعررانهاهن لهرر مه رر ها مللررده حه ررالیههرر مه یعرردهاهن رر ح،ها رر

ج ن ةا مصطفد ا م زها وخ حه اح هکزه حه شهاله زه هزهتاانسوزها

ه

ه حهعلا هاهن ر ح،ه یعرد ها ر ندهاه

قبآند ه حهق به احیهه مهآنالشد هپژاهشد ه لعدهندت هکات یهندتهاه بص ههر مهنط ر تدهلهن عرزهجر وهاه
پ یبشهنشو ق نهاهع ق معدانهاله بت بجه نهحاه باهمهآاح هاه ب سبه باخاحهن لنعدمه ااطلب نهاه رط هاه
تاانهاهن زهندتهلن نه ضاحش ن هلن عزهتحص لهآن نهحاه باهمه ل .ه بگزاحمه احیهه مهآنالشدهکاتر یهنردته
حه بت بهجه نهکزهناح هعع ی هاهتاجزهایژیهنق هن ظمهحهببم

«ندظلزها

د»هن زهقباحهگب وز هتاانسوزها

هنقشرده

نؤثبه حهای هلن عزه اشوزه شد.های ه احیهه ه هاهدا،هاهحاهبب ه مهخ صهاه ب سربهن لهر مهنعطقرزهامهاه ر ه
شبایطهعماندهاهاخوص صده ااطلب نهاه بایعدهت بیفهشدیه بگزاحهندهگب ه بههم ها ر
تدای هگب ید .ه

فصلاول:کليات 
ماده )1هت حیفهاهاصط

ته

.1ها مصطفد :هج ن ةا مصطفد ها م زهنده شد.
.2هنؤ سز:هنؤ سزهآنالشهه مهکات یهندتهاه بص هه مهنط

تدهنده شد.

ند شد.
.3هن ان هآنالشد:هن ان هآنالشدها مصطفد ه ه
.4ها احیهکله عجشهاهپ یبش:هالها احاتهکلهلیبهنجماعزهن ان هآنالشدهنده شد .ه

2

هآیر هن نرزهنب را ه

.5ه پ یبش:ه بح دهاها بالهشبایطه ااطلبهأعمهالهعماندهاهاخوص صدهاهطده بایعدهنب را ه رزهنعظراحه
تحص له حه احهیه مهآنالشدهکات یهندت .ه
.6ه هم زهپ یبش:ه قفدها

هن كهه مه هم زه عدمه زهنعظاحهپ یبشه حهکشاحه هاهی ه اخرله

هکزه بها

ایبان هپسهالهتصایبه حهنباجعهذمهح طهاهتا طهن ان هآنالشدها غ هقط دهاهالل هاالجباه شد .ه
.7هنوق ضدهغ بایباند:ه زهآنه وزهالهنوق ض ندهاط قهندهشا هکزه احامهت

هغ بایبانده شعدهاه رزه رزه

گبایهتقس مهندهشاند:


ک ه حهایبان؛ ه



ک ه حهکشاحهنوبان؛ ه



ک ه حهکشاحه ا  .ه

.8ه احیهکات یهندت:ه احیهآنالشدهنحدا ه هاهد،هخ صهکزهش نلهیکهیر هنعردهترکه ح ه را یهاه حه
ظب،هلن نده داقله اههفوزهاه داکثبه زهن یه بگزاحهخااهدهشد.
.9هکم س انهپ یبش:هکم س اندها

ه زهحی

هن انهآنالشدها مصطفد هکزهعهردیه احه

ر هگر احم ه

اهدا ،ه هم زه عدمهاهاناحهک نه عجشهاهپ یبشها مصطفد هنده شد.
.11هکم وزهپ یبشهکات یهندت:هکم وزهامها
پ شعه ه

هندیبهکله عجشهاهپ یبشهکزهعهردیه احه بح ردهاه

ه زهحی

هگ احم هاهدا ،ه هم زه عدم هضاا ط هآی هن نزهه ها...ه احیهه مهکات یهندتهجه هتصایبه حه

کم س انهپ یبشهنده شد.
هنؤ سزهکزهعهدیه احه بح دهتق ض ه مهکاتر یهنردته

.11هک حگبایه اخلدهکات یهندت:هک حگباهده زهحی
طبقه هم زه عدمها غدهنده شد.

