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 مقدمه:

ی گپررد و در ایپن مپدم تمپام    آموزشی اندیشمندان جوان سپپنتا مپی   سال از فعالیت مؤسسه 15بیش از 

 اند.ههای شرعی، منطقی و قانونی پشت سر گراشته شدلحمشکالم، معضالم و مسایل با راه

ه ریزی مؤسسه متشکل از مپدیرعامل، مؤسسپان و اعضپای هیمپت مپدیر     برنامه شورای عالیبر این اساس 

آموزشپی را   ینامپه آیینها وریت یافت تا با بررسی مسایل، راهکارها و اصالح و تجدید نظر در مورد آنمأم

 اکنون در دست شماست تدوین و مصوب نماید.که هم

با هدف  سطوح آموزشی است که حاکم بر تمامیِ بِنامه، مجموعه ضوابط و مقررام آموزشی مصوّآییناین 

ا جپرا  زمامی واحدهای مؤسسپه   ارتقای کیفیت آموزشی تدوین یافته و در تممنظور ایجاد هماهنگی و به

 باشد.می

کپه   ،سپت ا یاجرا و به کار بستن دقیق ضوابط یبه این اهداف اهمیت بسیار دارد، نحوهیل نچه در آنلکن 

تادان و اسپ  است، و این مقصود فقط با هماهنگی مسمو ن اجرایی واحدها،بینی شدهنامه پیشآییندر این 

 شد.دانشجویان متعهد حاصل خواهد

بپه نظپر    با امید تحقق این همکاری و هماهنگی و توجیه و تبیین این مپوضپوع، ترکر چند نکته ضپروری

 رسد؛ می

 یگیپری بپر عهپده   جا که ساکت است، تصپمیم است. آننامه، تنها به ذکر اصول اکتفا شدهآییندر این  -1

نامه مجپاز نیسپت و   آییناصول و یا تفسیری مغایر با اصول این در آموزش واحد مربوطه است، لکن تغییر 

ریپزی از  برنامپه  شپورای عپالی  اگر ابهامی در عبارام مشاهده شود، مدیر واحد موظف به اعالم و اخر نظپر  

 باشد.میشده گیری بر اساس نظر اعالمنگاری با دفتر مرکزی و سپس تصمیمطریق نامه

تخلفپام   مدیران واحدها و نظارم و پیگیری تخلف) ینامه در هر واحد بر عهدهآیینمسمولیت اجرایی  -2

سپتی  باشپد. لپرا مپدیران واحپدها بای    دفتر مرکزی می هر بخش از هر واحد توسط واحد نظارم و پیگیری

 نامه اهتمام بورزند.آیینطور دقیق و کامل بر اجرای مفاد به
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ر نامپه هسپتند. هپ   ن اجرایی، اساتید، کارکنان و دانشجویان، ملزم به رعایت و اجرای ایپن آیپین  مسمو  -3

ر دجپرای آن  نامه در هر واحدی انجام پریرد، وجاهت قانونی نداشته و دلیلی بر اعملی که خالف این آیین

اطی اداری و انضپب  ایهپ نامپه ذکر است با متخلفپین برابپر آیپین   بهگردد.  زمواحدهای دیگر محسوب نمی

 شد.برخورد خواهد

اهم مواد  نامه آشنا سازند وتحصیل در واحد با مواد این آیین واحدها دانشجویان را از آغاز به ؛ زم است -4

 آن را در قالب بروشور و یا استندی به رؤیت دانشجویان برسانند.

ر دارنپد و د  امتحانی دانشجویان مبپرول استادان و واحدها باید نهایت دقت و توجه را در تصحیح اوراق  -5

الی شپورای عپ   ، نمرام و اوراق امتحانی را به آموزش تحویل دهند تا پس از تأییدمهلت مقرر در آیین نامه

 ریزی دفتر مرکزی ثبت و به دانشجویان ابالغ گردد.برنامه

زی پریپ مهرای عالی برناوپپوب شپهای آموزشی مصدقیق و کامل برنامهرای پواحدها ملزم به اج یکلیه -6

سپت.  نیپاز مجپاز نی  محتوای دروس و تغییپر در دروس پپیش  و هیچ تغییری در عناوین، تعداد و  باشندمی

