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مقدمه
میان تولید علم، فرهنگ سازی و تمدن سازی رابطه تنگاتنگی وجود دارد؛ 
به گونه ای که در هیچ تمدن بزرگی در طول تاریخ، نمی توان این سه عنصر را 
از یکدیگر تفکیک نمود. به طور کلی می توان گفت در مورد علم و رابطه اش 
با تمدن، دو تلقی وجود دارد. در تلقی س��نتی از علم، تولیدات ذهنی، به علم 
شکل می دهد. بنابراین تا انسانی هست و روی این کره خاکی زندگی می کند، 
علم هم وجود دارد. قافله علم، ممکن است به فراز و نشیب یا افت و خیز مبتال 
شود، ولی از حرکت باز نمی ماند. در این دیدگاه، علم همچون انباری است که 
هر روز بر دارایی و حجم آن افزوده می شود و توقفی هم بر آن مترتب نیست. 
در مقابل، دیدگاه دیگر قائل به این اس��ت که علم رابطه تنگاتنگی با ساخت 
اجتماعی دارد؛ بدین معنا که علم در درون جامعه شکل می گیرد. به همین دلیل 
بین نظام آگاهی یک جامعه و روابط اجتماعی حاکم بر آن جامعه رابطه نزدیکی 
وجود دارد. در این دیدگاه، تولید علم و بالندگی، امری ذاتی برای انسان نیست، 
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بلکه نیازمند وجود ش��رایطی مناسب برای ظهور و بروز آن است. اساس این 
دیدگاه، آن است که هر چند انسان، دارای عقل و قوه تفکر است، عقالنیت، 

امری به شدت وابسته به ساخت اجتماعی است. 
در تأیی��د دیدگاه اخیر می توان گفت که رابطه تمدن- که از آن به عنوان 
جنبه سخت فرهنگ یاد می ش��ود- و علم، رابطه ای متقابل و مقوم یکدیگر 
اس��ت. لذا از یک سو رش��د و بالندگی تمدن، ریشه در توسعه علمی دارد و از 
سوی دیگر تولید علم، نیازمند زمینه ها، امکانات و ساختارهای مستعد اجتماعی 
اس��ت. بی گمان از جمله بس��ترهای ضروری جهت تولید علم، آزادی فکر و 
اندیشه و ایجاد مجال برای ظهور و بروز نظر و تضارب آراست. چه اینکه بنا 
به تعبیر امیر بیان، علی علیه السالم اضرب الرأي بالرأي یتولد لک الصواب- 
تضارب آراء سبب تولید نظریه صحیح - و در نهایت توسعه و پیشرفت علمی 

می شود. 
با عنایت به موارد فوق، الزم است همزمان با طرح مقوله تولید و توسعه علم 
در هرکشوری، آزادفکری و آزاد اندیشی نیز پیگیری شود. مبحث آزاداندیشي و 
ارتباط آن با تولید علم در ایران، به طور مشخص در دیدار اعضاي انجمن اهل 
قلم با رهبر معظم انقالب اسالمی ایران در بهمن ماه 1381، قریب به 2 سال 
پس از طرح مقوله تولید علم دینی- بومی در کش��ور، بیان شد. در آن دیدار، 
رهبر انقالب تنها راه گسترش فرهنگ و تولید علم و اندیشه را ایجاد فضاي 
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تعالي علم در پرتو آزاداندیشي حقیقي در حوزه و دانشگاه دانستند و با تأکید بر 
نقطه تعادل میان مرزشکني و تحجر، آزاداندیشي صحیح را تبیین نمودند. این 

سخنان به وضوح مسیر توسعه علمی کشور را ترسیم می نمود. 
با وجود این، بعد از گذش��ت 7 س��ال از خواس��ته رهبري، گامي در این 
مس��یر برداشته نشد و پس از آغاز به کار دولت دهم و تقدم رویکرد فرهنگی 
در برنامه ها و سیاس��ت  های علمی کش��ور بود که مقوله آزاد اندیشی و ایجاد 