.12هکدهتحص لد:هشع زهاهشم حیه ااطلبده انشهپژایها

هکزهپسهالها بالهشبایطهاهقبرا ده حهپر یبش ه

تا طها احیهکله عجشهاهپ یبشهن ان هآنالشدها مصطفد ه زه ااطلبهاعط هندهشا .
ماده  )2اهدا،هپ یبشه احیهه مهکات یههندت
.1هاش عزه بهعگها

هاهاهله

هاهاحائزهتصایبهحاش هاهناحاندهنهبیها

.2هعمقهاهشو وه خشده زهجبی نهتحبیفهل ایدهالهآنالیهه مهن وها

؛

ند؛

.3هایج ه سوبهنع به بامهتحک مهپ یزهه مهن ب ودهرهایم ندهجم هه مهنسلم نه حهکشاحه مهجه ن؛ ه
.4هپاششه ا نهط فها دهالهنخ طب نهآنالیهه مها

نده حه با بهجه ن؛ ه

زهآنالشه مهح مدها مصطفد ؛
ه
.5ه بطب،هنما نهناانعهناجا ه حهنس بهتا
انشآناخوگ نها مصطفد ه ههمک حمه خشهه مهذیب ط؛ ه
انشا زایده ه
.6ه ه
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.7ها زایشهتاانمعدمهتخصصدهط وهغ بایبانده با
ا

هن له مهنعطقزهامهاهنشبهگسوبشهن ح،هاهعلرا ه

ند؛

.8هایج ه بص هنع به بامهنوق ض نهغ بایباندهجه ه انشها زاید؛
انشا زایدهنخبگ نه حهلن عزهن ح،ها
.9ه ه

نده هحایکب هاهله ود؛

.11ه سوب لمهاهلن عزه لمهجه هپ یبشه حه احیهه مه لعدهندت .ه
ماده )3

هه مهپ یبشه احیهه مهکات یهندت ه

.1هضباحتهحع ی هقاان هاهنقبحاتهجمهاحمها
.2هتاجزه زه

ندهایبانهاها مصطفد ؛

هه هاهحاهبب مهج وهاهپ یبشه ااطلبه حها مصطفد ؛

.3هپ یبشهنخبگ نههاه النه بهعگد ها ت دهاهص بهنظبان؛
.4هاتخ ذهحایکب هتقبیبده حهاحائزهن ح،ها

ند؛

.5هتاجزه زهنل ّ هه هاهن له مهنعطقزهام؛
.6هپ یبشهالهکشاحه مه قدهنم یعدگده زهایژیه حه الیهاحاپ هاهآنبیک ؛
.7هپ یبشهنعوخب نه بتبهجه ه احیهع دهاهتکم لرده حهایربانهپرسهاله بگرزاحمه احیههر مهنقردن تده حه
کشاحه مهنبداء؛
.8هاا ای هپ یبشه احیهه مهگباهده بهانفبا م؛
.9هتقای هپ یبشه احیهه مهل ندهرهناضاعده( باکشاحم)؛
.11هپ یبشه احیهه ه حهن حناوه هم زهنقبحه بامهنم یعدگدهه هاهکشاحه ؛
.11هتا زهنب مهپ یبشدهاهپبه زهالهانحص حهنب مهاهک ن لهه مهپ یبشد؛
.12هتاجزه زهپ یبشه به سبهن اهبهاها ی نهنخولف؛
.13هپ یبشده احیهه مهکات یهندته هن ه هآنالشده بهعگد.

