
 

 

 

 

 

   02/07/1393 –د /100/5272/50000

 2شیوهنامه ساماندهی امور تدریس 

 مقدمه 

ثِ هٌؾَض سبهبًسّی ٍ  ثب ّسف اضتقبی کیفیت فقبلیتْبی آهَظضی ٍ پژٍّطی زض زاًطگبُ ٍ 

زض پطزیسْبی زاًطگبُ ثط تقییي چبضچَة خصة ٍ ثكبضگیطی استبزاى، ثِ ٍیژُ هسضسبى هسفَ 

هػَة )« ستَضالقول سبهبًسّی اهَض تسضیس زض زاًطگبُ فطٌّگیبىز»اسبس تدطثِ اخطای 

ثب ضفبیت هقطضات آییٌٌبهْْبی ٍ  ( ضَضای زاًطگب18/09/92ُضوبضُ یک هَضخ خلسِ 

شیوهنامه ساماندهی امور تدریس »استرساهی افضبی ّیأت فلوی ٍ غیط ّیأت فلوی زاًطگبُ، 

(  ضَضای زاًطگب25/06/1393ُهَضخ هػَة ّطتویي خلسِ )« (2)در دانشگاه فرهنگیان 

 . تٌؾین ضسُ است

 واحد موظف تدریس : 1ماده 

کِ ٍؽبیف هسیطیت ثِ ) ٍاحس هَؽف تسضیس افضبی ّیأت فلوی توبم ٍقت زاًطگبُ – 1

 :ثط حست هطتجِ فلوی ٍ آییٌٌبهْْبی هطثَط ثِ ضطح خسٍل ظیط است (فْسُ ًساضًس

  ٍاحس هَؽف تسضیس فضَ ّیأت فلوی توبم ٍقت 

 هطثی استبزیبض زاًطیبض استبز

8 9 10 12 

ثط اسبس سبثقِ  (هبهَض یب هَؽف)سقف ٍاحس هَؽف تسضیس هسضسبى ٍ زثیطاى توبم ٍقت  - 2

 :ذسهت آًبى ثِ ضطح خسٍل ظیط است

 



 

 

 

 

 

 زکتطا کبضضٌبسی اضضس (ثِ سبل)سبثقِ  فٌَاى ضغلی

 14 16 20ثیص اظ  هسضس

 16 18 20کوتط اظ 

 16 18 20ثیص اظ  زثیط 

 18 20 20کوتط اظ 

زاضای  (هبهَض یب هَؽف) ٍاحس هَؽف تسضیس فضَ ّیأت فلوی، هسضس ٍ زثیط توبم ٍقت – 3

 :ثِ ضطح خسٍل ظیط است (پستْبی سبظهبًی هػَة ستبضّساض)سوت اخطایی 

ّیأت  پستْبی سبظهبًی هػَة ستبضّساض

 فلوی

 هسضس

 ( زکتطا)

 زثیط

 (زکتطا)

 - 4/1 1 ضئیس زاًطگبُ 

 - 8/2 2 هقبٍى زاًطگبُ

هسیطیت اهَض / ضئیس هدتوـ آهَظش فبلی

 پطزیسْبی استبى

3 2/4 8/4 

ضئیس / ضئیس هطکع ستبزی/ ضئیس پطزیس

هقبٍى هسیط / ضئیس پژٍّطكسُ/ زاًطكسُ

 هسیطکل ستبزی/ استبًی

4 6/5 4/6 

هقبٍى / هسیط حَظُ ستبزی/ هقبٍى پطزیس

هقبٍى / هقبٍى زاًطكسُ/ هسیط کل ستبزی

5 7 8 

                                                           
 . آییىىامٍ مزکًس بشابش مقشسات داوشگاٌ تُشان عمل شذٌ است120مًاسدی کٍ دس آییىىامٍ استخذامی داوشگاٌ رکش وشذٌ، طبق مادٌ   

 .دس مًاسدی کٍ مذسک تحصیلی کاسشىاسی اسشذ است، میضان مًظف َماوىذ دبیش با مذسک دکتشاست  

 . اوتصاب دبیش با مذسک تحصیلی کاسشىاسی اسشذ دس ایه پستُا ممىًع است 



 

 

 

 

 

