
 
صفحه 1

 
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398  دانشگاه یزد

تااز
1398/06/011398/06/12کارشناس آموزش پردیس/دانشکده مستقلبررسی وجود برنامه درسی مناسب هر رشته بر اساس سرفصل مصوب رشته تحصیلی براي دانشجویان جدیدالورود(کلیه مقاطع)

1398/06/011398/06/13کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده مستقلکنترل برنامه هفتگی دروس در مقاطع تحصیالت تکمیلی(توزیع مناسب کالس ها در هفته)
--------1398/06/03دانشجو/ شوراي بررسی موارد خاصجلسه شوراي بررسی موارد خاص در نیمسال براي رسیدگی به وضعیت درخواستهاي دانشجویی

1398/06/091398/06/13کارشناس آموزش پردیس/دانشکدهبررسی و پیگیري تکمیل عنوان انگلیسی دروس هر رشته بر اساس گزارش 104 سامانه گلستان
1398/06/17----------کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده مستقلاعمال منع ثبت نام در مورد دانشجویان بدون مجوز تمدید سنوات و اخراج مشروطی درمقطع تحصیالت تکمیلی

1398/06/101398/06/18دانشجوثبت مشخصات دانشجویان میهمان (بار اول) مقطع کارشناسی در سامانه آموزشی گلستان
1398/06/101398/06/21دانشجوثبت درخواست هاي مرخصی تحصیلی در سیستم آموزشی گلستان (کلیه مقاطع)

1398/06/101398/06/27کارشناس آموزش /استاد راهنما/بخش/گروهبررسی و تائید درخواست هاي مرخصی تحصیلی ثبت شده در سیستم گلستان (کلیه مقاطع)

درخواست و تایید مجوز هاي استثنائات آموزشی دانشجویان ترم آخر کارشناسی براي ثبت نام در پیشخوان بررسی مشکالت آموزشی
دانشجو / مدیر گروه/کارشناس آموزش پردیس/ 

دانشکده
1398/06/101398/06/27

1398/06/101398/06/27دانشجو/مدیرگروهدرخواست و تایید مجوز هاي استثنائات آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی براي ثبت در پردازش 14390 و تأیید مدیرگروه در پردازش 14310
1398/06/201398/06/21دانشجوثبت نام ( انتخاب واحد  دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان ) در تمام مقاطع

1398/06/21------کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده مستقلتعریف برنامه هفتگی دروس اخذ شده از بخش/گروه ها مختص ورودي هاي جدید مقطع کارشناسی(براي انتخاب واحد گروهی)
1398/06/231398/10/12دانشجو/ استادشروع کالس ها (پایان آن در هفته شانزدهم)
--------1398/06/23بخش/ گروهصدور لیست حضور و غیاب اولیه  (گزارش 116)

1398/06/231398/06/27بخش/ گروه /دانشکده مستقل/پردیسبررسی و حذف و ادغام دروس زیر حد نصاب قبل از ترمیم
1398/06/25----------استادپایان مهلت ثبت و قفل نمره پروژه کارشناسی اخذ شده در نیمسال اول 98-99 

1398/06/26----------کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده مستقلقفل نمرات پروژه دانشجویان مقطع کارشناسی اخذ شده در نیمسال اول 98-99
1398/06/26----------اداره خدمات آموزشیدرج نمره صفر براي درس پروژه دانشجویان مقطع کارشناسی اخذ شده در ترم اول 99-98 که فاقد نمره هستند

1398/06/27----------استاد راهنما/بخش/گروهتایید درخواستهاي مرخصی تحصیلی دانشجویان (کلیه مقاطع)
1398/06/27----------دانشجواخذ مجوز ثبت نام توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی که با میهمانی ایشان در دانشگاه دیگر مخالفت شده است

