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 محوردکتری پژوهش نظارت بر اجرای دورۀشیوه نامه 

 

شیوه نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجویان دکتری  " اجرای دوره دکتری پژوهش محور مطابق باجهت نظارت شفاف بر در 

 1/1/12مورخ  777جلسه شماره آیین نامه دکتری مصوب "و  هیأت رئیسه دانشگاه 11/1/29مورخ مصوب  "پژوهش محور

 مطابق با مفاد زیر تدوین می شود. دکتری پژوهش محورشیوه نامه نظارت بر اجرای دوره ،  "و فناوری وزارت علوم، تحقیقات

 

 : تعاریف1ماده 

 

 این شیوه نامه است. 3کمیته راهبری رساله طبق موضوع ماده منظور  کمیته:

 پردیس و پژوهشکده است. ،شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده منظور : شورا

 پردیس و پژوهشکده است. ،دانشکده  و پژوهشیشورای گروه آموزشی منظور : شورای گروه

 

 : استاد راهنما2ماده

 

، دانشجو  بر عهده استاد راهنما است که به درخواست ی ورود به دورۀ دکتری پژوهش محورمسئولیت راهنمایی دانشجو از ابتدا    

دستور "عالوه بر احراز شرایط ذکر شده در استاد راهنما باید شود.  تعیین میگروه و شورا ید شورای یو تأموافقت عضو هیئت علمی 

 تحصیالت تکمیلی شورایدکتری مصوب  های های کارشناسی ارشد و رساله العمل شرایط راهنمایی، مشاوره و هدایت پایان نامه

 پژوهشی زیر را داشته باشد: -علمی حداقل یکی از شرایط"دانشگاه 

ترویجی  -علمی ،یپژوهش -علمی مجالتموضوع رساله در مقاله چاپ شده در حداقل یک استاد راهنما باید :مقاله چاپ شده. 9-1

 مروری داشته باشد. -یا علمی

دانشگاهی یا برون دانشگاهی مرتبط با موضوع  ای، یک پروژه تحقیقاتی دانشکده حداقلباید استاد راهنما  :پروژه تحقیقاتی.9-9

 رساله دکتری انجام داده باشد.

 به چاپ رسانده باشد. دکتری رسالهمرتبط با موضوعدر  یک کتاب استاد راهنما باید حداقل :کتاب .9-3

نامه منعقد شده با تفاهمساس ا بر مرتبط با موضوع رسالهپژوهشی  باید حداقل یک کارراهنما  استاد :در دست اجرا پژوهش.9-4

 داشته باشد.اجتماعی در دست اجرا و  یصنعتهای دستگاه
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 رساله : کمیته راهبری3ماده

 

در مورد دانشجویان بورسیه حوزه کاربرد )این  نماینده حوزه کاربردراهبری متشکل از استاد)ان( راهنما، استاد)ان(مشاور،  کمیته    

معاونت آموزشی و ، نماینده شود(میطرف حوزه کاربرد معرفی  کتبی ازصورت  بهکه دانشگاه باشد تادان تواند یکی از اس نماینده می

عضو هیأت علمی متخصص در موضوع رساله از داور  3و  دانشگاه، نماینده معاونت پژوهشی دانشگاهتحصیالت تکمیلی 

 حداقل دانشیار باشد. وکه دو نفر از آنها حداقل استادیار و یک نفر از خارج دانشگاه  دانشکده/پژوهشکده/پردیس

 

 :خواهد بودبه صورت زیر   راحل مختلفم ، درنامه این شیوه  5مطابق با ماده  راهبری رساله ترکیب اعضای کمیته 

در مورد نماینده حوزه کاربرد و  راهنما، استاد)ان(مشاوراستاد)ان( از متشکل کمیته اعضای :اول ارزیابی مرحله تهیه پروپوزال و در(1

 خواهد بود. دانشجویان حوزه کاربرد

تحصیالت تکمیلی دانشگاه و نماینده معاون پژوهشی دانشگاه به اعضای معاونت آموزشی و نماینده در این مرحله :دومدر ارزیابی (9

