دستَسالؼول اجشایی ػَاثؾ ًبظش ثش فؼبلیت ًششیبت داًشگبّی
تبضید آییي ًبهِ1390/05/19 :
همذهِ٪
ثِ هٌظَض سبهبًسّی ٍ حوبیت اظ فؼبلیت ًططیبت زاًطگبّی ٍ لبًًَوٌس کطزى ایٌگًَِ فؼبلیت ّبًْ ،بزیٌِ سبذتي فضبی
آظازاًسیطیً ،مس ٍ گفت ٍ گَی سبظًسُ ٍ تأکیس ثط حك آظازی ثیبىّ ،وچٌیي ایدبز فطظ تْبی فطاگیطی هْبضت ّبی
ضٍظًبهِ ًگبضی ٍ اضتمبی سغح زاًص ػوَهی ٍ ترػػی زاًطگبّیبى ٍ ،ثطاسبس هبزُ  5ضَاثظ ًبظط ثط فؼبلیت ًططیبت
زاًطگبّی (هػَة خلسِ  540هَضخ  83/3/26ضَضای ػبلی اًمالة فطٌّگی) ،زستَضالؼول اخطایی ایي ضَاثظ ثِ ضطح شیل
ثِ تػَیت هی ضسس:
بخش اول :تعاریف و کلیات
هبزُ 1ـ هغبثك ثٌس  1هبزُ  1ضَاثظ ًبظط ثط فؼبلیت ًططیبت زاًطگبّی ،کلیِ ًططیبتی کِ ثِ غَضت ازٍاضی ،گبٌّبهِ یب تک
ضوبضًُ ،یع ًططیبت الکتطًٍیکی کِ ثب ًبم ثبثت ٍ تبضید ًطط زض ظهیٌِ ّبی فطٌّگی ،اختوبػی ،سیبسی ،ػلوی ،التػبزی،
ٌّطی ،ازثی ٍ ٍضظضی تَسظ ّط یک اظ زاًطدَیبى ،تطکل ّب ٍ ًْبزّبی زاًطگبّی ،استبزاى ٍ اػضبی ّیئت ػلوی یب
گطٍّی اظ ایطبى زض زاًطگبّْب هٌتطط ٍ زض هحسٍزُ زاًطگبّْب تَظیغ هی ضًَسً ،ططیِ زاًطگبّی هحسَة ٍ تحت ضوَل
ایي زستَضالؼول لطاض م یگیطًس.
تجػطُ 1ـ ػٌَاى ّبی فطٌّگی ٍ اختوبػی ،ظهیي ّْبی ػمیستی ،غٌفی ٍ ضفبّی ،ذجطی ٍ عٌع ضا ًیع زض ثطهیگیطًس.
اًدوي ّبی ػلوی
تجػطُ 2ـ ًططیبت ػلوی کِ تَسظ اػضبی ّیئت ػلوی ،زاًطدَیبى ،تطکل ّبی زاًطدَیی یب
زاًطدَیی هٌتطط م یطًَس هطوَل ایي آییي ًبهِ ّستٌس.
تجػطُ 3ـ ًططیبت زاًطگبّی هی تَاًٌس ٍیژُ ًبهِ ّبیی ثِ هٌبسجت ّبی هرتلف هٌتطط کٌٌس.
تجػطُ 4ـ ٍثالگ ّب ٍ سبیت ّبی ضرػی زاًطدَیبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوی کِ اظ ًطبى زاًطگبُ یب تطکل ّبی زاًطگبُ
استفبزُ ًوی کٌٌس اظ ضوَل ایي آییي ًبهِ ذبض خبًس.
اضزٍگبّْب زض حکن
تجػطُ 5ـ پطزیس ّبی زاًطگبّی ،ذَاثگبّْب ،ثیوبضستبى ّبی آهَظضی ،هطاکع ثْساضتی زضهبًی ٍ
هحسٍزُ زاًطگبُ هحسَة هی ضًَس ٍ تَظیغ ًططیبت زاًطگبّی زض ذبضج اظ هحسٍزُ زاًطگبّْب ،هٌَط ثِ کست هدَظ اظ
هطاخغ شیطثظ است.
تجػطُ 6ـ ػالٍُ ثط تَظیغ ًططیبت زاًطگبّی زض هحل زفتط ًططیِ یب زفتط تطکل (اػن اظ تطکل ّبی اسالهی ،ضَضاّبی
غٌفی ،اًدوي ّبی ػلوی ،کبًَ ًْبی فطٌّگی ٍ )...یب زستگبُ غبحت اهتیبظ ًططیِ ،زاًطگبّْب هَظف ثِ تؼییي هحل ّبیی
هٌبست زض زاذل هحسٍزُ زاًطگبُ (ثطاسبس تؼطیف تجػطُ  )5ثطای تَظیغ ًططیبت زاًطگبّی هیجبضٌس .تَظیغ ًططیبت زض
ذبضج اظ ایي هکبى ّب ترلف هحسَة هی ضَز.
هبزُ 2ـ هٌظَض اظ زاًطگبُ زض ایي زستَضالؼول کلیِ زاًطگب ّْب ،هطاکع آهَظش ػبلی ٍ هطاکع ٍ ٍاحسّبی هطتجظ زاًطگبّی ٍ
ٍاحسّبی زاًطگبّی است.
تجػطُ :اظ ایي پس زض ایي زستَضالؼول ثِ اذتػبض «زستگبُ» ًبهیسُ هی ضًَس.

