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  ذههذهههقهق

ساى اخشایی اًذسوب ّبی فلویِ خَاّشاى، ًمغِ ًؾشات دست ًبهِ آهَصضی همغـ فوَهی حَصُ سبل اص اثالك ٍ اخشای آییي ّفتپس اص گزضت حذٍد 

 ّبی وبسضٌبسی دس هشوض ٍ ثابصًرشی دس ثشخای   ّبی استبًی تَسظ هقبًٍت آهَصش هشوض دسیبفت ضذ ٍ پس اص ثشسسی هذاسس فلویِ ٍ هذیشیت

ضاَسای  »ًبهِ هضثَس تْیِ ٍ خْت ثشسسی ٍ تػَیت ًْابیی ثاِ    ، اغالحیِ آییي«ٍلت پبسُضیَُ حضَسیِ »هَاد ٍ اضبفِ ًوَدى ضَاثظ هشثَط ثِ 

ثاِ هٌؾاَس استمابی ویفیات      سا ًبهِ حبضش گفترَ آییيپس اص چٌذیي خلسِ ثحث ًٍیض . ضَسای آهَصش هشوض گشدیذاسائِ « هحتشم آهَصش هشوض

 ٍلات   ٍلت ٍ پابسُ  حضَسی )توبم ضیًَُبهِ آهَصضی همغـ فوَهی ا   آییي اوٌَى تػَیت وشد. دبد ٍحذت سٍیِ دس هذاسس فلویِ آهَصضی ٍ  ای

 گشدد. ّبی فلویِ خَاّشاى، خْت اخشا اثالك هی پس اص تػَیت ًْبیی دس ضَسای آهَصش هشوض ٍ تأییذ هذیش هحتشم حَصُ

 دس ایي خػَظ تَخِ ثِ ًىبت صیش ضشٍسی است:

 ؛ّبی استبًی است هذیشیت ٍُ ًؾبست ثش اخشای آى، ثِ فْذهذاسس فلویِ هذیشاى  ًُبهِ ثش فْذ لیت اخشای ایي آییيئَسه .1

 است؛هشوض هقبًٍت آهَصش  ًُبهِ، ثِ فْذ تفسیش ٍ سفـ اثْبم هَاد آییيًؾبست والى ٍ  .2

 ثبضذ؛    هیوویسیَى اهَس خبظ  ُبظ، ثِ فْذثیٌی ًطذُ یب هَاسد خ ًبهِ پیص هَاسدی وِ دس ایي آییي گیشی دس خػَظ تػوین .3

ًبهِ ٍ ثشگضاسی خلسِ تَخیْی، عاالة سا دس خشیابى هفابد آى لاشاس      ای اص آییي ی ًسخِهَؽفٌذ ثب اسایِهذاسس فلویِ  هذیشاى هحتشم .4

 دٌّذ؛  

 وبس ثستي هفبد آى است؛ ِ دلیك ٍ ث ًِبهِ، هٌَط ثِ هغبلق آییي ایيًیل ثِ اّذاف اسبسی  .5

 ثقذی ثِ هشوض ًؾشّبی تدذیذْت خَد سا خّبی پیطٌْبد ؛سٍد هذیشاى، اسبتیذ ٍ عالة هحتشم اًتؾبس هی ،اهَس آهَصضیهدشیبى  ِاص ولی .6

 اسسبل فشهبیٌذ. هذیشیت

 هقبًٍت آهَصش

ّبی فلویِ خَاّشاى یشیت حَصُهشوض هذ
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  تعاریفتعاریف  

 :دّای  اهش سبصهبى ،اسی حَصُ فلویِ خَاّشاىزگ ضَسای سیبستتحت ًؾبست ّبی فلویِ خَاّشاى وِ  هشوض هذیشیت حَصُ مركز ،

 ثش فْذُ داسد.ا سس خَاّشاى سشاسش وطَهذاسس فلویِ ّذایت، ًؾبست ٍ پطتیجبًی 

  ًبهاِ   ٍ دس ایي آییي وٌذ اسائِ هیدس همغـ فوَهی است وِ دسٍس هتذاٍل حَصٍی سا تشثیتی ا   یه ٍاحذ آهَصضی :مدرسه علمیهه

 ضَد. گفتِ هی« هذسسِ»ثِ اختػبس 

 :ّبی فلویِ خَاّشاى پزیشفتِ ضذُ ثبضذ فشدی است وِ ثِ غَست سسوی ثشای تحػیل دس یىی اص همبعـ آهَصضی حَصُطلبه. 

  ضَد وِ ثب سٍیىاشد فواَهی عشاحای ٍ     ّبی فلویِ خَاّشاى اعالق هی یت حَصُثِ اٍلیي همغـ اص ًؾبم تقلین ٍ تشث عمومي:مقطع

دس دٍ گشٍُ ٍیژُ داسًذگبى هاذسن دیاملن ٍ    ضذُ ٍالتحػیالى ایي هشحلِ، هذسن تحػیلی سغح دٍ افغبء  ثِ فبسك. گشدد اسائِ هی

 ضَد. اخشا هیسَم ساٌّوبیی  ٍیژُ داسًذگبى هذسن

 دٍ ًفاش اص اسابتیذ ببثات یاب داسای      ٍ هذسسِهذیش، هقبًٍبى آهَصضی، فشٌّری، پژٍّطی ضَسایی است هشوت اص :مدرسه شوراي

 د.ضَ گیشی دس اهَس هحَلِ تطىیل هی ثشای ثشسسی ٍ تػوینوِ  حذالل دٍ سبل سبثمِ تذسیس دس هذسسِ

 آى  ُداسًاذ لت داسد ٍ التحػیلی علجِ دس همغـ فوَهی دال ضَد وِ ثش فبسك ثِ گَاّیٌبهِ سسوی اعالق هی :2سهط   تحصیلي مدرك

 ثشخَسداس است. فبلی ٍ هشاوض آهَصشّب  ّبی وبسضٌبسی داًطربُ التحػیالى دٍسُ فبسك اص ولیِ هضایبی فلوی ٍ استخذاهی

 ثِ عالثی وِ اهىبى اداهِ تحػیل تب پبیابى دٍسُ   دس ضشائظ خبظ ضَد وِ ثِ گَاّیٌبهِ سسوی اعالق هی:1سط تحصیلي  مدرك

ّابی وابسداًی    التحػیالى دٍسُ فبسك آى اص ولیِ هضایبی فلوی ٍ استخذاهیُ داسًذضَد ٍ  د ًذاسد افغبء هیفوَهی ثشای آًبى ٍخَ

 ثشخَسداس است.  فبلی ٍ هشاوض آهَصشّب  داًطربُ

 :ی فولی، دس عَل یاه   خلسِ 32فولی ٍ یب  ا  خلسِ ًؾشی 24ًؾشی، یب  خلسِ 16همذاس هحتَای آهَصضی وِ دس  واحد درسي

 ضَد. یلی تذسیس هیًیوسبل تحػ

 ٍاحذ دسسی است. ایي تحمیك، ًتیدِ تتجـ فلوای علجاِ دسثابسُ     3یىی اص فٌبٍیي هَاد دس همغـ فوَهی، ثِ اسصش  پایاني: تحقیق

 هَضَفی هطخع دس یىی اص فلَم اسالهی است.