ساختارهای متناسب با آن  در دستور کار قرار گرفت. 
با مالحظه این مسئله و با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با 
جمعی از نخبگان علمی کشور در آبان ماه سال 1388 مبنی بر ایجاد سازوکار 
»کرس��ی  های آزاداندیشی« که ناظر بر س��اختار و رکن مورد نیاز جهت ابراز 
آزادانه نظر بود، معاونت فرهنگي و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
بر آن شد تا تمهیدات الزم برای تحقق این امر را فراهم نماید. تدوین آیین نامه 
مربوط به برگزاری کرسی های آزاداندیشي در دانشگاه ها در این راستا صورت 

پذیرفت که در ادامه به طور مشروح به روند آن اشاره می گردد:
نخست، پیش نویس دستورالعمل کرسي های آزاد اندیشی توسط چندین 
کارشناس این معاونت تدوین شد و پس از اتمام، با تشکیل کمیته اي متشکل 
از معاونین و مدیران فرهنگي و دانشجویي دانشگاههای تهران، تربیت مدرس، 
شریف، امیرکبیر، علوم پزشکي، آزاد، و همچنین نمایندگاني از نهاد نمایندگي 
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مقام معظم رهبري در دانش��گاهها و بسیج دانشجویي بحث بر سر مفاد این 
پیش نویس در دس��تورکار قرار گرفت. جلس��ات »کمیته تدوین دستورالعمل 
تشکیل کرسي هاي آزاداندیش��ي در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر 
کش��ور« به طور رسمی از اواخر دی ماه س��ال 1388 آغاز شد. این کمیته در 
هفته 1 بار مبادرت به تشکیل جلسه می ورزید و در مجموع 8 جلسه پربار را 

برگزار نمود. 
در جلس��ات اولیه، مطابق با برنامه ریزی های ص��ورت پذیرفته، معاونت 
فرهنگ��ی مباحث توجیه��ی و ضرورت های مرتبط با برگزاری کرس��ی های 
آزاد اندیش��ی را مط��رح کرد و مالحظ��ات و اظهارنظرهای اعضای کمیته را 
م��ورد توجه قرار داد. پس از اجماع در خصوص ضرورت ها، اهداف، راهبردها، 
اسناد باالدس��تي، نهادهاي مجري و نحوه برگزاري کرسي هاي آزاداندیشي، 
کمیته وارد پیش نویس دستوالعمل تشکیل کرسي هاي آزاداندیشي و بررسي 
مفاد و بندهاي آن گردید. چنان که اش��اره شد پس از گذشت قریب به 2 ماه، 
پیش نویس نهایی دستورالعمل تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی سراسر کشور آماده شد. در ادامه پیش نویس دستورالعمل 
مذکور، جهت ارزیابی و مالحظات اولیه به چند دانش��گاه ارسال شد و پس از 
دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های مسئولین مرتبط، با تشکیل جلسات تکمیلی 
در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، این دستورالعمل، اصالح و تحت 



عنوان »آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی سراسر کشور« به امضای وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری 
رسید. متعاقب امضای وزیر محترم، آیین نامه در 11 آبان ماه سال جاری جهت 

اجرا، به دانشگاه ها ابالغ گردید. 
نکته حائز اهمیت در تدوین این آیین نامه اهتمام و توجه به هدف راهبردی 
از برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، یعنی تولید علم دینی و بومی و نقش آن 
در تمدن اسالمی- ایرانی می باشد که همواره مورد تأیید مقام معظم رهبری 

بوده است.