هبدُ ٣ـ وویتِ ًبظش ثش ًششیبت داًشگبّی
ثطاسبس ثٌس  1هبزُ  2ضَاثظ ًبظط ثط فؼبلیت ًططیبت زاًطگبّی ،زض ّط زاًطگبُ کویت ّبی تحت
ػٌَاى «کویتِ ًبظط ثط ًططیبت زاًطگبّی» ظیط ًظط «ضَضای فطٌّگی زاًطگبُ» تطکیل هی ضَز کِ زض ایي زستَضالؼول ثِ
اذتػبض «کویتِ ًبظط» ًبهیسُ هی ضَز
هبدُ ٤ـ تشویت وویتِ ًبظش ثِ ششح صیش است٪
1ـ هؼبٍى زاًطدَیی فطٌّگی زاًطگبُ (ضئیس کویتِ)
2ـ ًوبیٌسُ تبم االذتیبض ٍ زائن زفتط ًْبز ًوبیٌسگی همبم هؼظن ضّجطی زض زاًطگبُ
3ـ یک حمَلساى ثِ اًتربة ضئیس زاًطگبُ
4ـ سِ ًفط ػضَ ّیأت ػلوی زاًطگبُ ثِ اًتربة ضَضای فطٌّگی زاًطگبُ
5ـ هسیط اهَض فطٌّگی زاًطگبُ (زثیط کویتِ)
6ـ سِ ًفط اظ هسیطاى هسئَل ًططیبت زاًطگبّی ثِ اًتربة هسیطاى هسئَل ًططیبت زاًطگبُ کِ یک ًفط اظ ایطبى ػضَ ػل
یبلجسل هحسَة هی ضَز.
تجػطُ  :1زاًطگبّْبیی کِ ایي کویتِ زض آًْب تطکیل ًطسُ است یک هبُ فطغت زاضًس تب اًتربثبت
تَاًس ثسٍى حضَض ًوبیٌسگبى
ًوبیٌسگبى هسیطاى هسئَل ضا ثطگعاض کٌٌس ٍ عی ایي یک هبُ کویتِ هی
هسیطاى هسئَل ًططیبت زاًطگبّی تطکیل ضَز.
تجػطُ  :2ضیَُ ًبهِ اًتربة ًوبیٌسگبى هسیطاى هسئَل ًططیبت زاًطگبّی تَسظ ضَضای هطکعی
ًبظط ّط زستگبُ (هبزُ )8تػَیت ذَاّس ضس.
تجػطُ  :3هؼبًٍت زاًطدَیی ٍ فطٌّگی ّط زاًطگبُ هَظف است ثطاسبس ضیَُ ًبهِ هػَة ضَضای هطکعی ًبظط ًسجت ثِ
ثطگعاضی اًتربثبت خْت تؼییي ًوبیٌسگبى هسیطاى هسئَل السام کٌس.
تجػطُ  :4اػضبی اًتربثی کویتِ ًبظط ثطای هست یک سبل ثب اثالؽ ضئیس زاًطگبُ اًتربة هی ضًَس.
تجػطُ  :5چٌبًچِ ًوبیٌسُ اغلی هسیطاى هسئَل ػضَ کویتِ ًبظط ثط اسبس ضیَُ ًبهِ هػَة ضَضای هطکعی ًبظط ،ضطایظ
ػضَیت زض کویتِ ًبظط ضا اظ زست ثسّس ػضَ ػلی الجسل خبیگعیي ٍی ذَاّس ضس.
تجػطُ  :6زثیطذبًِ کویتِ ًبظط زض حَظُ هؼبًٍت زاًطدَیی ٍ فطٌّگی زاًطگبُ هستمط ٍ ثب هسئَلیت زثیط ،هتَلی اًدبم اهَض
ازاضی ٍ اخطایی کویتِ ًبظط است.
هبدُ ٥ـ خلسبت کویتِ ًبظط هبّبًِ یکجبض ثب زػَت هکتَة اظ کلیِ اػضب تطکیل هی ضَز .خلسبت ثب حضَض حسالل سِ ًفط
اظ اػضبی زاضای حك ضأی ،ضسوی است ٍ هػَثبت آى ًیع ثب ضأی اکثطیت هؼتجط است .ضطٍضی است زػَتٌبهِ اػضبی خلسِ
حسالل سِ ضٍظ پیص اظ هَػس خلسِ ثب اػالم زستَض خلسِ تَسظ زثیط کویتِ اضسبل ضَز.
تجػطُ  :1زض غَضتی کِ ّط یک اظ اػضب ،ضبکی ذػَغی یب هطتکی ػٌِ ثبضس ،زض ظهبى ضسیسگی ثِ ضکبیت هغطٍحِ ،حك
ضأی ًرَاّس زاضت.
تجػطُ  :2زثیطذبًِ کویتِ ًبظط هَظف است غَضتدلسبت کویتِ ضا ثِ عَض هطتت ثِ زثیطذبًِ ضَضای هطکعی ًبظط ّط
زستگبُ اضسبل کٌس.
تجػطُ  :3زض هَاضز ذبظ ثٌب ثِ ًظط ضئیس کویتِ ،خلسِ ٍیژُ هی تَاًس ثب زػَت ضفبّی یب کتجی ٍی اظ اػضبی خلسِ ٍ
ثسٍى زض ًظط گطفتي اضسبل زػَتٌبهِ هؼوَل ثِ غَضت فَق الؼبزُ ٍ فَضی (حتی زض ّوبى ضٍظ) تطکیل ضَز.

هبدُ ٦ـ ٍظبیف وویتِ ًبظش ثش ًششیبت داًشگبّی ثِ ششح صیش است٪
1ـ ثطضسی زضذَاست ٍ غسٍض هدَظ اًتطبض هغبثك ثرص زٍم ایي زستَضالؼول
2ـ ًظبضت ثط ػولکطز ًططیبت زاًطگبّی ٍ تصکط اٍلیِ زض غَضت لعٍم
3ـ ضسیسگی ثِ ترلفبت ٍ ضکبیبت ًبضی اظ ػولکطز ًططیبت زاًطگبّی هغبثك ثرص  6ایي زستَضالؼول
4ـ ًظبضت ثط حسي اخطای ایي زستَضالؼول ،هػَثبت ٍ ضیَُ ًبهِ ّبی ضَضای هطکعی ًبظط
5ـ ثطضسی هحتَایی ًططیبت زاًطگبُ زض خلسِ هبّیبًِ کویتِ ًبظط ٍ اضسبل ًتبیح آى ثِ ضَضای هطکعی ًبظط
6ـ ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظضی ثطای هتمبضیبى ًططیبت زاًطدَیی اػن اظ غبحجبى اهتیبظ ،هسیطاى هسئَل ،سطزثیطاى ٍ سبیط
ػَاهل اخطایی ثط اسبس ثطًبهِ آهَظضی ضَضای هطکعی ًبظط
هبدُ ٧ـ شَسای فشٌّگی ّش داًشگبُ هشجغ تجذیذ ًظش دس تظویوبت ٍ آسای وویتِ ًبظش ّوبى داًشگبُ است.
هبدُ ٨ـ ثشاسبس ثٌذ  ٤هبدُ  ٢ػَاثؾ ًبظش ثش فؼبلیت ًششیبت داًشگبّی ،دس ّش دستگبُ شَسایی ثب ػٌَاى
«شَسای هشوضی ًبظش ثش ًششیبت داًشگبّی» تشىیل هی گشدد وِ دس ایي دستَسالؼول ثِ اختظبس

