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یربخ ھینایب  
 

 

 ندرب نیب زا یارب سرادم یارب رتشیب ھجدوب صاصتخا
 یریگدای فاکش
 یدالیم ٢٠٢٣ ھیروف ١۴

 تالالتخا اب هزرابم یارب ار دوخ ٢٠٢٢-٢٠٢٣ یا ھجدوب دھعت اتربلآ تلود
 ربارب ود نازومآ شناد هدیچیپ یاھزاین ھب یگدیسر و ییادتبا یاھ سالک رد یشزومآ
 .دنک یم

 نازومآ شناد ھمھ ھک تسا دھعتم اتربلآ تلود .دنتسھ یتایح رایسب تدم دنلب یریگدای تیقفوم رد شزومآ ییادتبا یاھ لاس
 نویلیم ١٠ لاسما تلود .دنریگب دای ار یدعب یاھ ھیاپ رد تیقفوم یارب زاین دروم یساسا یاھ تراھم اتربلآ رد لوا ھیاپ
 زاین ھیاپ داوس و یضایر ھنیمز رد رظن دروم حطس ھب ندیسر یارب ھک لوا ھیاپ نازومآ شناد ھب کمک یارب یفاضا رالد
  .دھد یم صاصتخا دنراد کمک ھب

 ھتشذگ یاھ تیامح ھمادا

  .تسا یریگ ھمھ اب طبترم یریگدای تالالتخا اب هزرابم یارب تلود رگید یاھ تیامح رب هوالع ھجدوب نیا

 موس ات لوا یاھ ھیاپ نازومآ شناد ھب یفاضا یاھ تیامح ھئارا یارب رالد نویلیم ۴۵ تلود ،٢٠٢١-٢٠٢٢ لاس رد
 ار نتشون و ندناوخ و باسح شزومآ هام تفھ ابیرقت طسوتم زومآ شناد رازھ ٧٠ ،مادقا نیا ھجیتن رد .داد صاصتخا
 حطس ھب ندیسر یارب رتشیب تالخادم ھب نازومآ شناد زا دصرد ٢٠ دودح ھک دنداد ناشن نینچمھ اھ هداد .دندرک تفایرد
 ھب کمک یارب ار رگید رالد نویلیم ١٠ اتربلآ تلود ،نازومآ شناد نیا زا رتشیب تیامح یارب .دنتشاد زاین رظن دروم
 دنتسھ مراھچ ات ود یاھ ھیاپ رد رضاح لاح رد ھک نازومآ شناد زا هورگ نیا زا تیامح ھئارا ھمادا یارب سرادم نیلوئسم
 .داد صاصتخا

 ھنیمز رد لوا ھیاپ نازومآ شناد ھک دنھد یم ناشن نیدلاو و ناملعم ،سرادم نیلوئسم یاھ دروخزاب و ھتسویپ یاھ شھوژپ
 رارق یناتسبد شیپ ای کدوکدھم رد یلبق یریگدای تالالتخا ریثات تحت و هدوب وربور شلاچ اب دناوخ و یضایر یاھ تراھم
 شزومآ ھکنیا ھب ھجوت اب .تسا ھسردم طیحم رد یریگدای لاس نیلوا لوا ھیاپ نازومآ شناد نیا زا یرایسب یارب و دنراد
 ،ھتفرگ رارق انورک یریگ ھمھ ریثات تحت ،تسا نازومآ شناد زا یرایسب یریگدای دشر رد یساسا شخب ھک ناکدوک ییادتبا
 شناد یارب ھجدوب نیا دناوت یم تلود .تسا ھتفرگ رظن رد لوا ھیاپ نازومآ شناد هژیو ار رالد نویلیم ١٠ اتربلآ تلود
 نازومآ شناد نیا اب دنا ھتسناوت ھتشذگ یاھ هام رد سرادم اریز دھد صیصخت لاس زا عطقم نیا رد ار لوا ھیاپ نازومآ
 .دننک صخشم ار اھنآ قیقد یاھزاین و هدرک راک
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 مھم رایسب .دنراد کدوک تدم دنلب یلیصحت تیقفوم رد یمھم یاھرگناشن ھیلوا نتشون و ندناوخ و باسح یاھ تراھم
 زاین اھنآ ھب یدعب یاھ ھیاپ رد ھک یساسا یاھ تراھم دننک یم عورش ار ھسردم ھک ینازومآ شناد میوش نئمطم ھک تسا

 لکشم راچد ھک ینازومآ شناد دنناوتب ناراگزومآ ھچنانچ ھک دنا هداد ناشن اھ شھوژپ .دنروآ یم تسد ھب ار تشاد دنھاوخ
 دوخ سالک راظتنا دروم حطس ھب عیرس اتبسن دنناوت یم نازومآ شناد نآ ،دننک کمک اھنآ ھب و هدرک ییاسانش دوز ار دنتسھ
 رد یریگدای تالکشم زورب زا لاسدرخ نازومآ شناد ھب یفاضا یاھ تیامح ینونک ھئارا قیرط زا اتربلآ تلود .دنسرب
  .درک دھاوخ یریگولج هدنیآ

