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 اول فصل

 :مقدمه

 با آنان شتریب چه هر ییشکوفا و رشد جهت انیدانشجو یلیتحص امور هدفمند تیهدا راستاي در نامه نیآئ نیا

 هاي نهیزم کردن فراهم ،یلیتحص افت از ريیشگیپ منظور به مشخص ییاجرا ساختار و فیوظا ،ف اهدا نییتب

 مختلف مقاطع در انیدانشجو یرفاه و یعاطف ،یاجتماع فردي، ،یپژوهش ،یآموزش مشکالت رفع و یعلم ارتقاء

 یدندانپزشک ،یپزشک یعموم دکتري و وستهیناپ یکارشناس وسته،یپ یکارشناس ،یکاردان ) یلیتحص

 است شده میتنظ (اروسازيدو

 

 فیتعار :1 ادهم

 و یلیتحص تیهدا تیمسئول که است دانشکده ای دانشگاه یعلم أتیه اعضاي از یکی :مشاور استاد 1-1-

 یم عهده بر فردي و یپژوهش ،یآموزش هاي نهیزم در را یلیتحص مختلف مقاطع در انیدانشجو اي مشاوره

 .ردیگ

 و زيیر برنامه فهیوظ که است دانشکده ای دانشگاه یعلم أتیه اعضاء از یکی :مشاور استادان مسئول 1-2-

 .دارد عهده بر را مشاور استادان تهايیفعال بر نظارت

 یلیتحص تیهدا در که باالتر یلیتحص مقطع در مند عالقه و ختهیفره دانشجوي :اریهم دانشجوي 1-3-

 .کند یم کمک مشاور استاد به انیدانشجو

 معاون استیر به دانشگاه سطح در مشاور استادان مرکزي تهیکم منظور :مشاور استادان مرکزي تهیکم 1-4-

 .دارد عهده بر را مشاور استاد نامه نییآ اجراي جهت در ريیگ میتصم که است دانشگاه یآموزش

 

 اهداف :2 ماده

 انیدانشجو یلیتحص روند بر مستمر نظارت و تیهدا 2-1-

 در تالش و انیدانشجو یآموزش تیوضع بر موثر یآموزش ریغ عوامل و ريیپذ بیآس هاي نهیزم ییشناسا 2-2-

 آنها رفع جهت

 و یآموزش ندهايیفرا و مقررات دانشگاه، مختلف واحدهاي ل،یتحص محل شهر با انیدانشجو نمودن آشنا 2-3-

 یپژوهش
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 برتر انیدانشجو تیهدا و درخشان استعدادهاي از تیحکا و ییشناسا 2-4-

 

 :دوم فصل

 
 مشاور استاد گاهیجا -3 ماده

 .شود یم محسوب یآموزش ستمیس با دانشجو یارتباط سطح نیاول عنوان به مشاور استاد 3-1-

 از (مربوطه مقررات محدوده در ) یآموزش مسائل در انیدانشجو تیهدا و مشاوره نهیزم در مشاور استاد 3-2-

 و انتقال و رشته رییتغ مسال،ین کی در شده اخذ درسهاي هیکل حذف واحدها، حذف و اخذ ، نام ثبت جمله

 مشاور استاد یکتب نظر به منوط فوق موارد در ريیگ میتصم گونه هر و بوده یاجرائ تیمسئول داراي یهمانیم

 .باشد یم

 یمشورت و کننده تیهدا نقش صرفاً یرفاه و یاجتماع ،یفرهنگ ،یپژوهش هاي طهیح در مشاور استاد 3-3-

 .دینما اعالم یفرهنگ ییدانشجو معاونت و یپژوهش معاونت به را خود یکتب نظرات تواند یم داردو

 

 مشاور استاد انتخاب نحوه :4 ماده

 انیدانشجو و مشاوره تیمسئول رشیپذ به مندي عالقه یعلم ئتیه اعضاي انیم از حاًیترج مشاور استاد 4-1-

 و دانشکده یآموزش معاون دیتائ و مشاور استادان مسئول شنهادیپ به یآموزش تیفعال سابقه سال 3 حداقل با

 .گردد یم منصوب دانشکده سیرئ حکم با دانشگاه یعلم أتیه اعضا جذب ییاجرا أتیه

 یهمخوان دانشجو یلیتحص رشته و تیجنس با مشاور استاد یلیتحص رشته و تیجنس االمکان یحت -1 تبصره