پژٍّطكسُ ٍ ضٍسبی هطاکع آهَظش فبلی 

 تبثقِ

هقبٍى هسیط حَظُ / هسیط گطٍُ آهَظضی

 ستبزی

6 4/8 6/9 

 2/11 8/9 7 هقبٍى هسیط گطٍُ آهَظضی 

 

پطزیسْب هیتَاًٌس اظ ذسهبت افضبی ّیأت فلوی ٍ هسضسبى زاًطگبُ فطٌّگیبى ٍ یب زثیطاى  –4

ثب ضفبیت سقف سبفبت کبض « گَاّی غالحیت تسضیس»زاضای  (هبهَض یب هَؽف)توبم ٍقت 

ٍاحس هقبزل زض  (12)آًبى، هططٍط ثِ آًكِ فبقس هسئَلیت اخطایی ثبضٌس، حساکثط ثِ هیعاى 

 .ثِ هٌؾَض تسضیس زض اظای پطزاذت حقبلتسضیس استفبزُ کٌٌسًیوسبل 

 پطزیسْب هیتَاًٌس اظ ذسهبت افضبی ّیأت فلوی آهَظضی سبیط زاًطگبّْب ٍ هَسسبت – 5

ثب هَافقت کتجی هَسسِ  ( آییي ًبهِ استرساهی ّیأت فلوی32هبزُ ثطاثط )آهَظش فبلی زٍلتی 

ٍاحس هقبزل ٍ اظ ذسهبت  (12) آًبى حساکثط ثِ هیعاى هحل ذسهت ٍ ضفبیت سقف سبفبت کبض

یب زاًطدَی زکتطی )سبیط گطٍّْبی ضغلی ٍ اضربظ غیطضبغل زاضای هسضک زکتطای ترػػی 

 ٍاحس هقبزل 6تب سقف  (پس اظ گصضاًسى اهتحبى خبهـ ثطای پطزیسْبی ٍاقـ زض هٌبعق هحطٍم

 .ثِ هٌؾَض تسضیس زض اظای پطزاذت حقبلتسضیس استفبزُ ًوبیٌسزض ًیوسبل 

 ثطای هطبضکت زض فقبلیتْبی هطتجظ ̋ ٍاحس هبظاز، غطفب8افعایص سقف حقبلتسضیس تب - تجػطُ

ثب ضاٌّوبیی ٍ هطبٍضُ پبیبًٌبهِ زاًطدَیبى زٍضّْبی تحػیالت تكویلی ٍ هٌحػطا ثطای 

ثكبضگیطی افضبی ّیبت فلوی ٍ هسضسبى زاضای هسضک تحػیلی زکتطای هطغَل ثِ کبض زض 

زاًطگبُ یب افضبی ّیبت فلوی زاضای هطاتت ثبالتط اظ استبزیبض زاًطگبّْبی زٍلتی کطَض ثالهبًـ 

 .است

                                                           
 آن دستٍ اص معايویه اداسی مالی پشدیسُا ي مشاکض ي مذیشیت استان کٍ عضً َیات علمی ي یا داسای حکم مذسسی باشىذ، مشمًل تذسیس مًظف  

 .میشًوذ



 

 

 

 

 

( 103)استفبزُ اظ ذسهبت افضبی ّیبت فلوی ثبظًطستِ زاًطگبّْبی زٍلتی ثِ تدَیع هبزُ - 6

 ٍاحس 8آییٌٌبهِ استرساهی افضبی ّیبت فلوی ثب ضفبیت هقطضات هطثَط حساکثط تب سقف 

ّوچٌیي ثكبضگیطی هسضسبى ثبظًطستِ ثب . هقبزل تسضیس ثِ غَضت حقبلتسضیس هدبظ است

 ٍاحس هقبزل 8 آییٌٌبهِ استرساهی افضبی غیط ّیبت فلوی تب سقف 78 هبزُ 2ضفبیت تجػطُ 

 .تسضیس هدبظ است 

زض غَضتیكِ تسضیس هَؽف فضَ ّیبت فلوی، هسضس یب زثیط توبم ٍقت زض پطزیس تكویل  –7

ًطَز، فضَ هكلف است ثب ّوبٌّگی ضئیس پطزیس هحل ذسهت، ثبقیوبًسُ ٍاحس هَؽف ذَز 

 .ضا زض پطزیس زیگط استبى، ثب ضفبیت سبیط هقطضات هطثَط، تكویل ًوبیس

ثطای  (...زض اهَض آهَظضی، پژٍّطی، فطٌّگی، زاًطدَیی ٍ )ثطگعاضی کبضگبُ آهَظضی : تجػطُ

