
                                               
ناتسا  یتسیزهب  مرتحم   لک  ریدم 

 ( زکارم هنادیع  ياه  هیصوت  ) يزورون تالیطعت  مایا  يزیر  همانرب  عوضوم   : 

؛  مارتحا مالس و  اب 

تیفیک ظفح  تیمها  هب  تیانع  اب  يزورون و  تالیطعت  اب  عوضوم   نراقت  دیووک 19 و  يرامیب  لرتنک  يریگشیپ و  ترورض  هجوت  اب       

رد یغالبا  ياه  همانشخب  هب  هجوت  اب  تسا  یضتقم  زکارم ، رد  یلامتحا  هثداح  تمدخ و  ناصقن  هنوگره  زا  يریگشیپ  تامدخ و  هئارا 

لیذ دراوم  هب  رظن  ناعما  اب  تراظن  تحت  یتیامح  کچوک و  ياه  هناخ  يزور  و  هنابش زکارم  هیلک  رد  روکذم  يرامیب  عوضوم  صوصخ 

: ددرگ مادقا   هام 1399   نیدرورف  نایاپ 15  ات 

رد جرد  ـ نم طـباوض  تاررقم و  ساـسا  رب  ماـیا ، نـیا  رد  اه  هناخ  و  زکارم  رد  لغاش  یناـسنا  يورین  يراـک  ياـه  تبون 
روضح يو ، نی  ـ ـشناج ینف یـا  لوئ  ـ ـسم تقو  ما  ـ مت روضح  رب  ـد  یکات هطوبرم بـا  ياه  همانـشخب  لمعلاروت هـا و  ـ ـسد

. ددرگ يزیر  همانرب  بقارم ) راتسرپ ،  کشزپ ، یتبقارم (  ینامرد  یتشادهب ، لنسرپ  لا  ـ عف
ناتسا ناتسرهش و  یتسیزهب  هب  خیرات 98/12/28  ات  رثکاد  اه حـ هناخ  زکارم و  رد  لغاش  یناسنا  يورین  يراک  تبون  همانرب 

.دوش لاسرا  يزاجم  هکبش  قیرط  زا  ای  بوتکم  تروصب 
نانآ هب  هک  یناهاوخناوت  هداوناخ و  دوخ ، تمالـس  ظـفح  روظنم  هب  دوخ  تفیش  مامتا  زا  سپ  یتفیـش  لنـسرپ  نیبقارم و 

.دنیامن يراد  دوخ  زین  لزنم   طیحم  رد  رورض  ریغ  تادوارم  زا  دننامب و  هناخ  رد  دنیامن ، یم  هئارا  تمدخ 
، فده هورگ  هب  تمدخ  ناصقن  بی و  ـ سآ هنوگره  زا  يریگ  ـ شیپ اه و  تیروف  رد  ماگنه  هب  تامد  هئارا خـ تیمها  هب  هجوت  اب 
، یعامتجا یـشخبناوت ، هزوح (  ره  اب  طـبترم  رفن  ود  لقادـح  یتسیزهب ، زکارم و  نیب  طا  ـ بترا يرارقرب  رد  تلوهـس  تهج 

نیا تاصخ  ـ شم باختنا و  ناتسرهش  حطس  رد  هزوح  ره  اب  طبترم  رفن  کی  نات و  ـ سا یتسیزهب  هرادا  يوس  زا  يریگـشیپ )
رد ات  ددرگ  بصن  زکرم  تانالعا  ولباترد  مالعا و  تراظن  تحت  ياـه  هناـخ  زکارم و  هیلک  هب  سامت  هرام  ـ ـش هارمه  هب  دارفا 

. دریذپ تروص  مزال  یگنهامه  رارطضا ، موزل و  عقاوم 
موسر بادآ و  ماجنا  شخب و  حرف  داش و  یطیحم  داجیا  اب  ون  لاس  نییآ  بادآ  ظفح  يروضح  و  ياه  تاقالم  وغل  هب  هجوت  اب 

