جّٛٙضي اؼالِي ايطاْ
ٚظاضت ثٙساـت ،زضِبْ  ٚآِٛظؾ پعـىي
ـٛضاي ػبٌي ثطٔبِٗضيعي ػٍ َٛپعـىي

آئيه وامً اجرايي كميسيُن مُارد خاص داوشگاٌٍا /داوشكديٌاي علُم پسشكي َ خدمات بٍداشتي
درماوي

ِمٛة ثيؽت ٘ ٚفتّيٓ جٍؽٗ ـٛضايؼبٌي ثطٔبِٗضيعي ػٍ َٛپعـىي ِٛضخ 1334/4/25

آئيٓٔبِٗ اجطايي وّيؽيِٛ ْٛاضز ذبق زأفگب٘ٙب /زأفىسٖ ٘بي ػٍ َٛپعـىي  ٚذسِبت ثٙساـتي زضِبٔي زض 13
ِبزٖ  11 ٚتجمطٖ زض ثيؽت ٘ ٚفتّيٓ جٍؽٗ ـٛضايؼبٌي ثطٔبِٗضيعي ػٍ َٛپعـىي ِٛضخ ِ 1334/4/25ططح ـس ٚ
ثب اوثطيت آضاء ثٗ تمٛيت ضؼيس.

ِمٛثٗ ثيؽت ٘ ٚفتّيٓ جٍؽٗ ـٛاضيؼبٌي ثطٔبِٗضيعي ػٍ َٛپعـىي زض ذمٛق آئيٓٔبِٗ اجطايي وّيؽيْٛ
ِٛاضز ذبق زأفگب٘ٙب /زأفىسٖ ٘بي ػٍ َٛپعـىي  ٚذسِبت ثٙساـتي زضِبٔي اظ تبضيد اثالؽ جٙت وٍيٗ
زأفجٛيبْ ِفّٛي ايٓ آئيٓٔبِٗ لطف ٔظط اظ ؼبي ٚضٚز ثٗ زأفگبٖ الظَ االجطا ِيثبـس  ٚثب اثالؽ آْ وٍيٗ
اذتيبضات تفٛيه ـسٖ لجٍي ِ ٚمطضات ِغبيط ثب آْ ٍِغي ِيثبـس.

مُرد تاييد است
دكتر محمدرضا صبري
دبير شُرايعالي بروامًريسي علُم پسشكي

ِمٛثٗ ثيؽت ٘ ٚفتّيٓ جٍؽٗ ـٛضايؼبٌي ثطٔبِٗضيعي ػٍ َٛپعـىي ِٛضخ  34/4/25زضذمٛق آئيٓٔبِٗ اجطايي
وّيؽيِٛ ْٛاضز ذبق زأفگب٘ٙب /زأفىسٖ٘بي ػٍ َٛپعـىي  ٚذسِبت ثٙساـتي زضِبٔي ِٛضزتبييس اؼت .جٙت
اجطا اثالؽ ـٛز.
دكتر مسعُد پسشكيان
َزير بٍداشت ،درمان َ آمُزش پسشكي
َ رئيس شُرايعالي بروامًريسي علُم پسشكي

آئيهوامً اجرايي كميسيُن مُارد خاص داوشگاٌٍا /داوشكديٌاي علُم پسشكي َ خدمات بٍداشتي
درماوي

وّيؽيِٛ ْٛاضز ذبق وٗ اظ ايٓ پػ زض ايٓ آئيٓٔبِٗ ثٗ اذتمبض وّيؽئ ْٛبِيسٖ ِيـٛز زضزأفگب٘ٙب /
زأفىسٖ٘بي ػٍ َٛپعـىي ٚذسِبت ثٙساـتتي زضِبٔي تفىيً ِيـٛز تب ثب ضػبيت وبًِ ِفبز ايٓ آئيٓٔبِٗ ثٗ
ٚوؼيت تحميٍي زأفجٛيبٔي وٗ ِٛضز ذبق تفريك زازٖ ِيـٔٛس ضؼيسگي  ٚضاي ٔٙبيي لبزض ّٔبيٕس.