 یعموم دکتري هاي دوره انیدانشجو جهت .بماند ثابت مشاور استاد دانشجو، لیتحص طول در و باشد داشته

 انتخاب ديیجد مشاور استاد تواند یم لیتحص دوره طول از مرحله هر در داروسازي و یدندانپزشک ،یپزشک

 .شود

 .است یالزام مشاور استاد فیوظا با مرتبط یآموزش هاي دوره گذراندن -2 تبصره

 مشاور استاد شنهادیپ به نیجانش مشاور استاد(ماه 6 مدت به حداکثر )مشاور استاد نداشتن حضور زمان در 4-2-

 استاد حضور عدم که یصورت در .شود یم انتخاب تهایمسئول همان با دانشکده یآموزش معاون دیتائ و مربوطه

 یقبل مشاور استاد نیگزیجا گريید مشاور استاد ای نیجانش مشاور استاد باشد داشته ادامه ششماه شازیب مشاور
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 .شد خواهد

 مشاوره به مند عالقه و ختهیفره انیدانشجو از تواند یم دانشکده مشاور استادان مسئول ضروري موارد در 4-3-

 .ردیگ بهره مشاور استاد به کمک جهت اریهم دانشجوي عنوان به

 دانشگاه مشاور استادان مرکزي تهیکم دیتائ و دانشکده مشاور استادان مسئول شنهادیپ به لزوم صورت در 4-4-

 .نمود استفاده مشاور استاد اریدست عنوان به یعلم أتیه ریغ و مجرب کارشناسان از توان یم

 شرح یگستردگ به توجه با یدرمان یآموزش مراکز روساي و ها دانشکده و ها دانشگاه نیمعاون و روسا 4-5-

 .نشوند انتخاب مشاور استاد عنوان به االمکان یحت فوق مشاغل تصدي زمان در خود فیوظا

 با دهد انجام را نامه نیآئ نیا مفاد یتمام که یصورت در ثارگریا و شاهد انیدانشجو مشاور استاد انتخاب 4-6-

 .است بالمانع ثارگریا و شاهد ریغ انیدانشجو مشاور استاد عنوان به 4-1 بند تیرعا 4

 

 سوم فصل

 مشاور استاد فیوظا شرح :5 ماده

 ،یفرهنگ ،یرفاه ،یآموزش هاي دستورالعمل و ها نامه نیآئ هیکل به مسلط و آشنا دیبا مشاور استاد 1-5-

 .باشد آگاه خود اراتیاخت و وظائف به و باشد مشاوره و یپژوهش ، یاجتماع

 .دینما برگزار یآموزش هاي کارگاه فوق موارد با مشاور استادان ییآشنا جهت است موظف دانشگاه :تبصره

 و دانشگاه مختلف واحدهاي با آنان نمودن آشنا و دانشگاه به ورود بدو در انیدانشجو به خاص توجه 5-2-

 .است مشاور استاد وظائف از لیتحص محل شهر مختلف هاي مکان

 مقاطع در یانضباط و ییدانشجو ، یپژوهش ،یآموزش ضوابط و مقررات با را دانشجو دیبا مشاور استاد 5-3-

 .دینما آشنا مربوطه

 دهد لیتشک اي پرونده آنان به مربوط اطالعات بودن محرمانه تیرعا با انیدانشجو براي دیبا مشاور استاد 5-4-

 :باشد لیذ اطالعات حاوي که

 نیا .باشد دانشجو اقتصادي و یاجتماع ،یخانوادگ ،یلیتحص فردي، اطالعات شامل که اي پرسشنامه :الف

 یم داده لیتحو مشاور استاد به و شده لیتکم دانشجو توسط هیاول نام ثبت روز در(ب و الف فرم)پرسشنامه

 .شود

 حوزه توسط فرم نیا باشد وي یلیتحص مسالین هر اطالعات خالصه شامل که دانشجو یلیتحص تیوضع فرم :ب
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 .گردد یم لیتکم دانشکده یآموزش معاونت

 مشاور استاد اریاخت در دانشکده آموزش توسط هک دانشجو یلیتحص مسالین هر انیپا هاي کارنامه ریتصاو:ج