هقلوبى ضاٌّوب، زاًطدَیبى ٍ هسضسبى پطزیس ثِ تٌبست ظهبى آهعش ثِ فٌَاى ذسهت هَؽف 

 . آهَظضی قبثل هحبسجِ است

کِ سوتْبی اخطایی ، هسضسبى ٍ زثیطاى توبم ٍقت ت فلویأافضبی ّیاستفبزُ اظ ذسهبت  - 8

 غطفب زض ذبضج اظ اٍقبت هَؽف حقبلتسضیس،حساکثط تب سقف ّطت ٍاحس هقبزل  ،زاضًس

 . ازاضی، ثب ضفبیت هقطضات هطثَط ثالهبًـ است

 کسط ٍاحس هَؽف تسضیس افضبی ّیبت فلوی توبم ٍقت خبًجبظ ٍ سبیط هطوَلیي ایثبضگط –9

 .آییي ًبهِ استرساهی افضبی ّیبت فلوی ذَاّس ثَز (28)ٍ  (27)هغبثق هَاز 

پطزیسْب هیتَاًٌس اظ هیبى زثیطاى ضسوی آهَظش ٍ پطٍضش کِ زاضای هسضک زکتطای - 10

ترػػی ٍ گَاّی غالحیت تسضیس زض زاًطگبُ فطٌّگیبى ّستٌس، اضربظ زاضای تَاًوٌسی 

ٍیژُ ضا ـ هططٍط ثِ ٍخَز زضٍس کبفی عی یک سبل تحػیلی ـ ضٌبسبیی ٍ ثطای هبهَضیت 

زض غَضت ًجَز . توبم ٍقت آًبى زض قبلت آییٌٌبهِ استرساهی افضبی غیطّیبت فلوی اقسام کٌٌس

 . زضس کبفی، اقسام ثِ هبهَضیت پبضَّقت ایي قجیل زثیطاى، ثالهبًـ است



 

 

 

 

 

پطزیسْب ثطای تسضیس توبهی زضٍس افن اظ ًؾطی، فولی، کبضگبّی، آظهبیطگبّی ٍ - 11

، ثب اٍلَیت زاضًسگبى «گَاّی غالحیت تسضیس» هیتَاًٌس اظ اضربظ زاضای فقظکبضٍضظی 

 . هسضک زکتطا، زفَت ثِ کبض ًوبیٌس

افن اظ زاضًسگبى هسضک تحػیلی ) ثكبضگیطی کبضکٌبى پطزیسغسٍض گَاّی تسضیس ٍ : تجػطُ

 افن اظ ًؾطی، فولی، کبضگبّی، ثطای تسضیس زضٍس هرتلف (کبضضٌبسی اضضس ٍ زکتطا

 .هوٌَؿ استآظهبیطگبّی ٍ کبضٍضظی زض توبهی ٍاحسّبی پطزیس هحل ذسهت 

 نحوه صدور گواهی صالحیت تدریس : 2ماده 

گَاّی غالحیت »توبهی هسضسبى هسفَ ثطای تسضیس زض زاًطگبُ فطٌّگیبى ًیبظ ثِ  - 12

افضبی ّیبت فلوی ٍ هسضسبى زاًطگبُ فطٌّگیبى ٍ افضبی ّیبت فلوی سبیط . زاضًس« تسضیس

 .زاًطگبّْبی زٍلتی کطَض اظ ایي قبفسُ هستثٌب ّستٌس

 : ثِ ضطح ظیط است« گَاّی غالحیت تسضیس»ضطایظ الظم ثطای کست - 13

ـ هسضک تحػیلی کبضضٌبسی اضضس ٍ ثبالتط اظ زاًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَظضی ٍ پژٍّطی زٍلتی 

ٍ غیطزٍلتی زاذلی ٍ ذبضخی هَضز تبییس ٍظاضت فلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍضی یب ٍظاضت ثْساضت 