بازه زمانی

قبل از شروع 
نیمسال تا 06/21

هفته اول 
(شروع 

نیمسال) 
06/23 تا 

06/28

مجريمناسبت آموزشیهفته ترم



 
صفحه 2

 
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398  دانشگاه یزد

تااز
بازه زمانی

مجريمناسبت آموزشیهفته ترم

1398/06/31----------دانشجو/استاد راهنماپایان مهلت برگزاري دفاع پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی دانشجویان مشمول بهره مند از معافیت تحصیلی 
1398/06/301398/06/31دانشجوترمیم کلیه مقاطع تحصیلی (حذف و اضافه توسط دانشجو در سامانه آموزشی گلستان)

1398/07/011398/07/03بخش/ گروه /دانشکده مستقل/پردیس/شوراحذف و ادغام گروه هاي درسی و ارسال دالیل توجیهی ابقاء گروه هاي زیرحد نصاب جهت طرح در شوراي آموزشی دانشگاه 
1398/07/011398/07/03کارشناس آموزش پردیس/دانشکده مستقلبررسی وضعیت آموزشی دانشجویان  کلیه مقاطع داراي ثبت نام کمتر یا بیشتر از حد مجاز واحد- درصورت لزوم ثبت حذف ترم اجباري یا پاك کردن دروس بیش از حد مجاز

1398/07/011398/07/03کارشناس آموزش پردیس/دانشکده مستقلبررسی وضعیت دانشجویان ثبت نام نکرده ترم جاري براي کلیه مقاطع و صدور ابالغیه اخطار
1398/07/031398/07/30کارشناس آموزش پردیس/دانشکده مستقلبررسی و ثبت درخواست دانشجویانی که تقاضاي اخذ درس به صورت معرفی به استاد دارند.

1398/07/06----------اداره امورآموزشیحذف دروس کمتر از حد نصاب 
1398/07/06----------دانشجوپایان زمان ثبت نام دانشجویان مهمان دردانشگاه یزد (تحصیالت تکمیلی)

1398/07/10----------مدیر سیستم گلستاننهایی شدن ثبت نام نیمسال(پایان ترمیم)
1398/07/11----------پردیس/دانشکده مستقلارسال برنامه هفتگی اعضاي هیات علمی به دفتر نظارت و ارزیابی
1398/07/11----------کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده مستقلپایان ارسال پرونده دانشجویان اخراج نیمسال قبل(کلیه مقاطع)

--------1398/07/11بخش/ گروه/استادصدورلیست حضور و غیاب نهایی کالس ها براي استفاده اساتید (گزارش 126که لیست حضور و غیاب پس از نهایی شدن ثبت نام را ارائه می دهد)
1398/07/111398/07/13کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده مستقلثبت عدم مراجعه در نیمسال جاري براي دانشجویان ثبت نام نکرده (کلیه مقاطع)

1398/07/111398/07/12دانشجوکنترل لیست دروس ثبت نام شده در نیمسال دانشجو  (کلیه مقاطع)
1398/07/131398/07/17کارشناس آموزش پردیس/دانشکده، آموزشهاي آزاداعالم رتبه دانشجویان نوبت دوم در نیمسال قبل  به اداره آموزش هاي آزاد و مجازي براي اعمال تخفیف شهریه 

1398/07/15----------پردیس/دانشکده مستقلپایان مهلت تایید درخواست دفاع دانشجویان دکتري در سیستم آموزشی گلستان 
1398/07/20----------معاون پردیس/دانشکده مستقلپایان مهلت تائید درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و ارسال مستندات به آموزش پردیس/ دانشکده مستقل

1398/07/201398/10/07دانشجوشروع فرایند درخواست حذف اضطراري یک درس در قالب قوانین آموزشی (کلیه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسی مشکالت)
1398/07/201398/10/07دانشجوشروع  فرایند درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان و ارسال مستندات به بخش/گروه  

استاد/کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده شروع فرایند تایید حذف اضطراري یک درس در  قالب قوانین آموزشی هر مقطع(کلیه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسی مشکالت)
1398/07/211398/10/10مستقل/مدیربخش یا گروه