 .شود یم گذاشته

 مشاور استاد سوي از شده انجام هاي مشاوره و مشاور استاد به دانشجو مراجعات علت به مربوط گزارش فرم:د

 داده ارجاع دانشگاه مشاوره مرکز به که دانشجو یتیترب و یفرهنگ ،یعاطف هايیژگیو گزارش از نسخه کی:ه

 . شده انجام هاي مشاوره و یدرمان اقدامات ناتیمعا جینتا با همراه است شده

 رشیپذ براي وي سازي آماده و لیتحص ادامه نحوه و یشغل هاي نهیزم در دانشجو به دیبا مشاور استاد 5-5-

 .دینما ارائه را الزم هاي مشاوره ندهیآ در یشغل تیمسئول

 در حضور به بیترغ و مطالعه حیصح روشهاي نهیزم در انیدانشجو مشاوره و یدرس زيیر برنامه و تیهدا 5-6-

 .است مشاور استاد فیوظا از یفرهنگ و یعلم برنامه فوق تهايیفعال

 حذف و اضافه و حذف ،ییجابجا ، انتقال ،یهمانیم ،یپزشک یگواه واحد، انتخاب هاي فرم هیکل 5-7-

 مشاور استاد توسط ستیبا یم مسالین کی در شده اخذ درسهاي هیکل حذف ، یدرس واحدهاي اضطراري

 .گردد دیتائ و یبررس

 ستیبا یم ندهیآ در آن ريیگیپ و حال گذشته، در دانشجو یلیتحص تیوضع شناخت و مداوم یابیارز 5-8-

 .ردیگ انجام مشاور استاد توسط

 کمک آنان یمنطق ییشکوفا به و شناخته را دانشجو بالقوه هاي ییتوانا و استعدادها دیبا مشاور استاد 5-9-

 به مشاور استادان مسئول قیطر از را یفرهنگ و یپژوهش ،یآموزش هاي نهیزم در موفق انیدانشجو و نموده

 .دینما یمعرف دانشکده نیمسئول

 و مناسب میتصم اتخاذ جهت مشاور استاد توسط دیبا دانشجو به اتیتجرب و اطالعات انتقال و مشاوره 5-10-

 .ردیگ انجام دانشجو یمیتصم خود هیروح تیتقو

 ،یروان ،یعاطف اقتصادي، عوامل ) دانشجو یلیتحص روند بر موثر عوامل و مسائل دیبا مشاور استاد 5-11-

 در دانشجو به و دهد ارجاع مربوطه مراکز به لزوم صورت در و نموده ییشناسا و یبررس را (یفرهنگ و یاجتماع

 .دینما کمک وي هاي یکاست جبران و یلیتحص شرفتیپ جهت

 با ازین صورت در و داشته توجه دانشجو یلیتحص و یخانوادگ ،یطیمح طیشرا به دیبا مشاور استاد 5-12-

 .دینما مشورت دانشجوان مشکالت به مربوط مسائل کارشناسان و نظران صاحب
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 با لزوم صورت در و داده اطالع وي خانواده به دانشجو مشکالت نهیزم در دیصالحد به بنا مشاور استاد 5-13-

 .کند مشاوره آنان

 .دینما کسب یآموزش هاي دوره گذراندن قیطر از را الزم تبحر مشاور استاد خصوص نیا در است الزم :تبصره

 گروه ریمد به دانشکده مشاور استادان مسئول یهماهنگ با را انیدانشجو مشکالت دیبا مشاور استاد 5-14-

 .دینما اعالم (مورد حسب) دانشکده یآموزش معاونت ای مربوطه

 موارد ونیسیکم جمله از ) دانشکده ای دانشگاه جلسات در است الزم مشاور استاد دعوت صورت در 5-15-

 پوشش تحت دانشجوي مورد در یانضباط ای و یرفاه ،یآموزش ريیگ میتصم که ...( و یانضباط تهیکم و خاص

 .کند شرکت یمشورت صورت به ردیگ یم صورت وي

 جمله از دانشگاه مختلف واحدهاي به مشاور استادان مسئول یهماهنگ با را انیدانشجو دیبا مشاور استاد 5-16-

 یمعرف باشد داشته یتخصص مشاوره و همکاري به ازین که مواردي در دانشگاه یلیتحص ییراهنما و مشاوره مرکز

