قال رسًل اهلل (ص) :خیرالىاس اوفع الىاس للىاس
بُتریه شما سًدمىدتریه شما برای مردم است .

ٔمذٔ:ٝ
خذا٘ٚذ سحٕبٖ سا ضبوش  ٚسپبسٍضاسیٓ و ٝتٛفیك خذٔت دس سشصٔیٗ ضبْ  ٚدس
خٛاس ثبسٌبّٔ ٜىٛتی اس ٜٛی صجش  ٚپبیذاسی ،حعشت صیٙت وجشی(س)  ٚضٟیذ
خشدسبَ وشثال حعشت سلی( ٝس) ٕٞ ٚچٙیٗ خذٔت دس سشصٔیٗ ٔمبٔٚت  ٚپبیذاسی
خؽ ٝی سجض ِجٙبٖ سا ثٔ ٝب ػؽب فشٔٛدِ .زا خب داسد ظٕٗ ػشض وش٘ص ث ٝسبحت
وجشیبیی حعشت حك ث ٝضىشا٘ ٝایٗ تٛفیك ثضسي ،تٕبْ ٚخٛد خٛد سا ثشای خذٔت
ث ٝفشص٘ذاٖ ثشٙٔٚذ ایشاٖ اسالٔی  ٚػاللٕٙذاٖ ث ٝتحصیُ دس ٔذاسس ایشا٘ی ثیص اص
پیص آٔبدٕ٘ ٜبییٓ .
ٔدبِی دست داد تب ظٕٗ اسای ٝی اؼالػبتی ٔختصش ،ثخطی اص ا٘تظبسات سشپشستی
ٔذاسس خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ دس وطٛسٞبی سٛسیِ ،ٝجٙبٖ  ٚاسدٖ اص ٕٞىبساٖ ػضیض
اػضأی ث ٝػٛٙاٖ سفیشاٖ فشٍٙٞی ٘ظبْ اسالٔی  ٚخب٘ٛادٞ ٜبی ٔحتشْ آ٘بٖ ٚ
اؼالػبت ٔٛسد ٘یبص دس خبسج اص وطٛس سا یبدآٚس ضٛیٓ أیذ است ٔٛسد استفبدٚ ٜالغ
ٌشدد.
محمدحسیه عبدالُی

سرپرست مدارس جمًُری اسالمی ایران در کشًرَای سًریٍ يلبىان ياردن

خرداد93

ٔؼشفی اخٕبِی سشپشستی ٔذاسس خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ دس وطٛسٞبی سٛسیِ ،ٝجٙبٖ
 ٚاسدٖ ٔ ٚدتٕغ ٞبی تبثؼٝ

سشپشستی ٔذاسس خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ دس وطٛسٞبی سٛسیِ ،ٝجٙبٖ  ٚاسدٖ دس
سبَ  1370تأسیس  ٓٞ ٚاو ٖٛٙدس ضٟش دٔطك دس ٔٙؽم ٝی ٔض ٜفیالت غشثیٚ ٝ
ثیشٚت صلبق اِجالغ ٚالغ ضذ ٜاست  ٚأٛس ٔشثٛغ ثٔ ٝدتٕغ ٞبی تبثؼ ٝدس سٝ
وطٛس یبد ضذ ٜسا سشپشستی ٔی ٕ٘بیذ.

***ياحدَای فعال آمًزشی حًزٌ سًریٍ ي لبىان ي اردن

*دسسٛسیٔ ٝدتٕغ ٞبی آٔٛصضی حعشت صیٙت(س)  ٚحعشت أبْ خٕیٙی (س )ٜدس
ضٟش دٔطك ٔٙؽم ٝی اػیبٖ ٘طیٗ وفش سٛس ٝثصٛست ٔختّػ فؼبِیت ٔی ٕ٘بیذ ٚ
تٕبٔی ٔمبؼغ تحصیّی سا ثشای دا٘ص آٔٛصاٖ دختش  ٚپسش داسا ٔی ثبضذ.

تٛظیح ایٙى ٝلجُ اص تحٛالت اخیش سٛسی ٝدٔ ٚدتٕغ ثصٛست ٔستمُ اداسٔ ٜی ضذ٘ذ
ِٚی دس حبَ حبظش ثذِیُ وبٞص خٕؼیت دا٘ص آٔٛصی ٞش دٚ ٚاحذ ثصٛست ٔختّػ
دایش ٔی ثبضٙذ.
ٔذسس ٝداسای سبختٕبٖ ٘ٛسبص  4ؼجم ٝثب تدٟیضات وبفی آٔٛصضی ،اداسی ٚ ٚسصضی
ٔی ثبضذ.