 :یىای اص   ّبی تحػیلی خَد سا دس ضَد وِ علجِ توبهی ثشًبهِ اعالق هی ثِ ضیَُ ای اص تحػیل تحصیل حضوري  ِ  هاذاسس فلویا
 گزساًذ. هی

 سابل   7تب  5صهبًی   ّبی تحػیلی خَد سا ثبصُ ضَد وِ علجِ ثشًبهِ ای اص تحػیل حضَسی همغـ اٍل اعالق هی ثِ ضیَُ وقت: تمام

 گزساًذ. هی

 سابل   9تب  7ًی صهب  ّبی تحػیلی خَد سا ثبصُ ضَد وِ علجِ ثشًبهِ ای اص تحػیل حضَسی همغـ اٍل اعالق هی ثِ ضیَُ وقت: پاره

 گزساًذ. هی
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    صل اوّل: کلیاتصل اوّل: کلیاتفف  

تقاذاد ٍاحاذّبی   است. دس ایي ًؾبم، اسصش ّش دسس ثب « ًؾبم ٍاحذی» هجتٌی ثش  ،خَاّشاىهذاسس فلویِ آهَصش دس توبهی  (1هاده

 دسس سٌدیذُ ضذُ ٍ لجَلی یب فذم لجَلی دس یه دسس، ثِ ّوبى دسس هحذٍد خَاّذ ضذ. آى

 است.دلیمِ  90دلیمِ ٍ دٍ خلسِ ثب ّن  50ثشاثش ثب  دسس ّش خلسِهذت صهبى  (2هاده

 است.ّفتِ خْت اهتحبًبت  2ّفتِ آهَصضی ٍ  16ّش ًیوسبل تحػیلی ٍ  ًیوسبلّش سبل تحػیلی هتطىل اص دٍ  (3هاده

 دس ضْشیَسهبُ ثشگضاس وٌٌذ. اهتحبًبت هدذد عالة سا هَؽفٌذ هذاسس فلویِ  :1تبصره

 ًٌذ دس غَست داضتي ضشائظ، الذام ثِ ثشگضاسی دٍسُ تبثستبًی ًوبیٌذ. تَا هیهذاسس فلویِ  :2تبصره

 ضَد. اثالك هی  ،هذاسس فلویِثِ دس پبیبى ًیوسبل دٍم،  ،هقبًٍت آهَصش تمَین تحػیلی ّش سبل، پس اص تأییذ (4ادهه

 ّستٌذ.عشف هشوض اثالغی اص  ِ دسسیثشًبهثِ اخشای  هَؽفهذاسس فلویِ  (5هاده

 : استثِ ضشح ریل ا  ًبهِ ثذٍى احتسبة هشخػی هٌذسج دس آییي افوَهی  دس همغـتحػیل  تهذ عَل (6هاده

 سبل 7 ٍ حذاوثش 5 حذالل، ٍ ثبالتش داسًذگبى هذسن دیملن ثشای الف 

 سبل  9 ٍ حذاوثش 7، حذالل هتَسغِ دٍسُ اٍلسَم ساٌّوبیی ٍ یب اتوبم داسًذگبى هذسن  ثشای ة 

 سبل  9ٍ حذاوثش  7الل حذ ،ٍلت  دٍسُ پبسُ ثشای ج 

خضٍ سٌَات تحػایلی   است؛ ثشای علجِ فشاّن ًجَدُتحػیل اهىبى ، تَسظ هذسسِ ی وِ ثِ دلیل فذم اسائِ دسسهذت صهبً تبصره:

 ضَد. ٍی هحسَة ًوی

هِ تحػایل  دس غَستی وِ علجِ ًتَاًذ ٍاحذّبی دسسی تقییي ضذُ سا دس حذاوثش هذت هدبص تحػیل ثب هَفمیت ثرزساًذ اص ادا (7هاده

  ّبی اثالغی خَاّذ ثَد.  ، ثش اسبس دستَسالقولثبصپزیشیٍ تحػیل هدذد ٍی، هٌَط ثِ عی هشاحل  هحشٍم خَاّذ ضذ

ًسجت وویسیَى اهَسخبظ هشوض،  دس غَست تخلف، .هدبص ًیستدس حَصُ ٍ داًطربُ یب چٌذ ٍاحذ حَصٍی  تحػیل ّوضهبى (8هاده

 ًوبیذ. هیگیشی  تػوین ،دس حَصُ علجِل اداهِ تحػیاثغبل سَاثك تحػیلی ٍ یب ثِ 

  هدبص خَاّذ ثَد.   ّبی اثالغی،  تحػیل ّوضهبى عالة هوتبص ٍ ثب ضشائظ خبظ، غشفبً ثش اسبس دستَسالقول تبصره:

  .استغشفبً ثشاسبس ًؾشیِ ضَسای هذسسِ، هدبص ثِ وبس علجِ دس حیي تحػیل، اضتغبل  (9هاده

  فهفهفصل دوم: انتخاب واحذ ـ حذف و اضافصل دوم: انتخاب واحذ ـ حذف و اضا  

 .ذوبیًسجت ثِ اًتخبة ٍاحذ الذام ً ّبی تقییي ضذُ دس تمَین تحػیلی دس هْلت علجِ هَؽف است (11هاده

اًتخابة ٍاحاذ علجاِ ثاب تأییاذ      ًرزضتِ ثبضذ؛  ًیوسبلسِ ّفتِ اص ضشٍؿ  دس غَست تأخیش دس ایي اهش، هطشٍط ثش آًىِ : تبصره