 .کند

 .است مشاور استاد فیوظا از ربطیذ مراکز به شده ارجاع هاي پرونده ريیگیپ :تبصره

 مشاور استادان به مربوط جلسات و یآموزش و یهیتوج هاي کارگاه و ییگردهما در دیبا مشاور استاد 5-17-

 .کند شرکت

 هر در مشاور استادان مسئول و دانشکده یآموزش معاون توسط که ماهانه جلسات در دیبا مشاور استاد 5-18-

 .کند شرکت گردد یم لیتشک یلیتحص مسالین

 مشاور استادان مسئول به و هیته را خود ملکردع گزارش یلیتحص مسالین هر انیپا در دیبا مشاور استاد 5-19-

 .دینما ارائه دانشکده
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 :6 ماده

 .است مبدا دانشگاه مشاور استاد با همانیم انیدانشجو مشاوره تیمسئول

 خواهد یدگیرس انیدانشجو نیا مشکالت به مقصد دانشگاه در مشاور استادان مسئول لزوم صورت در :تبصره

 .کرد

 7 ماده 

 همانند مقصد دانشگاه در لیتحص طول در داخل از ای و خارج از انتقال انیدانشجو از اعم یانتقال انیدانشجو هیکل

 .شد خواهند مند بهره مشاور استاد خدمات از خود همطراز انیدانشجو

 8 ماده :

 .باشند مشاور استاد کی پوشش تحت یرانیا ریغ انیدانشجو االمکان یحت

 نیا 14 ماده تبصره تابع است مجاز سقف از شتریب آنها یرانیا ریغ انیدانشجو تعداد که ییها دانشگاه :تبصره

 .باشند یم نامه نیآئ

 

 مشاور استاد ازاتیامت محاسبه و حضور نحوه

 9 ماده :

 روزهاي در نیهمچن و آن از پس کروزی تا نام ثبت از قبل کروزی از دانشکده در مشاور استاد حضور

 .است یالزام یدرس واحدهاي اضطراري حذف و اضافه و حذف

 10 ماده :

 حداقل مدت به دیبا مشاور استاد و گردد مشخص مسالین هر ابتداي از دیبا انیدانشجو با مالقات محل و ساعات

 .باشد داشته دیمف حضور هفته در دانشجو 5 هر ازاي به کساعتی

 استادان مسئول یهماهنگ با پوشش تحت انیدانشجو کالس ساعت به توجه با مشاور استاد حضور برنامه :تبصره

 .شود یم هیته مشاور
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 11 ماده :

 / مشاور استاد یآموزش فیوظا در یلیتحص مسالین هر در نظري یدرس واحد 1/0معادل  دانشجو هر ازاي به 0

 معاون و دانشکده مشاور استادان مسئول دیتائ و مستندات ارائه به منوط آن پرداخت و شد خواهد منظور

 .باشد یم دانشکده یآموزش

 حق صورت به یعلم ئتیه عضو یوقت تمام و یآموزش موظف واحد احتساب بدون مذکور واحدهاي :تبصره

 .شد خواهد پرداخت سیالتدر

 12 ماده :

 اعضاي ارتقاي نامه نیآئ 3 ماده طبق)ارتقا جهت یاجرائ ازیامت 2 یلیتحص سال هر در دانشجو ده هر ازاي به

 .شد خواهد منظور(یعلم أتیه

 13 ماده :

 دیتائ و مشاور استادان مسئول نظر با مربوطه فیوظا انجام و عملکرد براساس مشاور استاد به شده داده ازاتیامت

 سمنعک دانشگاه یآموزش معاونت به ، مشاور استاد یآموزش سابقه در لحاظ جهت دانشکده یآموزش معاون

 .شد خواهد

 14 ماده :

 دانشجو 15 حداکثر(مشاور استاد ابیغ در نیجانش مشاور استاد ای ) مشاور استاد هر با مرتبط انیدانشجو تعداد

  کی هاي ورودي انیم از حاًیترج که بود خواهد یلیتحص مسالین هر در یدرس واحد5/0دانشجو  5به ازاءهر 
 .شوند یم دهیبرگز یلیتحص سال

 .شدهدیافزا نفر 30 تا حداکثر به را انیدانشجو تعداد تواند یم دانشکده خاص، طیشرا در :تبصره

 15 ماده :

 خواهد کسر وي ازاتیامت از زانیم همان به نکند اجرا را 5 ماده در ندرج فمیوظا از یبخش مشاور استاد چنانچه