مادي  -1تعريف مُارد خاص :
ِٛاضز ذبق ثٗ ٚوؼيت زأفجٛيبٔي گفتٗ ِيـٛز وٗ جطيبْ تحميً آٔبْ ثٗ ذبيط ػٍٍي وٗ زض تحميالتفبْ ِٛثط
ثٛزٖ ثب ِفىً ِٛاجٗ گطزيسٖ  ٚحً آْ ثب ِمطضات  ٚآئيٓٔبِٗ٘بي آِٛظـي ِٛجٛز ِّىٓ ّٔيثبـس.
مادي  -2اختيارات كميسيُن:
وّيؽيِ ْٛؽبئً آِٛظؾ ِطثٛي ثٗ زأفجٛيبْ ـبغً ثٗ تحميً  ،زض حبي اذطاج ،اذطاجي٘ب  ٚزأفجٛيبٔي وٗ ثٕب
ثٗ زالئٍي غيجت ِٛجٗ زاضٔس ضا ثمٛضت ِٛضزي ثطضؼي ِيوٕس  ٚزض چبضچٛة اذتيبضات ايٓ آئيٓٔبِٗ تمّيُگيطي  ٚثب
ضػبيت الٛي ظيط ضاي ذٛز ضا لبزض ِئّبيٕس.

·

·

حفظ ويفيت آِٛظـي  ٚوّيت ِحتٛاي وً زض يه ضـتٗ تحميٍي

·

حفظ حسالً ٚاحس زضؼي ِمطض ِ ٚيبٔگيٓ وً الظَ ثطاي فطاغت اظ تحميً

حفظ حسالً ِيبٔگيٓ وً الظَ زض پبيبْ ٘ط يه اظ ِطاحً آِٛظـي زٚضٖ٘بي زوتطي پعـىي ػِّٛي(پعـىي ،
زٔسأپعـىي  ٚزاضٚؼبظي )
·

حفظ حسالً ّٔطٖ لجٌٛي زض ٘ط زضغ

·

ػسَ تغييط ِمطغ تحميٍي اظ پبييٓ ثٗ ثبالتط

·

ػسَ ٚوغ ِمطضات ٚآئيٓٔبِٗ٘بي جسيس  ٚيب تغييط آٔٙب

تجمطٖ : 1حساوثط ظِبْ لبثً ثطضؼي ثطاي ضؼيسگي ثٗ پطٔٚسٖ زأفجٛيبْ اذطاجي  ٚوؽبٔي وٗ ثٕب ثٗ زاليٍي غيجت
ِٛجٗ زاضٔس يىؽبي ثؼس اظاذطاج ِيثبـس زض ِٛاضزي وٗ زأفج ٛثساليٍي وبِال ً ذبضج اظ اذتيبض ٚاضازٖ ذٛز (ِثً تطن
تحميً ٔبـي اظ لسٚض احىبَ لىبيي) ثيؿ اظ يه ؼبي اظ تحميً ثسٚض ِبٔسٖ اؼت  ،تمّيُگيطي ثطاي ثبظگفت ثٗ
تحميً زأفج ٛزض اذتيبض وّيؽي ْٛذٛا٘س ثٛز.