 پزیش است. اهىبى هذسسِضَسای 

ٍ دس ٍاحاذ دسسای    20ٍ حذاوثش  12، حذالل ًیوسبلّش ٍلت، دس  دٍسُ توبمدس  ثش اسبس عَل هذت تحػیلتَاًذ  هی علجِ (11هاده
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 ٌذ.وٍاحذ دسسی سا اًتخبة  14ٍ حذاوثش  8حذالل ، دس ّش ًیوسبلٍلت  پبسُدٍسُ 

، دس دٍسُ س ًیوسابل ثقاذ  تَاًذ د هی ثب هَافمت ضَسای هذسسِ  ثِ ثبال وست ًوبیذ، 18ای وِ دس یه ًیوسبل، هقذل  علجِ :1تبصره

 ٍاحذ دسسی سا اًتخبة ًوبیذ.  18ٍاحذ ٍ دس دٍسُ پبسُ ٍلت، حذاوثش  24ٍلت، حذاوثش  توبم

ٍاحاذ   10ٍلت ٍ  ٍاحذ دس دٍسُ توبم 14؛ دس ًیوسبل ثقذ حك اًتخبة ثیص اص ای وِ دس یه ًیوسبل هطشٍط ضَد علجِ: 2تبصهره 

 ٍلت سا ًذاسد. دس دٍسُ پبسُ

ٍ ٍاحذ دسسای   24غشفبً  اپبیبًی   ثذٍى احتسبة تحمیكا  فشاغت اص تحػیل ثشایدٍسُ توبم ٍلت، ی وِ علجِ دس غَست :3تبصره

لجل، هدبص ثِ أخاز ولیهاِ    ًیوسبلدس  14هقذل ِ ثبضذ؛ هٌَط ثِ داسا ثَدى حذاللداضتٍاحذ دسسی  18ٍلت، غشفبً  علجِ دٍسُ پبسُ

 .خَاّذ ثَد، ًیوسبلٍاحذّب دس آخشیي 

ًیبصّب یب فذم اسائاِ   ثِ دلیل سفبیت پیصٍاحذ داضتِ ثبضذ ٍ یب  12وِ علجِ ثشای فشاغت اص تحػیل، ووتش اص   غَستیدس : 4تبصره

خاضٍ   ًیوسابل ثالهابًـ ثاَدُ ٍ آى   ًتَاًذ حذالل ٍاحذ هدبص سا اًتخبة ًوبیذ؛ اخز ووتش اص حاذالل هدابص،   دسس تَسظ هذسسِ، 

 یست.ً ل آى هؤبش دس هطشٍعی ٍ هوتبصیلىي هقذ ؛گشدد هحبسجِ هی علجِسٌَات تحػیلی 

 ،حذالل ٍ حذاوثش ٍاحاذ هشافبت ثب  ٍ ثش اسبس تمَین تحػیلی صهبى حزف ٍ اضبفِدس  ًیوسبلپس اص ضشٍؿ  تَاًذ علجِ هی (12هاده

 تخبثی خَد سا حزف یب اضبفِ ًوبیذ.ٍ دسس اص دسٍس اًدتب 

 ا زف اضغشاسی ثش اسبس تمَین تحػیلیدس صهبى ح ا ًیوسبلثِ پبیبى  تب چْبسّفتِ هبًذُ تَاًذ دس غَست ضشٍست هی  علجِ( 13هاده

ّبی ٍی اص سِ ضبًضدّن هدواَؿ   حزف وٌذ هطشٍط ثِ آًىِ غیجت هذسسِ اًتخبثی خَد سا ثب ًؾش ضَسای  یه یب چٌذ دسس اص دسٍس

 ّبی ثبلیوبًذُ ٍی اص حذالل ٍاحذ ووتش ًطَد. سبفبت آى دسس ثیطتش ًجبضذ ٍ تقذاد ٍاحذ

ِ  ًیوسبلاًتخبثی دس یه  ٍاحذّبیحزف ولیِ  (14ههاد  ، تٌْب دس غَستی هدبص است وِ ثٌب ثِ تطخیع ضَسای هذسسِ، علجِ لابدس ثا

ّبی  ٍ دس غَست اتوبم هشخػی ضَد ٍی هحسَة هی هشخػیهضثَس خضٍ  ًیوسبلًجبضذ. دس ایي غَست  ًیوسبلتحػیل دس آى  اداهِ

 ضَد.  هحبسجِ هی ًیوسبل خضٍ سٌَات تحػیلی علجِ  هدبص، آى

  فصل سوم: دوره تابستاني فصل سوم: دوره تابستاني   

 اسائِ ًوبیٌذ. دسس ٍاحذ 6دس فػل تبثستبى، حذاوثش  تَاًٌذ هیهذاسس فلویِ  (15هاده

 ضشوت عالة دس دٍسُ تبثستبًی، الضاهی ًیست. تبصره: 

  ًٌذ ًیوسبل است.ضَاثظ آهَصضی دس دٍسُ تبثستبًی، اص لجیل: سبفت ثشگضاسی، حضَس ٍ غیبة ٍ اسصضیبثی، هب (16هاده

 ضَد. ٍ غشفبً دس هقذل ول هحبسجِ هی یستهقذل دٍسُ تبثستبًی هؤبش دس هطشٍعی یب هوتبصی علجِ ًتبصره:   
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  شیوهحضوریشیوهحضوریــعمومیعمومیمقطعمقطع  هایعلمیهخواهرانهایعلمیهخواهرانحوزهحوزهآموزشیآموزشیوامهوامهآییهآییه

  فصل چهارم: هعزفي به استادفصل چهارم: هعزفي به استاد  

ثاِ اساتبد    ، ٍاحذ دسسی دس عَل دٍساى تحػایل  6علجِ سا دس هَاسد صیش، ثشای گزساًذى حذاوثش  تَاًذ هی ،ی هذسسِضَسا (17هاده 

 هقشفی ًوبیذ:

 4حاذاوثش   ثِ هیاضاى  اص ضشوت دس اهتحبى هدذد،  اثِ دالیل هَخِ   اهطىل تحػیلی ٍ یب هقزٍس ثَدى علجِ  دس غَست ثشٍص .1

 ٍاحذ، دس عَل دٍساى تحػیل 

 ثشای فشاغت اص تحػیل  ا پبیبًی ثذٍى احتسبة تحمیكا ٍاحذ دسسی  2حذاوثش ثبلیوبًذى  .2

  ل پنجن: حضور و غیابل پنجن: حضور و غیابفصفص  

 .لضاهی است، اثشًبهِ ٍ پژٍّطی تحت، تشثیتی ّبی آهَصضی ٍ فقبلیت یدسس ّبی ثشًبهِ توبهی دسعلجِ  ضشوت (18هاده 

تأخیش، حىن ثبس  سِضَد ٍ ّش  تأخیش ٍ ثیطتش اص آى، غیجت هحسَة هی، تب دُ دلیمِ اص پٌح دسس، فذم حضَس یب تشن والس (19هاده

 یه خلسِ غیجت سا داسد. 