 .شد

 16 ماده :

 باشد داشته بارز قصور محوله فیوظا اجراي در مشاور استادان مسئول صیتشخ به مشاور استاد که یصورت در

 .شد خواهد خلع تیمسئول نیا از دانشکده سیرئ حکم و نظر با
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 :چهارم فصل

 مشاور استادان مسئول فیوظا و گاهیجا

 دانشکده استیر طرف از یحکم یط ، دانشکده یآموزش معاون شنهادیپ به دانشکده هر مشاور استادان مسئول

 .کند یم تیفعال دانشکده یآموزش معاون نظر ریز و منصوب سال دو مدت به

 استیر توسط دانشکده یآموزش معاون شنهادیپ با خود سمت از دانشکده مشاور استادان مسئول رییتغ :1 تبصره

 .باشد یم دانشکده

 .است بالمانع مشاور استادان مسئول مجدد انتخاب :2 تبصره

 18 ماده :

 .باشد مشاور استاد ای و راهنما استاد سمت در خدمت سابقه سال 3 حداقل داراي دیبا مشاور استادان مسئول

 داراي گذشته در مشاور استاد ای و راهنما استاد سمت در خدمت سابقه سال سه بر عالوه که افرادي :تبصره

 .رندیگ یم قرار مشاور استادان مسئول سمت انتخاب تیاولو در اند بوده زین ییاجرا سوابق

 19 ماده :

 دانشکده یآموزش معاون دیتائ صورت در مشاور استادان تهايیفعال نحوه بر نظارت قبال در مشاور استادان مسئول

 .شود یم برخوردار یلیتحص مسالین هر در یدرس واحد سه معادل ازيیامت از

 20 ماده :

 .کند یم شرکت راي حق بدون دانشکده یآموزش شوراي جلسات در مشاور استادان مسئول

 21 ماده :

 دانشکده یآموزش معاون دیتائ با و دانشکده مشاور استادان مسئول توسط مشاور استادان نیب انیدانشجو میتقس

 .شود یم انجام یلیتحص مسالین هر واحد انتخاب شروع از قبل تا حداکثر

 22 ماده :

 استادان مسئول یهماهنگ با و آنان خود توسط مشاور استادان حضور برنامه ،یلیتحص مسالین هر آغاز از قبل

 مشاور استادان مسئول به و شده میتنظ استاد هر پوشش تحت انیدانشجو یکالس برنامه به توجه با مشاور،

 گردد یم لیتحو دانشکده

. 
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 23 ماده :

 اي هیاطالع یط پوشش تحت هاي گروه هیکل مشاور استادان برنامه اخذ از پس دانشکده مشاور استادان مسئول

 نیا اجراي بر نظارت رساند یم دانشکده انیدانشجو اطالع به را برنامه نیا دانشکده آموزش اداره همکاري با

 .باشد یم دانشکده مشاور استادان مسئول عهده بر برنامه

 24 ماده :

 مسئول توسط دانشکده هر مشاور استادان توسط شده لیتکم عملکرد گزارش فرم یلیتحص مسالین هر انیپا در

 .گردد یم ارسال دانشکده یآموزش معاونت به و بندي جمع دانشکده، مشاور استادان

 25 ماده :

 به مشاور استادان مسئول قیطر از آن جینتا و انجام انیدانشجو توسط مشاور استادان عملکرد ساالنه یابیارز

 .شود یم ارائه دانشکده یآموزش معاون

 26 ماده :

 مشاوره از اعم مشاور استادان جهت یهیتوج و یآموزش هاي کارگاه برگزاري جهت یهماهنگ و یازسنجین

 مسئول قیطر از ... و انیدانشجو رفتاري و یآموزش مشکالت یبررس و مطالعه روشهاي ،یارتباط مهارتهاي

 .ردیگ یم انجام مشاور استادان

 27 ماده :

 زيیر برنامه مشاور استادان مسئول توسط دانشکده یآموزش معاون و مشاور استادان با ماهانه یهماهنگ جلسات

 .گردد یم وبرگزار

 یآموزش ربطیذ واحدهای ریسا فیوظا شرح

 یلیتحص تیوضع گزارش که ندینما اتخاذ یبیترت مداوم بطور است الزم ها دانشکده آموزش ادارات : 28 ماده