صپورم  هبپ توانند نظر خپود را  باشند، میآموزشی در این زمینه نظری داشته های چه استادان و گروهچنان

 ریزی پیشنهاد نمایند.شورای عالی برنامهمکتوب به 

نامپه،  آموزشی اندیشمندان جوان سپنتا امیدوار است بپا تصپویب و اجپرای ایپن آیپین      یپایان مؤسسهدر 

 بسیاری از مشکالم از لحاظ مقررام آموزشی مرتفع گردد.
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 تعاریف: 

 است.شدهنامه تعاریف زیر پریرفتهدر این آیین

 واحد آموزشی: -1

احپد  مشارکتی یپا مسپتقل، واحپد آموزشپی یپا بپه اختصپار و       دفاتر و شعب این مؤسسه، اعم از  به تمامی

 شود.میگفته

 گروه آموزشی: -2

 رد.متجانس فعالیت دا یخاص و یا چند رشته یگروه آموزشی، بخشی از یک واحد است که در یک رشته

 دوره: -3

یل ای خپاص تحصپ   تهپجو در یک واحد در رشپ په، مدم زمانی است که دانشپمنظور از دوره در این مؤسس

ز یک متشکل ا ،متفاوم یها برای هر رشتهشود، که مدم زمان این دورهآموخته میدانشکند و در آن می

 یا چند ترم است.

 آموزش: یاداره -4

امپور آموزشپی مربپوه بپه      یکپه همپه   ،آموزش، یک بخش اداری در یپک واحپد اسپت    یمنظور از اداره

نمپرام از   یدیپه تأیی نمرام، اخپر   آوریِامتحانام، جمع دوره، انجامِ نویسی، انتخابِدانشجویان از قبیل نام

 نتایج را بر عهده دارد. دفتر مرکزی و اعالمِ

 استاد: -5

 شود.نظری یا عملی را برعهده دارد، استاد نامیده می دروسِ که مسمولیت تدریسِ ،هر عضو آموزش

 رشته: -6

 گزیند.را برای تحصیل برمیکه دانشجو آن ،باشدهای علمی، فرهنگی و هنری میهیکی از شاخ ؛رشته

 گرایش: -7

 شود.یکه ناظر بر یک تخصص باشد، گرایش گفته م ،های یک رشتهبه هریک از زیرشاخه

 ی آموزش آنالین:سامانه -8

ی آمپوزش آنالیپن   است، سپامانه شدهمنظور آموزش آنالین تعبیهبه ساز و کاری که در تارنمای مؤسسه به

 شود.میگفته
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 نویسیشرایط ورود و نام – فصل اول

 شرایط ورود:

 ز واحدهای آموزشی به شرح زیر است؛های آموزشی در هریک اشرایط ورود در دوره ماده یک:

     اتباع خارجی )شماره ملی  برای ایرانیان و کد خانوار و شماره شناسایی برای دارا بودن شناسنامه 

      توان تکلم فارسی )در حد جمالم ابتدایی سال سن و داشتن  4داشتن حداقل 

    طوح سپ )برای دانشجویانی که برای تکمیپل تحصپیالم خپود در    دوره دارا بودن آخرین مدرک پایان

 آیند. مرکز میعالیه به این 

     به جهت ورود به سطح مورد نظر. *سطح(ورودی )تعیین آزمونِقبولی در  یکسب نمره 

 نام نویسی:

الم هایی که توسپط واحپد اعپ   تدر مهل ؛سطح  موظفندشدگان در آزمون ورودی )تعیینپریرفته ماده دو:

م از اعپال  نام اقدام نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین ترم تحصیلی پپس ردد، برای ثبتگمی

 گردد.یسطح ، انصراف از تحصیل در آن واحد تلقی مآزمون ورودی )تعیین ینتیجه

د، نشپو ینویسی اعالم مهایی که توسط واحد جهت نامندانشجو موظف است در هر ترم، در زما سه:ماده 

 یمنزلپه هبپ نویسی بدون اطالع و عرر موجپه در یپک تپرم،    نویسی نماید. عدم مراجعه برای ناماقدام به نام

الس کپ سپاتی کپه در   نویسی، دانشجو بایستی به تعداد جلانصراف از تحصیل است. در صورم تأخیر در نام