 .استثشای ّش ٍاحذ دسسی، افن اص ًؾشی ٍ فولی، سِ ضبًضدّن سبفبت آى دسس ذاوثش غیجت ح (21هاده

 ٍ دس حىن ًوشُ غفش است. ضَد ثشای آى دسس هٌؾَس هی غیجت غیشهَخِدس غَست افضایص غیجت اص ایي همذاس،  :1تبصره

 .ضَدثذٍى بجت ًوشُ، حزف هیدسس  ؛هَخِ ثبضذبً توبهبً یب تلفیماگش غیجت دس هَاسد خبظ،  :2تبصره

  ثِ فْذُ ضَسای هذسسِ است. ،غیجتهَخِ ثَدى تطخیع  :3تبصره

تَاًذ ثشای هَاسدی هثل اصدٍاج، ثیوبسی حبد خَد، ّوسش، فشصًذ یب ٍالذیي یب فاَت ثساتربى دسخاِ یاه خاَد ٍ      علجِ هی  (21هاده

 ستفبدُ وٌذ.دُ سٍص هشخػی، فالٍُ ثش حذاوثش غیجت هدبص ا ّبی تجلیغی اص حذاوثشثشای فقبلیت ّوچٌیي

 .پزیشدهی غَست هذسسِ،ٍ ثشای سبیش هَاسد ثب اعالؿ  هذسسِاستفبدُ اص هشخػی ثشای اًدبم اهَس تجلیغی ثب هَافمت  :1تبصره

ِ گَاّی اص پضضه هقتواذ   ِدس هَاسد هشثَط ثِ ثیوبسی حبد، ثب اسای دُ سٍص هشخػیاستفبدُ اص  :2تبصره هجٌای ثاش لاضٍم     ،هذسسا

 پزیش است. اهىبى ،وشهشخػی هست استفبدُ اص

 ًجبیاذ حاذاوثش اص   ًیوسبلّبی ٍی دس عَل  ، سمف غیجت21ٍ 20ّبی هٌذسج دس هَاد  دس غَست استفبدُ علجِ اص غیجت :3تبصره

 ضَد. پٌح ضبًضدّن ثیطتش

دس لجال،   ًیوسابل دس  16ٍ دس غَست داسا ثَدى حذالل هقاذل   ًیوسبلغشفبً دس یه  تَاًذ هی دس عَل دٍساى تحػیل علجِ (22هاده

هذسساِ  هَاسد خبظ هبًٌذ: ثیوبسی هستوش )ثب گَاّی پضضه هجٌی ثش لضٍم استشاحت هتَالی  ٍ یب اًتمبل هَلت ثِ ضْشستبًی وِ فبلاذ  

 ، ثذٍى حضَس دس والس دس اهتحبًبت ٍاحذّبی اخز ضذُ ضشوت وٌذ.     هذسسِثب هَافمت تحت پَضص ثبضذ؛ 

ثبضذ؛ اص ضشط هقاذل ًیوسابل    تحت پَضص اًتمبل یبفتِ هذسسِیلی، ثِ ضْشستبى فبلذ سبل تحػ ای وِ دس آخشیي ًین علجِتبصره: 

 .لجل، هقبف است
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  فصـل ششن: ارسشیابيفصـل ششن: ارسشیابي  

ًْبیی آى دسس است وِ ثش اسبس ًتبیح حبغلِ اص اهتحبًبت پبیبى ًیوسبل، هیبى  ُهقیبس اسصضیبثی تحػیلی دس ّش دسس، ًوش (23هاده

 گشدد.ّبی والسی ٍ اهتحبًبت ضفبّی هحبسجِ ٍ ثِ غَست فذدی ثیي غفش تب ثیست هٌؾَس هیًیوسبل، تحمیك، وبس فولی، فقبلیت

 گشدد. اثالك هیهشوض، هقبًٍت آهَصش  تَسظ، اسصضیبثی دسٍسدستَسالقول  تبصره:

غای، الضاهای   ّبی اثال ٍ ّوچٌیي اهتحبًبت هدذد، ثش اسبس دستَسالقولدس ّش ًیوسبل اهتحبًبت دسٍس اسائِ ضذُ  ثشگضاسی (24هاده

 است.

اهتحبى آى دسس ثشگضاس ًخَاّذ ضذ  ؛ثبضذ خلسِ ثِ اصای ّش ٍاحذ 13ووتش اص  ،اگش تقذاد ثشگضاسی سبفبت یه هبدُ دسسی (25هاده

 ضَد. هیٍ ثِ غَست دسس ًبتوبم افالم 

 است. 12سبیش دسٍس ٍ دس  14پبیبًی،  تحمیكلجَلی دس  ًوشُ (26هاده

ٍ یب دس اهتحبى آى دسس، غیجت هَخاِ داضاتِ ثبضاذ؛     ثبضذ 12تب ووتش اص  10بیی علجِ دس دسسی ًْ ُدس غَستی وِ ًوش: 1تبصره

چِ تب هَفذ همشس هَفك ثِ وست ًوشُ لجَلی ًطَد، ثبیاذ  ٍ چٌبى ضشوت وٌذاهتحبى هدذد  دستَاًذ تب پبیبى ضْشیَس ّوبى سبل  هی

 هدذداً دس والس آى دسس ضشوت ًوبیذ.

ثبیذ دٍثابسُ   یب دس اهتحبى آى دسس غیجت غیشهَخِ داضتِ ثبضذ؛ ثبضذ، 10ًْبیی ٍی دس دسسی ووتش اص  ای وِ ًوشُعلجِ :2تبصره

 دس والس آى دسس ضشوت وٌذ.