غالمرضاخواجهسروی





با استعانت از الطاف حضرت حق و الهام از آموزه های دین مبین اسالم و پیروی 
از سنت نبوی )ص( در جهت ایجاد فضای آزاد استماع سخن و اتباع بهترین 
آن  و نیز لزوم آزادی اندیش��ه که سنت دانش��گاه تمدن ساز اسالمی- ایرانی 
محسوب می شود و ایجاد فرهنگ تضارب آراء و تعامل علمی در عین اجتناب 
از مراء و جدال باطل و جلوگیری از ابتالی محیط های دانشگاهی به سوداهای 
گروهی، و در راس��تای اجرای منویات رهبر معظم انقالب اسالمی، مندرج در 
نامه ایش��ان به جمعی از دانش آموختگان حوزه علمیه در تاریخ 81/11/16 و 
بیانات ایش��ان در دیدار با جمعی از نخبگان علمی کش��ور در تاریخ 88/8/6 
در خصوص ضرورت راه اندازی کرس��ی های مناظ��ره، نقد، نظریه پردازی و 
آزاداندیشی در دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین با استناد به 
ماده 2 نظام نامه هیأت حمایت از کرس��ی های نظریه پ��ردازی، نقد و مناظره 
مصوب جلسات 531، 532 و 533 مورخ 82/10/9، 82/10/30 و 82/11/17 
شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر ترویج آزاداندیشی در حوزه علوم انسانی 
و معارف دینی، » کرسی های آزاداندیشی دانشگاهی در دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی« بر اساس این آیین نامه تشکیل و اجرا می گردد: 
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ماده1ـتعاریف
1�1� کرسی  آزاداندیشی: نشستی که در طی آن، دانشگاهیان به صورت آزاد، 
نظام من��د، منطقی و عالمانه به اظهار نظر، تب��ادل آراء و گفتگو در موضوعی 
خ��اص با مالحظه اهداف مندرج در م��اده 2 این آیین نامه می پردازند. در این 

آیین نامه به اختصار، »کرسی« نامیده می شود.
2-1- دانش��گاه: به هر یک از دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر 

کشور شامل دولتی و غیر دولتی اطالق می شود.
3�1� دستگاه: به وزارتخانه  علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسالمی 

اطالق می شود.
4�1� هیأت دانشگاه: به هیأت کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه اطالق 

می شود.
5�1� هیأت مرکزی: به هیأت مرکزی کرس��ی های آزاد اندیش��ی اطالق 

می شود.
6-1- آیین نامه: به آیین نامه کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی اطالق می شود.
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ماده2-اهداف
1-2- نهادینه س��ازی آزادی بی��ان و تضارب آراء ب��ا رعایت اخالق و منطق 

گفت وگو
2-2- ایج��اد فرصت قانونی و عادالنه برای عرض��ه آزادانه آراء، دیدگاه ها و 
سؤاالت پیرامون موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه 

و آگاهی از نظرات دیگران
3-2- تقویت روحیه حقیقت جویی، آزادگی و قانون گرایی

4-2- سامان دهی مباحثات و گفتگوها با صبغه علمی
5-2- ایجاد فضای مناسب برای طرح و بیان اندیشه های نو، تفکر خالق 

و فرهنگ نوآور



ماده3-راهبردها
1-3- تأکید بر نقش اساسی و کانونی رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری 

در اجرای کرسی ها
2-3- اس��تفاده از ظرفیت های س��ایر مراکز علمی و آموزش��ی در اجرای 

کرسی ها
3-3- ترغی��ب اس��تادان و گروه های دانش��جویی به مش��ارکت فعال در 

برگزاری کرسی ها
4-3- ایجاد رقابت بین استادان و گروه های دانشجویی در برگزاری کرسی ها

5-3- تشویق و حمایت از کرسی های موفق
6-3- معط��وف نم��ودن برنامه  کرس��ی ها به ارتقای کیفیت و نش��اط در 

محیط دانشگاه
7-3- آسیب شناسی و پایش مستمر پس از اجرای کرسی ها

8-3- رعایت مقتضیات محیطی و محلی در برگزاری کرسی ها
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ماده4ـهیأتمرکزی
1-4- وظایف هیأت مرکزی

1-1-4- بررسی و تصویب ضوابط و بخشنامه های مورد نیاز
2-1-4- تصمیم گیری نهایی در خصوص درخواس��ت تجدید نظر اشخاص 
حقیقی و حقوقی نس��بت به رأی ش��ورای فرهنگی دانشگاه و اعالم نظر در 

