هلوی– اجطایی آًاى (شٌاسٌاهِ هلوی) ،تأیالس اهتالاظا الظم جْکت اسکتفازُ اظ فططکت هـالوکاتی،
تطضسککی ٍػککوالت ضوککَز هلوککی ٍ احتسککاب سککاتمِ ذککسهت (سککاتمِ ذککسهت پالوککاًی لثککل اظ
تثسیل ٍػوالت تِ ضسوی آظهایشی زضذظَص افطازی وکِ تکسٍ با تکِ هٌکَاى هؼکَ ّالکا هلوکی
استرسام هی شکًَس ٍ یکا سکاتمِ فوالالتْکای پژٍّشکی زض زٍضُ واضشٌاسکی تکطای واضشٌاسکاى
تثسیل ٍػوالت شکسُ تکِ ّالکا هلوکی) اهؼکای ّالکا هلوکی «هؤسسکِ» ،تکِ ّالکاتی تکا تطوالکة
هَضز اشاضُ زض هککازُ « »5ایککي همککطضا تحت هٌَاى «ّالا هوالعُ هؤسسِ» تفَیغ هی ًوایس.
ٍكایف ٍ اذتالاضا تفَیغ شسُ هازاهی وِ تِ استٌاز تثظطُ « »2هازُ «« »3همطضا هطتکَؽ تکِ
ؿطظ تشىالل ٍ اذتالاضا ّالا هوالعُ هطوعی» تِ تشرالض هطوع ّالاتْای اهٌکا ٍ ّالاتْکای هوالکعُ
«ٍظاض » زض چاضچَب ػَاتؾ ٍ همطضا ٍظاض هتثَم اًجام پصیطزً ،افص تَزُ ٍ زض ّط حال ایکي
اهط ًافی اذتالاضا ٍظیط هلَم ،تحمالما ٍ فٌاٍضی ًرَاّس تَز.
تبصرٌ  -1تطضسی ضوَز هلوی اهؼای ّالکا هلوکی تکاتن ػکَاتؾ ٍ همکطضا ذکاص همکطض زض
آئالي ًاهِ استرساهی اهؼای ّالا هلوی هی تاشس.
تبصرٌ  -2تطضسکی اضتمکا هطتثکِ اظ هطتکی تکِ اسکتازیاضی اهؼکای ّالکا هلوکی زاضای هکسضن
تحظاللی زوتطی اظ زاًشگاُ آظاز استهی ٍ سایط هؤسسِ ّای غالطزٍلتی – غالطاًتفاهی ططفاب تِ
هْسُ ّالاتْای هوالعُ هطوعی هی تاشس.
مادٌ  -5ترکیب اػضاي «َیأت»
 .1ضئالس «هؤسسِ» (ضئالس «ّالأ »)
 .2هوکاٍى آهَظشکی ٍ یککا پژٍّشکی هؤسسککِ ّکای آهَظشکی ٍ پژٍّشککی حسکة هککَضز
(زتالط «ّالأ »)
ّ .3فت تا پاًعزُ تي اظ اهؼای ّالا هلوی «هؤسسِ» تا هطتثِ هلوی استازی ٍ زاًشکالاضی
وِ اظ حالث ترظظی زاضای تطوالة هتٌَهی تَزُ ٍ حسالل تالش اظ ًظف آًاى زض هطتثِ
استازی تاشٌس ،تِ پالشٌْاز ضئکالس «هؤسسکِ» ،تکا تأیالکس ٍ حىکن ٍظیکط هلکَم ،تحمالمکا
ٍ فٌاٍضی
 .4زتالط ووالسالَى شیطتؾ (زض طکَضتی وکِ زتالکط «ووالسکالَى» اظ اهؼکای «ّالکأ » ًثاشکس،
تسٍى حك ضأی زض ظهاى ؿطح پطًٍسُ هطتَؿِ زض جلسِ حؼَض هی یاتس).
 .5یه تا سِ تي اظ اهؼای ّالا هلوی تطجالحاب تا هطتثِ استازی ٍ زاًشکالاضی تکِ پالشکٌْاز
هواٍى ٍظیط ٍ ضئالس هطوع ّالاتْای اهٌکا ٍ ّالاتْکای هوالکعُ ٍ یکا ّکط یکه اظ هواًٍکاى
آهَظشککی ٍ پککژٍّش ٍ فٌککاٍضی «ٍظاض »  ،تککا تأیالککس ٍ حىککن ٍظیککط هلککَم ،تحمالمککا
ٍ فٌاٍضی
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تبصرٌ  -1ضئالس «هؤسسِ» هی تَاًس یىی اظ اهؼای «ّالا » تا هطتثِ حکسالل زاًشکالاضی ضا تکِ
سوت جاًشالي ذَز زض «ّالأ » هٌظَب ًوایس.