 خواهند شد.اضافه کمیته 

 خواهند شد.اضافه کمیته اعضای داوران رساله  به در این مرحله :)نهایی (سومدر ارزیابی (3

 

با پیگیری دانشجو و بر  دانشجو پروپوزال و پیشرفت تحصیلی و دفاع از زمان برگزاری جلسات تصویبهماهنگی ولیت ئمس: 1تبصره 

 عهده استاد راهنما است. براساس فرم تعیین شده 

 خواهد شد و مبنای پرداخت ارائه تصویر حکم مذکور خواهد بود:برای  اعضای کمیته حکم صادر :2تبصره 

 شود. سط معاون پژوهشی دانشگاه صادر میشورا توو پیشنهاد یید ده معاون پژوهشی دانشگاه پس از تأحکم استاد راهنما و نماین -

معاون آموزشی دانشگاه صادر سط تو /پژوهشکده/پردیسدانشکده رییسحکم نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه به پیشنهاد  -

 شود. می

صادر /پژوهشکده/پردیس دانشکده یستوسط ری ربط ید شورای ذیتأیکمیته به پیشنهاد مدیر گروه مربوطه و حکم سایر اعضای  -

 شود. می

 

 : محل اجرای دوره4ماده 

 

ها و پردیس تحصیالت تکمیلی دانشگاه محول شده است و رییس به دانشکدهمحور  ی دوره دکتری پژوهشتصدی مدیریت اجرای     

 های آموزشیپرونده دانشجویان از معاونت آموزشی دانشگاه وظیفه هدایت دانشجویان به سمت گروه دریافتدانشکده/پردیس پس از 
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را به شکل  و ادامه فرایند تحصیلی طبق شیوه نامه حاضر عنوان رساله تصویب جهت تعیین استاد/ان راهنما، مشاور، هاو پژوهشکده

 ذیل به عهده دارد:

های وابسته به دانشگاه دارند، تحصیلی مصوب شان گروه فعال پژوهشی در پژوهشکدهآن دسته از دانشجویانی که بنا بر رشته  -الف

شوند. لذا فرایند تحصیلی این ها معرفی میبه پژوهشکدهمحور  دوره دکتری پژوهش ساماندهیکمیته پس از تعیین از سوی 

 دانشجویان به ترتیب ذیل خواهد بود:

  رییس از سوی با نامه رسمی معرفی دانشجو از سوی معاونت آموزشی دانشگاه به پردیس/دانشکده و سپس

 به پژوهشکده /دانشکدهپردیس

 توسط  این شیوه نامه( 2راهنما )موضوع ماده های پژوهشی پژوهشکده جهت تعیین استاد به سمت گروه هدایت دانشجو

 رییس پژوهشکده و ابالغ نتیجه به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت صدور حکم استاد راهنما

  طبق این شیوه نامه و  پژوهشکده در شورای گروهعنوان رساله آموزشی دانشجو توسط استاد راهنما و تأیید  واحدهایتعیین

ورای پژوهشکده توسط رییس پژوهشکده به پردیس جهت برگزاری واحدهای آموزشی  ارسال مصوبات شورای گروه و ش

 و درج در پرونده دانشجو تعیین شده

 

طبق این دانشجویان کامالً در اختیار پردیس/دانشکده می باشد، اما فرایند پژوهشی دانشجو  ی: بدیهی است فرایند آموزش3تبصره 

 در اختیار پژوهشکده خواهد بود. این شیوه نامه

از  ای نسخهیس پژوهشکده رئاالجرا بوده و زمپردیس الدانشکده/های شورای گروه و شورای پژوهشکده در مصوبه: 4تبصره

برای نظارت بر حسن انجام و پردیس دانشگاه دانشکده/در پرونده دانشجوبه اجرا و درج  گروه و شورا را برایشورای ، کمیته گزارشات

 .خواهد کرددانشگاه ارسال و رونوشت به معاونت آموزشی  دانشگاه معاونت پژوهشیکار به 

 

 تعیین استادان راهنما و مشاور،های آموزشی دانشکده/پردیس جهت سایر دانشجویان توسط رییس دانشکده/پردیس به گروه -ب

 معرفی می شوند.طبق این شیوه نامه  یفرایند تحصیلادامه رساله و عنوان تصویب 

 

 اجرای دوره بندیزمان برنامه :5ماده 

 

بندی زیر را تا برنامه زمانشود،  موضوع رساله که همزمان با پذیرش دانشجو تعیین می پس از انتخاب دانشجو موظف است     

 مرحله دفاع نهایی رعایت کند.