*دسوطٛس ِجٙبٖ ٔدتٕغ آٔٛصضی پسشا٘ ٝضٟیذچٕشاٖ 1دس ضٟش ثیشٚت ٔحّ ٝی
ضیؼ٘ ٝطیٗ صلبق اِجالغ سبختٕبٖ وٕیت ٝأذاد حعشت أبْ (سٚ )ٜالغ  ٚدٚسٞ ٜبی
سإٙٞبیی ٔ ٚتٛسؽ ٝسا ثشای پسشاٖ داسا ٔی ثبضذ.
*دس وطٛس ِجٙبٖ ٔدتٕغ آٔٛصضی دختشا٘ ٝضٟیذ چٕشاٖ

 2دس ٔٙؽم ٝی ساس

اِٙجغ ،سبختٕبٖ سبثك ثیت سفیش ایشاٖ ٚالغ  ٚتٕبٔی ٔمبؼغ تحصیّی اص اثتذایی تب
ٔتٛسؽ ٝسا ثشای دختشاٖ ٔ ٚمؽغ اثتذایی پسشاٖ سا پٛضص ٔی دٞذ.
سبختٕبٖ خذیذ ٔدتٕغ ٞبی آٔٛصضی پسشا٘ ٚ ٝدختشاِ٘ ٝجٙبٖ دس ٔٙؽم ٝضیؼٝ
٘طیٗ ثئش حسٗ دس حبَ سبخت ٔی ثبضذ.
*دس اسدٖ ٔذسس ٝایشا٘ی دس سبختٕبٖ سبثك سفبست خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ دس ػٕبٖ
(أبٖ) ٚالغ است.

***حديد اوتظارات از فرَىگیان اعسامی بٍ سرپرستی مدارس جمًُری
اسالمی ایران در کشًرَای سًریٍ ،لبىان ي اردن

 - 1تالش ثب سٚحی ٝا٘مالثی ثٔ ٝحٛسیت اسالْ (ػمیذ ٚ )ٜایشاٖ (ػاللٚ )ٝ
اسصضٟبی دیٙی ٚا٘مالثی .الصْ ث ٝیبدآٚسی است دس وطٛسٞبی سٛسیٚ ٝ
ِجٙبٖ ٍ٘ب ٜاٍِٛیی ث ٝایشا٘ی داس٘ذ .اٍِ ٛثٛدٖ دس سػبیت ضئ٘ٛبت اسالٔی ،
ضغّی  ٚاداسی ،تخّك ث ٝاخالق اسالٔی ،صجش ،أب٘تذاسی  ٚتالش ٘ ٚطبغ

