داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﲢﻘﯿﻘﺎت

آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﻓﺼﻞ اول
ﻛﻠﯿﺎت

 õﻣﺎده  :١ﺗﻌﺮﯾﻒ

دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﯾﻜﯽ از دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻛـﻪ ﭘـﺲ از آن ﺑـﻪ
اﺟﺮا در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺳﺮاﳒﺎم ﺑﻪ اﻋﻄﺎء ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 õﺗﺒﺼﺮه :

در اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺧﺘـﺼﺎر ،ﺑـﻪ ﳘـﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ،ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و
ﻣﺮاﻛﺰ ﲢﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﳎﺎز ،ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﲢﺼﯿﻠﯽ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ و دﻛﱰی )ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠـﯽ( ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ دارﻧـﺪ" ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ " ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻤﯿﺘﻪ ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ ،ﻛﻤﯿﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﻮراﯾﯽ
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،در ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه ﯾﺎ داﻧﺸﻜﺪه
ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 õﻣﺎده  :٢ﻫﺪف

ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮔﺴﱰش داﻧـﺶ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی
آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻻزم و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤـﯽ،
ﻣﻬﺎرت ﻻزم را ﺑﺮای آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﻛﻨﻨﺪ.

٢

ﻓﺼﻞ دوم
ﺷﺮاﯾﻂ ورود

 õﻣﺎده :٣

ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ دوره ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 : ٣ -١داﺷﱳ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ورود ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
 : ٣ - ٢داﺷﱳ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾـﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﯾﺎ
ﲠﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫـﺎی ﻣـﻮرد
ﻗﺒﻮل )ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی(
 : ٣ - ٣ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﻻزم و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﲢﺼﯿﻠﯽ
 : ٣ - ۴ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن ورودی دوره

õﺗﺒﺼﺮه :

ﻣﺪرك ﻣﻌﺎدل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ دوره ﻫـﺎ
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
واﺣﺪ ﻫﺎی درﺳﯽ

 õﻣﺎده :۴

ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ واﺣﺪ ﻫـﺎی درﺳـﯽ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ
ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب واﺣﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ
رﺷﺘﻪ ،ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٨و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ٣٢واﺣﺪ اﺳﺖ.

 õﺗﺒﺼﺮه :١

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠـﯽ ،ﮔﺬراﻧـﺪن
ﺗﻌﺪادی از واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دروس ﻛﻤﺒﻮد ﯾﺎ ﺟﱪاﻧﯽ ،ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮ ﺿﺮوری ﺗـﺸﺨﯿﺺ
ـﺎس
ـﺮ اﺳـ
ـﺖ آن دروس را ﺑـ
ـﻒ اﺳـ
ـﻮد ،وی ﻣﻜﻠـ
داده ﺷـ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ واﺣـﺪﻫﺎی درﺳـﯽ ﻣﻘـﺮر در
دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﯾـﻦ آﺋـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد دروس ﺟﱪاﻧﯽ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ،ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ٢۴واﺣـﺪ
اﺳﺖ.
٣

 õﺗﺒﺼﺮه :٢

در اﻧﺘﺨﺎب دروس ،اوﻟﻮﯾـﺖ ﺑـﺎ دروس ﺟﱪاﻧـﯽ اﺳـﺖ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع دروس و زﻣﺎن اﻧﺘﺨـﺎب آـﺎ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﻛﻤﯿﺘﻪ ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ذﯾﺮﺑﻂ اﺳﺖ.

 õﺗﺒﺼﺮه :٣

ﺑﻪ ازای ﮔﺬراﻧﺪن ﻫﺮ  ١٢واﺣﺪ درﺳﯽ از دروس ﺟﱪاﻧﯽ،
ﯾﻚ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت ﲢﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ اﻓﺰوده
ﻣﯽ ﺷﻮد.

 õﻣﺎده :۵

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺑﺮای ﳘـﻪ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  ۴ﺗﺎ  ١٠واﺣﺪ درﺳﯽ ،ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺖ.

 õﻣﺎده :۶

داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﳎﺎز اﺳـﺖ در ﻫـﺮ ﻧﯿﻤـﺴﺎل
ﲢﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﻦ  ٨ﺗﺎ  ١۴واﺣﺪ درﺳﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ و در
ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﻒ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ،
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ١۶واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

 õﺗﺒﺼﺮه :١

در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ،ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﻛﻤﱰ
از  ٨واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

 õﺗﺒﺼﺮه :٢

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دروس ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را در
دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ،ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن درس ﯾﺎ
دروس را ﳎﺪدا در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻨـﺪ.
اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﱳ دﯾﮕﺮ دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ،
ﲨﻊ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣـﺪ ﻧـﺼﺎب ﻣﻨـﺪرج در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

۴

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب

 õﻣﺎده :٧

ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در ﲤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎی درﺳـﯽ و دﯾﮕـﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫـﺸﯽ دوره اﻟﺰاﻣـﯽ اﺳـﺖ.