استاد مشاور،بخش/گروه،دانشکده/پردیس، کارشناس شروع  فرایند درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان 
آموزش دانکشده/پردیس

1398/07/211398/10/10

1398/07/211398/07/25اداره خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلیارسال نامه موافقت با دروس اخذ شده توسط دانشجویان مهمان به دانشگاه مبداء (کارشناسی و تحصیالت تکمیلی )

هفته دوم 
06/30 تا 07/04

هفته سوم 
07/06 تا 07/11

هفته چهارم 
07/13 تا 07/18

هفته پنجم 
07/20 تا 07/25



 
صفحه 3

 
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398  دانشگاه یزد

تااز
بازه زمانی

مجريمناسبت آموزشیهفته ترم

1398/07/281398/08/02کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده مستقلاطمینان از ثبت درس ادامه پروژه براي دانشجویانی که در نیمسال قبل درس پروژه را براي اولین  بار انتخاب نموده اند ولی نمره آن ها 25 شهریور قفل نگردیده است
1398/07/30----------دانشجو/استاد راهنماپایان مهلت برگزاري دفاعیه پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی به منظور عدم نیاز به ثبت نام دانشجو در نیمسال جاري

1398/07/30----------استادثبت و قفل نمرات کارآموزي نیمسال تابستان (مقطع کارشناسی)
1398/07/011398/07/30دانشجو/ استاد/کارشناسآخرین مهلت ثبت و قفل نمره دروس معرفی به استاد بدون نیاز به پرداخت شهریه ثابت در نیمسال اول 98-99

1398/08/01----------کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده مستقلقفل نمرات کارآموزي نیمسال تابستان (مقطع کارشناسی)
1398/08/011398/08/29بخش/گروهبرگزاري آزمون جامع دکتري  

----------1398/08/01اداره خدمات آموزشیدرج نمره صفر براي درس کارآموزي دانشجویان مقطع کارشناسی اخذ شده در ترم تابستان 98-97 که فاقد نمره هستند
1398/08/051398/08/09استادتحویل لیست ساعت تدریس اساتید در ترم (فرم هاي حق التدریس ) به بخش/گروه آموزشی

1398/08/091398/08/14بخش/گروهتحویل لیست ساعت تدریس اساتید در ترم (فرم هاي حق التدریس ) به دانشکده

هفته هشتم 
08/11 تا 08/16

1398/08/14----------دانشجوارائه پیشنهادیه پایان نامه (پروپوزال) دانشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم به بخش/ گروه آموزشی

1398/08/181398/09/07دانشجو/ استادشروع امتحانات میان ترم  ( پایان آن در هفته یازدهم )

1398/08/191398/08/29بخش/ گروه /دانشکده مستقل/پردیسارسال فرم تایید شده ساعات حق التدریس به معاونت آموزشی دانشگاه

1398/08/29---------بخش/ گروه /دانشکده مستقل/پردیسپایان آزمون جامع دکتري  
1398/08/29----------کارشناس آموزش پردیس/دانشکده مستقلارسال پرونده دانشجویان کارشناسی داراي شرایط فارغ التحصیلی که تا 1398/07/30 تمامی نمرات آنان (عادي/معرفی به استاد و پروژه) قفل شده است

1398/08/29----------بخش/ گروه آموزشیپایان مهلت بررسی درخواست تصویب پیشنهادیه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم در شوراي بخش/گروههاي آموزشی
1398/09/03----------بخش/ گروه /دانشکده مستقل/پردیستعیین دروس قابل اخذ براي ثبت نام مقدماتی نیمسال بعد و فعال نمودن دروس در  سامانه آموزشی گلستان در تمامی مقاطع تحصیلی

1398/09/031398/09/10اداره پذیرش / اداره خدمات آموزشیمنع ثبت نام دانشجویان انتقالی داراي نقص مدارك پذیرشی و آموزشی  