فصلدوم:شيوهجذبوپذيرش
ماده  )4ش ایهه مهپ یبش ه
.1هالهطبیقهنم یعدگد:هنوق ض ن ه حخاا

هخا هحاه زهیکدهالهشر بهاهیر هنم یعردگدههر مها مصرطفده هاحائرزه

ندهنم یعدهکزهپسهالها بالهشبایطهعماندهاهاخوص صدهتا طهنم یعدگدها مصطفد ه حخاا ر هایشر نهجهر ه
بح دهاهتأی دهنه یده زهنؤ سزهاح لهندهنم یعد .ه
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.2هنک تبزهام:هنوق ض نهکشاحه یدهکزها مصطفد ه حهآنهنم یعدگدهنداح هندهتاانعدهالهطبیقهتکم له ب هپر یبشه
حهپ یگ یهاط نهح ندهن ان هآنالشدها مصطفد ه زهنش ندهwww.edu.miu.ac.irه صراحتها کوبیکردهاهیر ه
هخرا هحاه ربامهتحصر له احیههر مهکاتر یهنردته رزه

نک تبزهنسوق مه ا لزهپس هاهی هتا طهحا ط ه حخاا
ا مصطفد هاح لهنم یعد .ه

تبصره:هنوق ض نهنک تبزهامهالهکشاحه یدهکزها مصطفد ه حهآنهنم یعدگدهه اح ه یردهالهطبیرقهنم یعردگدهاقردا ه
نم یعدها دهنع نچزه حخاا ودهاحائزه هعدهپسهالهاح له حخاا

هالهطبیقهاحج نه زهنم یعدگدهه هاهی هاخ هنظبه

آن نهاقدا هخااهدهشد .ه
.3هالهطبیقهحایزن نه بهعگد ه ف حتخ نزهه ه لن نهه مههمساهاه انشهآناخوگ نها مصطفد :های ه حخاا هه ه
غ ب ًهالهکشاحه یدهخااهده را هکرزها مصرطفده ه حهآنهنم یعردگدهنرداح هاهنع نچرزهالهکشراحه یده شردهکرزه
ا مصطفد ه حهآنهنم یعدگده اح هپسهالهاحج نه زهنم یعدگدهاهی هاخ هنظبهایش ن هاقدا هخااهدهشد .ه
.4ه حخاا هه مه ضاحم:ه حخاا هه مه ضاحمهتا طها با ه ق قدهاهی ه قاقد هنع نچرزهالهکشراحه یده
شدهکزها مصطفد ه حهآنهنم یعدگدهنداشوزه شدهق له بح دهخااهده ا هاه حهغ بهای هصاحتهالهطبیقهاحج نه
زهنم یعدگدهه هاهی هاخ هنظبهآن نهاقدا هخااهدهشد .ه

دورهها 
فصلسوم:معرفیومدتزمان 
ماده )5هن ب ده احیهه مهکات یههندت ه
احیه مهگباهد:ه احیههامهکزه ه داقله5هنفبهاه داکثبه25هنفبهق لهاجباهنده شد.
.1ه ه
تبصره:ه حهصاحته حخاا

ه احیه التبهاله25هنفبهپسهالهتأی دهک حگبایهق لهاجباهنده شد.

احیه مهایژی:ه حهصاحته اشو هشبایطهایژیهلیب ه احیه بامهیکهت هکموبهاله5هنفبه بگزاحهخااهدهشد :ه
.2ه ه
 ا و دا ه مه حخش نهاهنخبگ ن؛ ه
 شخص هه مهعلمد ه بهعگد ه

د هاجوم عدهاهتأث بگ احه له حهنعطقز؛ ه

 نل هه مهخ ص.
ماده  )6ندتهلن نه احیهه مهکات یهندته داقله اههفوزهاه داکثبه هزهن یهنده شد.
تبصره:ه حهنااح هخ صهپسهالهاحج نه زهکم وزهکات یهندتهق لهتمدیدهت ه زهن یهنده شد.
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فصلچهارم:شرايطپذيرش 
ماده  )7شبایطهعماندهاهاخوص صدهپ یبشه احیهه مهکات یهندت ه
.1ها وزا ه زهنقبحاتهنظ هجمهاحمها