 ضَد.بجت هی لجِعِ دس وبسًبها  سدیافن اص لجَلی ٍ ا ًوشات ِ دس پبیبى ّش ًیوسبل، ولی( 27هاده

وبسًبهِ  ثشای ولیِ عالة اثالغی هقبًٍت آهَصضی هشوض،  ثٌذی بس خذٍل صهبىثش اسسبل،  هذسسِ هلضم است دس پبیبى ّش ًین (28هاده

 غبدس ًوبیذ.تحػیلی 

تغییاش  هشوض،  هَافمت ٍ هذسسِتأییذ هذیش  ثب، غیشلبثل تغییش ثَدُ ٍ تٌْب دس غَست احشاص اضتجبُ دس وبسًبهِ ًوشُ پس اص بجت (29هاده

 ًوشُ هوىي خَاّذ ثَد. 

دس تقذاد ٍاحاذّبی آى دسس ضاشة ٍ هدواَؿ    ا   سدیافن اص لجَلی ٍ  اًْبیی ّش دسس  ُ هقذل ًیوسبل، ًوش جِثشای هحبس( 31هاده

 ضَد.تمسین هی ا سدیافن اص لجَلی ٍ  ْب ثش تقذاد ول ٍاحذّبی اخز ضذُ احبغل ضشة آً

ى دسس  ضشة  ٍ هدوَؿ حبغال  ، دس تقذاد ٍاحذّبی آاٍلیي ًوشُ سدیولیِ ًوشات لجَلی ٍ  هقذل ول دٍسُ،ِ ثشای هحبسج (31هاده

 ضَد.تمسین هی ا سدیافن اص لجَلی ٍ  اهؤبش دس عَل دٍسُ  ضشة آًْب ثش تقذاد ول ٍاحذّبی

همغـ فوَهی ٍیژُ داسًذگبى  دس علجِ ٍ اٍلیي سبل تحػیلهمغـ فوَهی ٍیژُ داسًذگبى دیملن، دس اٍلیي ًیوسبل تحػیل علجِ (32هاده

وسات  سا اخاللای، سفتابسی ٍ اًضاجبعی الصم    فلوای،  ّبی  وِ غالحیت  ی ٍی ثَدُ ٍ دس غَستیدٍسُ آصهبیط هذسن سَم ساٌّوبیی، 

 ضَد.  اص اداهِ تحػیل هحشٍم هیًٌوبیذ؛ 

 ضَد. ضَاثظ هشثَط ثِ دٍسُ آصهبیطی، عی دستَسالقول خذاگبًِ اثالك هی تبصره:
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 .استهطشٍط ؛ ثبضذ 14اٍ ووتشاص  ًیوسبلای وِ هقذل علجِ (33هاده

   ًسخِ اصآى سا دسپشًٍذُ تحػایلی ٍی ثبیرابًی   یهدادُ ٍ  ثِ علجِ اعالؿ وتجبًثَدى سا  هَضَؿ هطشٍط است هَؽف هذسسِ تبصهره: 

 ًوبیذ.

ساَم  ٍ علجِ همغـ فواَهی ٍیاژُ داسًاذگبى هاذسن      ًیوسبلدس غَستی وِ چْبس  ،ٍیژُ داسًذگبى دیملن همغـ فوَهی علجِ (34ادهه

گشدد ٍ تحػیل هدذد ٍی، هٌَط ثاِ  تحػیل هحشٍم هی ِاص اداه ؛هتٌبٍة یب هتَالی هطشٍط ضَدل ، دس غَستی وِ پٌح ًیوسبساٌّوبیی

 ّبی اثالغی خَاّذ ثَد.  عی هشاحل پزیشش، ثش اسبس دستَسالقول

 علجِغفش است ٍ ُ ًوش دس حىن، دس خلسِ اهتحبى اهتحبًی ثشگٍِ یب فذم تحَیل  ًیوسبلغیجت غیشهَخِ دس اهتحبى پبیبى  (35هاده

 وِ غیجت علجِ دس اهتحبى پبیبى ًیوسبل هَخاِ تطاخیع دادُ ضاَد؛    . دس غَستیهلضم ثِ ضشوت هدذد دس والس آى دسس خَاّذ ثَد

 ثقذ ضشوت وٌذ.ًَثت تَاًذ حذاوثش تب پبیبى ضْشیَس ّوبى سبل، دس اهتحبى  هیعلجِ ضَد ٍ  ًوشُ غفش هٌؾَس ًوی

 ضَد. ت حزف آى دسس هیّش حبل، هَخغیجت دس اهتحبًبت هدذد دس  :1تبصره

افالم ضَد ٍ دس غَست  هذسسِّش گًَِ فزس خْت ضشوت دس اهتحبًبت، لجالً ثبیذ ثِ غَست سسوی ثِ هقبًٍت آهَصضی : 2تبصره

ثب هشاخقِ ثِ هقبًٍت آهَصضی ًسجت ثِ هَخِ وشدى غیجات خاَد     علجِ ثبیذ دس اٍلیي فشغت،  فذم اهىبى ّوبٌّری ٍ اخز هدَص،

 الذام وٌذ.

  ،               ًیوسابل ًوشُ پبیبى فمظ ٍ دس غَست هَخِ ثَدى غیجت،  است غفش ًُوش دس حىن ًیوسبلغیجت غیشهَخِ دس اهتحبى هیبى  (36هاده

 ضَد.  ثشای آى دسس بجت ٍ هحبسجِ هی

 است. هذسسِتطخیع هَخِ ثَدى غیجت دس اهتحبى، ثِ فْذُ ضَسای  (37هاده

 ضَد. ًبهِ اًضجبعی ثشخَسد هی فبد آییيًوشُ غفش است ٍ ثب هتخلف، عجك هبجت اهتحبى هَخت  ِتملت دس خلس (38هاده

تَاًذ ساِ  الصم است ولیِ اٍساق اهتحبًی تب اتوبم دٍسُ تحػیل ٍ غذٍس هذسن تحػیلی دس هذسسِ ثبیربًی ضَد. هذسسِ هی (39هاده

 ًوبیذ.التحػیالى، اٍساق اهتحبًی سا اهحبء  هبُ پس اص افغبی هذسن تحػیلی ثِ فبسك

 است.ییذیِ اص ٍی أعلجِ هٌفػل اص تحػیل، هٌَط ثِ اسائِ سیض ًوشات ٍ اخز ت اهتحبًی اهحبء اٍساق تبصره:

  ساسی و تطبیق نوزاتساسی و تطبیق نوزات  فصـل هفتن: هعادلفصـل هفتن: هعادل  

هػاَة   تغجیك دسٍس گزساًذُ ضذُ عالة ثبصپزیشی ضذُ اص هذاسس تبثقِ ٍ عالة الحبلی، ثش اسبس دساتَسالقول اثالغای  ( 41هاده

 پزیشد. آهَصش هشوض، اًدبم هی ضَسای

دس غَست تغجیاك ٍاحاذ ٍ هغبثمات     ؛داضتِ ثبضذ ّبی سسوی وطَس دس غَستی وِ علجِ، سبثمِ تحػیل دس یىی اص داًطربُ (41هاده

فماِ ٍاغاَل،   ادثیبت فشة، هٌغك ٍ فلسفِ، فمبیاذ،  » غیش فٌبٍیي ، دس14ّب ٍ داسا ثَدى حذالل ًوشُ  حذالل ّطتبد دسغذی سشفػل

اسات دس  ٍلای هلاضم    اص حضَس دس واالس هقابف گشدیاذُ   غشفبً  علجِضَد ٍ دس فٌبٍیي فَق،  ًوشات ٍی پزیشفتِ هی« ٍ تدَیذلشآى 
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  اهتحبًبت آى دسٍس ضشوت ًوبیذ.

 گشدد. ، ٍلی دس هقذل ول لحبػ هیجَدًُوشات تغجیمی، دس هقذل ًیوسبل علجِ هؤبش ً (42هاده

 ، یه ًیوسبل اص هذت هدبص تحػیل علجِ، وبستِ خَاّذ ضذ.  ٍاحذ پزیشفتِ ضذُ 20ثِ اصای ّش  (43هاده

  فصـل هشتن: هزخصيفصـل هشتن: هزخصي  

ٍلات   دس دٍسُ توابم  ٍ ّبی دیملن دٍ ًیوسابل  دٍسُ توبم ٍلت ٍیژُ ٍسٍدیدس  هَافمت هذسسِ، ثبسمف هشخػی هدبص علجِ  (44هاده

 سِ ًیوسبل است.  ٍ دس دٍسُ پبسُ ٍلت، سَم ساٌّوبییّبی  ٍسٍدیٍیژُ 

دس ضاَد.   هذسسِ، هَافمت های ضَسای ٍ تطخیع  غشفبً دس غَست ضشٍستاٍل،  ًیوسبلاص هشخػی دس علجِ استفبدُ  ثب تبصره:

  ضَد. اٍلیي ًیوسبل ثقذ ثِ فٌَاى ًیوسبل آصهبیطی ٍی هحسَة هی ایي غَست

ٍ  اا  ثاذٍى اهتحابى   ػای هشخ ًیوسبل، ثِ اصای ّش صایوبى، اص دٍ 44ذ؛ فالٍُ ثش هشخػی هٌذسج دس هبدُ تَاً لجِ هیع (45هاده ى ثاذ

 .ذاستفبدُ ًوبیاحتسبة دس سٌَات ا 

 .اص ایي هشخػی سا لجل اص صایوبى استفبدُ ًوبیذ ًیوسبلیه  تَاًذ هیعلجِ :  1تبصره

 ادس غَست تطخیع ٍ دستَس پضضه هقبلح، هجٌی ثش استشاحت هغلك دس عَل دٍسُ ثبسداسی، یه ًیوسابل هشخػای     : 2تبصره

 ضَد.  ثِ هشخػی هٌذسج دس ایي هبدُ اضبفِ هی هٌؾَس استفبدُ دس دٍساى ثبسداسی ا ثِ ا ثذٍى احتسبة دس سٌَات

 گشدد. ی ثب تدَیض پضضه هقبلح، تقییي هیدس هَاسد سمظ خٌیي، هیضاى هشخػ :3تبصره

، یاه ًیوسابل   تَاًذ ثِ خبی استفبدُ اص یه ًیوسبل هشخػی ثذٍى اهتحبى هی ،ثبسداسی یب پس اص صایوبى ٍسُعلجِ دس د :4تبصره

 ّبی غیشحضَسی ضذُ ٍ دسٍس خَد سا دس آى هشوض ثرزساًذ.  هْوبى هشوض آهَصش

علجِ ثبیذ تمبضبی هشخػی خَد سا ثِ غَست وتجی تب دٍ ّفتِ لجل اص ضشٍؿ ّش ًیوسبل ثِ هقبًٍت آهَصش هذسسِ تسالین   (46هاده

 پبساخرَیی  فذم ب، هَافمت یب فذم هَافمت خَد سا افالم وٌذ.وٌذ ٍ هذسسِ ًیض، هَؽف است حذ اوثش تب یه ّفتِ ثقذ اص دسیبفت تمبض

 هَافمت ثب هشخػی ٍی خَاّذ ثَد. ِدس صهبى همشس ثِ دسخَاست علجِ،  ثِ هٌضلهذسسِ 

  : انتقال: انتقالنهننهنفصل فصل   

 دٍسُ ، ثقاذ اص گزساًاذى  دیرش تحت پَضصِ تحت پَضص ثِ هذسس هذسسِاًتمبل ثِ هقٌبی تغییش هحل تحػیل علجِ اص یه  (47هاده

 .استآصهبیطی 

 فشاّن ًجبضذ.اص عشیك هْوبى ضذى، اهىبى اداهِ تحػیل علجِ ضَد وِ  اًتمبلی دس غَستی اًدبم هی:  تبصره

تحػیل، اص یه هذسسِ ثِ هذسسِ دیرش دس ّوبى ضْش ثب هَافمات هاذاسس هجاذأ ٍ همػاذ،      ِاًتمبل علجِ داسای ضشایظ اداه (48هاده

، دس سبل ٍسٍدی هشثَط ووتاش ًجبضاذ؛ غاَست    همػذ پزیشفتِ ضذُ دس هذسسِ اهتیبص آخشیي فشداٍ اص  پزیششهطشٍط ثِ ایٌىِ اهتیبص 
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 پزیشد. هی

تَاًٌاذ ثاذٍى دس ًؾاش     ، هیفلویِ ثب هذسسِ هحل سىًَت علجِفبغلِ ٍ همػذ ثب لحبػ   هذیشاى هذاسس هجذأضْشّب  دس والىتبصره: 

 ثب دسخَاست علجِ هَافمت ًوبیٌذ. پزیشش،گشفتي اهتیبص 

اًتمبل علجِ ٍاخذ ضشایظ اداهِ تحػیل اص ضْشی ثِ ضْش دیرش، دس غَست اًتمبل خبًَادُ هتمبضی، ثذٍى دس ًؾش گشفتي اهتیبص  (49ادهه