تبصرٌ  -2زضذظَص هؤسسِ ّای آهَظی هالی ٍ پژٍّشی حکَظُ ای  -زاًشکگاّی زاشکتي
زضجِ اجتْاز هکَضز تأیالکس شکَضای هکسیطیت حکَظُ هلوالکِ لکن جکایگعیي هطتثکِ هلوکی اسکتازی
ذَاّس تَز.
تبصرٌ  -3زٍضُ هؼَیت افطاز هَػَم تٌسّای « »5« ٍ »3ایي هازُ تطای هس  2سال هی تاشکس
ٍ توسیس آى تا ضهایت ػَاتؾ ٍ همطضا هطتَؽ تتهاًن ذَاّس تَز.
تبصرٌ  -4زض هؤسسکِ ّکایی وکِ توکساز اهؼکای ّالکا هلوکی ٍاجکس شکطایؾ تکطای هؼکَیت
زض «ّالأ » اظ حس ًظاب همطض زض ایي هازُ ووتط تاشس ،تىوالل توساز اهؼا تکطای تشکىالل «ّالکأ »
تا اسکتفازُ اظ اهؼکای ّالکا هلوکی ٍاجکس شکطایؾ اظ سکایط هؤسسکِ ّکا پکس اظ اذکص هَافمکت
ٍظیط هلَم ،تحمالما ٍ فٌاٍضی اًجام هی پصیطز.
مادٌ  -6يظایف ي ػىايیه کمیسیًوُا
«ّالأ » تِ هٌلَض ضسالسگی ٍ ا كْاض ًلط ًسکثت تکِ پطًٍکسُ اهؼکای ّالکا هلوکی زض چکاضچَب
ٍكایف ٍ اذتالاضا هطتَؿِ«،ووالسالًَْای ترظظی ّالأ هوالعُ» ضا تا تطوالة هکَضز اشکاضُ زض
هازُ « »7ایي همطضا توالالي هی ًوایس .هؤسسِ ّای هشوَل ایي همطضا ػوي الکعام تکِ تشکىالل
ووالسالَى هَػَم هازُ « »1آئالي ًاهِ اضتما وِ ٍكکایف ٍ تطوالکة آى زض تثظکطُ شیکل هکازُ «»1
آى آئالي ًاهِ هشرض گطزیسُ است ،هی تَاًٌس ووالسالَى ّایی تا هٌاٍیي هشطٍحِ شیل هتٌاسکة
تا ضشتِ ّا ٍ گطٍُ ّای آهَظشی ٍ پژٍّشی تشىالل زٌّس:
 .1ووالسالَى ترظظی گطٍُ هلَم اًساًی
 .2ووالسالَى ترظظی گطٍُ هلَم اجتواهی
 .3ووالسالَى ترظظی گطٍُ ظتاى ٍ ازتالا
 .4ووالسالَى ترظظی گطٍُ ٌّط
 .5ووالسالَى ترظظی گطٍُ هوواضی ٍ شْطساظی
 .6ووالسالَى ترظظی گطٍُ هٌْسسی هىاًاله ،هوطاى ٍ ضشتِ ّای هطتثؾ
 .7ووالسالَى ترظظی گطٍُ هٌْسسی تطق ٍ واهپالَتط ٍ ضشتِ ّای هطتثؾ
 .8ووالسالَى ترظظی گطٍُ ضیاػی ،فالعیه ٍ ظهالي شٌاسی
 .9ووالسالَى ترظظی گطٍُ شالوی ٍ ظیست شٌاسی
 .10ووالسالَى ترظظی گطٍُ وشاٍضظی
 .11ووالسالَى ترظظی گطٍُ هٌاتن ؿثالوی
 .12ووالسالَى ترظظی تالي ضشتِ ای هطتثؾ
 .13ووالسالَى ترظظی گطٍُ هلَم زاهپعشىی
 .14ووالسالَى ترظظی گطٍُ هلَم پعشىی
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تبصرٌ  -هؤسسِ ّایی وِ فالس شطایؾ الظم تطای تطذَضزاضی اظ ّالا هوالعُ جکاهن هکی تاشکٌس
تِ تشرالض هطوع ّالاتْای اهٌا ٍ ّالاتْای هوالعُ هی تَاًٌس ّالا هوالکعُ ترظظکی زض یکه یکا زٍ
ضشتِ ًعزیه تِ ّن تا ضهایت سایط شطایؾ ایي همطضا تشىالل زٌّکس وکِ زض ایکي طکَض پطًٍکسُ
هتماػالاى سایط ضشتِ ّا هی تایست اظ ؿطیك «هؤسسِ» تِ هطوع ّالاتْای اهٌا ٍ ّالاتْای هوالکعُ
«ٍظاض » اضسال گطزز.