ندهایبانهاها مصطفد ؛

.2هغ بایبانده ا ن؛
تبصره:هط وه اهت وده(ایبانهاهکشاحه ا )هالهای هق عدیهنسوثعدههسوعد.
هه مهاخ قد؛

.3ه بخاح احمهالهص

.4هاحائزهت هدهنبعده بهاتم ه احیهاهپب اخ ههزیعزهه ه حهصاحتهانصبا،؛
ن هک نلهجسمدهاهحا د؛

.5ه بخاح احمهاله

تبصرره  :1احاه ا نهگااهدهن وببهاهناح هتأی دهپزشکهن ومدهنم یعدگدها مصطفد ه حهکشاحهنوبرانهاهنداشرو ه
م حمهه مهااگ ب اح ههپ ت

Cهاه Bه بط ن هایدلهاههبهنانه م حمههزیعزه ب.

تبصره :2ه حهصاحتهتمدیده احیه شوبهاله3هن یهن له زهک حته

.6هنداشو هنععهق نانده بامهتحص له حهجمهاحمها

ن هالهنبکزهاناحهط وهاهخ ناا یهه هنده شد.

ندهایبانهاهی هنم یعدگدهه مها مصطفد هاه قدانه اءه

پ ش عزه حهنباجعهذمهص ح؛
.7هاشوغ له زه

هه مهعلمد ه بهعگدهاهن هبده حهکشاحهنوبانهی هث ث؛

تبصره:ه حهصاحته احاه ا نها و دا هالل هجه هگ حاندنه احیهاهپسهالهتأی دهنؤ سز ه حخاا

ه حهکر حگبایه

اخلدهکات یهندتهطبحهخااهدهشد.
.8هنا ق ه حهاحلی دهاهنص بزهایژیه احی؛
.9ه داکثبه
تبصره:ه حخاا

ه61ه ل؛
ها با ه المه61ه له حهصاحته احاه ا نهشبایطهایژیه حهکم وزهپ یبشهنطبحهخااهدهشد.

.11هتسلطه زهل نه احی.

واولويتها 

فصلپنجم:مدارکموردنياز
ماده  )8نداحكهناح هن له بامهپ یبشه احیهه مهکات یهندت ه
.1هتکم له ب ه حخاا

هپ یبشهکات یهندته زههمبایهحلانزهنوق ضد؛

.2هعکسه3×4هتم هحخ هنب ا ه زه لهج حمهاهیکهشکله(1هعد )ه هحع ی ه ج وها

نده بامه ناان؛

.3هتصایبهندحكههایوده ها مللده(گ حن نز) ه بامهنوق ض نهتحص له حهایبانهاهی هکشاحه ا ؛
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.4هتصایبهآخبی هندحكهتحص لد؛
.5هاحائزهنداحكهنب ا ه زهاا ای هه ؛
.6هاحائزهگااهده

ن هالهکشاحهنوبان؛

.7هن ب دهن نزهنم یعدگده بامه ااطلبه( حهصاحتهاجا هنم یعدگده بامهکشاحهنوبان).
ماده )9هاا ای هه مهپ یبشده ااطلب ن ه
.1ه

ظ نهاهق حی نه بتبهقبآنهکبیم؛

.2ها و دا ه مه حخش ن؛
.3ه ااطلب نهن ب دهشدیهاله امهنم یعدگدهه مها مصطفد هاهنه ه هاهیر هنباکرزهعلمردهخر ح هالهکشراحه
اا سوزه زهجمهاحمها