 ضَد. اًدبم هیپزیشش 

 ا  حسات هاَسد   ا  هتمبضی اًتمبل ثبیذ دسخَاست خَد سا ثب روش دلیل ثِ غَست وتجی ٍ ثِ ّوشاُ سضبیتٌبهِ پذس یاب ّوساش   (51هاده

 هجذأ تسلین وٌذ.ِ ل سِ ّفتِ لجل اص ضشٍؿ ًیوسبل تحػیلی، ثِ هذسسحذال

سا ثشسسی ٍ هَافمت خَد سا ثِ هذسساِ همػاذ افاالم     لجِهذسسِ هجذأ هَؽف است حذاوثش ؽشف یه ّفتِ تمبضبی اًتمبل ع (51هاده

 .ًؾش خَد سا ثِ هذسسِ هجذأ افالم ًوبیذ ،آى اصًوبیذ ٍ هذسسِ همػذ، هىلف است یه ّفتِ پس 

هشثاَط،   ّابی  وبسثشي)افن اص سَاثك پزیشضی، اٍساق اهتحبًی، ٍی ، ولیِ هذاسن تحػیلیعلجِ دس غَست هَافمت ثب اًتمبل (52هاده

ثب حفؼ سَاثك تحػیلی دس هذسسِ هجذأ، ٍ ا  ثِ غَست هحشهبًِا  تقییي ٍضقیت سفتبسی  ، ثِ ّوشاُپشًٍذُ پژٍّطی، پشًٍذُ فشٌّری

 شدد.گثِ هذسسِ همػذ اسسبل هی

  : ههواى: ههواىدهندهنفصل فصل   

هْوبًی، ثِ هقٌبی تغییش هَلت هحل تحػیل علجِ اص یه هذسسِ تحت پَضاص ثاِ هذسساِ دیراش، ثقاذ اص گزساًاذى دٍسُ        (53هاده

 آصهبیطی  است. 

ّابی دیاملن،    ٍیاژُ ٍسٍدی  دس همغـ فواَهی ٍ  ًیوسبلحذاوثش سِ ّبی سَم ساٌّوبیی،  دس همغـ فوَهی ٍیژُ ٍسٍدی علجِ (54هاده

 د. فمت هذاسس هجذأ ٍ همػذ، هْوبى ضَذ دس غَست ضشٍست ٍ ثب هَاتَاً ًیوسبل هیوثش دٍ حذا

  پزیش است. اهىبى  هْوبًی علجِ اص یه ضْش ثِ ضْش دیرش، غشفبً دس غَست اًتمبل خبًَادُ ٍ ثب سضبیت وتجی پذس یب ّوسش، (55هاده

ّبی اًتخابثی دس یاه ًیوسابل تحػایلی، ثاب هَافمات        ؿ دسسهْوبى ضذى علجِ ثشای گزساًذى یه یب چٌذ دسس اص هدوَ (56هاده

 هجذأ ٍ همػذ ثالهبًـ است.اسس هذ

 ثِ هیضاى یه چْبسم ول ٍاحذّبی دسسی، هْوبى ضَد. حذاوثشدس عَل دٍساى تحػیل، تَاًذ  هی لجِع (57هاده

ِ لجل اص ضشٍؿ ًیوسبل تحػایلی، ثاِ   هتمبضی هْوبًی، ثبیذ دسخَاست خَد سا ثب روش دلیل ثِ غَست وتجی، حذالل سِ ّفت (58هاده

 هذسسِ هجذأ تسلین وٌذ.

تَاًذ یه یب چٌذ هَسد اص اهتحبًبت پبیبى ًیوسبل خَد سا  علجِ دس غَست ضشٍست ا ثب هَافمت هذاسس هجذأ ٍ همػذ ا هی   (59هاده

 دس هذسسِ همػذ، اهتحبى ثذّذ.

سا ثشسسی ٍ هَافمت خَد سا ثِ هذسسِ همػذ افاالم  لجِ ی عهذسسِ هجذأ هَؽف است حذاوثش ؽشف یه ّفتِ تمبضبی هْوبً (61هاده
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 ًوبیذ. هذسسِ همػذ، هىلف است یه ّفتِ پس اص آى ًؾش خَد سا ثِ هذسسِ هجذأ افالم ًوبیذ.

تحػیلی ٍی،              سا خْت بجت دس پشًٍذُهْوبى ٍ فشٌّری علجِ ی هَصضی، پژٍّطآهذسسِ همػذ هَؽف است گضاسش ٍضقیت ( 61هاده

 ، ثِ هذسسِ هجذأ اسسبل وٌذ. ًیوسبلپبیبى ّش  دس

دس هاذاسس تحات    ثِ فٌَاى هْوبىخشاسبى،  هشوض هذیشیتٍ لن « س»الضّشا دسخَاست عالة تحت پَضص خبهقِپزیشش  (62هاده 

  است.ٍ ثبلقىس، غشفبً ثب ّوبٌّری ٍ هَافمت هشوض هدبص  پَضص هشوض

  تحصیلتحصیل  و دورهو دوره  فصل یاسدهن: تغییز شیوهفصل یاسدهن: تغییز شیوه  

حضاَسی ٍ   خَد سا اص حضَسی ثِ ًیوِ ، فمظ یىجبس، ضیَُ تحػیلتَاًذ ثب هَافمت ضَسای هذسسِ هی علجِ دس عَل تحػیل (63هاده

 ضَد. ای اثالك هی تغییش دّذ. ضشائظ ٍ ضَاثظ تغییش ضیَُ تحػیلی عالة، عی دستَسالقول خذاگبًٍِلت ٍ ثبلقىس  ٍلت ثِ پبسُ اص توبم

  تحصیلتحصیل  و تزکو تزکدهن: انصزاف دهن: انصزاف دواسدواسفصل فصل   

 ضَد: اًػشاف اص تحػیل علجِ، ثب ضشائظ ریل پزیشفتِ هی( 64هاده

  علجِ دسخَاست خَد سا وتجبً ثِ هذسسِ تسلین وٌذ. الف(

 ضَسای هذسسِ، هَافمت خَد سا ثب اًػشاف، ثِ علجِ اثالك ًوبیذ.  (ب

                ای هذسساِ دسثابسُ  ایاي دسخَاسات     تب لجل اص آغبص ًیوسبل تحػیلی ثقذ تمبضبی خَد سا پس ثریشد، ضاَس  علجِچِ چٌبى (65هاده