 

 ماه بعد از شروع دوره( 6 تاحداکثر ) زال وپروپو تصویب تهیه  (1

 کمیته  اعضای تعیین  -

تعیین و شروع به کار  نامه این شیوه 3ماده بند یک مطابق رساله  راهبری کمیته اعضای باید در این مرحله به عنوان نخستین گام

 .کند
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 تحقیق گذراندن درس روش -

 .الزامی است این مرحله در نیاز عنوان پیشبه  روش تحقیق گذراندن درس

 تصویب عنوان رساله  -

 ی کرده واسناد باال دستی کشور و در قالب طرح پژوهشی تقاضا محور نهایدانشجو باید تالش کند که عنوان رساله خود را براساس  

 به تصویب رساند. همربوطشورای گروه در و موضوع رساله  راهنما کاربرگ تعییین استاد قالب در

 تصویب پروپوزال -

با الهام از مباحث درس روش تحقیق به  ومصوب دانشگاه  فرم پروپوزال در قالبخود را  پروپوزال رسالهباید دانشجو در این مرحله 

اعضای ای متشکل از جلسهدر رساله و تأیید آن دفاع از پس از  کند و ر اساس نیازهای اعالمی کارفرما تهیهروش دقیق علمی و ب

 به تصویب رساند.نیز  آن را در شورا ،رساله راهبریکمیته شورای گروه و

 اخذ مدرک زبان -

نامه مطابق با اصول و آیینخود را  زبان انگلیسی معتبر مدرکدانشجو در این مرحله باید از عهده آزمون زبان انگلیسی بر آمده و 

 خود در تدوین رساله بهره گیرد.گرفته  بان فرازارائه نماید تا بتواند از دانشکده/پژوهشکده/پردیس به آموزشی 

 تهیه گزارش -

 یین موضوع رساله و استادکاربرگ تع( 1)شامل )تا این مرحله  انجام شدهگزارش اقدامات با پیگیری خود در این مرحله دانشجو باید 

 کاربرگ هایبرای نظارت بر حسن انجام کار رسانده و سپس  یید شورابه تأرا  (مدرک زبان( 3)فرم تصویب پروپوزال و ( 2)راهنما،  

معاونت  بهدانشکده/پژوهشکده/پردیس  رییس به طور رسمی از طریقصورت جلسات شورای گروه و شورا  همراهبه  مذکور را

و دریافت  ادامه فعالیت علمی دانشجو مستلزم کند. بدیهی است ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه را آنو رونوشت  دانشگاه پژوهشی

 این گزارش ازسوی معاونت پژوهشی دانشگاه است.تأیید 

 

 زال(وپروپ تصویبماه بعد از  9حداکثر ارزیابی اول ) (2

 

 گذراندن حداقل یک درس -

که قبالً توسط استاد راهنما در  با موضوع رساله خود راید حداقل یکی از دروس موظف تخصصی مرتبط در این مرحله دانشجو با

 اند.بگذرکاربرگ تعیین استاد راهنما و موضوع رساله دکتری درج شده است، 

 اول و دوم رساله  هایگزارش فصل -

به تأیید ارائه و کمیته سایر اعضای به  استاد راهنما پس از تأییدخود را اول و دوم رساله  هایگزارش فصلدر این مرحله دانشجو باید 

 .رساند

 موظف  اولین مقالهتدوین  -

های پژوهشی خود تا آن مرحله از رساله، بر اساس اصول علمی  را بر اساس یافتهخود  موظف اولین مقالهدانشجو در این مرحله باید 

تهیه شایان ذکر است دانشجو موظف است در طول ) رداسپبو برای چاپ به یکی از نشریات معتبر  پژوهشی تدوین -مقاالت علمی