ٍ زضهبى ٍ آهَظش پعضكی، یب هسضک حَظٍی ثب ضفبیت عجقْجٌسی گَاّیٌبهْْبی هطثَط هغبثق 

 .  ضَضای فبلی اًقالة فطٌّگی74/ 3/11 هَضخ 368هػَثِ خلسِ 

 حساقل یک ًیوسبل زض زاًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَظش فبلی یب سِ سبل ـ زاضتي سبثقِ تسضیس

سبثقِ تسضیس هَفق ٍ هطتجظ ثب ضضتِ تحػیلی زض زٍضّْبی هرتلف تحػیلی آهَظش ٍ 

پطٍضش ثطای زاضًسگبى هسضک زکتطی ٍ زاضتي حساقل یكسبل سبثقِ تسضیس زض زاًطگبّْب ٍ 

سبل سبثقِ تسضیس هَفق ٍ هطتجظ ثب ضضتِ تحػیلی زض زٍضّْبی پٌح هَسسبت آهَظش فبلی یب 

 .هرتلف تحػیلی زض آهَظش ٍ پطٍضش ثطای زاضًسگبى هسضک کبضضٌبسی اضضس



 

 

 

 

 

افالم ًؾط حطاست زاًطگبُ ضطٍضت )ـ زاضتي غالحیت فوَهی ثِ تبییس هطاخـ شیػالح 

 .(زاضز

ثط اسبس ضٍیت ) 1ضوبضُ  اهتیبظ فلوی ثط اسبس هفبز هغطح زض کبضثطگ 70ـ کست حساقل 

 .(اغل هساضک اهتیبظزّی هیطَز

توسیس گَاّی غالحیت تسضیس زض سبل ثقس هٌَط ثِ اضائِ گَاّی هقتجط ضطکت زض : تجػطُ

کبضگبّْبی آهَظضی است کِ هقبًٍت آهَظضی ٍ تحػیالت تكویلی ثِ غَضت سبلیبًِ افالم 

 .هیكٌس

 : کویتِ تقییي غالحیت تسضیس زاضای تطکیت ظیط است- 14

 (ضئیس کویتِ)ًوبیٌسُ ضئیس زاًطگبُ  -

 (ًبیت ضئیس کویتِ)هقبٍى آهَظضی، پژٍّطی ٍ فطٌّگی پطزیس  -

  (زثیط کویتِ)هسیط گطٍُ آهَظضی هطثَط ثِ فٌَاى  -

 . (ثِ فٌَاى هسفَ)زٍ ًفط فضَ ّیبت فلوی یب هسضس فضَ گطٍُ ٍ ّن ضضتِ هتقبضی  -

زض پطزیسْبیی کِ فبقس گطٍُ آهَظضی هطتجظ ثب ضضتِ تحػیلی هتقبضی ّستٌس، زٍ ًفط  :تجػطُ

اظ افضبی ّیبت فلوی ّوطضتِ هتقبضی اظ سبیط پطزیسْب یب زاًطگبّْبی زٍلتی کِ زاضای 

 .هسضک زکتطا ّستٌس ثِ فٌَاى هسفَ کویتِ زفَت هیطًَس

افضبی کویتِ تقییي غالحیت تسضیس هَؽفٌس ثب لحبػ خویـ ضطایظ فوَهی، فلوی ٍ - 15

تَاًوٌسیْبی ترػػی هتقبضی ثط هجٌبی اغل هساضک ٍ هستٌسات اضایِ ضسُ، زض ثبضُ غالحیت 

ضا ثط  (پیَست)تسضیس زض زاًطگبُ فطٌّگیبى قضبٍت هیكٌٌس ٍ کبضثطگْبی ضوبضُ یک ٍ زٍ 

زض غَضت کست اهتیبظّبی الظم، گَاّی غالحیت . اسبس هستٌسات هطثَعِ تكویل هیٌوبیٌس

 .  غبزض هیطَزثطای هست یكسبل تَسظ ضئیس پطزیس 3تسضیس هغبثق کبضثطگ ضوبضُ 

زض غَضت زضیبفت ّطگًَِ گعاضش قبثل استٌبز زض ّط ظهبى اظ ًیوسبل تحػیلی هجٌی ثط : تجػطُ

کویتِ تقییي غالحیت تسضیس هدبظ ضفبیت ًطسى ضئًَبت فلوی ٍ اذالقی تَسظ هسضس، 



 

 

 

 

 