«شَسای

هشوضی ًبظش» ًبهیذُ هی شَد.
هبدُ ٩ـ تشویت شَسای هشوضی ًبظش ثِ ششح صیش است٪
1ـ هؼبٍى فطٌّگی زستگبُ هتجَع (ضئیس ضَضا)
2ـ هؼبٍى هغجَػبتی ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی
3ـ هؼبٍى فطٌّگی ًْبز ًوبیٌسگی همبم هؼظن ضّجطی زض زاًطگبّْب یب ًوبیٌسُ تبم االذتیبض ضئیس ًْبز
4ـ یک ًفط حمَ لساى ثِ اًتربة هؼبٍى فطٌّگی زستگبُ هتجَع
5ـ هسیطکل اهَض فطٌّگی زستگبُ هتجَع (زثیط ضَضا)
6ـ سِ ًفط اظ هسیطاى هسئَل ًططیبت زاًطگبّی ثِ اًتربة هسیطاى هسئَل ًططیبت زاًطگبّْبی کطَض کِ یک ًفط اظ آًْب
ػضَ ػلی الجسل هحسَة هی ضَز.
تجػطُ  :1زض غَضت ًجَزى پست هؼبٍى فطٌّگی یب هسیطکل اهَض فطٌّگی یب ػٌبٍیي هطبثِ اًتربة ضئیس ٍ زثیط ضَضا ثط
ػْسُ ضئیس زستگبُ ٍ زض سغح هؼبًٍبى ٍ هسیطاى کل زستگبُ هی ثبضس.
تجػطُ  :2زثیط ضَضا عجك ضیَُ ًبهِ هػَة ضَضای هطکعی ًبظطً ،سجت ثِ ثطگعاضی اًتربثبت ًوبیٌسگبى هسیطاى هسئَل
ًططیبت زاًطگبّی خْت ػضَیت زض ضَضای هطکعی ًبظط السام ذَاّس کطز.
تجػطُ  :3اػضبی اًتربثی ضَضای هطکعی ًبظط ثطای هست یک سبل ثب اثالؽ ضئیس ضَضا اًتربة هی ضًَس.
تجػطُ  4چٌبًچِ ًوبیٌسُ اغلی هسیطاى هسئَل ػضَ ضَضای هطکعی ًبظط ضطایظ ػضَیت زض ضَضا ضا ثطاسبس ضیَُ ًبهِ
هػَة ضَضای هطکعی ًبظط اظ زست ثسّس ػضَ ػلی الجسل خبیگعیي ٍی ذَاّس ضس .هسئَلیت تطریع استوطاض ضطایظ
ػضَیت ًوبیٌسُ هسیطاى هسئَل ثط ػْسُ زثیط ضَضاست.
تجػطُ  :5زثیطذبًِ ضَضای هطکعی ًبظط زض ازاضُ کل اهَض فطٌّگی ٍظاضت یب زستگبُ هتجَع یب ػٌبٍیي هطبثِ هستمط ٍ زثیط
ضَضای هطکعی ًبظط هتَلی اًدبم اهَض ازاضی ٍ اخطایی ضَضا است.

هبدُ ١٠ـ ٍظبیف ٍ اختیبسات شَسای هشوضی ًبظش ثِ ششح صیش است٪
1ـ سیبستگصاضی زض حَظُ کالى ًططیبت زاًطگبّی
2ـ ضسیسگی ثِ اػتطاضبت زض ذػَظ ػسم غسٍض هدَظ ًططیبت زاًطگبّی
3ـ تدسیس ًظط زض تػویوبت ضَضای فطٌّگی زاًطگبُ زض ذػَظ ًططیبت زاًطگبّی
4ـ ضسیسگی ثِ اػتطاضبت ًبضی اظ تػویوبت ٍ ػولکطز ضَضای فطٌّگی زاًطگبُ زض ظهیٌِ ًططیبت زاًطگبّی
5ـ تسٍیي ضیَُ ًبهِ ّبی اخطایی
6ـ تفسیط هفبز زستَضالؼول حبضط
7ـ ًظبضت ثط ػولکطز کویتِ ّبی ًبظط ثط ًططیبت زاًطگبّْب
8ـ ایدبز ٍحست ضٍیِ ثیي کویتِ ّبی ًبظط زاًطگبّْب
9ـ تسٍیي ثطًبهِ آهَظضی ثطای هتمبضیبى ًططیبت زاًطگبّی
10ـ اذص ٍ ثطضسی ًتبیح گعاضش هحتَایی ًططیبت زاًطگبّی اظ کویت ّْبی ًبظط ٍ اضائِ آى ثِ ضییس زستگبُ
تجػطُ :هػَثبت ضَضای هطکعی ًبظط لغؼی ٍ الظم االخطا است.
هبدُ ١١ـ جلسبت شَسای هشوضی ًبظش حذالل ّش  ٢هبُ یه ثبس ثب دػَت هىتَة اص ولیِ اػؼب یه ّفتِ لجل اص
صهبى جلسِ ثب اػالم دستَس جلسِ تَسؾ دثیش شَسا تشىیل هی شَد ٍ جلسبت ثب حؼَس