 .در این مرحله باید منتشر نماید( پژوهشی را به چاپ برساند که اولین آن را-مقاله علمی 9رساله خود 
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 ارایه مقاله در کنفرانس -

باید تالش  و ارائه کند المللی یا ملی تخصصی دیگری را به یک کنفرانس بین مقاله در این مرحله دانشجو باید عالوه بر مقاله نخست،

 .دریافت کند نامبرده از کنفرانس نظران حوزه تخصصی خود، کند تا بازخورد فعالیت پژوهشی خود را از صاحب

 

 یید شورای مربوطهو تأ اول ارزیابیتهیه گزارش از پیشرفت کار در و دفاع  -

صورت جلسه  مقابل اعضای کمیته دفاع کند وخود در های پیشرفت رساله دکتری نتایج و دستاورددانشجو بایستی از در این مرحله  

که به  ارزیابی اول را سپس صورت جلسه و کاربرگ. و پس از آن به تأیید شورا رساندکمیته یید اعضای به تأرا  کاربرگ ارزیابی اولو

شگاه و رونوشت به طور رسمی از طریق رییس دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانیید کمیته و شورا رسیده است أت

 قابل قبول غیر شوراهای پژوهشی دانشجو ازسوی  چنانچه میزان پیشرفت فعالیت .به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال کندرا آن 

های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد،  شود تا روند فعالیت ماه( به وی فرصت داده می6سال) ارزیابی شود، تنها یک نیم

 صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.در غیر این 

 

 (ارزیابی اولتأیید گزارش ماه بعد از  9حداکثر )دوم ارزیابی (3

 

 کمیته  اعضای تکمیل -

نامه این شیوه 3ماده  9تحصیالت تکمیلی دانشگاه موضوع بند معاونت آموزشی و در این مرحله نمایندگان معاونت پژوهشی و  

 بعد با ترکیب جدید تشکیل جلسه خواهد داد. اضافه شده و کمیته منطور رسمی به کمیته راهبری  به

 یک درساقل حدگذراندن  -

که قبالً توسط استاد با موضوع رساله خود را دیگر از دروس موظف تخصصی مرتبط درس در این مرحله دانشجو باید حداقل یک 

 اند.بگذر، استراهنما در کاربرگ تعیین استاد راهنما و موضوع رساله دکتری درج شده 

 اول ارایه گواهی چاپ مقاله -

دارنده نتایج آزمایشات محاسباتی یا بر)ترجیحاً درخود را برآمده از رساله  مقالهچاپ پذیرش در این مرحله دانشجو باید گواهی 

فناوری و وزارت بهداشت، وزارت علوم، تحقیقات و یید و مورد تأ دار پژوهشی نمایه-علمیمعتبر های از نشریه یکی ازاعتبارسنجی( 

عالوه بر این بایستی  .باشد هیأت تحریریه مستند به شماره و تاریخ جلسهگواهی چاپ مقاله باید  .ارائه نماید درمان و آموزش پزشکی

ای از مقاله پس از چاپ از طریق دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تأیید و صدور مجوز دفاع نسخه

 ارسال شود. 

 موظف  مقاله دومتدوین  -

های پژوهشی خود تا آن مرحله از رساله، بر اساس  را بر اساس یافته خود از مقاالت موظف مقاله دومدانشجو در این مرحله باید  

 پژوهشی تدوین و برای چاپ به یکی از نشریات معتبر بسپارد. -اصول علمی مقاالت علمی
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 چهارمو سوم  هایگزارش فصل -

رساله خود را پس از تأیید استاد راهنما به سایر اعضای کمیته ارائه و به سوم و چهارم  های گزارش فصلدر این مرحله دانشجو باید 

 تأیید رساند.