4
ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ درس ﻧﺒﺎﯾﺪ از
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ﳎﻤﻮع ﺳـﺎﻋﺎت

آن درس ﲡﺎوز ﻛﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﳕﺮه داﻧﺸﺠﻮ در
آن درس ﺻﻔﺮ ﳏﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 õﻣﺎده :٨

ﻏﯿﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺮ درس ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﱳ ﳕﺮه
ﺻﻔﺮ ﺑﺮای آن درس اﺳﺖ.

 õﺗﺒﺼﺮه :

در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﻏﯿﺒـﺖ داﻧـﺸﺠﻮ در اﻣﺘﺤـﺎن ،از ﻧﻈـﺮ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،درس ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺬف ﻣـﯽ
ﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﻃﻮل دوره ،ﻣﺮﺧﺼﯽ ﲢﺼﯿﻠﯽ و اﻧﺼﺮاف از ﲢﺼﯿﻞ

 õﻣﺎده :٩

ﻃﻮل دوره ،ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ دروس ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﺷﺪه در اﯾﻦ دوره را ﺑـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﲤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻃﻮل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ٢ ،ﺳﺎل اﺳﺖ.

 õﺗﺒﺼﺮه : ١

ﻛﻤﯿﺘﻪ ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم و
ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﯾﻚ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢـﺼﯿﻠﯽ ﺑـﻪ
ﻃﻮل دوره داﻧﺸﺠﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻨﺪ.
۵

 õﺗﺒﺼﺮه : ٢

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ در ﯾـﻚ
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ را اراﺋﻪ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺴﺮ واﺣﺪﻫﺎی
اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮل دوره داﻧﺸﺠﻮ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷـﻮد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻃﻮل دوره ﲢﺼﯿﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﲡﺎوز
ﳕﺎﯾﺪ.

 õﻣﺎده :١٠

داﻧﺸﺠﻮی دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ
ﺑﺮای ﯾﻚ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧـﺸﮕﺎه،
از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﲢﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

 õﺗﺒﺼﺮه : ١

ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ ﲢﺼﯿﻠﯽ ،ﺟﺰء ﺳﻨﻮات ﲢﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﳏـﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد.

 õﺗﺒﺼﺮه : ٢

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻫﺮ
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ آن
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﺴﺐ ﮔﺮدد .ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺧـﺼﯽ ﲢـﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﲢﺼﯿﻠﯽ وی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اداﻣﻪ ﲢﺼﯿﻞ داﻧـﺸﺠﻮ از آن
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد.

 õﺗﺒﺼﺮه : ٣

در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪون ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺘـﯽ
ﺑﺮای ﯾﻚ ﻧﯿﻤﺴﺎل ،ﺗﺮك ﲢﺼﯿﻞ ﳕﺎﯾﺪ ،از اداﻣﻪ ﲢـﺼﯿﻞ
ﳏﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 õﻣﺎده : ١١

داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ دﻟﯿـﻞ ،از ﲢـﺼﯿﻞ اﻋـﻼم
اﻧﺼﺮاف ﳕﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧـﻮد را
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺼﺮاف ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗـﺴﻠﯿﻢ ﳕﺎﯾـﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ
داﻧﺸﭽﻮ ﺑﻌﺪ از ﯾﻚ ﻣﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﻧﮕﯿﺮد،
آن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﺼﺮاف اﻗـﺪام ﻣـﯽ
ﳕﺎﯾﺪ.

 õﺗﺒﺼﺮه

:

داﻧﺸﺠﻮی اﻧﺼﺮاﻓﯽ ﯾﺎ اﺧﺮاﺟﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ
ﻛﻪ ﺳـﭙﺮده اﺳـﺖ ﻋﻤـﻞ ﳕﺎﯾـﺪ .ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﺻـﺪور
۶

ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ رﯾﺰﳕﺮات و درﯾﺎﻓﺖ ﳎـﻮز ﺷـﺮﻛﺖ
ﳎﺪد در آزﻣﻮن ورودی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب داﻧﺸﺠﻮ،
ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ذﯾﺮﺑﻂ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ

 õﻣﺎده : ١٢

ﺣﺪاﻗﻞ ﳕﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻫﺮ درس اﻋـﻢ از دروس دوره و
ﺟﱪاﻧﯽ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ١٢ ،اﺳﺖ.

 õﺗﺒﺼﺮه :١

اﮔﺮ ﳕﺮه داﻧﺸﺠﻮ در ﯾـﻚ درس اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ ﻛﻤـﱰ از ١٢
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺟـﺎی
آن درس ،درس دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﳕﺎﯾﺪ.

 õﺗﺒﺼﺮه :٢

در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﻚ درس ﻣﻮﻛـﻮل
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗـﺸﺨﯿﺺ اﺳـﺘﺎد ﻣﺮﺑـﻮط
اﳒﺎم آن در ﻃﻮل ﯾﻚ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ﳑﻜﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﳕـﺮه
داﻧﺸﺠﻮ در آن درس ﻧﺎﲤﺎم ﳏﺴﻮب ﻣـﯽ ﺷـﻮد .در اﯾـﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﳕﺮه داﻧﺸﺠﻮ در اﯾـﻦ درس ،ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ذﯾـﺮﺑﻂ ﺑـﻪ
ﳕﺮه ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ وی ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.

 õﻣﺎده : ١٣

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﳕـﺮات دروس داﻧـﺸﺠﻮ ،در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ
ارﺷﺪ ،در ﻫﺮ ﻧﯿﻤـﺴﺎل ﲢـﺼﯿﻠﯽ ،ﻧﺒﺎﯾـﺪ از  ١۴ﻛﻤـﱰ
ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﳕـﺮات داﻧـﺸﺠﻮ در دو ﻧﯿﻤـﺴﺎل
ﲢﺼﯿﻠﯽ ﻛﻤﱰ از  ١۴ﺑﺎﺷﺪ ،آن داﻧﺸﺠﻮ از اداﻣﻪ ﲢﺼﯿﻞ
ﳏﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 õﺗﺒﺼﺮه :

ﳕﺮه دروس ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﯾﺎ ﺟﱪاﻧﯽ در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ،
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در اﺣﺘﺴﺎب ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﳕﺮات
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻛﻞ ﳕﺮات داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﳕﯽ
ﺷﻮد.

٧

 õﻣﺎده : ١۴

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻛﻞ ﳕﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻧﺒﺎﯾﺪ از
 ١۴ﻛﻤﱰ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ دوره
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﳕﯽ ﺷﻮد.

 õﺗﺒﺼﺮه :١

داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﻠﯿﻪ واﺣـﺪﻫﺎی درﺳـﯽ
دوره ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻛﻞ ﳕﺮات او از  ١۴ﻛﻤـﱰ ﺑﺎﺷـﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣـﺪت ﳎـﺎز ﲢـﺼﯿﻞ وی ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ١۶واﺣﺪ از دروﺳـﯽ را
ﻛﻪ در آﺎ ﳕﺮه ﻛﻤﱰ از  ١۴ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ در ﯾـﻚ
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺟـﱪان ﻛﻤﺒـﻮد
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻛﻞ ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد.

 õﺗﺒﺼﺮه :٢

ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻛﻞ ﳕﺮات ﺧـﻮد را
ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب  ١۴ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﳕﺮات
او  ١٢ﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  ١٣و ﺑﻪ ﺷﺮط
ﮔﺬراﻧﺪن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرك ﻣﻌﺎدل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در
رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

 õﻣﺎده : ١۵

ﲥﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﲞﺶ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻃﯽ آن داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ،در ﯾﻚ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
رﺷﺘﻪ ﲢﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﲢﻘﯿﻖ و
ﺗﺘﺒﻊ ﺑﭙﺮدازد.

 õﻣﺎده : ١۶

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸﺠﻮ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺳﺘﺎد
و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ ،از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺧــﺎرج از ﻣﺆﺳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺣــﺪاﻗﻞ ﻣــﺮﺗﺒﻪ
اﺳﺘﺎدﯾـﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 õﺗﺒﺼﺮه : ١

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،ﺧﺎرج از ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮط اﺳﺘﺎدﯾﺎری داﺷﱳ ﻣﺪرك دﻛﱰی
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
٨

 õﺗﺒﺼﺮه : ٢

در رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛـﺎﻓﯽ وﺟـﻮد
ﻧﺪارد ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻛﻤﯿﺘﻪ
ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ از ﺑـﯿﻦ ﻣﺮﺑﯿـﺎن ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ ﻣﺆﺳـﺴﻪ و
دارای ﺣﺪاﻗﻞ  ١٠ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﻣﻔﯿـﺪ آﻣﻮزﺷـﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد.