حذالل  ٥تي اص

اػؼبی داسای حك سأی ،سسوی ٍ هظَثبت آى ثب سأی اوثشیت هؼتجش است.
بخش دوم :نحوه درخواست هجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی
هبدُ ١٢ـ هتمبضی اهتیبظ اًتطبض ًططیِ زاًطگبّی ثبیس زضذَاست کتجی ذَز ضا ثب اػالم هطرػبت ذَز ٍ هسیط هسئَل،
سطزثیطً ،بم ًططیِ ،ظهیٌِ ٍ تطتیت اًتطبض (هَضَع هبزُ  )1ثِ اًضوبم تػطیح ثِ پبیجٌسی ثِ لبًَى اسبسی ،لَاًیي هَضَػِ ٍ
ایي زستَضالؼول ،ثِ زثیطذبًِ کویتِ ًبظط عجك فطم پیَست ضوبضُ  1تسلین کٌس.
تجػطُ  :1ظهیٌِ اًتطبض ًططیِ ای کِ غبحت اهتیبظ آى ضرع حمَلی است ًجبیس هغبیطتی ثب اسبسٌبهِ آى تطکل یب ًْبز
زاضتِ ثبضس.
تجػطُ ً :2ططیبت زاًطدَیی هَظفٌس غطفبً زض ظهیي ّْبیی کِ هدَظ اذص کطزُ اًس ثِ فؼبلیت ثپطزاظًس.
تجػطُ  :3هتمبضی اهتیبظ اًتطبض گبٌّبهِ ثبیس حسالل ٍ حساکثط ظهبى اًتطبض ًططیِ ذَز ضا زضذَاست کتجی ذَز هطرع
ًوبیس.
هبدُ  ١٣هتمبػی اهتیبص ًششیِ ثبیذ داسای ششایؾ صیش ثبشذ٪
1ـ یکی اظ زاًطدَیبى یب اػضبی ّیأت ػلوی ثِ ػٌَاى ضرع حمیمی یب تطکلًْ ،بز ،اًدوي ،کبًَى ،یب یکی اظ ثرص ّبی
زاًطگبُ یب ّط ضرع حمَلی زیگط زض زاًطگبُ
2ـ ػسم هحکَهیت هٌدط ثِ تَثید کتجی ٍ زضج زض پطًٍسُ یب ثبالتط زض هَضز زاًطدَیبى ٍ اًفػبل هَلت اظ ذسهت زض هَضز
اػضبی ّیأت ػلوی
اهتیبظ ًططیبت
تجػطُ 1ـ افطاز هطوَل ثٌس  2پس اظ یک سبل اظ تبضید اتوبم هحطٍهیت م یتَاًٌس ثِ ػٌَاى غبحت
زاًطگبّی فؼبلیت کٌٌس ٍ زض غَضت هحکَهیت هدسز ثِ عَض زائن هحطٍم هی ضًَس.

تجػطُ 2ـ زض غَضتی کِ غبحت اهتیبظ یکی اظ ضطایظ فَق ضا اظ زست ثسّس ،ظطف یک هبُ پس اظ اثالؽ کویتِ ًبظط هی
تَاًس زضذَاست اًتمبل اهتیبظ ًططیِ ضا ثِ ضرع ٍاخس ضطایظ زیگط ثِ کویتِ ًبظط اضسبل کٌس ،زض غیط ایي غَضت اهتیبظ
ًططیِ لغَ م یطَز .کویتِ ًبظط هَظف است ظطف هست ّ 2فتِ اظ تبضید ٍغَل زضذَاست هتمبضیً ،ظط ذَز ضا اػالم کٌس.
هبدُ  ١٤ششایؾ هذیش هسئَل ثِ ششح صیش است٪
1ـ زاًطدَ ثَزى یب ػضَیت زض ّیأت ػلوی یب هسیط یکی اظ ٍاحسّبی ازاضی ّوبى زاًطگبُ
2ـ ػسم هحکَهیت هٌدط ثِ تَثید کتجی ٍ زضج زض پطًٍسُ یب ثبالتط زض هَضز زاًطدَیبى ،اًفػبل هَلت اظ ذسهت زض هَضز
اػضبی ّیأت ػلوی ٍ ػسم هحکَهیت هٌدط ثِ تَثید کتجی ٍ زضج زض پطًٍسُ یب ثبالتط زض کویتِ ترلفبت ازاضی ثطای
کبضکٌبى.
3ـ ػسم سبثمِ هططٍعی ثطای زٍ ًین سبل هتَالی یب سِ ًین سبل هتٌبٍة ثطای زاًطدَیبى زض ٌّگبم هؼطفی ثِ ػٌَاى هسیط
هسئَل.
4ـ گصضاًسى زٍ ًی هسبل تحػیلی ٍ حسالل ٍ 28احس زضسی (زٍضُ ّبی کبضزاًی ٍ کبضضٌبسی).
زاًطدَیبى کبضضٌبسی ٍ کبضضٌبسی اضضس ًبپیَستِ ٍ زکتطی اظ ضوَل ایي ثٌس هستثٌی ّستٌس.
5ـ ػسم ضْطت ثِ فسبز اذالق.
تجػطُ  :1ضْطت ثِ فسبز اذالق غطفبً ثب اخوبع کلیِ اػضبی کویتِ ًبظط لبثل احطاظ است.
تجػطُ  :2هسیط ٍاحس ازاضی فمظ هی تَاًس هسیط هسئَل ًططیِ ازاضُ هتجَع ذَز ثبضس.
تجػطُ  :3افطاز هطوَل ثٌس  2پس اظ یک سبل اظ تبضید اتوبم هحطٍهیت هی تَاًٌس ثِ ػٌَاى هسیطهسئَل ًططیبت زاًطگبّی
فؼبلیت کٌٌس ٍ زض غَضت هحکَهیت هدسز ایي افطاز ثِ عَض زائن هحطٍم هی ضًَس.
تجػطُ  :4زض غَضتی کِ هسیط هسئَل یکی اظ ضطایظ ضا اظ زست ثسّس ،غبحت اهتیبظ هَظف است ظطف یک هبُ هسیط
هسئَل خسیس ضا ثِ کویتِ ًبظط هؼطفی کٌس ،زض غیط ایي غَضت اهتیبظ ًططیِ لغَ هی ضَز .کویتِ ًبظط هَظف است ظطف
هست ّ 2فتِ زض ایي ذػَظ اػالم ًظط کٌس.
تجػطُ  :5سطزثیط ًططیِ ثبیس کلیِ ضطایظ فَق ضا زاضا ثبضس.
هبدُ ١٥ـ اًتشبس ًخستیي شوبسُ ًششیِ هٌَؽ ثِ ؿی دٍسُ آهَصشی ٍ اخز گَاّی پبیبى دٍسُ تَسؾ

طبحت

اهتیبص ،هذیش هسئَل ٍ سشدثیش ثشاسبس ثشًبهِ آهَصشی هظَة شَسای هشوضی ًبظش ثش ًششیبت داًشگبّی است.
تجػطُّ :ط کویتِ ًبظط هَظف است زض ّط ًین سبل تحػیلی حسالل زٍ زٍضُ آهَظضی ثطاسبس
ضَضای هطکعی ًبظط ثط ًططیبت زاًطگبّی آى زستگبُ ثطگعاض کٌس.