بخش/گروه/ کارشناس آموزش پردیس/دانشکده تعیین و ثبت  نام استاد راهنماي درس پروژه دانشجویان کارشناسی مربوط به پروژه در اولین ترم اخذ ( اول 99-98)، بررسی و نظارت بر آن
مستقل

1398/09/031398/09/10

1398/09/031398/09/14کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده مستقلارسال پرونده آموزشی دانشجویان عدم مراجعه در ترم جاري  به اداره کل آموزش (مقطع کارشناسی)
1398/09/07----------استادپایان امتحانات میان ترم

1398/09/091398/09/22دانشجوثبت نام مقدماتی نیمسال دوم 99-98 ( توسط دانشجو در سامانه آموزشی گلستان) درکلیه مقاطع تحصیلی
1398/09/091398/09/22دانشجوشروع پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی استاد در سامانه آموزشی گلستان (پایان آن درهفته چهاردهم)

1398/09/101398/10/05بخش/ گروه /دانشکده مستقل/پردیستعیین محل امتحانات دروس در سیستم گلستان توسط گروه و پردیس/دانشکده مستقل

هفته سیزدهم 
1398/09/22--------دانشجوپایان پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی استاد در سامانه آموزشی و پایان ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم 99-09/1698 تا 09/21

1398/09/231398/09/28استاد مشاور/ بخش/ گروهاصالح و تایید ثبت نام مقدماتی نیمسال بعدي دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان  (کلیه مقاطع)
1398/09/231398/10/05گروه و پردیس/دانشکده مستقل سرویس گیرندهاعالم تعداد گروه هاي دروس سرویسی مورد نیاز گروه آموزشی و پردیس/دانشکده مستقل سرویس گیرنده درس جهت نیمسال بعدي

هفته دهم 
08/25 تا 

08/30

هفته یازدهم 
09/02 تا 09/07

هفته چهاردهم 
09/23 تا 

هفته دوازدهم 
09/09 تا 09/14

هفته نهم 
08/18 تا 
08/23

هفته هفتم 
08/04 تا 08/09

هفته ششم 
07/27 تا 08/02



 
صفحه 4

 
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398  دانشگاه یزد

تااز
بازه زمانی

مجريمناسبت آموزشیهفته ترم

1398/09/27---------پردیس/دانشکده مستقلپایان مهلت تصویب پیشنهادیه پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم درپردیس/ دانشکده و ارسال به آموزش پردیس/دانشکده مستقل و تایید درسیستم گلستان

دانشجو/استاد راهنما/کارشناس آموزشی پردیس ثبت ، بارگذاري و تأیید پیشنهادیه تصویب شده در سیستم آموزشی گلستان 
،دانشکده مستقل

---------1398/09/27

هفته پانزدهم 
1398/10/05---------بخش/ گروه /دانشکده مستقل/پردیسپایان زمان تعیین محل امتحانات دروس در سیستم گلستان توسط گروه و پردیس/دانشکده مستقل9/30 تا 10/05

1398/10/07----------دانشجوپایان  مهلت درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان و ارسال مستندات به بخش/گروه  
1398/10/07----------دانشجوپایان مهلت حذف اضطراري یک درس در قالب قوانین آموزشی (کلیه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسی مشکالت) و تایید مرحله 

1398/10/07--------استادپایان زمان ثبت غیبت کالسی
1398/10/071398/10/19پردیس/دانشکده مستقل سرویس دهندهشروع اعالم برنامه دروس سرویسی پردیس/دانشکده مستقل سرویس دهنده جهت نیمسال بعدي (پایان آن در هفته هیجدهم)

1398/10/071398/10/26گروه / دانشکدهشروع ورود برنامه هفتگی دروس نیمسال بعدي در سامانه آموزشی گلستان (شامل سه هفته)