 رادروخرب دوخ نازومآ شناد درف ھب رصحنم یاھزاین ساسارب اھ ھمانرب میظنت یارب لمع یدازآ زا سرادم نیلوئسم
 یارب یرتشیب یاھ شزومآ ،دننک مادختسا یشزومآ نارایتسد و یکمک یاھ ملعم دنناوت یم اھنآ ،لاثم ناونع ھب .دنتسھ
 .دنیامن یرادیرخ ار نیالنآ عبانم ھب یسرتسد ای اھ باتک دننام یعبانم ای دنھد ھئارا دوخ نانکراک

 عیرس تاعالطا

 زا یشخب دنراد یفاضا یاھ تیامح ھب زاین ھک لوا ھیاپ نازومآ شناد زا تیامح یارب هدش ھئارا رالد نویلیم ١٠ •
 اب یریگ ھمھ لیلد ھب ھک تسا ینازومآ شناد یارب لاس ھس یط رد رالد نویلیم ١١٠ صیصخت یارب تلود دھعت

 .دنتسھ وربور یناور و یلیصحت یاھ شلاچ
 ناملعم ھب ھسردم لوا هام راھچ .دنھد تساوخرد ھجدوب نیا تفایرد یارب ھلصافالب دنناوت یم سرادم نیلوئسم •

 دنراد یفاضا یاھ تیامح و تالخادم ھب زاین ھک ینازومآ شناد و هدرک یبایزرا ار نازومآ شناد ھک هداد هزاجا
 .دننک ییاسانش ار

 یشزومآ یاھزاین نیمات روظنم ھب یشزومآ یاھ تیامح یارب رالد نویلیم ۴/١ لماش نینچمھ ٢٠٢٢ ھجدوب •
  .تسا نازومآ شناد صاخ

 :دنداد شرازگ ار ریز دراوم سرادم نیلوئسم ،٢٠٢١-٢٠٢٢ یریگدای لالتخا ھمانرب ھجیتن رد •
o تفای شیازفا اھنآ نازومآ شناد تیقفوم. 
o تفای شیازفا نازومآ شناد تکراشم و سفن ھب دامتعا. 
o دندرک تفایرد نیدلاو تمس زا یتبثم یاھ دروخزاب. 
o ناربھر و یشزومآ نارگ ھلخادم ،نادنمراک ،یشزومآ نارایتسد ،ناملعم نیب یراکمھ و یا ھفرح دشر 

 .تفای شیازفا نازومآ شناد تیقفوم یبایزرا و تالخادم یحارط ھنیمز رد اھ شخب
 شناد ھمھ یارب ار نتشون و ندناوخ و باسح یرگلابرغ یاھ یبایزرا دیاب سرادم نیلوئسم ٢٠٢٢ ربماتپس زا •

 یبایزرا یلیصحت لاس نیا رد البق موس و مود یاھ ھیاپ نازومآ شناد .دنھد ماجنا موس ات لوا یاھ ھیاپ نازومآ
 ھک یرالد نویلیم ١٠ .دنا ھتفرگ رارق یبایزرا دروم ٢٠٢٣ ھیوناژ رخآ ات زین لوا ھیاپ نازومآ شناد و دنا هدش
 بقع ھک لوا ھیاپ نازومآ شناد ھب زاین دروم یاھ تیامح ھئارا زا نانیمطا ھب دنک یم ھفاضا لاسما یارب تلود
  .دنک یم کمک دنتسھ سالک زا رت

 اھنآ تفرشیپ نازیم ات درک دنھاوخ یبایزرا ار نازومآ شناد اددجم یلیصحت لاس یاھتنا رد سرادم نیلوئسم •
 .دوش صخشم

 نازومآ شناد یریگدای یلامتحا تالکشم دروم رد ار یمھم تاعالطا ییادتبا یاھ لاس رد نازومآ شناد یبایزرا •
 رھ نازومآ شناد ھک دوش یم رطاخ نانیمطا ثعاب و هداد رارق تلود و نیدلاو ،ناملعم رایتخا رد اھنآ یاھزاین و
  .دننک تفایرد ار دوخ زاین دروم یاھ کمک رتعیرس ھچ
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 طبترم تاعالطا

  مھدزاود ھیاپ ات کدوک دھم زا سرادم رد تفرشیپ •

 طبترم رابخا

 )٢٠٢٢ لیروآ ٢٠( دنتسھ یدیلک ییادتبا یاھ لاس رد نازومآ شناد تیقفوم رد یریگدای یاھ یبایزرا •

 