ثطًبهِ آهَظضی هػَة

هبدُ ١٦ـ ّیچ وس ًوی تَاًذ دس صهبى ٍاحذ طبحت اهتیبص ،هذیش هسئَل ٍ سشدثیش ثیش اص یه ًششیِ ثبشذ.
هبدُ ١٧ـ دس طَستی وِ تمبػبًبم ّْب ًبلض یب هتمبػیبى اهتیبص یب هذیشاى هسئَل ًششیبت فبلذ ششایؾ همشس دس
ایي دستَسالؼول ثبشٌذ وویتِ ًبظش هَظف است هشاتت سا ثِ طَست هىتَة ٍ ثب استٌبد ثِ دالیل ٍ هذاسن الصم
حذاوثش ظشف  ٢٠سٍص اص تبسیخ دسیبفت ٍ ثجت دسخَاست ثِ هتمبػیبى اػالم وٌذ.

هبدُ ١٨ـ دسج شٌبسٌبهِ ًششیِ شبهل صهیٌِ ًششً ،بم طبحت اهتیبص ،هذیش هسئَل ،سشدثیش یب شَسای
سشدثیشی داًشگبُ طبدس وٌٌذُ هجَص ،شوبسُ ،تبسیخ اًتشبس ٍ دٍسُ ًشش دس ّش شوبسُ ًششیِ الضاهی است.
هبدُ ١٩ـ چٌبًچِ طبحت اهتیبص ًششیِ ای هتمبػی تَصیغ آى دس سبیش داًشگبّْب ثبشذ ثبیذ تمبػبی خَد سا ثب
روش هحذٍدُ تَصیغ ثِ وویتِ ًبظش داًشگبُ تسلین وٌذ .وویتِ ًبظش داًشگبُ دس طَست هَافمت ،هَظف است
ظشف هذت دُ سٍص اص تبسیخ ٍطَل ،دسخَاست سا جْت اػالم ًظش ًْبیی ثِ وویتِ ًبظش داًشگبُ همظذ اسسبل
وٌذ .شَسای هشوضی ًبظش هَظف است پس اص اػالم ًظش داًشگبُ همظذ ظشف دٍ هبُ ًسجت ثِ دسخَاست هضثَس
اػالم ًظش وٌذ.
تجػطُ  :1زض غَضت ػسم هَافمت کویتِ ًبظط زاًطگبُ ،هتمبضی هی تَاًس اػتطاؼ ذَز ضا ثِ ضَضای هطکعی ًبظط اػالم کٌس.
تجػطُ ً :2ظبضت ٍ ضسیسگی ثِ ترلفبت یب ضکبیبت ایي ًططیبت ثط ػْسُ کویتِ ًبظط زاًطگبُ غبزض کٌٌسُ هدَظ (زاًطگبُ
هجسأ) است.
هبدُ ٢٠ـ اتحبدیِ ّب ٍ تشه لْبی داًشگبّی ،هجبهغ فشٌّگی ٍ شَسا ّبی طٌفی داًشجَیی داسای

هجَص

سسوی وِ دس ثیش اص یه داًشگبُ فؼبلیت داشتِ ٍ هتمبػی اًتشبس ًششیِ ثبشٌذ هی تَاًٌذ دسخَاست خَد سا
ثِ شَسای هشوضی دستگبُ هشثَؿِ اػالم وٌٌذً .ظبست ٍ سسیذگی ثِ شىبیبت ٍ تخلفبت ایي گًَِ ًششیبت ثش
ػْذُ شَسای هشوضی ًبظش است.
تجػطُ :ضطایظ ًبظط ثط غسٍض هدَظ ،غبحت اهتیبظ ٍ هسیط هسئَل ٍ سطزثیط ای ًگًَِ ًططیبت تبثغ ایي زستَضالؼول است.
هبدُ ٢١ـ وویتِ ًبظش هَظف است دس طَست فشاّن ثَدى ششایؾ لبًًَی اًتشبس ًششیِ ،حذاوثش ظشف

 ٢٠سٍص

ًسجت ثِ طذٍس هجَص الذام وٌذ.
هبدُ ٢٢ـ دس طَستی وِ وویتِ ًبظش ثب طذٍس هجَص ًششیِ هخبلفت وٌذ یب ظشف  ٢٠سٍص ًسجت ثِ طذٍس هجَص ثب
اػالم وتجی دالیل ػذم هَافمت ،الذام ًىٌذ ،هتمبػی م یتَاًذ اػتشاع خَد سا ثِ طَست هىتَة ثِ شَسای
فشٌّگی داًشگبُ اػالم وٌذ .شَسای فشٌّگی هَظف است ظشف  ٣٠سٍص هَػَع اػتشاع سا ثشسسی ٍ اػالم ًظش
وٌذ.
هبدُ ٢٣ـ هسئَلیت ولیِ هـبلت هٌذسج دس ًششیِ ثِ ػْذُ هذیش هسئَل است ٍ ٍی هَظف است سِ ًسخِ اص
ّش شوبسُ سا ثالفبطلِ پس اص اًتشبس ثِ دثیشخبًِ وویتِ ًبظش داًشگبُ تحَیل دّذ.
تجػطُ :زثیطذبًِ کویتِ ًبظط زاًطگبُ هَظف است زٍ ًسرِ اظ ًططیِ ضا ثِ زثیطذبًِ ضَضای هطکعی ًبظط اضسبل کٌس.
هبدُ ٢٤ـ دس طَستی وِ طبحت اهتیبص ظشف هذت حذاوثش شش هبُ اص صهبى طذٍس هجَص پس اص اخـبس وتجی ٍ
هْلت یه هبِّ الذام ثِ اًتشبس ًششیِ ًىٌذ ،هجَص طبدسُ اص اػتجبس سبلؾ است.