تجمطٖ :2حساوثط تؼساز زفؼبت ِجبظ ـطوت زض اِتحبٔبت جبِغ ػٍَٛپبيٗ زٚضٖ٘بي زوتطي ػِّٛي (پعـىي،
زٔسأپعـىي  ،زاضٚؼبظي)  ٚجبِغ پيؿ وبضٚضظي زٚضٖ زوتطي ػِّٛي پعـىي ِطبثك ثب آئيٓٔبِٗ٘بي آِٛظـي
ِطثٛيٗ ثٛزٖ  ٚلبثً تغييط ّٔيثبـس.
مادي  -3اعطاي فرصت ارفاقي
اػطبي فطلت اضفبلي ثٗ زأفجٛيبٔيىٗ ثب ضػبيت آئيٓٔبِٗ٘بي آِٛظـي زٚضٖ٘بي وبضزأي ،وبضـٕبؼي پيٛؼتٗ ٚ
ٔبپيٛؼتٗ  ،زوتطي ػِّٛي (پعـىي ،زٔسأپعـىي  ٚزاضٚؼبظي ) ِمٛة ـٛضايؼبٌي ثطٔبِٗضيعي ػٍ َٛپعـىي ثٗ
زٌيً ِفطٚيي زض ِؼطن اذطاج لطاض گطفتٗأس ثفطي آٔىٗ ِيبٔگيٓ وً آٔٙب زض زٚضٖ وبضزأي  ٚوبضـٕبؼي پيٛؼتٗ ٚ
وبضـٕبؼي ٔبپيٛؼتٗ وّتط اظ  ٚ 10زوتطي ػِّٛي (پعـىي ،زٔسأپعـىي ٚ ،زاضٚؼبظي) وّتط اظ ٔ 12جبـس ٚ
ؼٕٛات تحميٍي الظَ جٙت ازاِٗ زٚضٖ ضا زاـتٗ ثبـٕس.
تجمطٖ  :1زٚضٖ وبضـٕبؼي اضـس  ٚزٚضٖ زوتطي ترممي  Ph.Dـبًِ فطلت اضفبلي ّٔيثبـس.
تجمطٖ  :2ـطي ِيبٔگيٓ وً  12ثطاي زٚضٖ٘بي زوتطي ػِّٛي ـبًِ زأفجٛيبْ ٚضٚزي ِٙطِبٖ  31ثٗ ثؼس اؼت ٚ
جٙت زأفجٛيبْ ٚضٚزي لجً اظ ِٙطِبٖ  31حسالً ِيبٔگيٓ وً ِ 10يثبـس.
تجمطٖ  :3زأفجٔ ٛجبيس پػ اظ فطلت اضفبلي زض ٘يچ ٔيّؽبٌي ِفطٚي ـٛز  ،حتي اگط تؼساز ٚاحس٘ب زض آْ
ٔيّؽبي ٘ب وّتط اظ حسٔمبة تؼييٓ ـسٖ تٛؼً ـٛضايؼبٌي ثطٔبِٗضيعي ػٍ َٛپعـىي ثبـس زض ػيٓ حبي پطٔٚسٖ
زأفجٛيبْ وبضـٕبؼي پيٛؼتٗ  ٚزوتطي ػِّٛي وٗ يه ثبض اظ فطلت اضفبلي اؼتفبزٖ ّٔٛزٖأس ٌٚيىٓ ؼٕٛات
تحميٍي آٔٙب جٙت ازاِٗ زٚضٖ ثٗ پبيبْ ٔطؼيسٖ اؼت ،زض لٛضتي وٗ زاضاي ـطايً ذبق ثفطح شيً ثبـٕس لبثً
يطح ِجسز زض وّيؽي ٚ ْٛاػطبي حساوثط يه فطلت اضفبلي زيگط ِيثبـس:
·

زأفجٛيبْ زٚضٖ٘بي وبضـٕبؼي پيٛؼتٗ حسالً ٚ 120احس اظ ٚاحس٘بي زٚضٖ ِطثٛيٗ ضا ثب ِٛفميت گصضأسٖ

ثبـٕس.
·

زأفجٛيبْ زٚضٖ ٘بي زوتطي ػِّٛي زاضٚؼبظي  ٚزٔسأپعـىي حسالً ٚ 140احس ضا ثب ِٛفميت گصضأسٖ

ثبـٕس.
·

زأفجٛيبْ زٚضٖ زوتط ي ػِّٛي پعـىي حسالً ٚ 110احس ضا ثب ِٛفميت گصضأسٖ ثبـٕس.