استاد/کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده پایان فرایند تایید حذف اضطراري یک درس در چهارچوب قوانین آموزشی هر مقطع(کلیه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسی مشکالت)
مستقل/مدیربخش یا گروه

---------1398/10/10

کارشناس خدمات اموزشی/ تحصیالت تکمیلی/ پایان  فرایند بررسی درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان 
1398/10/10---------استاد/گروه/بخش/ پردیس/ دانشکده مستقل

1398/10/111398/10/12کارشناس آموزش پردیس/دانشکده مستقلصدور لیست حضور و غیاب امتحانات توسط کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده مستقل و تحویل به گروههاي مربوطه
1398/10/12---------استادپایان کالس هاي درس

1398/10/141398/10/26دانشجو/ استاد / بخش/ گروهشروع امتحانات پایان ترم (دوشنبه ها  اختصاص به دروس عمومی کارشناسی دارد و دروس پایه سرویسی نیز مطابق برنامه تقویم آموزشی)
1398/10/15----------دانشجو/استاد راهنماپایان مهلت ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه کارشناسی ارشد (براي پیشنهادیه هاي مصوب در نیمسال هاي قبلی)

1398/10/15--------دانشجو / استاد راهنماپایان مهلت ارائه گزارش پیشرفت کار پژوهشی دانشجویان دکتري 
1398/10/19---------دانشکده سرویس دهندهپایان اعالم برنامه دروس سرویسی پردیس/دانشکده مستقل سرویس دهنده جهت نیمسال بعدي

هفته هجدهم 
1398/10/26---------گروه / دانشکدهپایان ورود برنامه هفتگی دروس نیمسال بعدي  در سامانه آموزشی گلستان10/21 تا 10/26

1398/10/30----------دانشجو/ استاد/ بخش /گروهپایان مهلت ثبت و قفل نمرات  پروژه کارشناسی نیمسال قبل در سامانه آموزشی گلستان توسط استاد درس

1398/10/30---------کارشناس آموزش پردیس/دانشکده مستقلارسال پرونده کلیه دانشجویان داراي شرایط فارغ التحصیلی(مقطع تحصیالت تکمیلی)

1398/11/03---------استادثبت نمرات نهایی دروس ترمی(عادي) و معرفی به استاد ترم جاري  ( مقطع کارشناسی)  در سامانه آموزشی گلستان توسط استاد درس(جهت رعایت مهلت اعتراض72 ساعت)

1398/11/06---------استادقفل لیست نمره توسط استاد درس در سامانه گلستان (مقطع کارشناسی)

1398/11/07---------اداره خدمات آموزشیقفل نمرات نهایی در سامانه آموزشی گلستان ( مقطع کارشناسی) و درج نمره صفر براي دروس عادي ، معرفی به استاد و پروژه که فاقد نمره هستند

هفته هفدهم 
10/14 تا 10/19

اولین هفته 
پس از هفته 

هجدهم 10/28 
تا 11/03

هفته شانزدهم 
10/07 تا 10/12

09/23 تا 
09/28

دومین هفته 
پس از هفته 

هجدهم 11/05 
تا 11/10



 
صفحه 5

 
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398  دانشگاه یزد

تااز
بازه زمانی

مجريمناسبت آموزشیهفته ترم

1398/11/26---------استاد درسثبت نمرات نهایی (تحصیالت تکمیلی) در نیمسال اول 99-98 در سامانه گلستان توسط استاد درس جهت رعایت مهلت اعتراض72 ساعت)
1398/11/29---------دانشجو/استاددرج اعتراضات دانشجویان تحصیالت تکمیلی به نمرات دروس ترمی  نیمسال جاري و بررسی توسط استاد و قفل لیست نمره

1398/11/30---------دانشجوپایان مهلت تأیید درخواست دفاع دانشجویان دکتري و ارسال مستندات به آموزش پردیس/دانشکده مستقل
1398/11/30----------دانشجو/استاد راهنماپایان مهلت برگزاري دفاع پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی دانشجویان مشمول بهره مند از معافیت تحصیلی 