هبدُ ٢٥ـ ًششیبت هَظفٌذ تَالی اًتشبس هٌذسج دس اهتیبص خَد سا سػبیت وٌٌذ .دس غیش ایي طَست پس اص سِ
هشحلِ هتَالی ػذم اًتشبس ،طبحت اهتیبص ثشای پبسخگَیی ثِ وویتِ ًبظش احؼبس ٍ دس طَست ػذم اسائِ دالیل
لبًغ وٌٌذُ ،هجَص ًششیِ لغَ هی شَد.
هبدُ ٢٦ـ طبحت اهتیبص م یتَاًذ دسخَاست خَد سا هجٌی ثش اًتمبل اهتیبص ًششیِ ثِ دیگشی یب تغییش هشخظبت
روش شذُ دس فشم دسخَاست هجَص ًششیِ (اػن اص هذیش هسئَلً ،بم ًششیِ ،دٍسُ اًتشبس ٍ صهیٌِ اًتشبس) ثِ
وویتِ ًبظش اسائِ وٌذ ٍ وویتِ ًبظش هَظف است ظشف یه هبُ هشاتت هَافمت یب ػذم هَافمت خَد سا ثِ طَست
هىتَة ثِ طبحت اهتیبص اػالم وٌذ.
بخش سوم :حقوق نشریات دانشگاهی
هبدُ ٢٧ـ ًششیبت داًشگبّی اص ولیِ حمَق هظّشح دس لبًَى هـجَػبت جوَْسی اسالهی ایشاى ثشخَسداسًذ .اص
جولِ٪
1ـ خستدَ ،کست ٍ اًتطبض اذجبض زاذل ٍ ذبضج زاًطگبُ ثِ هٌظَض افعایص آگبّی خبهؼِ زاًطگبّی ثب ضػبیت هَاظیي لبًًَی
ٍ حفظ هػبلح خبهؼِ.
2ـ ّیچ همبم زٍلتی ٍ غیط زٍلتی حك ًساضز ثطای چبح هغلت یب همبل ّبی زضغسز اػوبل فطبض ثط ًططیبت ثطآیس یب ثِ
سبًسَض ٍ کٌتطل هحتَای ًططیبت هجبزضت ٍضظز.
3ـ ًططیبت زاًطدَیی حك زاضًس ًظطّب ،اًتمبزّبی سبظًسُ ،پیطٌْبزّب ٍتَضیحبت زاًطدَیبى ٍ هسئَالى زاًطگبُ ضا ثب
ضػبیت هَاظیي اسالهی ٍ هػبلح زاًطگبُ ٍ خبهؼِ زضج کٌٌس.
هبدُ ٢٨ـ هؼبًٍت داًشجَیی ٍ فشٌّگی ٍ سبیش ًْبدّبی فشٌّگی داًشگبُ ثبیذ دس چبسچَة لَاًیي ٍ دس حذٍد
اختیبسات ٍ اهىبًبت اص ًششیبت داًشگبّی حوبیت وٌٌذ.
تجػطُ :هؼبًٍت زاًطدَی ی فطٌّگی زاًطگبُ سبالًِ اظ هحل ثَزخِ فطٌّگی هجلغی ضا ثطای حوبیت ٍ کوک ثِ اًتطبض
ًططیبت زاًطگبّی پی ضجیٌی م یکٌس ٍ هتٌبست ثب ضطایظ ٍ هغبثك ضَاثظ ٍ همطضات زض اذتیبض آًبى لطاض هیسّس.
هبدُ ٢٩ـ دستگبّْب هَظفٌذ جشٌَاسُ وشَسی ًششیبت داًشجَیی سا ثب ّوبٌّگی ولیِ دستگبّْب ٍ هسئَلیت
یه دستگبُ حذالل سبلی یىجبس ثشگضاس ًوبیٌذ ٍ ًششیبت ثشتش سا شٌبسبیی ٍ تشَیك وٌٌذ.
تجػطُ 1ـ زستگبُ ّب هیتَاًٌس ثػَضت هستمل خطٌَاضُ ّبی هٌغمِ ای یب هطبثِ آى ضا ثطگعاض ًوبیٌس.
تجػطُ 2ـ ًططیبت زاضای ضتجِ ّبی اٍل ،زٍم ٍ سَم ػالٍُ ثط خَایع خطٌَاضُ هطوَل حوبیت ّبی هبزی ٍ هؼٌَی زستگبُ
هطثَعِ تب خطٌَاضُ ثؼسی ذَاٌّس ثَز.

بخش چهارم :حذود نشریات دانشگاهی
هبدُ ٣٠ـ ًششیبت داًشگبّی دس اًتشبس هـبلت ٍ تظبٍیش جض دس هَاسد اخالل ثِ هجبًی ٍ احىبم اسالم ٍ حمَق
ػوَهی ٍ خظَطی هـبثك هبدُ  ٦لبًَى هـجَػبت ،آصاد ّستٌذ.
(اػن اص

هبدُ ٣١ـ ّشگبُ ًششیِ ای هـبلجی هشتول ثش تَّیي ،افتشا ،خالف ٍالغ یب اًتمبد ًسجت ثِ اشخبص

حمیمی یب حمَلی) هٌتشش وٌذ ،ریٌفغ حك داسد پبسخ آى سا حذاوثش تب دٍ هبُ اص تبسیخ اًتشبس ثِ طَست هىتَة
ثشای ّوبى ًششیِ اسسبل وٌذ ٍ ًششیِ هضثَس ًیض هَظف است تَػیح یب پبسخ دسیبفت شذُ سا حذاوثش یه هبُ
پس اص ٍطَل پبسخ دس ّوبى طفحِ ٍ ستَى ٍ ثب ّوبى حشٍفی وِ اطل هـلت هٌتشش شذُ است ثِ سایگبى ثِ
چبح ثشسبًذ ،هٌَؽ ثِ آًىِ جَاة اص دٍ ثشاثش اطل هـلت تجبٍص ًىٌذ ٍ هتؼوي تَّیي ٍ افتشا ثِ وسی ًجبشذ.
تجػطُ  :1اگط ًططیِ ػالٍُ ثط پبسد هصکَض هغبلت یب تَضیحبت هدسزی چبح کٌس ،زض ایي غَضت حك پبسرگَیی هدسز
ثطای هؼتطؼ ثبلی است ،ثسیْی است زضج لسوتی اظ پبسد ،زض حکن ػسم زضج است ٍ هتي پبسد ثبیس زض یک ضوبضُ ٍ ثِ
عَض کبهل زضج ضَز.
تجػطُ  :2زض غَضتی کِ ًططیِ پبسد ضا هٌتطط ًکٌس شیٌفغ هی تَاًس ثِ کویتِ ًبظط ضکبیت کٌس ٍ کویتِ ًبظط زض غَضت
هحك ضٌبذتي ضبکی ،خْت ًطط پبسد ثِ ًططیِ اذغبض ذَاّس کطز ٍ اگط ایي اذغبض هؤثط ٍالغ ًطَز ،کویتِ ًبظطً ،ططیِ ضا
ثِ یکی اظ تٌجیْبت ثٌسّبی  4تب  6هبزُ  40هحکَم هی کٌس.
تجػطُ  :3هفبز ایي هبزُ ٍ تجػطُ ّبی آى ًبفی حك شیٌفغ زض ذػَظ پیگیطی ضکبیت اظ عطیك کویتِ ًبظط یب هطاخغ
شیػالح ًرَاّس ثَز.
هبدُ ٣٢ـ دس طَست شىبیت شبوی خظَطی اص یه ًششیِ هجٌی ثش اًتشبس ّش ًَع هـلت هشتول ثش تْوت،
افتشا ،فحش ٍ الفبف سویه یب ًست تْبی تَّیي آهیض ٍ ًظبیش آى ًسجت ثِ اشخبص ،تْذیذ ٍ ّته ششف یب
حیثیت یب افشبی اسشاس شخظیً ،ششیِ ثِ یىی اص تٌجیْبت ثٌذّبی  ٥تب  ٩هبدُ  ٤٠هحىَم هی گشدد.
هبدُ ٣٣ـ ًششیبت داًشگبّی وِ ثٌب ثِ تشخیض وویتِ ًبظش هشتىت تخلفبت هَاد