مادي  :4اعطاي سىُات تحصيلي
ِٛافمت ثب اػطبي ؼٕٛات تحميٍي تب يه ّٔيؽبي ثطاي زأفجٛيبْ زٚضٖ٘بي وبضزأي  ٚوبضـٕبؼي ٔبپيٛؼتٗ  ،زٚ
ٔيّؽبي ثطاي زأفجٛيبْ وبضـٕبؼي پيٛؼتٗ  ،زٔ ٚيّؽبي ثطاي زأفجٛيبْ وبضـٕبؼي اضـس ٔبپيٛؼتٗ ،ؼٗ
ٔيّؽبي ثطاي زأفجٛيبْ زٚضٖ زوتطي ترممي ( ٚ )Ph.Dؼٗ ٔيّؽبي ثطاي زأفجٛيبْ زٚضٖ زوتطي ػِّٛي
(پعـىي  ،زٔسأپعـىي  ،زاضٚؼبظي) وٗ ثّست ِجبظ تحميً آٔبْ ثطاثط ِمطضات زض وً زٚضٖ  ٚيب زض يه ِطحٍٗ

تحميٍي اظ زٚضٖ زوتطي ػِّٛي ثٗ پبيبْ ضؼيسٖ  ٚازاِٗ تحميً آٔٙب اظ ٔظط ؼبيط ِمطضات آِٛظـي ِبٔؼي ٔساـتٗ
ثبـس.
تجمطٖ  :1اػطبي ؼٕٛات تحميٍي ػال ٖٚثط فطلتٙبي پيؿثيٕي ٔفسٖ زض آئيٓٔبِٗ آِٛظـي زٚضٖ٘بي ِصوٛض
ِيثبـس.
تجمطٖ : 2زأفجٛيي وٗ ثٗ زٌيً ِفطٚيي اظ فطلت اضفبلي ِٕسضج زض ِبزٖ  ٚ 3تجمطٖ٘بي آْ اؼتفبزٖ ّٔٛزٖ اؼت
 ،تٕٙب زض لٛضتي ِيتٛأس اظ ِفبز ِٕسضج زض ِبزٖ  4ثٙطِٖٕس گطزز وٗ ثٗ ِفىً ؼٕٛات تحميٍي ثطاي زأؿآِٛذتٗ
ـسْ ثطذٛضز ّٔبيس.
تجمطٖ :3زض زٚضٖ ٘بي زوتطي ػِّٛي (پعـىي ،زٔسأپعـىي  ٚزاضٚؼبظي) وٗ زٚضٖ آِٛظـي ثٗ ِطاحً ِرتٍف
تمؽيُ گطزيسٖ اؼت  ،چٕبٔچٗ زأفج ٛزض ٍِٙت ِمطض جٙت ٘طيه اظ ِطاحً زٚضٖ ٔتٛأس آْ ِطحٍٗ ضا ثٗ اتّبَ
ثطؼبٔس ِيتٛأس اظ اػطبي ؼٕٛات تحميٍي ثطذٛضزاض ـٛز زض ٘ط لٛضت حساوثط ِست ؼٕٛات اػطبيي زض وً زٚضٖ
آِٛظـي ٔجبيس اظ ؼٗ ٔيّؽبي تحميٍي ثيفتط ـٛز.
مادي -5
ِٛافمت ثب ثبظگفت ثٗ تحميً زأفجٛيبٔي وٗ ثٗ زاليً ِ ٛجٗ  ٚثب اضائٗ ِسضن ِؽتسي حساوثط ثطاي ِست يىؽبي
تبذيط زض ثجت ٔبَ  ٚأتربة ٚاحس زاـتٗأس ايٓ ِست ثطاي وٍيٗ ِمبيغ يىؽبْ زض ٔظطگطفتٗ ـٛز.
تجمطٖ ِ : 1ست غيجت ايٓ لجيً زأفجٛيبْ  ،جعء ؼٕٛات تحميٍيفبْ ِحؽٛة ّٔيگطزز.
تجمطٖ : 2تبذيط  ٚػسَ ِطاجؼٗ ثطاي ثجت ٔبَٔ ،جبيس زض ثجت ٔبَ اٌٚيٗ ثبـس .