1398/11/30---------تحصیالت تکمیلیقفل نمرات دروس دانشجویان تحصیالت تکمیلی مربوط به نیمسال اول 99-98 در سامانه آموزشی گلستان 
1398/12/04---------دانشجوپایان مهلت تأیید درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و ارسال مستندات به آموزش پردیس/دانشکده مستقل

1398/12/15---------استاد/ دانشجوپایان مهلت برگزاري دفاع پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی به منظور عدم نیاز به ثبت نام دانشجو در نیمسال
1398/12/15---------استادثبت و قفل نمرات دروس  ترمی پروژه دار (مهلت دار) کارشناسی (عمران، معماري، علم اطالعات و دانش شناسی ) اخذ شده در نیمسال اول 98-99

1398/12/17---------اداره خدمات آموزشیقفل نمرات دروس  ترمی پروژه دار (مهلت دار) کارشناسی (عمران، معماري، علم اطالعات و دانش شناسی ) اخذ شده در نیمسال اول 98-99

سومین هفته 
پس از

هفته هجدهم و 
بعد

011/12 تا 12/17



 
صفحه 6

 
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398  دانشگاه یزد

17:30-15:3019:30-13:3017:30-12:0015:30-10:0010:00-08:00روز هفتهروز  امتحان
شنبه هفته اول   1398/10/14
اولین روز برگزاري  امتحانات

مبانی کامپیوتریکشنبه 1398/10/15دوم
تاریخ امامتاندیشه اسالمی 1تفسیرموضوعی نهج البالغهدوشنبه هفته اول  (فقط دروس عمومی)

تاریخ تحلیلی صدر اسالمآشنایی با دفاع مقدستفسیر موضوعی قران1398/10/16
محاسبات عدديسه شنبه 1398/10/17چهارم
فیزیک 2 فنیفیزیک 1 فنیچهارشنبه 1398/10/18پنجم
معادالت دیفرانسیلیکشنبه 1398/10/22هشتم

آئین زندگانیدوشنبه(فقط دروس عمومی)
اخالق اسالمی1398/10/23

آمار و احتمال مهندسیشیمی عمومیچهارشنبه  1398/10/25یازدهم
پنجشنبه 1398/10/26

آخرین روز برگزاري  امتحانات
دوازدهم

تذکرات مهم:

1-		کالس هاي بعد ازظهر در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 99- 98 در ساعت 15:30- 13:30 و 17:30- 15:30 برگزار می گردد.
2- تاریخ ثبت نام نیمسال دوم 99-98 روز دو شنبه 1398/11/07 و سه شنبه 1398/11/08 و شروع کالسها روز شنبه 1398/11/12 می باشد.

5- جدول برگزاري امتحانات عمومی و پایه سرویسی نیمسال اول 99-98 به صورت زیر می باشد. در دوشنبه ها که به دروس عمومی اختصاص دارد،  هیچ امتحانی از مقاطع کارشناسی و یا 
تحصیالت تکمیلی نباید در دانشگاه یزد برنامه ریزي گردد.

3- تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو دقیقاً روزي است که آخرین نمره دانشجو توسط استاد درس در سامانه گلستان قفل می شود.
4- در صورتی که نمرات پروژه، کارآموزي و معرفی به استاد،  بعد از تاریخ 30/07 و 15/12 ثبت و قفل گردد وضعیت نیمسال مذکور به صورت مشغول به تحصیل عادي ثبت گردیده و یک نیمسال 

کامل در تحصیل دانشجو محاسبه خواهد شد.

ریاضی عمومی 2 فنیریاضی عمومی 1 فنیاول

انقالب اسالمی ایران اندیشه اسالمی 2 زبان عمومینهم

دانش خانواده و جمعیت فارسی عمومیسوم

آزمون تئوري تربیت بدنی و 
معافیت پزشکی