است خلسِ هدسز ثطضسی غالحیت تطكیل زّس ٍ هَضَؿ ضا ثطضسی ٍ زض غَضت غحت 

 .    لغَ هدَظ اقسام کٌسهسفب ٍ تطریع، ثِ

حفؼ سَاثق گَاّی غالحیت تسضیس زض پطزیس ٍ اضسبل یک ًسرِ اظ گَاّی غالحیت - 16

ثِ ذػَظ کپی ثطاثط اغل ضسُ هساضک َّیت ٍ )تسضیس ثِ ّوطاُ توبهی هستٌسات هَضز ًؾط 

ضٌبسِ »ثِ هقبًٍت آهَظضی ٍ تحػیالت تكویلی خْت پیگیطی غسٍض  (هساضج تحػیلی

 . تَسظ ازاضُ کل اهَض ازاضی ٍ ثجت زض سبهبًِ آهَظضی زاًطگبُ، العاهی است« تسضیس

 تسضیس زضٍس  هقبضف اسالهی ثِ غَضت حق التسضیس فقظ تَسظ هسضسبى زاضای   -17

هدَظ اظ هقبًٍت اهَض اسبتیس ًْبز ًوبیٌسگی هقبم هقؾن ضّجطی زض زاًطگبّْب ٍ ثب ضفبیت سبیط 

زض ایي هَضز، ّوبٌّگی ثب ضئیس گطٍُ . هقطضات هطثَط ثِ هسضسبى هسفَ، اهكبى پصیط است

 .هقبضف اسالهی العاهی است

ثِ غَضت حق التسضیس فقظ تَسظ هسضسبى « آضٌبیی ثب زفبؿ هقسس»تسضیس زضس  - 18

زاضای هدَظ اظ ثٌیبز حفؼ آثبض ٍ اضظضْبی زفبؿ هقسس ٍ ثب ضفبیت سبیط هقطضات هطثَط ثِ  

 .هسضسبى هسفَ  اهكبًپصیط است

 اولویتها در بکارگیری مدرس به صورت حقالتدریس: 3ماده 

 شیل ةُ تطتیةاٍلَیت ثكبضگیطی هسضسبى حقبلتسضیس زض ضضتْْب ٍ زضٍس هَضز ًؾط - 19

 :ذَاّس ثَز

 هسضسبى ٍ افضبی ّیئت فلوی زاًطگبُ فطٌّگیبى کِ زاضای هسضک زکتطا ّستٌس؛ (الف

افضبی ّیئت فلوی زاضای زستكن زٍ سبل سبثقِ تسضیس زاًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَظش  (ة

 ؛(ثِ تطتیت ثب هطتجِ استبز، زاًطیبض، استبزیبض)فبلی زٍلتی 

 زثیطاى هبهَض توبم ٍقت یب هَؽف زاضای هسضک زکتطا؛ (ج

 ٍ افضبی ّیئت فلوی زاًطگبُ فطٌّگیبى کِ زاضای هسضک کبضضٌبسی اضضس ّستٌس؛ هسضسبى (ز

ثِ تطتیت ثب هسضک زکتطی ٍ کبضضٌبسی )افضبی ّیبت فلوی ٍ هسضسبى ثبظًطستِ زاًطگبّْب  (ُ 

 .(اضضس



 

 

 

 

 