تجمطٖ  :3تمّيُگيطي زض ذمٛق زأفجٛيبْ زٚضٖ زوتطي ػِّٛي پعـىي ٚضٚزي لجً اظ ِٙطِبٖ  1333وٗ وٍيٗ
ٚاحس٘بي آِٛظـي زٚضٖ زوتطي ػِّٛي پعـىي ضا گصضأيسٖأس ٌٚيىٓ زض ؼمف ؼٕٛات ِجبظ تحميً اظ پبيبْٔبِٗ
ذٛز زفبع ّٕٔٛزٖأس ،ثطػٙسٖ وّيؽيِٛ ْٛاضز ذبق زأفگبٖ ِطثٛيٗ ِيثبـس.
مادي -6
ِٛافمت ثب حساوثطِطذمي ثس ْٚاحتؽبة زض ؼٕٛات تحميٍي زأفجٛيبٔي وٗ ثب اضائٗ ِساضن ِؽتسي  ٚتفريك
ـٛضاي پعـىي زأفگبٖ ثٗ ثيّبضي حبز يب ِعِٓ ِجتال گفتٗأس  ٚيه ٔيّؽبي (حساوثطِ 6بٖ ) ثس ْٚاحتؽبة زض
ؼٕٛات تحميٍي ػال ٖٚثطِ 6بٖ ِطذمي ظايّبْ ثٗ ثيّبضي ِجتال ـٔٛس.
تجمطٖ  : 1زض ِٛاضزي وٗ زأفج ٛثٗ ثيّبضي ِعِٓ ضٚأي ِجتال ثبـس ثب تفريك ـٛضاي پعـىي زأفگبٖ ِيتٛأس
حساوثط اظ ز ٚؼبي ِطذمي ثس ْٚاحتؽبة زضؼٕٛات تحميٍي اؼتفبزٖ ّٔبيس.
تجمطٖ  :2زأفجٛيي وٗ ِجتال ثٗ ثيّبضي ِعِٓ اؼت چٕبٔچٗ ثب ضػبيت ِفبز ايٓ ِبزٖ  ٚؼبيط ِٛاز ايٓ آييٓ ٔبِٗ
ٔتٛأس زض ِست پيؿثيٕي ـسٖ ِطبثك ِمطضات ِٕسضج زض آييٓٔبِٗ ٔتٛأس زض ِست پيؿ ثيٕي ـسٖ ِطبثك ِمطضات

ِٕسضج زض آييٓ ٔبِٗ آِٛظـي ِمطغ ِطثٛيٗ فبضؽ اٌتحميً گطزز  ٚيب ثيّبضي ضٚأي ِعِٓ ٚي ػالج ٔگطزز  ٚيب ثيّبضي
جؽّي ِعِٓٚ ،ي ضا اظ ازاِٗ ح ىٛض ِٛثط زض ِحيً آِٛظـي ثبظزاضز ،ثط اؼبغ تفريك ـٛضاي پعـىي زأفگبٖ
ِٚطاجغ شيطثً  ٚزض لٛضت ٌع َٚثب ضاي وّيؽيِٛ ْٛاضز ذبق زأفگبٖ حىُ اذطاج يب تغييط ضـتٗ ٚي ثطاثط ِمطضات
آِٛظـي زٚضٖ ِطثٛيٗ لبزض ذٛا٘سـس.
تجمطٖ :3زض٘ط حبي ِجّٛع ِست ػسَ ِطاجؼٗ (ِٛوٛع ِبزٖ  ٚ ) 5يب ِست ِطذمي ٔبـي اظ ثيّبضي(ِٛوٛع ِبزٖ 6
ٔجبيس اظ زٚؼبي ثيفتط ـٛز).
مادي : 7
ِٛاز  ٚ 6ٚ5ٚ4ٚ3تجمطٖ٘بي آْ ثؼٕٛاْ حساوثط ِؽبػست زض زأفگبٖ تٍمي ِيگطزز.
مادي : 8
تركيب اعضاي كميسيُن مُارد خاص داوشگاي بً شرح ذيل است:
·