.دریذپ تروص  مایا  نیا  رد  يزاجم  ياضف   زا  يدنم  هرهب  اب  يریوصت  یتوص و  طابترا  يرارقرب  هب   تبسن  تسا  یضتقم  یلم ،
ظفح هنیمز  رد  يزیر  همانرب  ینیب و  شیپ  روکذـم و  مایا  رد  فدـه  هورگ  تمالـس  ینمیا و  تیریدـم  عوضوم  هب  هژیو  هجوت 

اه ناروت  ــ سر اه ، هناخزپشآ  زا  هدامآ ،  هدش  خبط  ياذ  هنوگره غـ فر  ـ صم زا  فده  هورگ  یتشادهب  ییاذغ و  تینما  هنیهب 
.دنیامن يراددوخ  زکارم  لن  ـ سرپو نامیقم  تهج  فر ، ـ صم هب  هدامآ  تروص  هب ییادها  ياذغ  لوبق  ای  و 

روشک و داتـسریگاو  ياه  يرامیب  زا  يریگـشیپ  هتیمک  يوس  زا  یلاسرا  ياه  همانـشخب  هیلک  يدج  قیقد و  تیاعر  موادت   
.تسا دیکات  دروم  نیدرورف  هام  رد  تامدخ  هنیهب  رارمتسا 

رد ماگنه  هب  تبث  نمض  ددرگ و  یناسر  عالطا  ناتـسا  ناتـسرهش و  یتسیزهب  هب    19- دیووک يرامیب  اب  طبترم  تاعالطا    
ای ناتسرهش  یتسیزهب  طسوت  ( cartable.behzisti.net  ) اه يرامیب  یعیبط و  ثداوح  تاشرازگ  تبث  هناـماس 

یتسیزهب نامزاس  رد  یـصصخت  رتفد  هب  هثدا  هنوگره حـ عوقو  صوصخ  رد  عقوم  هب  ینا  ـ ـسر عالطا  هب   تبـسن  ناتـسا ، 
.ددرگ مادقا  روشک 

.دشاب  یم  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  هدهع  هب  همانشخب  يارجا  نسح  رب  تراظن  تسا  یهیدب 

دیدج  . لاس  هام  نیلوا  رد  یتمالس  اب  ماوت  نمیا  يرذگ  هب  دیما  اب 
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: هب تشونور    

نامزاس  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  اناد  يدابق  دیحو  رتکد  ياقآ  بانج 

تسایر  هزوح  لک  ریدم  سیئر و  مرتحم  نیشناج  فوطع  سابع  رتکد  ياقآ  بانج 

یعامتجا  تمالس  هناخریبد  سیئر  یعامتجا و  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

نینواعم  ياروش  ریبد  ییارجا و  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  ربش  رظتنم  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 

درکلمع  تیریدم  رتفد  لکریدم  سیئر و  مرتحم  رواشم  هد  مظن  مظاک  رتکد  ياقآ  بانج 

تسارح  يزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و  رواشم  يراتس  نموه  ياقآ  بانج 

سلجمروما  يزاسدنمناوت و  یتلودریغ و  تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  مرتحم  نواعم  رهم  نادزی  راقفلاوذ  ياقآ  بانج 

للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  مرتحم  لک  ریدم  امیسآ  دوعسم  ياقآ  بانج 

یتبقارم  یشخبناوت  زکارم  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  جارس  یفطصم  ياقآ  بانج 

یکشزپناوت  هنازور و  یشخبناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  ینامیرب  ابیرف  رتکد  مناخ  راکرس 

یشخبناوت  کمک  لیاسو  تازیهجت  یکشزپ ، ناوت  مرتحم  سانشراک  یغاد  هرق  هجیدخ  رتکد  مناخ  راکرس 

يرادا   لوحت  تاطابترا و  تاعالطا ، يروانف  زکرم  مرتحم  سیئر  یسابع  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 
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