 اریاخت در محرمانه صورت به را انیدانشجو یانضباط احکام ای و یقیتشو احکام و کارنامه واحد، انتخاب شامل

 تواند یم دانشکده یآموزش معاون یهماهنگ با دانشجو یلیتحص پرونده لزوم صورت .دردهند قرار مشاور استاد

 .شود یبررس مشاور استاد توسط

 29 ماده :

 مقررات و ها نامه نیآئ هیکل ریتصو که هستند موظف یفرهنگ ،ییدانشجو و یپژوهش ،یآموزش هاي معاونت

 .کنند ارسال مشاور استادان نیمسئول براي مشاور استادان هیکل اطالع جهت را مربوطه
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 30 ماده :

 ان،یدانشجو و گروه هر مشاور استادان نیب بهتر ارتباط جادیا جهت موظفند یآموزش هاي گروه رانیمد هیکل

 .آورند عمل به را الزم همکاري

 31 ماده :

 راهکارهاي ارائه و هیته به نسبت ستادي سطح در زین یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت مشاوره اداره

 برگزاري نیهمچن و ها دانشگاه یلیتحص مشاوري و مشاوره مراکز براي یمطالعات و یآموزش متون و مناسب

 .دینما اقدام مشاور استادان فیوظا با مرتبط هاي کارگاه

 32 ماده :

 استادان فیوظا تحقق براي را یمال و اداري الزم تهايیحما است الزم یپزشک علوم دانشکده ای استدانشگاهیر

 .آورد فراهم مشاور

 33 ماده :

 :شود یم لیتشک دانشگاه سطح در لیذ بیترک با مشاور استادان مرکزي تهیکم

 تهیکم سیرئ عنوان به دانشگاه یآموزش معاون 1-

 تهیکم ریدب عنوان به دانشگاه یآموزش امور ریمد 2-

 دانشگاه یفرهنگ ییدانشجو معاون 3-

 ها دانشکده یآموزش نیمعاون 4-

 ها دانشکده مشاور استادان نیمسئول 5-

 یفرهنگ ،ییدانشجو معاونت مشاوره دفتر مسئول 6-

 

 :مشاور استادان مرکزی تهیکم فیوظا شرح : 34 ماده

 مشکالت رفع با رابطه در خدمات، اداره موجود تهايیظرف و کالن استهايیس از نهیبه استفاده یچگونگ 34-1-

 .گردد یم یابیارز و یبررس مرکزي تهیکم توسط انیدانشجو

 تهیکم توسط مربوطه مشکالت حل جهت در ريیگ میتصم و ها دانشکده از واصله گزارشهاي یبررس 34-2-

 .ردیگ یم انجام مرکزي

 ازین مورد اعتبارات ريیگیپ و مشاور استاد نامه نیآئ طرح اجراي اعتبارات نیتام جهت ازین مورد نهیهز 34-3-
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 .گردد یم شنهادیپ و برآورد مرکزي تهیکم توسط

 .گردد یم لیتشک یلیتحص مسالین هر در کباری حداقل مرکزي متهیک جلسات 34-4-

 .گردد ارسال متبوع وزارت یآموزش خدمات مرکز به مرکزي تهیکم صورتجلسات است الزم :تبصره

 االجرا الزم ها دانشکده هیکل توسط نامه نیآئ در مندرج مواد اجراي تیرعا با مرکزي تهیکم مصوبات 34-5-

 .است

 35 ماده :

 معاونت توسط مربوطه دستورالعمل باشد، داشته یاجرائ دستورالعمل به ازین نامه نیآئ نیا مواد از یبرخ چنانچه

 علوم زيیر برنامه یعال شوراي در بیتصو از پس و هیته یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت یآموزش

 .شود یم ابالغ یپزشک

 36 ماده :

 یپزشک علوم زيیر برنامه یعال شوراي جلسه نینهم و یس در تبصره 14 و ماده 36 بر مشتمل نامه نیآئ نیا

 مورخ 25 جلسه مصوب راهنما استاد نامه نییآ نیگزیجا بیتصو خیتار از و دیرس بیتصو به 1388/3/22مورخ

 .باشد یم یملق آن با ریمغا هاي نامه نیآئ هیکل و شد خواهد یپزشک علوم زيیر برنامه یعال شوراي 82/2/22

 