مادٌ  -7ترکیب «کمیسیًن»
 .1یککه تککي اظ اهؼککای «ّالککأ » تککِ پالشککٌْاز ضئککالس «هؤسسککِ» ٍ تأیالککس «ّالککأ » (ضئککالس
«ووالسالَى»)
 .2زٍ تي اظ اهؼای ّالا هلوی «هؤسسِ» (تا هطتثِ زاًشالاضی یا تاالتط) تِ پالشٌْاز ضئالس
«هؤسسِ» ٍ تأیالس «ّالأ »
 .3زتالط «ووالتِ»
 .4یه تي اظ اهؼای «ووالتِ» تا هوطفی ضئالس «هؤسسِ»
تبصرٌ  -1اهؼای ّط «ووالسالَى» تا حىن ضئالس «ّالأ » تِ هس  2سال هٌظَب هکی گطزًکس ٍ
هی تایست اظ حالث ترظظی اضتثاؽ الظم ضا تا هَػَم ووالسالَى شیطتؾ زاشتِ تاشٌس.
تبصرٌ  -2زض اٍلالي جلسِ «ووالسالَى» اهؼا یه ًفط ضا تِ هٌکَاى زتالکط اًترکاب ٍ تکِ «ّالکأ »
هوطفی هی ًوایٌس .زتالط «ووالسالَى» هی تایسکت زض طکَض تأیالکس پطًٍکسُ شیٌفکن ػکوي شکطوت
زض جلسِ «ّالأ » ،تَػالحا الظم ضا زض جْت زفام اظ تظوالوا «ووالسکالَى» زض جلسکِ هکصوَض
اضائِ ًوایس.
مادٌ  -8يظایف ي اختیارات «کمیتٍ»
ضئالس «هؤسسِ» تِ هٌلَض ضسالسگی ٍ اكْاض ًلط اٍلالِ ًسثت تِ پطًٍسُ اهؼای ّالکا هلوکی زض
چککاضچَب ٍكککایف ٍ اذتالککاضا هطتَؿککِ ،ووالتککِ ای تحککت هٌککَاى «ووالتککِ هٌترککة» تککا تطوالککة
هَضز اشاضُ زض هازُ « »9ایي همطضا توالالي هی ًوایس.
مادٌ  -9ترکیب «کمیتٍ»
 .1ضئالس زاًشىسُ /پژٍّشىسُ( ... /ضئالس «ووالتِ»)
 .2هوککاٍى آهَظشککی یککا پژٍّشککی زاًشککىسُ /پژٍّشککىسُ تککِ اًترککاب ضئککالس «ووالتککِ»
(زتالط «ووالتِ»)
 .3سِ تي اظ اهؼای ّالا هلوی هترظض زض ضشتِ ٍ گطایش ترظظی فطز هتماػکی تکِ
پالشٌْاز هسیطگطٍُ شیطتؾ ٍ تأیالس ضئالس زاًشىسُ /پژٍّشىسُ... /
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تبصرٌ  -زتالط «ووالتِ» هی تایسکت زض طکَض تأیالکس پطًٍکسُ شیٌفکن ،ػکوي شکطوت زض جلسکِ
«ووالسالَى» ،تَػالحا الظم ضا زض جْت زفام اظ تظوالوا «ووالتِ» زض جلسِ هصوَض اضائِ ًوایس.