ندهایبان؛

.4هپ یبشه احیهه مهطب،هقباح ا ه ها مصطفد هاعمهاله انشگ یهه هاه لن نهه مهعلمدهاه یعردهخر ح هاله
کشاح؛
.5ه احندگ نهحتبزهه مهعلمده بتب؛
.6هنوق ض نهآشع هاهنسلطه زهل نه ح دهاهعب د؛
.7ه احندگ نهتخصصهه مهایژیه بهعگد ههعبم هنایسعدگدها...؛
.8هنل هه مهخ صهاهن له مهنعطقزهام.
تبصره:هاا ای هه ه هاحائزهنداحكهاهگااهدهنب ا ه حههعگ هثب هن هناح هقبالهخااهده ا هاهصب،هذکربهآنه حه
ب هپ یبش هه چه قدهحاه بامه ااطلبهایج هنخااهدهکب  .ه

فصلششم:وظايف 
ماده )11هاعض مهکم وزهپ یبش ه
.1هندیبهکله عجشهاهپ یبشه(حئ سهکم وز)؛
.2هحئ سهنؤ سزهآنالشهه مهکات یهندتهی هج نش هام؛
.3هج نش هن ان هآنالشد؛
.4هن انهپژاهشدهی هنم یعدیهام؛
بهعگدتب ودهی هنم یعدیهام؛
ه
.5هن انه
.6هن انهاحتب ط تهاه ها مللهی هنم یعدیهام؛
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.7هحئ سهنبکزهاناحهط وهاهخ ناا یهه هی هنم یعدیهام؛
.8هک حشع هنسئالها احیهپ یبش؛
.9هک حشع هنسئالها احیهنظ ن ته عجشهاهپ یبشه( بهکم وز).
تبصره:هجلس تهکم وزهیکب حه حهن یهاه ه ضاحهنصفه زهع ایهیکهنفبهالهاعض ءهح م هندهی د .ه
ماده )11هاظ یفهکم وزهپ یبش ه
.1ه بح دهاهپ شعه ه

هه مهک نه احیهه مهکات یهندته زهکم س انهپ یبش؛

.2هپ شعه هته زهظب هه ه هم زهه هآی هن نزهه هاه واحا ملهه مهنب ا ه زهکم س انهپ یبش؛
.3ه بح دهنااح هخ صهاهخ ح هاله هم زهنصاوها غد؛
.4هت

هنانهخدن تهاههزیعزهه مهایژیه زه احیهه ؛

.5ه بح دهاحلی دهه هاه لخاح گ بمهاله احیهه .
ماده )12هاعض مهک حگبایه اخلدهکات یهندت ه
آنالشه مهکات یهندتهی هج نش هامه(حئ سهک حگبای)؛
ه
.1هحئ سهنؤ سزه
.2هن انهآنالشدهنؤ سزه( بهک حگبای)؛ ه
.3هن انهپژاهشدهنؤ سز؛
.4هندیبهکله عجشهاهپ یبشهی هنم یعدیهام؛
.5هنم یعدیهن انهاحتب ط تهاه ها ملل؛
.6هندیبهگبایهعلمدهنب ا .
ماده )13هاظ یفهک حگبایه اخلدهکات یهندت ه
.1ه بح ده احیهه مه حخاا ودهاهتصایبهطبقه هم زه عدم؛
تبصره:ه حهنااح ها وثع یدهضباحمه احیه هتأی دهحئ سهکر حگبایهاهنردیبهکرله رعجشهاهپر هیبشهاهنم یعردیه
ها مللهاجباهخااهدهشدهاهنسب ه زهاخ هنجالهالهک حگبایه حهکموبی هلن نهنمک هاقدا هخااهدهشد.
.2هپ شعه هت

هنحله بگزاحمه احی؛

.3هاح لهنصا تهک حگبایهجه ها غه زها احیهکله عجشهاهپ یبش؛
.4ه بح دهلن نهاهندته احی؛
.5ه بح دهاا زهاحلی ده احیهه هجه هطبحه حهکم وزهپ یبش؛
.6هت

هشبایطهخ صهاهایژیههبه احی.