 õﻣﺎده : ١٧

داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل اول و ﻗﺒـﻞ
از ﺷﺮوع ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺳﻮم ﲢﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﺲ از ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﻛﻤﯿﺘـﻪ ﲢـﺼﯿﻼت
ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

 õﻣﺎده : ١٨

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ و ﭘـﺲ از
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ از ﺑـﯿﻦ اﻋـﻀﺎی ﻫﯿـﺄت
ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﳏﻘﻘﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 õﻣﺎده : ١٩

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿـﺄت
داوران ،ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،اﺳﺘﺎد ﻣـﺸﺎور و
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ ﳕﺎﯾﻨﺪه ﻛﻤﯿﺘﻪ ﲢـﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠـﯽ و دو
ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﳏﻘﻘﺎن
داﺧﻞ و ﯾﺎ ﺧﺎرج ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 õﻣﺎده : ٢٠

ـﻪ
ـﻨﺞ درﺟـ
ـﻂ ﻫﯿ ـﺄت داوران در ﭘـ
ـﻪ ﺗﻮﺳـ
ﭘﺎﯾ ـﺎن ﻧﺎﻣـ
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷـﺪه ،و ﺑﻪ ﻫـﺮ درﺟﻪ ﳕﺮه ای ﺗﻌﻠـﻖ ﻣـﯽ
ﮔﯿﺮد .و اﯾﻦ ﳕﺮه در ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻛـﻞ ﳕـﺮات داﻧـﺸﺠﻮ
ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﳕﺮه ﻛﻤﱰ از  :١٢ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﳕﺮه از  ١٢ﺗﺎ  :١۴ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﳕﺮه از  ١۴ﺗﺎ  :١۶ﺧﻮب
ﳕﺮه از  ١۶ﺗﺎ  :١٨ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
ﳕﺮه از  ١٨ﺗﺎ  :٢٠ﻋﺎﻟﯽ

 õﻣﺎده : ٢١

داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ
آﻧﺮا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
٩

ﺗﻘﻮﯾﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻧﯿﻤﺴﺎل )ﻫﺎی( ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﳕﺎﯾﺪ )ﲤﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ( .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﳕﺮه
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ،وارد ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﳕﺮات ﻣﻨﻈـﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ.

 õﻣﺎده : ٢٢

در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،از ﻧﻈـﺮ ﻫﯿـﺄت داوران،
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣﺪﺗﯽ ﻛﻪ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣـﺪت ﳎـﺎز ﲢـﺼﯿﻞ وی ﲡـﺎوز
ﻧﻜﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧـﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻞ و ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ در
زﻣﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﻫﯿﺄت داوران ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ از آن دﻓﺎع
ﳕﺎﯾﺪ.

 õﺗﺒﺼﺮه

:

در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺪت ﳎﺎز ﲢﺼﯿﻞ ،ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ
ﮔﺬراﻧﺪن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻌـﺎدل
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،درس ﯾﺎ دروﺳﯽ را ﻛﻪ
ﻛﻤﯿﺘﻪ ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،اﺧﺬ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ـﺎ
ـﺼﯿﻠﯽ ،آن درس ﯾ ـﺎ دروس را ﺑـ
ـﺴﺎل ﲢـ
در ﯾ ـﻚ ﻧﯿﻤـ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻛﻞ ﳕﺮات
ـﺎدل
ـﺪرك ﻣﻌـ
ـﻪ وی ﻣـ
ـﺪ ،ﺑـ
ـﺪاﻗﻞ  ١۴ﺑﺎﺷـ
ـﺸﺠﻮ ،ﺣـ
داﻧـ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ وی ﻣﺪرﻛﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﳕﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات

 õﻣﺎده : ٢٣

اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﺷـﺘﻪ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ
ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﳑﻨﻮع اﺳﺖ.

 õﻣﺎده : ٢۴

در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دروس ،در ﯾﻚ رﺷـﺘﻪ و
در ﯾﻚ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ،در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺒﺪاء ﳑﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن
دروس را ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻛﻤﯿﺘـﻪ
ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ ،در ﯾﻜﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ
ﻛﻪ ﳎﺮی دوره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﻤﺎن ﺑﮕﺬراﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﺎل ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد
واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﯿﻬﻤﺎن در ﯾﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
از ﻧﺼﻒ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ دوره ﲡﺎوز ﳕﺎﯾﺪ.
١٠

 õﻣﺎده : ٢۵

آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در  ٨ﻓﺼﻞ و
 ٢۵ﻣﺎده و  ٢٣ﺗﺒﺼﺮه در دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮد و ﯾﻜﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﻣـﻮرخ  ١٣٧٣/١٠/٢۵ﺑـﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ
 ١٣٧٣- ٧۴در ﳘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ .و از ﺗﺎرﯾﺦ
اﺑﻼغ آن ،آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ و ﲤﺎم ﻣﻘﺮرات و ﲞﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آن ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻐﻮ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد .داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن
ورودی ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ  ١٣٧٣- ٧۴ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷـﻮرای ﲢـﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠـﯽ ﻣﺆﺳـﺴﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
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