ام شود. نام نماید، تا با دیگر دانشجویان کالس ترمیک همگثبت **جبرانیکالس در است، حضور نداشته 

رصپد  د دَهنپام بپه میپزان    تأخیر در ثبپت  ینام ملزم به پرداخت جریمهکه به علت تأخیر در ثبتضمن این

 باشد.نامی میترم ثبت یافزون بر شهریه

 منع تحصیل همزمان:

ر ارد، و دتحصیل در دو سطح از یک رشته را ند ینویسی و ادامهدانشجو در یک زمان حقّ نام ماده چهار:

در  شجو فقطو دان ندهای مربوطه لغو کهصورم انجام، واحد مختار است؛ سطح با تر را بدون استرداد هزین

 تر ادامه تحصیل دهد.نسطح پایی
 

 باشد. تست هوش، آزمون کتبی، و آزمون شفاهی می ؛شامل ، وسطح و سنسطح بر اساس * توجه: آزمون تعیین
ذکرر  بره الزم گرردد. اعالم و دریافت میجبرانی  یای محاسبه و در ابتدای برگزاری دورهصورت جلسهبه جبرانیکالس  ی** شهریه

 تواند به صورت حضوری یا آنالین ارائه شود.میاست؛ که کالس جبرانی، فارغ از نوع برگزاری کالس ترمیک )حضوری یا آنالین(، 
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و  نیپاز سپطحی مپردود شپده باشپد     پیشکه دانشجو در  ؛پریر استاین امر فقط در صورتی امکان تبصره:

بی درخواست کت یبه ارائه ،نیاز بگرراند. البته این امرصورم همنیاز و سطح بعدی را بهبخواهد سطح پیش

 دانشجو، نیازمند است. واحد، توسطبه آموزش  ،نیازی دو سطحهم

 نظام آموزشی –فصل دوم 

 (:Levelتعریف سطح )

باشپد. در نظپام سپطحی، ارزش هپر     ی واحدهای آموزشی بر اساس سطوح میآموزش در کلیه ماده پنج:

 شود.از رفتن به سطح بعدی )با تر  می فرد است و عدم قبولی در هر سطح مانعسطح منحصر به

و  شد، کپه ایپن حپدود   باساعت آموزشی خاصی جهت فراگیری می توجه به مقطع آن نیازمندهر سطح، با 

احپدها  بپه و  ،های آموزش و پرورش و نظر شورای نظارم مؤسسپه هنامها و آیینهها بر اساس بخشناماندازه

 گردد.نویسی به دانشجو اعالم میاعالم گردیده و هنگام نام

 ترم تحصیلی:

ه نیاز باشد، که با توجه بیساعت آموزش م 40و حداکثر  24صیلی مرکب از حداقل تح هر ترم ماده شش:

 است.شدههر سطح میزان آن در نظر گرفته

 باشند.یبخشی از ساعام آموزش م ،ترم نیزترم، و پایانکالسی، میان امتحانام  تبصره:

 باشد.یمبرابر  -و یا آنالین حضوری–تعداد جلسام هر ترم تحصیلی در هر دو نحوه برگزاری  ماده هفت:

 درسی: یحدود و اختیارات واحدها در مورد برنامه

 ایند.ریزی را اجرا نمهای درسی مصوّب شورای عالی برنامه؛ برنامهتمام واحدها موظفند ت:شماده ه

ورم ر صپ . و دیک از واحدها و یا اساتید، مجاز یه کاهش و یا افزایش ساعام آموزشی نیستندهیچ ماده نُه:

 انجام؛ واحد یا استاد مربوطه، بایستی پاسخگوی واحد نظارم و پیگیری مؤسسه باشد.
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 سطوح تحصیلی و طول مدت تحصیل –فصل سوم 

 تعدادسطوح:

 است؛ زم برای گرراندن هریک از مقاطع در جدول مخصوص در ادامه آمده سطوح تعداد ماده دَه:

 

 

 

 

 

 طول دوره:

طور کلی باشد، اما بههر دانشجو با توجه به سطح آغازین وی متفاوم می آموختگیدانشمدم  ماده یازدَه:

)سی و  37صورم مداوم و متداول حداقل شره قبولی سطوح به، بهدانشجویی که از اولین سطح آغاز نماید

م توجه به تقوی )پَنجاه و چهار  سطح را باید بگرراند، که گرراندن این تعداد سطوح با 54هَفت  و حداکثر 

 سا نه واحدها و تعطیالم رسمی کشور، متغیّر خواهد بود.