 

 یید شورای مربوطهو تأ دوم ارزیابیتهیه گزارش از پیشرفت کار در و دفاع  -

های پیشرفت رساله دکتری خود در مقابل اعضای کمیته دفاع کند و صورت جلسه در این مرحله دانشجو بایستی از نتایج و دستاورد

صورت جلسه و کاربرگ ارزیابی دوم را که به را به تأیید اعضای کمیته و پس از آن به تأیید شورا رساند. سپس  کاربرگ ارزیابی دومو

تأیید کمیته و شورا رسیده است به طور رسمی از طریق رییس دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت 

غیرقابل قبول ارزیابی  شوراهای پژوهشی دانشجو ازسوی  چنانچه میزان پیشرفت فعالیت .به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال کند را آن

های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، در غیر  شود تا روند فعالیت ماه( به وی فرصت داده می6سال) شود، تنها یک نیم

 این صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 

 ارزیابی دوم(تأیید گزارش ماه بعد از  9حداکثر ) سوم یا نهایی ارزیابی (4

 

 تعیین داوران-اعضای کمیتهتکمیل  -

همة اعضا کمیته راهبری من بعد با ترکیب کامل به کمیته اضافه شده و این شیوه نامه  3ماده  3بند طبق در این مرحله داوران 

 تشکیل خواهد شد.

 پژوهشی دوم -ارایه گواهی پذیرش مقاله علمی -

در بر دارنده نتایج آزمایشات محاسباتی یا خود را )ترجیحاً ز رساله در این مرحله دانشجو باید گواهی پذیرش چاپ مقاله دوم برآمده ا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، یید و مورد تأ دار پژوهشی نمایه -های معتبر علمیاعتبارسنجی( از یکی از نشریه

عالوه بر این بایستی  .باشد هیأت تحریریه تاریخ جلسهمستند به شماره و گواهی چاپ مقاله باید ارائه نماید.  درمان و آموزش پزشکی

ای از مقاله پس از چاپ از طریق دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تأیید و صدور مجوز دفاع نسخه

 ارسال شود.

 تدوین کامل رساله -

ی نهای  دفاع و دفاع در دو مرحله پیش ارزیابی نهایی برای ور کامل تدوین کرده و آن راط در این مرحله دانشجو باید رساله خود را به

به طور  به همراه صورت جلسه مربوطه کاربرگ ارزیابی سوم)نهایی(در قالب را  و شورای مربوطه کمیتهاعضای  تأییدیهآماده کرده و 

به را به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن  دفاع نهایی برای دریافت مجوزدانشکده/پژوهشکده/پردیس  رییس رسمی از طریق

 ارسال دارد.معاونت آموزشی دانشگاه 

 سوم)نهایی(ارزیابی پیشرفت کار در و تهیه گزارش  پیش دفاع،ارزیابی واحدهای آموزشی -

نتیجه نهائی رساله خود به صورت  از دروس گذرانده شده به صورت شفاهی و از در این مرحله دانشجو پس از طی تشریفات اداری

کاربرگ کند و در انتها   دفاع می کمیتهاعضای پردیس در برابر /پژوهشکده/ای با اطالع رسمی دانشکده در جلسهو شفاهی کتبی 

سپس بایستی صورت جلسه دفاع و کاربرگ د. انرس کمیته میاعضای یید به تأنامه این شیوه 6با رعایت ماده را (ارزیابی سوم)نهایی
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ارزیابی سوم پس از تأیید شورا به طور رسمی از طریق رییس دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت به 

 غیر شوراهای پژوهشی دانشجو ازسوی  چنانچه میزان پیشرفت فعالیتمعاونت آموزشی دانشگاه جهت صدور مجوز دفاع ارسال شود.

های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول  شود تا روند فعالیت ماه( به وی فرصت داده می6سال) قابل قبول ارزیابی شود، تنها یک نیم

 ارتقا دهد، در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 

 دفاع نهایی -

 شود که در یک انشجو اجازه داده میبه د ، از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه که همه مراحل باال با موفقیت طی شده باشد در صورتی

های  چنانچه میزان پیشرفت فعالیت .از رساله خود دفاع کنددر مقابل کمیته راهبری ، ق با شیوه و سیاست دانشگاهبجلسه رسمی منط

حصیل شناخته شده و پس از طی تشریفات اداری الت پژوهشی دانشجو ازسوی کمیته راهبری قابل قبول ارزیابی شود دانشجو فارغ