مادٌ  -11وحًٌ تشکیل جلسات
جلسا «ّالا » زض طَض ٍجَز پطًٍسُ زض ّط هاُ یىثاض تا زهَ ضئکالس «ّالکأ » یکا جاًشکالي
ٍی ٍ جلسا «ووالسالَى» « /ووالتِ» ًالع زض طَض ٍجَز پطًٍسُ ّکط  55ضٍظ یىثکاض تکا زهکَ
زتالط «ووالسالَى»« /ووالتِ» تشىالل هی گطزز.
مادٌ  -11رسمیت جلسات
جلسا «ّالأ » تا حؼَض ضئالس ٍ یا جاًشالي ٍی ٍ حسالل زٍ سَم اهؼای حمالمی ضسوالت هکی
یاتس ٍ تظوالوا آى تا اوثطیکت تکالش اظ ًظکف وکل اهؼکای«ّالکأ » اترکاش هکی گکطزز .جلسکا
«ووالسالَى» « /ووالتِ» تا حؼَض حسالل زٍ سَم اهؼا ضسوالت هی یاتس ٍ تظوالوا آى تا ًظکف
توتٍُ یه ول اهؼا لاتل اجطاست.
تبصرٌ  -1ضأی اهؼای «ّالأ » تِ زٍ طَض هَافك یا هرالف ٍ ّوَاضُ هرفی ذَاّس تَز.
تبصرٌ  -2غالثت تسٍى هکصض هَجکِ هؼکَ حمالمکی زض  3جلسکِ هتکَالی یکا  5جلسکِ هتٌکاٍب زض
یه سال ،استوفا تلمی شسُ ٍ هؼکَ زیگکطی تکطای تمالکِ زٍضُ پالشکٌْاز ٍ هٌظکَب ذَاّکس شکس.
تشکککرالض هَجکککِ یکککا غالکککط هَجکککِ تکککَزى غالثکککت تطاسکککا

گکککعاضی زتالکککط ٍ تأیالکککس

ضئالس «ّالأ »« /ووالسالَى» « /ووالتِ» ذَاّس تَز.
مادٌ  -12وحًٌ رسیذگي بٍ پريوذٌ متقاضیان
پطًٍسُ هتماػالاى جْت تطضسی ٍ اضظیاتی هی تایست هطاحل ظیط ضا تِ تطتالة ؿی ًوایس:
الف -تىوالل فطهْای هٌسضج زض شٌاسٌاهِ هلوی فطٌّگی -تطتالتی -اجتواهی  ،آهَظشکی،
پژٍّشی -فٌاٍضی ٍ هلوی -اجطایکی ،الظککاق پالَستْککا هشکتول تکط احىکام ٍ هکساضن
هظسق هَضز ًالاظ هَػَم زضذَاست تِ ّوطاُ  CDحاٍی اؿتهکا یکاز شکسُ تَسکؾ
فطز هتماػی ٍ اضائِ تِ «ووالتِ»
ب -تحَیککل ٍ تثککت پطًٍککسُ تىواللککی زض زتالطذاًککِ «ووالتککِ» ٍ اضائککِ ضسککالس تثککت تککِ
فطز هتماػی
ج -تطضسی ٍ اضظیاتی اٍلالِ پطًٍسُ هتماػی تطاسا
فوالالتْای شیٌفن زض «ووالتِ»
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آئالي ًاهِ اضتمکا ٍ اهتالکاظزّی تکِ

ز -تحَیل پطًٍسُ تِ ووالسالَى شیطتؾ زض طَض احکطاظ شکطایؾ الظم اظ ًلکط «ووالتکِ»
ٍ زض غالط ایي طَض اهازُ آى تِ هؼَ ّالا هلوی تا شوط زالیکل ،حکساوثط كکطف هکس
یه هاُ پس اظ تطضسی
ّککک  -تطضسککی پطًٍککسُ ّککای اضجککام شککسُ اظ سککَی «ووالتککِ» زض ووالسککالَى هطتککَؽ ٍ
اهتالاظزّی تِ فوالالتْای شیٌفن تطاسا

آئالي ًاهِ اضتما

ٍ -اضسال پطًٍسُ ؿی ًاهِ ضسوی تِ زتالکط «ّالکأ » زض طکَض احکطاظ شکطایؾ الظم اظ
ًلط «ووالسالَى» ،جْت تظوالن گالطی ًْایی ٍ زض غالط ایي طَض اهازُ آى تکِ «ووالتکِ»
تا شوط زالیل ،حساوثط كطف هس یه هاُ پس اظ تطضسی
تبصرٌ  -1پطًٍسُ هتماػالاًی وِ ذَز اظ اهؼکای «ووالتکِ»« /ووالسکالَى»ّ« /الکأ » هکی تاشکٌس،
تسٍى حؼَض شیٌفن زض جلسا شیطتؾ هَضز ضسالسگی لطاض هی گالطز ٍ زض ایي طَض جلسا تکا
وسط یه تي اظ ًظاب توالالي شسُ زض هازُ « »11ایي همکطضا ضسکوالت یافتکِ ٍ تظکوالوا آى تکا
اوثطیت تالش اظ ًظف ول اهؼا هٌْای یه اتراش هی گطزز.