 حضور و غیاب –فصل چهارم 

 حضور در جلسات درس:

 یت یکسانیحضور در کالس، اَعَم از آموزش حضوری و آموزشی آنالین، دارای شرایط و کیفماده دوازدَه: 

 باشد.است و دانشجو، ملزم به رعایت قوانین و موازین آموزشی، در طول جلسام می

 رم نبایدتساعام غیبت دانشجو در هر  حضور دانشجو در تمام جلسام هر ترم الزامی است و زدَه:ماده سی

از وی  ی انضباطی مؤسسپه، نامهصورم بر اساس آیینت آموزشی بیشتر باشد. در غیر این)هَشت  ساع 8از 

 گردد.ثبت می *مردود نوع دومآید و سطح مرکور برای وی یعمل نمامتحان به

 

 باشد.یدر سطح بعد )باالتر( مسطح قادر به حضور نوع دوم با شرکت در آزمون تعیین مردود* 

CH سطح دَهتا  ششِبین  مقطع خردساالن 

K سطح چهارتا  دوبین  مقطع کودکان 

B سطح دَهتا  هَفتبین  مقطع مقدماتی 

I سطح بیستتا  شانزدَهبین  مقطع میانی 

Ad سطح دَهتا  ششِبین  مقطع پیشرفته 



 
 رییس شورای عالی برنامه ریزی دبیر شورای عالی برنامه ریزی

ی درخواست به آموزش توانند؛ با ارائهبرای جبران جلسام غیبت، در طول یک ترم می دانشجویانتبصره: 

اند، را هجلساتی که غایب بود به مربوه هایحضوری  دروس و فعالیت-آنالیننام در کالس جبرانی )و ثبت

 انجام برسانند.فراگرفته و یا به

 

 در امتحان:غیبت 

تمپا    ی صفر در آن امتحپان و اح غیبت غیرموجه در امتحان هر سطح، موجب گرفتن نمره دَه:چهارماده 

 ، و غیبت موجه در امتحان هر سطح موجب مردود نوع دوم است.*نوع اولمردود 

 

ی ی ادارهتشخیص موجه و یا عدم موجه بودن غیبت در جلسام درس، و امتحپان بپر عهپده    دَه:پانزماده 

 باشد.آموزش هر واحد می
 

 ارزیابی و پیشرفت تحصیلی دانشجو –فصل پنجم 

 

 معیارهای ارزیابی:

نجپام  اارزیابی پیشرفت دانشجو در هر سطح بر اساس میپزان حضپور و فعالیپت در کپالس،     ماده شانزدَه: 

رزیپابی  گیرد، و اسپتاد هپر سپطح مرجپع ا    یترم صورم مترم و پایانتکالیف درسی، و نتایج امتحانام میان

 دانشجو در آن سطح است.

 ترم برای هر سطح الزامی است.ترم و پایانبرگزاری امتحانام میانتبصره یک: 

ح بپه  دانشجو در هر سپط سطح است و نمرام  ینمره ،معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو :تبصره دو

 شود.یصورم عددی بین صفر تا صد تعیین م

 ،ود)هَفتاد  است و دانشپجو در هپر سپطح کپه مپردود شپ       70قبولی هر سطح  یحداقل نمره دَه:هِفماده 

ر دمپردودی   م از قبپولی، مشپروطی، و  عَپ سطوح، اَ یبایستی آن را مجددا  بگرراند. با این حال نمرام کلیه

 گردد.نمرام دانشجویان ثبت میی ریز کارنامه

تواند یم و)هَفتاد  کسب نماید، مشروه است  70)شَصت و پَنج  تا  65بین  یاگر دانشجویی نمره تبصره:

؛ دانشپجو  شره استفاده از این تبصره این اسپت کپه   با دادن تعهّد در سطح با تر مشغول به تحصیل شود.