مدت قانونی مقرر
3-1-4- نظارت، بررسی و ارزیابی عملکرد هیأت های دانشگاه ها 

4-1-4- رتبه بندی هیأت های دانشگاه ها از لحاظ فعالیت در پایان هر نیم سال 
تحصیلی، اعالم آن و تشویق هیأت-های برتر و نمونه

5-1-4- اتخاذ راهبردها و تعیین اولویت های موضوعی کرسی ها

2-4-ترکیبهیأتمرکزی
الف( معاون فرهنگی و اجتماعی دستگاه به عنوان رئیس هیأت

ب( نماینده تام االختیار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
ج( معاون دانشجویی دستگاه یا یکی از معاونین به انتخاب رئیس دستگاه

د( نماینده تام االختیار سازمان بسیج دانشجویی
ه( دو نفر دانش��جوی ش��اغل به تحصیل در مقاطع کارشناسی و تحصیالت 

تکمیلی در رشته های علوم انسانی 
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و( یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با مرتبه علمی دانشیاری یا باالتر 
به پیشنهاد رئیس هیأت

تبصره 1� اعضای هیأت مرکزی با حکم باالترین مقام هر دستگاه به مدت 2 
سال منصوب می شوند و تمدید آن نیز بالمانع است.

تبصره 2� دبیر هیأت مرکزی از میان اعضا و با رأی اکثریت آنان انتخاب و با 
حکم رئیس هیأت منصوب می شود. 

تبصره 3� جلسات هیأت مرکزی با حضور رئیس هیأت و حداقل چهار عضو 
دیگر رس��می است و مصوبات می بایس��ت به تصویب اکثریت اعضاء حاضر 

برسد.
تبص��ره4- هرگاه پرونده تجدیدنظر نس��بت به مصوبات ش��ورای فرهنگی 
دانش��گاهی در دستور کار هیأت مرکزی قرار گیرد با صالحدید رئیس هیأت 
مرکزی، حضور نماینده هیأت دانشگاه مذکور بدون داشتن حق رأي بالمانع 

خواهد بود.
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ماده5ـهیأتدانشگاه
1-5-وظایفهیأتدانشگاه:

1-1-5- تش��کیل جلسه بررسی و اعالم نظر درخواست اشخاص حقوقی یا 
حداقل 3 نفر از دانشگاهیان متقاضی تشکیل کرسی 

2-1-5- برنامه ریزی به منظور تشکیل منظم و قانون مند کرسی 
3-1-5- نظارت بر کرسی  و نحوه تشکیل جلسات آن 

4-1-5- تعیین مجری و اداره کننده  کرسی در چارچوب آیین نامه
5-1-5- ارسال گزارش فعالیت به شورای فرهنگی دانشگاه و هیأت مرکزی

6�1�5� ارزیابی و رتبه بندي کرسی هایي که برگزار گردیده است.

2-5ـترکیبهیأتدانشگاه:
الف( معاون فرهنگی به عنوان رئیس هیأت

ب( مدیرکل فرهنگی دانشگاه به عنوان دبیر هیأت
ج( مس��ئول نه��اد نمایندگی مقام معظم رهب��ری در دانش��گاه و یا نماینده 

تام االختیار وی
د( دو نفر دانش��جوی ش��اغل به تحصیل در مقاطع کارشناسی و تحصیالت 

تکمیلی دانشگاه ترجیحاً در رشته های علوم انسانی به پیشنهاد رئیس هیأت
ه( یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به پیشنهاد رئیس هیأت 
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و( یک نفر حقوق دان با اولویت انتخاب از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه 
به پیشنهاد رئیس هیأت

تبصره 1� احکام عضویت هر یک از افراد عضو هیأت توسط رئیس دانشگاه 
صادر می شود.

3-5-نحوهتشکیلجلساتهیأتدانشگاه:
1-3-5- هیأت جهت برنامه ریزی تشکیل جلسات آزاد اندیشی و نیز رسیدگی 
به هنگام به درخواس��ت کتبی افراد متقاضی و انجام دیگر وظایف محوله، در 
مهلت مقرر در آیین نامه در ایام فعالیت آموزشی دانشگاه ها به استثناء یک هفته 

قبل و یک هفته بعد از امتحانات پایان ترم دانشگاه تشکیل جلسه می دهد.
2-3-5-  جلس��ات هیأت با حضور رئیس یا دبیر هیأت و حداقل چهار عضو 
دیگر رسمی است و مصوبات آن می بایست به تصویب اکثریت اعضاء حاضر 

برسد.