 (.ثِ تطتیت ثب هسضک زکتطی ٍ کبضضٌبسی اضضس)زثیطاى ضبغل زض آهَظش ٍ پطٍضش  (ٍ 

یب زاًطدَی )سبیط گطٍّْبی ضغلی ٍ اضربظ غیطضبغل زاضای هسضک زکتطای ترػػی  (ظ

 ٍاحس 6تب سقف  (زکتطی ثب گصضاًسى اهتحبى خبهـ ثطای پطزیسْبی ٍاقـ زض هٌبعق هحطٍم

 .هقبزل زض ًیوسبل

 .ثطای تسضیس کبضٍضظی زض ّوِ حبل هسضسبى زاًطگبُ فطٌّگیبى زض اٍلَیت ّستٌس: تجػطُ

استفبزُ اظ ؽطفیت حقبلتسضیس فقظ زض غَضت تكویل ٍاحس هَؽف تسضیس افضبی - 20

ّیئت فلوی ٍ هسضسبى هَؽف ٍ زثیطاى هبهَض زض زاًطگبُ ٍ ثِ تطتیت اٍلَیتْبی فَقبلصکط 

 .هدبظ است

 استفبزُ اظ ذسهبت افضبی ّیئت فلوی، هسضسبى، زثیطاى هبهَض ثِ ذسهت ٍ هسضسبى هسفَ –21

ثِ غَضت حقبلتسضیس فقظ زض زضٍس هتٌبست ثب ترػع آذطیي هسضک ٍ ضضتِ تحػیلی 

 . ضرع هدبظ است

افن اظ ًؾطی ٍ ) سبفت 8 ثكبضگیطی افضبی ّیبت فلوی ٍ هسضسبى ثطای تسضیس ثیص اظ – 22

 .زض عَل یک ضٍظ زض زاًطگبُ فطٌّگیبى هدبظ ًیست (فولی ٍ کبضگبّی ٍ کبضٍضظی

 استفبزُ اظ ًیطٍی ذجطُ ثب هسضک کبضضٌبسی غطفب خْت تسضیس زضٍس فولی، ٌّطی ٍ – 23

آظهبیطگبّی ٍ زض ضطایغی کِ تبهیي ًیطٍی ٍاخس ضطایظ ثب هسضک تحػیلی ثبالتط ٍخَز ًساضتِ 

ثبضس، ثب اضایِ زالیل تَخیْی ٍ زضیبفت هدَظ اظ هقبًٍت آهَظضی ٍ تحػیالت تكویلی زاًطگبُ 

( 1)ثب ضفبیت سبیط ضطایظ هسضسبى هسفَ ٍ ٍخَز گَاّی غالحیت تسضیس ثب ضفبیت تجػطُ 

زض چٌیي ضطایغی زضیبفت . آییي ًبهِ استرساهی افضبی ّیبت فلوی هوكي است (33)هبزُ 

هدَظ تسضیس اظ هقبًٍت آهَظضی ٍ تحػیالت تكویلی ثبیس زستكن یک هبُ قجل اظ اًتربة 

 .ٍاحس زاًطدَیبى اًدبم ضسُ ثبضس



 

 

 

 

 

ّط گًَِ ثكبضگیطی اضربظ ثطای اهط تسضیس ثِ غَضت هسفَ، ًیبظهٌس اًققبز قطاضزاز  - 24

 . تسضیس قجل اظ ثكبضگیطی است

هَاضزی اظ تكبلیف ٍ ٍؽبیف آهَظضی ٍ پژٍّطی غیط اظ تسضیس افضبی ّیبت فلوی ٍ - 25 

آییٌٌبهْْبی استرساهی افضبی تبثـ هقطضات هسضسبى کِ زض ایي زستَضالقول شکط ًطسُ است، 

آییي ًبهِ استرساهی افضبی  (23)ٍ  (22)، (21)ّیبت فلوی ٍ غیط ّیبت فلوی ثَیژُ هَاز 

 .آییي ًبهِ استرساهی افضبی غیط ّیبت فلوی ذَاّس ثَز (29)ّیبت فلوی ٍ هبزُ 

-هسئَلیت ًؾبضت ثط حسي اخطای هفبز ایي ضیٌَّبهِ زض استبًْب ثط فْسُ ضٍسبی پطزیس - 26

 . ّب ٍ زض سبظهبى هطکعی ثِ فْسُ هقبًٍت آهَظضی ٍ تحػیالت تكویلی زاًطگبُ است

 تصویبنامه: 4ماده 

 ثِ تػَیت ضَضای زاًطگبُ فطٌّگیبى ضسیس ٍ اظ اثتسای 25/06/1393ایي ضیٌَّبهِ زض تبضید 

 ضَضای 18/9/92 خبیگعیي زستَضالقول هػَة هَضخ 1393-94سبل تحػیلی ًیوسبل اٍل 

ثب اثالك ایي ضیٌَّبهِ، کلیِ . زاًطگبُ هیطَز ٍ زض توبم ٍاحسّبی زاًطگبُ الظهبالخطاست

 .ثرطٌبهْْب ٍ زستَضالقولْبی هغبیط ثب آى لغَ ٍ ثالاثط هیگطزز

                                        دکتر محمود مهر محمدی 

                           رئیس شورا وسرپرست دانشگاه فرهنگیان 

 