تبصرٌ  -2ضئالس «هؤسسِ» هَكف است هماالتی ضا وکِ اظ ؿکطح پژٍّشکی هحطهاًکِ اسکترطاج
شسُ است ٍ تِ لحاف هحطهاًِ تَزى ًثایس چکاج ٍ هٌتشکط گکطزز جْکت توالکالي اهتالکاظ تکِ ووالتکِ
ٍیژُ ای هتشىل اظ  3تا  5تکي اظ طکاحثٌلطاى ٍ هترظظکاى شیکطتؾ وکِ تکا حىکن ٍظیکط هلکَم،
تحمالما ٍ فٌاٍضی زض هطوع ّالاتْای اهٌا ٍ ّالاتْای هوالعُ تشىالل هی شَز اضسال ًوایس.
تبصرٌ  -3چٌاًچِ هتماػی اضتما پالش اظ اتوام حسالل زٍضُ تَلف هَضز ًالاظ ،تماػای ضسکالسگی
تِ پطًٍسُ ذَیش ضا زاشتِ تاشس ؿی هطاحل فَق الصوط تتهاًن هی تاشکس لىکي زض طکَض تأیالکس
پطًٍسُ اضتما ٍی اظ سَی ّالا  ،حىن اضتما شیٌفن هی تایسکت تکا تکاضید اجکطای یکه ضٍظ پکس اظ
پایاى زٍضُ تَلف طازض گطزز.
تبصرٌ  -4تاضید اجطای حىن اضتما هطتثِ هتماػالاًی وکِ پطًٍکسُ اضتمکا آًکاى تکِ تأیالکس «ّالکأ »
ًطسالسُ تاشس پس اظ تىوالل ،تاضید تحَیل ٍ تثت هجسز پطًٍسُ هتماػی تا ضهایت هطاحل همطض زض
ایي هازُ توالالي ذَاّس گطزیس.
مادٌ  -13مصًبات
تظوالوا «ّالأ » زضذظَص اضتما حساوثط تا  3هاُ پس اظ تکاضید اتکتى ضأی ،لاتکل تجسیکس ًلکط
تَزُ ٍ پس اظ اًمؼای هس همطض ٍ زض طکَض هکسم اًجکام تشکطیفا لکاًًَی توالکالي شکسُ زض
هازُ « »14ایي همطضا  ،لـوی ٍ الظم االجطا تلمی هی گطزز.
تبصرٌ  -هظَتا «ّالأ » حساوثط كطف هس  20ضٍظ اظ تاضید تظَیة تَسؾ ضئکالس «ّالکأ »
تِ هطاجن شیطتؾ ٍ هتماػی اتتى هی گطزز.
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مادٌ  -14تشریفات قاوًوي تجذیذ وظر
 .1چٌاًچِ هتماػی اضتما ًسثت تِ تظوالن «ّالکأ » هثٌکی تکط هکسم احکطاظ شکطایؾ اضتمکاء
هوتطع تاشکس هکی تَاًکس كکطف هکس  20ضٍظ اظ تکاضید اتکتى ضأی ،اهتکطاع ذکَز ضا
تِ ؿَض وتثی تِ زتالطذاًِ «ّالأ » تسلالن ًوایس وِ زض ایي طَض زتالط «ّالأ » زض ٍّلِ
اٍل هَكف است كطف هس  20ضٍظ اظ تاضید زضذَاست ،اهتالکاظا وسکة شکسُ ٍی اظ
هَاز « »1تا « »4ضا تِ تفىاله تِ ٍی اهتم ًوایس.