 27 ٍ 26 ،25 ،٢٤لبًَى

هـجَػبت شًَذ ،ثِ یىی اص تٌجیْبت ثٌذّبی  ١٠تب  ١٣هبدُ  ٤٠هحىَم هی شًَذ.
هبدُ ٣٤ـ دس طَست اًتشبس ػىسْب ،تظبٍیش ٍ هـبلت خالف ػفت ػوَهی ،وویتِ ًبظشً ،ششیِ سا ثِ
ثٌذّبی  ٥تب  ٩هبدُ  ٤٠هحىَم هی وٌذ ٍ دس طَست تىشاس جشم پس اص هحىَهیت اٍلیًِ ،ششیِ

یىی اص
ثِ یىی اص

تٌجیْبت ثٌذّبی  ١٠تب  ١٣ایي هبدُ هحىَم هی شَد.
هبدُ ٣٥ـ ًششیبت داًشگبّی وِ ثٌب ثِ تشخیض وویتِ ًبظش هشتىت تخلفبت هَػَع هبدُ  ٢٩لبًَى هـجَػبت
شًَذ ثِ یىی اص تٌجیْبت ثٌذّبی  ٩ ٍ ٨هبدُ  ٤٠هحىَم هی شًَذ.

هبدُ ٣٦ـ ّشگبُ ًششیِ ای هـبلت ٍ تظبٍیشی هبًٌذ تَّیي ،تْوت ،فحش ،الفبف سویه ،تحمیش ،تْذیذّ ،ته
حشهت یب حیثیت ٍ ًظبیش آى هٌتشش ًوبیذ ،تخلف ػوَهی هحسَة م یگشدد .دس ایي طَست سئیس وویتِ ًبظش
هی تَاًذ اص اداهِ فؼبلیت ًششیِ جلَگیشی ًوبیذ ٍ هَػَع سا جْت ثشسسی ثِ وویتِ ًبفس اسجبع دّذ .وویتِ
ًبظش هَظف است هَػَع سا خبسج اص ًَثت ثشسسی ٍ دس طَست احشاص تخلف ،هتخلف ثِ یىی اص تٌجیْبت ثٌذّبی
 ٥تب  ٩هبدُ  ٤٠هحىَم هی شَد.
تجػطُ :هست ضسیسگی ثِ پطًٍسُ ًططیِ ای کِ اظ ازاهِ اًتطبض آى خلَگیطی ضسُ است ًجبیس اظ
ثیطتط ضَز.

 10ضٍظ

هبدُ ٣٧ـ دس طَست تخلف اص تجظشُ  ٥هبدُ  ١یب هَاد  ٢٤ ٍ ١٩ ،١٧ایي دستَسالؼول ثشای ثبس اٍل ًششیِ ثِ یىی
اص تٌجیْبت ثٌذّبی  ١تب  ٍ ٣دس طَست تىشاس ثِ یىی اص تٌجیْبت ثٌذّبی  ٤تب  ٧هبدُ  ٤٠هحىَم هی شَد.
هبدُ ٣٨ـ دس طَستی وِ «ًششیِ ای» ثذٍى اخز هجَص اص وویتِ ًبظش هٌتشش شَد تَلیف شذُ ٍ اًتشبسدٌّذُ
ثِ هذت یه سبل ًوی تَاًذ طبحت اهتیبص ،هذیش هسئَل ٍ سشدثیش ًششیِ جذیذی ثبشذ ٍ دس طَست تىشاس اگش
هتخلف شخض حمیمی ٍ داًشجَ ثبشذ تب پبیبى همـغ تحظیلی ٍ دس طَستی وِ هتخلف شخض حمَلی یب ػؼَ
ّیأت ػلوی ثبشذ تب سِ سبل حك اًتشبس ٍ ششوت دس اًتشبس ّیچ ًششیِ ای سا ًخَاّذ داشت.
هبدُ ٣٩ـ دس هَاسدی وِ تخلف استىبثی ًششیِ ثشاسبس لَاًیي هَػَػِ وشَس جشم تلمی شَد ثٌب ثِ تشخیض
وویتِ ًبظش هذیش هسئَل ًششیِ جْت تظوین گیشی همتؼی ثِ وویتِ اًؼجبؿی هؼشفی هی شَد.
بخش پنجن :تنبیهات
هبدُ ٤٠ـ هَاسد تٌجیْی هتخلفبى ثِ ششح صیش است٪
1ـ احضبض ثِ کویتِ ًبظط ٍ تصکط ضفبّی
2ـ تصکط کتجی
3ـ اذغبض کتجی
4ـ هحطٍهیت هَلت ًططیِ اظ تسْیالت زاًطگبّی تب ضص هبُ
5ـ هحطٍهیت هَلت هسیط هسئَل اظ تػسی ایي سوت تب  6هبُ
6ـ هحطٍهیت هَلت هسیط هسئَل اظ تػسی ایي سوت اظ  6هبُ تب یک سبل
7ـ تَلیف هَلت ًططیِ تب  3هبُ
8ـ تَلیف هَلت ًططیِ اظ سِ هبُ تب  6هبُ
9ـ تَلیف هَلت ًططیِ اظ  6هبُ تب یک سبل
10ـ تَلیف هَلت ًططیِ اظ یک تب زٍ سبل
11ـ هٌغ زائن اًتطبض ًططیِ
12ـ هٌغ زائن اًتطبض ًططیِ ٍ هحطٍهیت هسیط هسئَل اظ تػسی ایي سوت تب یک سبل
13ـ هٌغ زائن اًتطبض ًططیِ ٍ هحطٍهیت هسیط هسئَل اظ تػسی ایي سوت تب پبیبى همغغ تحػیلی