ضئيػ زأفگبٖ ثؼٕٛاْ ضئي وّيؽيْٛ

·

ِؼب ْٚآِٛظـي زأفگبٖ (ٔبيتضئيػ)

·

ِؼب ْٚزأفجٛيي ،فطٕ٘گي زأفگبٖ

·

ِسيط اِٛض آِٛظـي  ٚتحميالت تىّيٍي زأفگبٖ ثؼٕٛاْ زثيط وّيؽيْٛ

·

زثيط ؼتبز زأفجٛيبْ ـب٘س  ٚايثبضگط زأفگبٖ

·

ؼٗ ٔفط اظ اػىبي ٘يبت ػٍّي لبحت ٔظط ِ ٚتؼٙس

·

ضئيػ ِطوع ِفبٚضٖ زأفگبٖ

تجمطٖ  :1وّيؽيِ ْٛيتٛأس ػٕس اٌٍع ٚ َٚثٗ تفريك ذٛز اظ ِؽئٌٛيٓ زيگط ِطتجً ثب پطٔٚسٖ زأفج( ٛضئيػ يب
ِؼب ْٚآِٛظـي زأفىسٖ ِطثٛي ثب حك ضاي  ٚاؼتبز ضإّ٘بي زأفج ٛثس ْٚحك ضاي) ثطاي ـطوت زض جٍؽبت
زػٛت ّٔبيس.
ٔجمطٖ  :2وٍيٗ اػىبء ثب حىُ ضيبؼت زأفگبٖ  ٚثٗ ِست  2ؼبي أتربة ِيـٔٛس  .أتربة ؼٗ ٔفط ػى٘ ٛيئت
ػٍّي ثٗ پيفٕٙبز ـٛضاي آِٛظـي زأفگبٖ  ٚحىُ ضيبؼت زأفگبٖ ذٛا٘س ثٛز.
تجمطٖ  :3ثطاي تفىيً جٍؽبت وّيؽي  ْٛحىٛض ز ٚؼ َٛاػىبء وٗ ضئيػ ٔ ٚبيت ضئيػ وّيؽي ْٛجعء حبوطيٓ
ثبـٕس وطٚضي اؼت  ٚضاي ِبف ٛق حسالً ٔ 5فط اظ وً اػىبء جٙت تمٛيت الظَ اؼت.
تجمطٖ  : 4جٍؽبت وّيؽي ْٛزض لٛضت ٚجٛز تمبوب ٘ط ِبٖ يه ثبض  ٚزض لٛضت وطٚضت ثٕب ثٗ زضذٛاؼت ضئيػ يب زثيط
وّيؽي ْٛثمٛضت فٛقاٌؼبزٖ تفىيً ِيـٛز.
تجمطٖ ِ : 5مٛثبت وّيؽي ْٛپػ اظ تبييس ضئيػ يب ٔبيت ضئيػ وّيؽي ْٛالظَاالجطا اؼت.