4-5-نحوهرسیدگیبهدرخواستها:
1�4�5� ه��ر کدام از تش��کل ها و گروه های قانونی دانش��جویی در چارچوب 
اساس��نامه خود یا 3 نفر از دانشگاهیان یا هر یک از اعضای شورای فرهنگی 
یا هیأت دانشگاه می توانند درخواست تشکیل کرسی را مطابق با این آیین نامه 
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پس از تکمیل فرم پیوس��ت ب��ه دبیرخانه هیأت ارائه کنند و رس��ید دریافت 
نمایند.

2�4�5� متقاضی برگزاری کرس��ی موظف است همزمان با ثبت درخواست، 
حداقل 3 نفر منتقد از مواضع مطروحه معرفی نماید.

3�4�5� در صورت عدم معرفی 3 نفر منتقد، هیأت دانشگاه موظف است ظرف 
مدت 1 روز کاری نسبت به فراخوان برای ثبت نام منتقدین اقدام نماید.

4�4�5� در صورت ثبت نام حداقل 3 نفر منتقد در مدت 7 روز کاری، موضوع 
ظرف مدت 5 روز کاری به منظور تش��کیل جلس��ه و اعالم کتبی نتیجه در 
دستور کار جلس��ه هیأت دانشگاه قرار می گیرد. رئیس هیأت مسئول رعایت 

زمان بندی مقرر است.
5�4�5� در صورت عدم ثبت نام حداقل 3 نفر منتقد در مهلت مقرر، موضوع 

از دستور کار هیأت دانشگاه خارج می شود.
تبصره 1� چنانچه فرد نس��بت به رأی هیأت دانش��گاه اعتراض داشته باشد، 
می تواند اعتراض خ��ود را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابالغ رأی به صورت 
مکتوب به دبیرخانه ش��ورای فرهنگی دانش��گاه ارائه دهد. شورای فرهنگی 
دانشگاه موظف است ظرف مدت دو هفته از زمان دریافت اعتراض، موضوع 

را بررسی و نتیجه نهایی را به فرد اطالع دهد.
تبصره 2� در صورت اعتراض فرد به تصمیم نهایی شورای فرهنگی دانشگاه یا 
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امتناع از پاسخگویی در مهلت مقرر، موضوع در صورت درخواست فرد به هیأت 
مرکزی ارجاع و رأی هیأت مرکزی الزم االجرا است.

تبصره 3� هیأت مرکزی موظف اس��ت ظرف م��دت 30 روز از زمان دریافت 
اعتراض، به موضوع رسیدگی و تصمیم قطعی را اتخاذ و رأی خود را در همان 

زمان مقرر به دانشگاه و فرد متقاضی ابالغ نماید.
تبصره 4� طرح مجدد درخواس��ت تشکیل کرس��ی با گذشت حداقل 45 روز 

امکان پذیر است.

ماده6ـفرایندبرگزاریکرسی
الف � قرائت قرآن کریم

ب – سرود جمهوری اسالمی ایران
ج � خیر مقدم و اعالم موضوع

د � اعالم ضوابط و نحوه برگزاری کرسی
ه � شروع بحث از نماینده متقاضی تشکیل کرسی

و � طرح دیدگاه منتقدین
ز � جمع بندی دیدگاه ها
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ماده7-الزاماتارائهدیدگاهدرکرسی
1�7- ارائه مطالب در چارچوب منافع ملی و مصالح عمومی

2�7- تأکی��د بر طرح موضوعات با مالحظه وح��دت و همدلی قومیت ها 
و مذاهب

3�7- رعایت مبانی، آداب و اصول اخالق اس��المی با تأکید بر حفظ صداقت 
و ارائه اطالعات مستند

ماده8-وظایفمجری
1�8- اعالم موضوع، ضوابط برگزاری و الزامات ارائه دیدگاه در کرسی 

2� 8- تذک��ر ب��ه اظهار نظر کننده در مواردی ک��ه خارج از موضوع صحبت 
کند.

