
ثنزا    داًطنابُ هحيط آهَسضي ايني   -2ثبضٌذ.   ػولي داضتِ داٍطلجبى السم است ثِ ديي هجيي اسالم، فمِ ضيؼِ ٍ اصل ٍاليت فميِ، اػتمبد ٍ التشام  -1

ثب تَجِ  -3 ثزا  وليِ داًطجَيبى الشاهي است. داًطابُّب ٍ ضَاثط پزٍرضي  ًبهِ ثبضذ ٍ رػبيت همزرات، آئيي  ثزادراى ٍ خَاّزاى ثصَرت هجشا هي

، استفبدُ اس حجبة ثزتز)چبدر هطىي سبدُ ثذٍى طزح ٍ هذل، هبًتَ ٍ ضلَار ثلٌذ ثب «تزثيت ًيزٍّب  وبرآهذ ثزا  تجليؾ ديي»در  داًطابُثِ ّذف ايي 

ر ؿيز ايٌصَرت اس ثجت ًبم رًگ تيزُ،وفص سبدُ ثب رًگ تيزُ ٍ ّوچٌيي ػذم استفبدُ اس ّزگًَِ آرايص( ثزا  وليِ داًطجَيبى خَاّز الشاهي ثَدُ ٍ د

داٍطلجبى ثزادر هَظف ثِ رػبيت ظَاّز ضزػي چْزُ ٍ ّوچٌنيي ػنذم اسنتفبدُ اس    -4يب اداهِ تحصيل آًبى در ّز هزحلِ هوبًؼت ثؼول خَاّذ آهذ. 

ثنب اًتمنبل ٍ    داًطنابُ ايني   -5د گزد ثبضٌذ. ضوٌبً والسْب  ثزادراى هؼوَالً در اٍاخز ّفتِ ٍ ثؼذاسظْزّب تطىيل هي لجبسْب  هزٍج فزٌّگ ثيابًِ هي

ًيبس تؼييي ضنذُ   ًوبيذ. ضوٌبً وليِ داًطجَيبى هَظفٌذ درٍس پيص هْوبًي داًطجَيبى خَد ثِ سبيز داًطابّْب ٍ هؤسسبت آهَسش ػبلي هَافمت ًوي

وي داًطابّي ٍ حَسٍ  ٍ ثزاثنز  ثز اسبس آخزيي تجزثيبت ٍ دستبٍردّب  ػل داًطابُپنذينزش داًنطجنَ در ايي  -6را ثاذراًٌذ.  داًطابُتَسط 

وليِ داٍطلجبى ثبيذ اس سالهت وبهل جسوبًي ٍ رٍاًي، داراثَدى لذرت تىلنن،  -7ضَد.  ضَاثط ٍ همزرات ٍسارت ػلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍر  اًجبم هي

، داًطابُالتحصيالى ايي  ثِ فبرؽ-8ثيٌبئي ٍ ضٌَائي وبهل ثزخَردار ثَدُ ٍ ّيچاًَِ ضبيؼِ ػضَ  وِ هبًغ اًجبم ٍظيفِ هؼلوي گزدد، ًذاضتِ ثبضٌذ. 

 ٪44ثزا  داًطجَيبى هوتبس ٍ ٍاجذ ضزايط تبسمف  داًطابُايي -9ضَد.  ٌّبٍر  اػطب هيهَرد تأييذ ٍسارت ػلَم، تحميمبت ٍ فداًي هذرن رسوي وبر

گيزد ٍ در صَرت تخصيص ٍام داًطجَئي ثِ داًطنجَيبى حنبئش ضنزايط، ٍام تحصنيلي تؼلنك       )چْل درصذ( در ضْزيِ ٍاثستِ، تخفيف در ًظز هي

( داًطجَيبى ؿيزثَهي اس خَاثابُ )هٌشل اسنتيجبر   -14َيي خَاٌّذ ثَد. خَاّذ گزفت. ّوچٌيي وليِ داًطجَيبى تحت پَضص ثيوِ حَادث داًطج

ثبضنٌذ السم   داٍطلجبًي وِ ٍاجذ ضزايط ٍ ضَاثط فَق ًوني  -11تَاًٌذ اس يه ٍػذُ ؿذا  داًطجَئي استفبدُ ًوبيٌذ.  استفبدُ ًوَدُ ٍ داًطجَيبى هي

ي صَرت ػَالت آى ثِ ػْذُ داٍطلت ثَدُ ٍ در صنَرت هٌنغ اس تحصنيل، ايني     خَددار  ًوبيٌذ در ؿيز اي داًطابُّب  ايي  است اس اًتخبة رضتِ

 -اصفْبى  ٍالغ در داًطابُتَاًٌذ ثِ سبختوبى هزوش   ّيچاًَِ هسئَليتي را ثؼْذُ ًخَاّذ گزفت. ػاللوٌذاى جْت وست اطالػبت ثيطتز هي داًطابُ
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