-2تالش دس خٟت ٔؼشفی فش ًٙٞغٙی اسالٔی ایشا٘ی ث ٝوطٛس ٔحُ ٔأٔٛسیت
-3داضتٗ ظبٞشی آساستٔٚ ٝشتت دس تٕبٔی ایبْ سبَٔ ،ؽبثك ثب ضئ٘ٛبت ٔؼّٕی ٚ
ٔتٙبست ثب پٛضص وبسٌضاساٖ ٘ظبْ خٕٟٛسی اسالٔی دس خبسج اص وطٛس
-4وٛضص دس خٟت تمٛیت صٔیٞ ٝٙبی تمٛا  ٚثیٙص اسالٔی دس دا٘ص آٔٛصاٖ
 -5ایدبد  ٚتمٛیت ضٛق  ٚاٍ٘یضش دا٘ص أٛصاٖ دس صٔی ٝٙی ٕ٘بص خٕبػت ٔ ٚشاسٓ
ٔزٞجی ٔختّفی و ٝدس ؼ َٛسبَ ثشٌضاس ٔی ضٛد.
-6خٛدداسی اص ؼشح ٔسبئُ اختالف ثشاٍ٘یض (ٔزٞجی ،لٔٛی ٌ ٚشٞٚی) دس ٔحیػ
وبس ،والس  ٚدسس ... ٚ
 -7ضشوت فؼبَ دس ٔشاسٓ ،اسدٞٚب  ٚثبصدیذٞب ی ثش٘بٔ ٝسیضی ضذ ٜتٛسػ سشپشستی،
سفبست یب ٔذاسس
-8وٛضص دس خٟت استفبد ٜاص تدبسة لجّی ثٙٔ ٝظٛس ثٟجٛد ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصضی ٚ
پشٚسضی ٔدتٕغ ٞب
-9ضشوت فؼبَ دس خّسبت سشپشستی ٔ ٚدتٕغ ٞبی آٔٛصضی تبثؼ ٚ ٝخّسبت
سفبست
ٕٞ -10ىبسی فؼبَ ٛٔٚثش ثب ٔذیشاٖٕٞ ٚ ،ىبساٖ  ٚسبیش ػٛأُ اخشایی ثشای پیطجشد
ٔؽّٛة اٞذاف تشثیتی  ٚآٔٛصضی
-11تٛخ ٝث ٝتٕبْ ٚلت ثٛدٖ ٔأٔٛسیت اداسی دس خبسج اص وطٛس  ٚظشٚست ا٘دبْ
تٕبٔی أٛسی و ٝاص ؼشف سشپشستی ٔذاسس خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ دس وطٛسٞبی
سٛسیِ ،ٝجٙبٖ ٚاسدٖ یب ٔدتٕغ ٞبی تبثؼٚ ٝاٌزاس ٔی ٌشددٚ .لت ٌزاسی ثشای دا٘ص

آٔٛصاٖ ،پیٍیشی وبسٞبی ٔذسس ،ٝاستجبغ ٔستٕش ثب اِٚیبء ٚخب٘ٛادٞ ٜب دسخصٛظ
ٚظؼیت دسسی فشص٘ذاٖ آ٘بٖ

***تًضیحات ضريری ي اطالعات مًرد ویاز َمکاران فرَىگی ي خاوًادٌ
َای محترم

ٕٞ - 1ىبساٖ اػضأی ثٔ ٝذاسس ثب ٕٞبٍٙٞی ٔشوض أٛسثیٗ إُِّ ٔ ٚذاسس
خبسج اص وطٛس ٌزس٘بٔ ٚ ٝثّیػ خٛد سا دسیبفت ٔی ٕ٘بیٙذ.
 - 2ثٔ ٝحط سسیذٖ ث ٝوطٛس ٔتٛلف فی ٝثشای ٞش وذاْ اص ٕٞىبساٖ خذیذ
یه ٘فش اص ٕٞىبساٖ ضبغُ دس ٔدتٕغ ٞبی تبثؼ ٝث ٝػٛٙاٖ ٔؼیٗ دس
فشٚدٌب ٜحعٛس پیذا خٛاٞذ وشد  ٚثٕذت چٙذ سٚص ثشای آضٙبیی ضٕب ثب
ٔحیػٔ ،حُ سى٘ٛتٔ ،حُ ٞبی خشیذ  ... ٚدس وطٛس ٔتٛلف فی ٝثب ضٕب
ٕٞىبسی خٛاٞذ ٕ٘ٛد.
 - 3ثٔ ٝحط استمشاسدس ٔحُ ٔأٔٛسیت اص ؼشیك سشپشستی یب ٔدتٕغ ٞب
خٟت دسیبفت البٔت ضٕب اص ؼشیك سفبست الذاْ خٛاٞذ ضذ.
 - 4تب ٔذت وٛتبٞی خٟت ٕٞىبساٖ ٞتُ تٟیٔ ٝی ٌشدد تب دس صٔبٖ ٔمتعی
خٟت تٟیٔ ٝسىٗ ٔٙبست الذاْ ٌشدد.
ٚ - 5احذٞبی ٔسى٘ٛی دس وطٛسٞبی سٛسیِ ،ٝجٙبٖ  ٚاسدٖ ٔفشٚش (ٔجّٔ )ٝی
ثبضذ ٘ ٚیبصی ث ٝتٟی ٝالالْ ٔٙضَ ٕ٘ی ثبضذ .دس صٔبٖ ا٘ؼمبد لشاسداد دلت