مادي :9
·

پطٔٚسٖ ثب زؼتٛض ضئيػ زأفگبٖ ػٍ َٛپعـىي يب ِؼب ْٚآِٛظـي زأفگبٖ ثٗ وّيؽي ْٛاضجبع ـٛز

·

ِٛاضزي وٗ پطٔٚسٖ پػ اظيطح زض ـٛضاي آِٛظـي زأفگبٖ /زأفىسٖ ثٗ وّيؽي ْٛاضجبع ِيـٛز.

مادي : 11
ثب تٛجٗ ثٗ حصف وّيؽيِٛ ْٛاضز ذبق ِطوعي زض ٚظاضت ِتجٛع وٍيٗ ِؽبئً ِطثٛي ثٗ وّيؽيِٛ ْٛاضز ذبق ثبيس
زضزأفگب٘ٙب حً  ٚفمً ـٛز .وّيؽيِٛ ْٛاضز ذبق زأفگب٘ٙب ِجبظ ثٗ ٚوغ آئيٓٔبِٗ ِ ٚمطضات جسيس  ٚيبتغييط زض
ِمطضات  ٚآئيٓٔبِٗ٘بي آِٛظـي ٔجٛزٖ  ٚلطفبًٌ اثٙبِبت  ٚؼٛاالت آئيٓٔبِٗاي ضا اظ وّيتٗ تسٚيٓ  ٚتفؽيط وٕٕسٖ
ِمطضات  ٚآئيٓٔبِٗ٘بي آِٛظـي ـٛضايؼبٌي ثطٔبِٗضيعي ػٍ َٛپعـىي ٚظاضت ِتجٛع اؼتؼالَ ذٛإ٘س ّٔٛز .حسٚز
اذتيبضات وّيؽيِٛ ْٛاضز ذبق ِحسٚز ثٗ ايٓ آئيٓٔبِٗ ثٛزٖ  ٚالساِي ذبضج اظ چبضچٛة ايٓآئيٓٔبِٗ ِجبظ ّٔيثبـس.

مادي : 11
وّيتٗ ٔظبضت ثط حؽٓ اجطاي ِمطضات  ٚآئيٓٔبِٗ٘بي آِٛظـي ٚظاضت ِتجٛع ِؽئٌٛيت ٔظبضت ثط اجطاي زليك ِفبز
آئيٓٔبِٗ٘بي آِٛظـي  ٚآئيٓٔبِٗ وّيؽيِٛ ْٛاضز ذبق ضا ثط ػٙسٖ زاـتٗ ِٛ ٚاضز ترٍف ضا جٙت اذص تمّيُ
ِمتىي ثٗ ضٚؼبي زأفگب٘ٙب  /زأفىسٖ٘بي ػٍ َٛپعـىي ِ ٚؼبٔٚت آِٛظـي  ٚاِٛض زأفجٛيي ٚظاضت ِتجٛع
اػالَ ِئّبيس.
مادي : 12
ِفبز ايٓ آئيٓٔبِٗ ثطاي زأفگب٘ٙب  ٚزأفىسٖ٘بي غيط أتفبػي ٚ ٚاثؽتٗ ثٗ زؼتگب٘ٙبي اجطايي الظَاالجطا اؼت.
مادي : 13
ايٓ آئيٓٔبِٗ ثب ِ 13بزٖ  11 ٚتجمطٖ زض ثيؽت ٘ ٚفتّيٓ جٍؽٗ ـٛضايؼبٌي ثطٔبِٗضيعي ػٍ َٛپعـىي ِٛضخ
 1334/4/25ثٗ تمٛيت ضؼيس  ٚاظ تبضيد اثالؽ جٙت وٍيٗ زأفجٛيبْ ِفّٛي ايٓ آئيٓٔبِٗ لطف ٔظط اظ ؼبي ٚضٚز ثٗ
زأفگبٖ الظَاالج طا اؼت  ٚثب اثالؽ آْ وٍيٗ اذتيبضات تفٛيه ـسٖ لجٍي ِ ٚمطضات ِغبيط ثب آْ ٍِغي ِيثبـس.