 ر مؤسسه دن تبصره استفاده کند و در کل دوران تحصیل خود تواند از اییترم در هر سال، م )سه( 3فقط 

ین مردود نوع اول امکان شرکت در امتحان تعیین سطح برای رفتن به سطح بعد )باالتر( را نردارد و در صرورت ایجراد فاصرله بر      *

 تحصیل نیز بایستی در آزمون تعیین سطح ورود به سطح مردودی شرکت نماید.
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 مشروطی است. یترم مجاز به استفاده از تبصره )دَه( 10نیز 

 

 اعالم نمرات

وز ر )دَه( 10نهایی هر سپطح را حپداکثر ظپرف     یاستاد هر سطح موظف است؛ گزارش نمرههِجدَه: ماده 

 آموزش واحد تسلیم نماید. یترم به ادارهپس از برگزاری امتحان پایان

 

ز آزمون اپس  تا دو هفتهنمرام دانشجویان را حداکثر  ؛آموزش هر واحد موظف است یاداره ماده نوزدَه:

 های تأیید شده را به دانشجویان اعالم نماید.هبه دفتر مرکزی تسلیم نماید، تا بتواند نمر

 

 ینسپخه  یموظف به تهیه ،آموزش هر واحد پس از تأیید نمرام توسط دفتر مرکزی یاداره ماده بیست:

 باشد.یها به دانشجویان در آغاز ترم تحصیلی جدید مندانشجویان و تحویل آ یچاپی از کارنامه

 

 اه نمپودار توانند؛ در پایان هر ترم، ریز نمرام کالسی خود را، بپه همپر  دانشجویان می ماده بیست و یک:

 ی آموزش واحد دریافت نمایند.پیشرفت کالسی آن ترم از اداره

 

 باشد.ی مربوطه میی درخواست کتبی و پرداخت هزینهوه به ارائهدریافت ریز نمرام کالسی من تبصره:

 

ی دورهآموختگان در صورم مفقود شدن کارنامه و یا مپدرک پایپان  دانشجویان و دانش ماده بیست و دو:

 ند.ی المثنی دریافت نمایی آموزش واحد، نسخهی درخواست کتبی به ادارهتوانند؛ با ارائهخود می

ی مربپوه طبپق   پرداخپت هزینپه  هپا و تعهدنامپه،   تکمیل فرمصدور مدرک المثنی منوه به  تبصره یک:

 باشد.می ملی و شناسنامه، و فایل عکس جدید )در صورم لزوم ی تصویر کارم، و ارائهجدول زیر

مدارک و شواهد متقاضی مدرک المثنی، ی آموزش هر واحد موظف است؛ پس از بررسی اداره :دو تبصره

)پس از اعالم نظر دفتر مرکزی و پرداخت هزینه)ها  توسپط   روزِ کاری 15و کسب نظر دفتر مرکزی، طی 

 متقاضی  اقدام به صدور و تحویل مدرک المثنی نماید.

 

 ی خدمتهزینه خدمت مورد نظر

 هبه ازای هر کارنام – ترم مورد نظر روز()بهی شهریه درصد دَه صدور کارنامه المثنی

 دورهآخرین سطح منتج به مدرک پایان روز()بهی شهریه صدصَد در دوره المثنیصدور پایان
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 اخراج دانشجوی مشروط:

در یک  ترم )سه( 3دانشجویی که به دلیل تجاوز از تعداد ترم مجاز مشروه )بیش از  :سهماده بیست و 

دا  و در قالب ، بایستی مجدهدیتحصیل ، از مؤسسه اخراج گرد ترم در طول دوره )دَه( 10سال، و یا بیش از 

سپوابق   ؛ذکر اسپت بهنویسی نماید ) زمسطح  نامدانشجوی جدید الورود و بر اساس آزمون ورودی )تعیین

 تحصیلی ایشان در ثبت نام ورودی جدید لحاظ نخواهد شد .

 

 مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل –فصل ششم 

 تحصیلی:مرخصی 

آن هپم   ،تپرم  ه(دَ) 10تحصپیل خپود حپداکثر     یتوانپد در طپول دوره  یمپ  دانشجو :چهارماده بیست و 

 از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. ،صورم غیرمتوالیبه

 وبپوده  پس از گرراندن ترم مرخصپی نیپز پپا برجپا      ،شرایط دانشجوی مشروه و یا مردودی :یک تبصره

 باشد.یا جرا م زم همان شرایط قبل از مرخصی

صپورم  اگر بنا به هر دلیلی، دانشجویی ناچار به اخر مرخصی تحصپیلی بپیش از یپک تپرم بپه      تبصره دو:

گشت بپه  مرخصی وی پریرفته است و برای باز ؛نشده باشد ،که مشروه و یا مردودمتوالی شود، در صورتی

 رخصی  در کالس حضور خواهد یافت.)متناسب با سطح قبل از مسطح تعیین یتحصیل بر اساس نتیجه

 

بپه   ،هاسصورم کتبی و یک هفته قبل از شروع کالتحصیلی باید به تقاضای مرخصی :پَنجماده بیست و 

 آموزش هر واحد تسلیم گردد. یاداره

 

و پس از کسب نظر دفتر مرکزی و استعالم وضعیت تحصیلی دانشپج  ؛آموزش موظف است یادارهتبصره: 

 نماید. روز، موافقت یا عدم موافقت خود با درخواست دانشجو را کتبا  به وی ابالغ )سه( 3ظرف مدم 

 

و  در آموزش آنالین؛ امکان مرخصی تحصیلی تحت هیچ عنوان و یا شرایطی ممکپن  :ماده بیست و شِش

 باشد.میسّر نمی

 

 انصراف از تحصیل:

گپردد و  یانصپراف از تحصپیل تلقپی مپ    : ترک تحصیل به هر دلیپل و بپه هپر مپدم،     هَفتماده بیست و 

ن و بپا آزمپو   گشپته دانشجوی جدید الورود محسوب  ،نام مجدددانشجوی منصرف در صورم اقدام به ثبت

 سطح امکان حضور در کالس را خواهد داشت.تعیین
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وسپط  )موجه بودن د یل ت ،صورم موجه باشدو آن هم به یک ترممدم اگر ترک تحصیل تنها به تبصره:

شپود ، آن تپرم جپزو مرخصپی تحصپیلی      ا کسب نظر از دفتر مرکزی بررسی مپی آموزش واحد و ب یاداره

 .باشدمیتحصیل  یادامه به مجازو وی  گردیدهدانشجو محسوب 

 

خواسپت  دانشجویی که بخواهد از تحصیل )بنا به هر دلیلی  انصراف دهپد، بایپد در   :تشماده بیست و هَ

یخ م از تپار هپ آموزش واحد تسلیم نماید. این دانشجو تنها یپک مرتبپه، آن    یصراف خود را کتبا  به ادارهان

پپس از ایپن    باشپد. یمجاز به پس گرفتن انصپراف خپود مپ   ، یک هفتهمدم به ،تحویل درخواست انصراف

 .تحصیل در آن دوره را نخواهد داشت یمهلت، حکم انصراف وی صادر گردیده و وی دیگر حق ادامه

 

کپم  حتعهّدام مالی خود قبل از صدور  یموظف به انجام کلیه ،دانشجوی منصرف از تحصیل تبصره یک:

 باشد.یانصراف م

ایپان  مپدرکی دال بپر بپه پ    یموظف به ارائپه مؤسسه و یا دفتر مرکزی مربوطه واحد آموزشی  تبصره دو:

وده و ، توسط دانشجوی منصرف در هریک از واحدها نبپ شده های گرراندهم= تعداد ترA)ترم  Aرسانیدن 

عنوان آخپرین مپدرک ایشپان محسپوب       دریافت شده توسط وی، بهReport Paper) آخرین کارنامه

 شود.می
 

سطح  تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل، منوه به شرکت در آزمون ورودی )تعیین تبصره سه:

شان مشپروه و  لشامل دانشجویانی که در آخرین ترم تحصی ،این تبصره ؛ذکر استبهزمباشد. ) یمجدد م

 شود. یاند نمهیا مردود شد

، در بصرهت  دَهپانز) 51، و ماده  نُهبیست و ) 92، فصل  شش) 6این آیین نامه در  :نُهماده بیست و 

ر سپ و  ؛مورد بررسی قرار گرفت ،ریزی  شورای عالی برنامهسی و پنج) 35  الی سی و سه) 33جلسام 

ن، ی رسپید و از تپاریخ تصپویب آ   به تصویب نهای 20/01/9139  مورخ سی و شِش) 36 یانجام در جلسه

 گردند.یهای داخلی مغایر با آن لغو ملالعمها و دستورهنامآیین یا جرا بوده و کلیه زم
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