بخش ششن :رسیذگی به تخلفات و شکایات
هبدُ ٤١ـ وویتِ ًبظش هَظف است ثِ شىبیبت هىتَة حذاوثش ظشف هذت  ١٥سٍص اص تبسیخ دسیبفت ٍ ثجت آى دس
دثیشخبًِ ،سسیذگی وشدُ ٍ سأی خَد سا طبدس وٌذ .
هبدُ ٤٢ـ وویتِ ًبظش ،هذیش هسئَل ًششی ّبی سا وِ تخلف وشدُ یب اص آى شىبیت شذُ است ثِ طَست وتجی ٍ
ثب روش دلیك هَاسد تخلف یب شىبیت ٍ ثب اسائِ هْلت یه ّفت ّبی اص تبسیخ اثالؽ جْت ادای تَػیحبت دػَت
هی وٌذ ٍ دس طَست ػذم حؼَس غیشهَجِ ٍی یب ػذم اسائِ تَػیحبت وتجی ،وویتِ ًبظش هی تَاًذ حىن همتؼی
سا دس هَسد ًششیِ طبدس وٌذ.
هبدُ ٤٣ـ وویتِ ًبظش ثبیذ آسای خَد سا ثب روش هَاسد تخلف یب شىبیت هستٌذ ثِ هَاد  ٣٠تب  ٣٩طبدس ٍ آى سا ثِ
طَست وتجی حذاوثش ظشف هذت یه ّفتِ پس اص طذٍس ثِ هذیش هسئَل ٍ شبوی خظَطی ًششیِ اثالؽ وٌذ.
شَسای

هبدُ ٤٤ـ آسای طبدسُ ،ظشف هذت  ٢٠سٍص اص تبسیخ اثالؽ لبثل اػتشاع ٍ دسخَاست تجذیذ ًظش دس
فشٌّگی داًشگبُ است .دس طَست ػذم اػتشاع دس هْلت تؼییي شذُ ،حىن ،لـؼی هحسَة هی شَد.
هبدُ ٤٥ـ احىبم طبدسُ اص سَی وویتِ ًبظش ثش ًششیبت داًشگبّی تب صهبًی وِ ًمغ ًشذُ اًذ

الصم االجشا

ّستٌذ.
هبدُ ٤٦ـ شَسای فشٌّگی داًشگبُ هَظف است سأی خَد سا دس هَسد اػتشاػبت هىتَة ٍاطلِ حذاوثش ظشف
هذت یه هبُ اص تبسیخ دسیبفت اػتشاع تَسؾ دثیشخبًِ ،ثِ طَست هىتَة ثِ هؼتشع ٍ وویتِ ًبظش

داًشگبُ

اثالؽ وٌذ.
هبدُ ٤٧ـ تظوین شَسای فشٌّگی داًشگبُ ظشف  ٢٠سٍص اص تبسیخ اثالؽ ،لبثل اػتشاع ثِ شَسای هشوضی ًبظش
است.
شَسای هشوضی ًبظش هَظف است ظشف دٍ هبُ اص تبسیخ دسیبفت اػتشاع سأی خَد سا طبدس ٍ آى سا اثالؽ وٌذ.
آسای شَسای هشوضی ًبظش ،لـؼی ٍ الصم االجشا است.
بخش هفتن :نحوه ابالغ ،اجرا و تفسیر این دستورالعول
هبدُ ٤٨ـ ًحَُ طذٍس هجَص ًششیبت داًشگبّیً ،ظبست ثش آًْب ،سسیذگی ثِ تخلفبت ٍ شىبیبت تٌْب ثشاسبس
دستَسالؼول حبػش خَاّذ ثَد .تؼییي ٍ تظَیت ّشگًَِ ششایؾ ٍ همشسات هغبیش یب هحذٍد وٌٌذُ ػالٍُ ثش هفبد
ایي آئی ًٌبهِ ًظیش طذٍس هجَصّبی هششٍؽ یب هَلت هوٌَع است.

هبدُ ٤٩ـ ثِ ولیِ ًششیبت داًشگبّی وِ لجل اص تظَیت ایي دستَسالؼول اًتشبس هی یبثٌذ هذت ّشت هبُ اص
تبسیخ اثالؽ ایي دستَسالؼول فشطت دادُ م یشَد تب خَد سا ثب ػَاثؾ ٍ همشسات ایي دستَسالؼول هٌـجك وٌٌذ.
تجػطُ :زض غَضت ػسم اًغجبق زض هْلت همطض هدَظ ًططیِ ثب غالحسیس کویتِ ًبظط لغَ ذَاّس ضس.
هبدُ ٥٠ـ دستَسالؼول اجشایی ًششیبت داًشگبّی دس  ٥٠هبدُ ٍ  ٤٤تجظشُ دس تبسیخ  ............... ...ثِ تظَیت
شَساّبی هشوضی ًبظش ثش ًششیبت داًشگبّی سسیذ.
عجك هبزُ  5ضَاثظ ًبظط ثط فؼبلیت ًططیبت زاًطگبّی ،هػَثِ خلسِ ضوبضُ  540هَضخ  1383/3/26ضَضای ػبلی اًمالة
فطٌّگی ٍ ،ثٌب ثِ هػَثِ ضَضاّبی هطکعی ًبظط ثط ًططیبت زاًطگبّی ٍظاضتربًِ ّبی ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ٍ ثْساضت،
زضهبى ٍ آهَظش پعضکی ٍ زاًطگبُ آظاز اسالهی زستَضالؼول اخطایی ایي ضَاثظ خْت اخطا ثِ زاًطگبّْب ٍ هؤسسِ ّبی
آهَظضی ٍ پژٍّطی اثالؽ هی گطزز.