ماده )14هاظ یفها احیهکله عجشهاهپ یبش ه
.1هنظ حته به س هاجبامهآی هن نز؛
8

.2ها غه احیهه ه بها

ه هم زه عدمهنصاوه زهنم یعدگدهه هاهنؤ سز؛

.3ه بح ده احیهه مهخ ح هاله هم زهجه هطبحه حهکم وزهپ یبش؛
هنصا تهک حگبایه زهنؤ سزهآنالشهه مهکات یهندت؛

.4هاع ها ک هص حیه با

.5هاعط مهکدهتحص لده زه ااطلب ن؛
.6هنظ حته به بگزاحمهاه لخاح گ بمه احیهه ؛
.7هپ شعه ه هم زهاه

هه مهپ یبشده احیهه مهکات یهندت؛

.8هپ شه عده ا جزهه النزه احیهه مهکات یهندت.
ماده )15هاظ یفهنؤ سز ه
.1ه حی

ه حخاا هه هاه بح ده اا قهآن؛

.2ه حی

هنظبهنم یعدگدهه مها مصطفد ه حهصاحتهاجا هنم یعدگده حهکشاحههد،؛

.3هاح له حخاا هه ه زهک حگبایهپسهالهاع هنظبهنؤ سز؛
.4ه بگزاحمهجلس تهک حگبای؛
.5ه حی

ذمح طهپسهالها غهح مده احی؛
هنظبهنباجعه ه

.6هاحلی دهاه لخاح گ بمه احیهه ؛
.7ه بگزاحمه احیهه مها غد؛
.8هنظ حته به س هاجبامه احیهه ه حه یبهاا ده مهآنالشدهاهنم یعدگدهه مهخ ح هالهکشاح؛
.9ه همک حمه ها احیهکله عجشهاهپ یبشهنسب ه زهج وهاهپ یبشه لعدهنردتهالهن ر نهشربک هکععردگه نه
احیه مهکات یههندت؛
ه
.11هاحائزهناضاع ته ح دهاه ب صلهه مهآنالشده احیهه مهکات یهندتهجه هتصایبه زهن ان هآنالشد؛
.11هاحائزهگزاحشهاهآن حهاهاط ع ته احیهه مه اخلهاهخ ح هالهکشاح؛
.12هتمبکزهگااهدهپ ی نه احیه با

ه واحا ملها غد؛

احیه مهکات یهندته اخلهاهخ ح هالهکشاح.
.13هتشک له نکهاط ع ته ه
ده مها مصطفد ه
ماده  )16اظ یفهنم یعدگ ه
.1ه حخاا

ه بگزاحمه احیهه مهآنالشدهکات یهندته حهکشاحهنب را هاهایربانه رزها احیهکرله رعجشهاه

پ یبشه زهصاحته النزهقبلهاله لهجدید؛
.2ه بگزاحمه احیهه مهنقدن تدهعمانده حهکشاحههد،ه هنظ حتهنؤ سز؛
.3ه حخاا

ها و هاهنو هآنالشدهایژیه بامه احیهه مه حخاا وده حهکشاحههد،ه( حهصاحتهن ل)هالهنؤ سز؛

.4هاح لهنداحكهک نله ااطلب نهجه ه بگزاحمه احیهه مهکات یهندته حهایبان؛
9

.5ههمک حمهاههم هعگده هنؤ سزهجه ه بگزاحمه احیهه مهتکم لدهکات یهنردته حهایربانه( حههخصراصهه
ن ب دها با ه احیهه هاخ هایزا ه ل ها)...؛
.6هاحائزهگزاحشهک نله احیهه هپسهالهپ ی نه احیه حهکشاحههد،ه زهنؤ سز؛
.7هپ شه عده ا جزه النزه احیهه مهکات یهندتهنم یعدگدهه ه حهکشاحههد.،
ماده  )17اظ یفهن ان هآنالشد ه
.1هنظ حته به س هاجبامهآی هن نز؛
.2هصداحهگااهدهپ ی نه احی؛
.3هتصایبه ب صلهاهنع عهآنالشده احیهه مهکات یهندت؛
.4هتصایبه

هگ احمهک نه احیهه مهآنالشدهکات یهندت.