 .2چٌاًچِ هؼَ ّالا هلوی هلالطغن اؿتم اظ اهتالاظا ذَز ّوچٌکاى تکِ تظکوالن «ّالکأ »
هوتطع تاشس ،هی تَاًس كطف هس یه هاُ اظ تاضید اهتم اهتالاظا  ،زضذَاسکت تجسیکس
ًلط ذَز ضا تِ ؿَض وتثی تِ زتالطذاًِ «ّالأ » تسلالن ًوایس .وِ زض ایي طَض زتالط هکی
تایست زضذَاست ٍی ضا زض زستَض واض «ّالأ » لطاض زّکسّ« .الکأ » ًالکع هَكکف اسکت
كطف هس  2هاُ اظ تاضید ٍطَل اهتطاع ،یه تاض زیگط پطًٍسُ هتماػی ضا ضسالسگی ٍ
ضأی تجسیس ًلط ذَز ضا اتتى ًوایس.
 .3چٌاًچِ هتماػی اضتماء ًسثت تکِ ضأی تجسیکس ًلکط «ّالکأ » هوتکطع تاشکس هکی تَاًکس
كطف هس یه هاُ اظ تاضید اتتى ضأی تجسیس ًلط ،اهتکطاع ذکَز ضا تکِ ؿکَض وتثکی تکِ
هطوع ّالاتْای اهٌا ٍ ّالاتْای هوالعُ «ٍظاض » تسلالن ًوایس تا تطاسا

تٌس « »8هکازُ «»3

همطضا هطتَؽ تِ ؿطظ تشىالل ،اذتالاضا ٍ ٍكایف ّالا هوالکعُ هطوکعی زض ووالسکالَى
شیطتؾ هٌسضج زض هازُ « »5همطضا یاز شسُ هَضز ضسالسگی لطاض گالطز.
تبصرٌ  -1چٌاًچِ اهتطاع هتماػی زض ووالسالًَْای ترظظی شیطتؾ ّالاتْای هوالعُ هطوکعی،
ٍاضز تشرالض زازُ شَز پطًٍسُ جْت اتراش تظکوالن ًْکایی زض زسکتَض جلسکِ ّالاتْکای هوالکعُ
«ٍظاض » لطاض هی گالطز .زض ّط طَض تشرالض ووالسالَى هطتَؿِ ًافکص ٍ ضأی ّالاتْکای هوالکعُ
هطوعی لـوی ٍ الظم االجطا ذَاّس تَز.
تبصرٌ  -2ضئالس «ّالأ » هَكف است زض پاسد تِ هىاتثا هطوع ّالاتْای اهٌا ٍ ّالاتْای هوالعُ
تطتالثی اتراش ًوای س تا پاسد ّا ٍ گعاضی ّای هسکتسل هطتکَؽ تکِ شکىایا هـطٍحکِ تکِ ّوکطاُ
هکساضن ٍ هسکتٌسا الظم اضسکال گکطزز .زض ایکي ضاسکتا هطوکع فکَق االشکاضُ زض طکَض لکعٍم
ًوایٌسگاًی ج ْت پالگالکطی اهکَض ،زضیافکت پطًٍکسُ ٍ تْالکِ گکعاضی تکِ «هؤسسکِ» شیکطتؾ اهکعام
ذَاّس ًوَز.
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مادٌ  -15پیشىُاد مقررات خاص
زض ضاستای تمَیت ٍ تالٌسگی آئالي ًاهِ اضتما ،پالشٌْازا ّالاتْای هوالعُ هؤسسِ ّا ،زضذظکَص
ّط یه اظ تٌسّای پژٍّشی آئالي ًاهِ هصوَض تا ضهایت ٍ حفق اهتالکاظا جکسٍل شکواضُ « ، »5زض
هطوع ّالاتْای اهٌا ٍ ّالاتْای هوالعُ «ٍظاض » لاتل تطضسی تَزُ ٍ اهوال آى پس اظ تأیالس ٍ اتکتى
ٍظیط هلَم ،تحمالما ٍ فٌاٍضی اهىاى پصیط هی تاشس.
مادٌ  -16ایي همطضا زض « »16هازُ ٍ « »19تثظطُ تِ تظَیة ٍظیط هلَم ،تحمالمکا ٍ فٌکاٍضی
ضسالس ٍاظ تاضید ( ) 91/6/1اتتى الظماالجطا تَزُ ٍ ولالِ همطضا هغایط تا آى هلغی االتط هی تاشس.
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