3�8- تذکر به اظهار نظر کننده در مواردی که الزامات ارائه دیدگاه در کرسی  
را رعایت نمی کند.

4�8- اعالم زمان باقی مانده برای صحبت هر فرد
5�8- اعالم اتمام زمان هر نفر

6�8- دقت در اختصاص وقت برابر به طرف های گفتگو
7�8- جمع بندی دیدگاه ها
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ماده9-شرایطمجری
1�9- التزام عملی به مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی

2�9- عدم عضویت در ارکان هیچیک از احزاب و گروه های سیاسی 
3�9- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا باالتر دانشگاهی یا حوزوی، ترجیحًا 

در حیطه تخصصی برگزاری کرسی 
4�9- دارا بودن توانایی الزم در مدیریت جلسه

ماده10ـدبیرخانههیأتووظایفآن
1�10� به منظور انجام فعالیت ها و پیشبرد امور هیأت های دانشگاه و مرکزی 
در زمینه تماس و مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای ذیربط و حفظ 
و نگهداری اس��ناد و مدارک، دبیرخانه آن هیأت با شرح وظایف ذیل تشکیل 

می شود:
الف( اعالم دستور کار و دعوت از اعضا برای شرکت در جلسات هیأت

ب( طبقه بندی پرونده ها، ثبت و نگهداری اس��ناد و مکاتبات و تشکیل نظام 
بایگانی

ج( دریافت درخواس��ت کتبی افراد حقیقی و حقوقی برابر چارچوب پیش بینی 
شده در ماده 4-5- این آیین نامه و طرح آنها در جلسات رسمی هیأت

د( ابالغ تصمیم هیأت به صورت مکتوب و با امضا دبیر هیأت در مهلت قانونی 
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تعیین شده به افراد متقاضی
ه�( تنظیم صورتجلسات و انجام مکاتبات ضروری بنا به دستور دبیر هیأت

و( تدوین گزارش عملکرد و جلسات هیأت و ارسال آن با امضای دبیر هیأت 
برای دبیرخانه هیأت مرکزی

ز( اطالع رسانی به موقع در خصوص ضوابط، مقررات و بخشنامه های موجود 
مرتبط با فعالیت هیأت و تغییرات احتمالی آن در آینده

ح( دریافت درخواس��ت تشکیل کرسی با اعالم مهلت یک هفته ای نسبت به 
فراخوان ثبت نام منتقدین یا مخالفین موضوع

ت( انجام سایر امور محوله
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ماده 11� در س��ال اول اجرای آیین نامه، هزینه های مختلف برگزاری کرسی  
توسط رئیس دانشگاه و از محل اعتبارات در اختیار وی تأمین می شود. رئیس 
دانشگاه موظف است برای سال دوم و بعد از آن، ردیف مستقلی برای بودجه 

کرسی  در بودجه کل دانشگاه منظور نماید.
ماده12- هیأت های دانش��گاه ها و هیأت مرکزی موظفند از کرسی های برتر 
و نمونه و افراد فعال در برگزاری آن به نحو شایس��ته ای تقدیر نمایند. رئیس 
دانشگاه موظف است اعتبار مشخصی را برای این منظور پیش بینی نموده و 

اختصاص دهد.
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ماده 13- اجراي این آیین نامه در سال اول به صورت آزمایشی بوده و پس از 
آن در صورتی که اصالح یا تغییری در آن صورت نپذیرد قطعی خواهد شد.

ماده 14� این آیین نامه در 14 ماده و 9 تبصره در جلس��ه مشترک نمایندگان 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسالمی و نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانش��گاه ها به تصویب رس��ید و بدین وس��یله اجازه اجرای 

آزمایشی آن از تاریخ ابالغ صادر و اعالم می گردد.

                            کامراندانشجو
وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری 
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