فصلهفتم:فرايندها 
ماده )18ه بایعده حخاا
.1هاحائزه حخاا

هاه بح دهاهتصایبه احیهه ه
آنالشه مهکات یهندت؛
ه
ه احیههمبایه هنشخص تهک نلها با ه زهنؤ سزه

تبصره  :1هبگانزهتغ به حها ندها با هاه یگبهاط ع تهنده یس ه بی ًهاهکموبهاله21هحالهقبلهالهت حیخهنقبحه
بامه بگزاحمه احی ه حهاخو حهنؤ سزهقباحهگ ب ه حهغ بهایعصاحتهنؤ سزها زانده بامه بگزاحمه احیهنخااهرده
اش .
تبصره :2ه حهصاحتدهکزهنشخص تها با هپسهالهاحا ه زهایبانه ه س هناح هتق ضر ههمخرااندهنداشروزه شرد ه
نؤ سزهنج له زهقباله احیهنمده شدهاهنسئا

ها با ه بهعهدیهخا هنوق ض نهاهحا طه احیها

.2ه بح دهاهاع هنظبهنسب ه زه حخاا هه هتا طهنؤ سز؛
.3هاخ هنظبهنباجعهذمهص حهتا طهنؤ سز؛
جمعآاحمهنسوعداتهاهنظباتهاهنشخص ته احیهاهطبحه حهک حگبایه اخلدهکات یهندت؛
.4ه ه
.5ها غها ک ه احیهه مهنصاوه زهنباجعهذمهح طهتا طها احیهکله عجشهاهپ یبش؛
.6هانج ه بایعدهپ یبشده ااطلب نهتا طهنؤ سز؛
.7ههم هعگدهاا ده حخاا هکععدیه هنؤ سزه زهنعظاحه بگزاحمه احی؛
.8ه بگزاحمهاهاجبامه احیهکات یهندتهنصاوهتا طهنؤ سز؛
.9هنظ حته

هاجبامه احیهاهاحلی دهپ ی نه احیهه هتا طهن ان هآنالشد؛
01

.

.11هگزاحشه بگزاحمه احیهه هپسهالهپ ی نه احیهتا طهنؤ سزه زهن ان هآنالشد؛
.11هاعط مهگااهدهپ ی نه احیهتا طهن ان هآنالشد.
تبصره:هن ان هآنالشدهندهتااندهاعط مهگااهدهپ ی نه احیهحاه زهنؤ سزهااگ احهنم ید.

دورههایکوتاهمدت 
فصلهشتم:خدماتوتسهيالت 
ند شد.
ماده )19هکل زههزیعزهه مهح هاه بگش هاعمهاله ل ط هاخ هایزاها...ه بهعهدیه باگ بانه ه
تبصره:هنااح هخ صه هپ شعه هنؤ سزه حهک حگبایه اخلدهکات یهندتهنطبحهخااهدهشد .ه
ند شدهاه حه
ماده )21ههزیعزها ک نهاهتغ یزه حهصاحتهاحا هنوق ض نه زهصاحتهنجب مه بهعهدیها مصطفد ه ه
صاحتهاحا ها با ه زهصاحتهخ ناا گده بهعهدیه باگ بانهخااهده ا .
ماده )21ه حهنااح مهکزهنوق ض نهتاان یدهالل هجه هپب اخ ههزیعزهه هحاه احندهنده یس هتمر ندههزیعرزههر هاله
ایش نهاخ هشا .
زیعزه مهن لا ه به احیهکات یهندتهتا طهنوق ض نهپب اخ هشا .
ماده )22هه ه
ای هآی هن نزهنشومله به22هن یهاه15هتبصبیهنده شدهکزه حهت حیخه1392/4/31ه زهتصایبهشراحامهآنالشرهده
ا مصطفد هح دیهاه حهت حیخه1392/5/2هتا طهحئ سها مصطفد هتأی دهاها غهشدیها
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