 وٌذ. گیشی هیتػوین

ّابی ٍی هحبساجِ   هذت فذم حضاَس علجاِ خاضٍ غیجات    ثب ثشگطت علجِ اًػشافی، ضَسای هذسسِ،  هَافمتدس غَست  تبصره:

ضَد ٍ دس جِ هیفذم حضَس ٍی ثیطتش اص حذ هدبص غیجت ثبضذ، آى ًیوسبل خضٍ هشخػی تحػیلی ٍی هحبس چِگشدد ٍ چٌبى یه

   ضَد. هیدس سٌَات تحػیلی علجِ هحبسجِ  ًیوسبلغَست ًذاضتي هشخػی، آى 

اص اداهِ تحػیل ّبی آهَصضی ضشوت ًىٌذ؛ اًػشافی تلمی ضذُ ٍ  هبُ، دس فقبلیت ثیص اص یه ،هذسسِ ای وِ ثذٍى اعالؿعلجِ (66هاده

 ضَد. هیهحشٍم 

دس غَست هَخِ ثَدى فزس ثب تطخیع ضَسای قذ، دسخَاست اداهِ تحػیل ًوبیذ؛ ث ًیوسبلچٌبًچِ علجِ تب لجل اص آغبص  تبصره:

دس ساٌَات   ًیوسابل ضاَد ٍ دس غاَست ًذاضاتي هشخػای، آى     ، آى ًیوسبل ًیض خضٍ هشخػی تحػیلی ٍی هحسَة هیهذسسِ

 تحػیلی علجِ هحبسجِ خَاّذ ضذ. 

ّابی اثالغای هوىاي     پزیشش ٍ ثش اسبس دساتَسالقول  ، ثب عی هشاحلتحػیل هدذد علجِدس غَست لغقی ضذى اًػشاف،  (67هاده

 است. 
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  فصل سیشدهن: تحقیق پایانيفصل سیشدهن: تحقیق پایاني  

 . است ًبهِ ّبی هشثَط سبس ضَاثظ ٍ آییيثشا پبیبًی ضم ثِ اسائِ تحمیكدس همغـ فوَهی، هلجِ لع (68هاده

  دهن: فزاغت اس تحصیلدهن: فزاغت اس تحصیلچهارچهارفصل فصل   

ٍ وست حذالل هقاذل   فلوی ٍ هْبستیسفتبسی، اخاللی، ّبی الصم  احشاص غالحیت پس اص ،فوَهیهمغـ التحػیالى  ثِ فبسك( 69هاده

 گشدد. سغح دٍ افغب هیتحػیلی  دس ول دٍسُ، هذسن  14

تَاًذ دس عَل سٌَات هدبص تحػیل، ًسجت ثِ  هی؛ ثبضذ 14چٌبًچِ هقذل ول علجِ، پس اص گزساًذى ولیِ دسٍس، ووتش اص  تبصهره: 

ثِ اًتخبة خَد ٍ تأییذ ضَسای هذسساِ الاذام وٌاذ ٍ دس     ًیوسبلٍاحذ دسسی دس 20ش هقذل ثب اهتحبى هدذد، حذاوث خجشاى ووجَد

وِ ثیطتش اص ًوشُ لجلی ثبضذ؛ دس وبسًبهِ ٍی بجت ٍ ًوشُ لجَلی سبثك، حزف خَاّذ  ایي غَست، ًتیدِ اهتحبًبت هدذد دس غَستی

 ضذ. 

 478فوَهی ثشای آًبى ٍخاَد ًاذاسد ٍ هغابثك ثاب هػاَثِ       ـهمغهشوض هی تَاًذ ثِ عالثی وِ اهىبى اداهِ تحػیل تب پبیبى  (71هاده

فىاشی ٍ    ّابی اخاللای،   اًذ؛ پس اص احشاص غاالحیت  گزساًذُ 14حذالل ثب هقذل ّبی فلویِ، دسٍس سغح یه سا  فبلی حَصُ  ضَسای

 غح یه افغبء ًوبیذ. سسفتبسی، هذسن فلوی 

وویسیًَی هشوت اص هقبٍى آهَصش، ًوبیٌاذُ هاذیش، ًوبیٌاذُ      ،الزوش هشخـ تطخیع فذم اهىبى اداهِ تحػیل عالة فَق :1تبصره

 ّبی فلویِ خَاّشاى خَاّذ ثَد. حَصُ  تشثیتی ٍ هذیش آهَصش فوَهی)دثیش وویسیَى  هشوض هذیشیتا  فشٌّری هقبٍى

 ا ثاَدى ضاشائظ  اًذ؛ الصم است فاالٍُ ثاش داس   ، تحػیل ًوَدُّبی سَم ساٌّوبیی ٍسٍدیٍیژُ  ،عالثی وِ دس دٍسُ فوَهی :2تبصره

 ایي دٍسُ سا ًیض ثرزساًٌذ. الزوش، دسٍس اختػبغی فَق

 است.ٍی تبسیخ فشاغت اص تحػیل علجِ، تبسیخ وست آخشیي ًوشُ لجَلی  (71هاده

  خاصخاصاهوراهورهن: هن: ددپانشپانشفصل فصل   

ُ وویسایَى  ًبهِ ًسجت ثِ آى سبوت است ٍ یب هَاسد ضشٍسی ٍ یب اضاغشاسی ثاِ فْاذ    گیشی دس هَاسدی وِ ایي آییي تػوین (72هاده

 است. اهَسخبظ 

  ضَد. اثالك هیای  ًبهِ خذاگبًِ ضَاثظ ٍ همشسات هشثَط ثِ وویسیَى اهَس خبظ دس آییي  تبصره:

ِ ٍ  گشدیاذ ضاَسای آهاَصش هشواض تػاَیت     دس  1393/ 17/09تبسیخ تجػشُ دس  38هبدُ ٍ  72ًبهِ ضبهل  ایي آییي تأییاذ هاذیش    ثا

یش ثاب  ًبهِ آهَصضی لجلی ٍ  ولیِ ضَاثظ هغاب  ٍ آییي االخشاست الصم ،اص تبسیخ اثالك ِ آهَصضیًبه سسیذ. آییي ّبی فلویِ خَاّشاى حَصُ

 .                                                        گشدد  ى هلغی هیآ