ه رساله او غیرقابل قبول، ارزیابی شود، تنها یک محور خواهد شد؛ ولی چنانچ موفق به اخذ گواهینامه موقت دوره دکتری پژوهش

غیر این صورت های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، در شود تا روند فعالیت ماه( به وی فرصت داده می 6سال) نیم

 .دانشجوی اخراجی شناخته خواهد شد

 

 صدور مجوز دفاع نهایی:شرط 6ماده 

 

پردیس به معاونت پژوهشکده/دانشکده/رییس از طریق و ارسال آن  های مربوط در قالب فرم ذیل گزارشاتتهیه و تصویب  (1

 پژوهشی دانشگاه و رونوشت به معاونت آموزشی دانشگاه:

 این شیوه نامه 5موضوع بند یک ماده :تصویب پروپوزال تهیه و گزارش 

 این شیوه نامه 5موضوع بند دو ماده : گزارش ارزیابی اول 

 این شیوه نامه 5موضوع بند سه ماده : گزارش ارزیابی دوم 

  این شیوه نامه 5ماده  چهارموضوع بند  سوم )نهایی(: ارزیابیواحدهای آموزشی، پیش دفاع و گزارش پیشرفت گزارش ارزیابی 

 ارائه مدرک معتبر زبان (2

 پژوهشی نمایه دار مورد تأیید وزارتین-مقاله  در یکی از نشریه های علمی 9چاپ حداقل  (3

در شرایط خاص و در صورتی که  17/2/12مورخ  77972/91نامه دکتری به شماره آیین 1ماده  17تبصره مطابق : 5تبصره 

اختراع، اکتشاف و نوآوری با ارزیابی و تأیید مراجع ذی صالح علمی و کتاب تألیفی و تصنیفی در دانشجو از تولید دانش فنی ، ثبت 

د، پس از تأیید کمیته و شورا از ارائه فقط یک مقاله از دو مقاله أیید دستگاه متقاضی برخوردار باشراستای موضوع رساله و مورد ت

 موظف معاف خواهد شد.

 دانشگاه جهت تکمیل مستندات پرونده آموزشی و مالی دانشجو یاستعالم از معاونت آموزش (4
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 : صدور گواهینامه موقت دوره7ماده 

به معاونت آموزشی شجو را جهت صدور گواهینامه موقت دان طی نامه رسمی فراغت از تحصیل پژوهشکده/پردیس/دانشکدهرییس    

ارک مورد هد کرد. معاونت آموزشی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مدنوشت آن به معاونت پژوهشی دانشگاه اعالم خوادانتشگاه و رو

 نیاز را صادر خواهد کرد.

 

 الزحمه اعضای کمیته راهبری :  حق8ماده 

 

زمان پرداخت ،  01/1/22یسه دانشگاه مورخ مصوب هیأت رئمحور  ذیرش دانشجویان دکتری پژوهشنامه پ شیوه 01طبق ماده    

 ه صورت زیرخواهد بود.کمیته بالزحمه اعضای  حق

 الزحمه پرداخت خواهد شد. حقدرصد  25توسط معاون پژوهشی دانشگاه،   اول ارزیابییید گزارش پس از  تأ -

 الزحمه پرداخت خواهد شد. حقدرصد  25توسط معاون پژوهشی دانشگاه،   دومارزیابی یید گزارش پس از  تأ -

 الزحمه پرداخت خواهد شد. حقدرصد  51توسط معاون پژوهشی دانشگاه،   سومارزیابی یید گزارش پس از  تأ -

 انجام خواهد شد. ضای کمیته پس از دفاع نهاییسایر اعالزحمه  پرداخت حق -

محور، مازاد بر سقف واحدهای  دانشجویان دکتری پژوهش و مشاور راهنما محاسبه شده برای استادان  های درسیواحد :6 تبصره

 .خواهد بود موظف

 

و از  رسیدبه تصویب دانشگاه  شورای پژوهشی 94/19/1329مورخ  434شماره جلسه در تبصره  6ماده و  1در یین نامه این آ

 .تاریخ مذکور قابل اجراست


