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 ندارد

 

 جٌبة آلبی ّاسعیثزادر ارمجٌد 

 هدیز کل حمرتم حمْلی،اهالک ّ محبیت لضبیی ّسارت آهْسش ّ پزّرش 

 ثب سالم ّ احرتام

دیي ِثب عٌبیت ثَ احیبء لبًْى هتع

خدهت ثَ ّسارت آهْسش ّ پزّرش ثَ هْجت لبًْى احلبق دّ        

ي تکلیا  اساتاداهی   لابًْى تعیای   (21) تجصزٍ ثَ هبدٍ

حك التدریس ّ هنضت سْاد آهْسی در                  هعلویي  

ًظاز ثاَ    ؛س ضْرای اساالهی( لجم32)هصْة ّسارت آهْسش ّپزّرش

 -اّال  لابًْى هتعِادیي خادهت،    (6) ایٌکَ ثزاثز هبدٍ

حتصیل   آغبس  اس داًطجْیبى هتعِد خدهت هْضْع آى لبًْى،     

جْع د       خْد  طی ّسارت هت ستادام آسهبی ّ اس  هدٍ رآثَ ا

خْردار         لبًًْی ثز یبی  مْق ّ هشا هی               ح

یب ضًْد ّ   ئَ           -ثبً ثب ارا یش  ًبى ً ثَ آ مْق  خت ح پزدا

گْاُی اضتغبل ثَ حتصیل اس داًطگبٍ اهکبًپذیز داًستَ         

ی یا یي ًبهاَ اجزا یا (آ0) ّفك هابدٍ  -ثبلثبضدٍ است ّ 

خدهت      ِدیي  مظ  لبًْى هتع ستفبدٍ    درف صی  اس هدت ا هزخ

منی ضًْد   حمْق ّ هشایبی استاداهی ثزخْردار      حتصیلی اس 

وبى  هعلاس آجنب کَ اضتغبل ثَ حتصیل متبم ّلت داًطجْ           ّ

هْضْع ایي لبًْى در حکن اضتغبل ثَ کبر متبم ّلت تلمی        

هی               لت  طی دّ مسی آسهبی ستادهبى ر سبیز ه ٌد  ضدٍ ّ هبً

حمْق ّ هشایبی پیص ثیٌی     اس ثبیست ثزاثز ضْاثظ هزثْط    

ضدٍ در لبًْى هدیزیت خدهبت کطْری اس مجلَ پبداش آخز          

 (اخیزالااذکز لاابًْى 10 هاابدٍ )هْضااْع «عیاادی»ساابل

در دستْر فزهبیید   است   لذا خْاُطوٌد   ضًْد؛  ثزخْردار 

داًطااجْ هعلواابى داًطااگبٍ   یخصااْظ اساات مبق لاابًًْ 

کَ ثَ یک    سبل)عیدی(   آخز  ثَ دریبفت پبداش    فزٌُگیبى 

س     هط طجْیبى اس ه وْهی داً جَ ع جدیل   ئبل طگبٍ ت ْلیي داً
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