ٕ٘بییذ ٔٙضَ ٔسى٘ٛی ضٕب تٕبْ الالْ ٔٛسد ٘یبص ثشای ص٘ذٌی سا داسا ثبضذ ٚ
دس ٍٙٞبْ ػمذ لشاسداد یىی اص اػعبی وٕیتٔ ٝسىٗ حعٛس داضت ٝثبضٙذ.
ٕٞ - 6ىبساٖ ٔحتشْ خٟت تٟیٔ ٝسىٗ ،خشیذ خٛدسٞ ٚ ٚضیٞ ٝٙبی ص٘ذٌی تب
ثشلشاسی حمٛق حتی االٔىبٖ اسص وبفی ثٕٞ ٝشا ٜثیبٚس٘ذ.
 - 7خٟت اخبسٙٔ ٜضَ  ٚخشیذ ٚسیّ٘ ٝمّی ٝثب ٕٞبٍٙٞی سشپشستی ٔذاسس
خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ دس وطٛسٞبی سٛسیِ ٚ ٝجٙبٖ  ٚاسدٖ ٔ ٚؽبثك ثب
ظٛاثؽی و ٝسشپشستی اػالْ ٔی ٕ٘بیذ ،ثب وٕه ٔؼیٗ ضٕب الذاْ خٛاٞذ
ضذ.
 - 8حتی االٔىبٖ داسٞٚبی ضخصی ٔٛسد ٘یبص خٛد سا ثٛیژ ٜداسٞٚبی تخصصی
سا ٕٞشا ٜثیبٚسیذ.
 - 9تٛخ : ٝاص ٕٞشا ٜداضتٗ داسٞٚبی ٔسىٗ  ٚوذئیٗ داس ،خٛاة آٚس  ٚآساْ
ثخص دس ؼ َٛسفش  ٚدس فشٚدٌب ٞ ٜب خذا خٛدداسی ٕ٘بییذ.
- 10پش٘ٚذٞ ٜبی تحصیّی فشص٘ذاٖ سا ثٕٞ ٝشا ٜتبییذی ٝآٔٛصش  ٚپشٚسش ٚ
اصُ ٔذاسن  ٚوبس٘بٔٞ ٝبی تحصیّی آ٘بٖ سا ٕٞشا ٜثیبٚسیذ.

تًجٍ  :ویازی بٍ ترجمٍ َیچ کدام از مدارک داوش آمًزی یا مدارک کاری
معلمیه ویست.
-11ػىس خٛد ٕٞ ٚشاٞبٖ (حذالُ 12لؽؼٕٞ )ٝشا ٜثیبٚسیذ .یب دس اِٚیٗ فشصت دس
وطٛس ٔتٛلف فی ٝالذاْ ٕ٘بییذ.
 -12اصُ  ٚتصٛیش آخشیٗ حىٓ وبسٌضیٙی خٛد ٕٞ ٚسش  ٚاسىٙی اص اوثش ٔذاسن
ٔٛسد ٘یبص سا ٕٞشا ٜثیبٚسیذ.

ٕٞ-13شا ٜداضتٗ ؼشح دسٚس ٕٝ٘ٛ٘ ،سٛاالت  ٚخضٚات آٔٛصضی ٚ ،سی دی ٞبی
دسسی ٔ ٚ ٟٓتٕبْ اؼالػبتی و ٝدس أش تذسیس یب وبس ضٕب وبسٌطب خٛاٞذ ثٛد،
ظشٚسی است.
-14خٟت تٟی ٝیب ٕٞشا ٜداضتٗ وتت دسسی فشص٘ذاٖ خٛد لجُ اص ػضیٕت ثب
سشپشستی ٕٞبٕ٘ ًٙٞبییذ.
 -15دسحبَ حبظش أىبٖ دسیبفت ثشخی اصضجىٞ ٝبی تّٛیضی٘ٛی ایشا٘ی ثب ٘صت آ٘تٗ
ٚخٛداسد.
-16تؼؽیالت سسٕی دس وطٛس ٔتٛلف فی ٝثب تؼؽیالت سسٕی داخُ وطٛس ٔتفبٚت
ثٛد ٜو ٝؼی خذِٚی دساختیبس ػضیضاٖ لشاسخٛاٞذ ٌشفت .

تٛخ :ٝسٚص تؼؽیُ ٞفت ٝدس وطٛسٞبی سٛسی ٚ ٝاسدٖ خٕؼ ٚ ٝدس ِجٙبٖ یىطٙجٔ ٝی
ثبضذ.
تؼذاد سٚصٞبی وبسی ثشای ٕٞىبساٖ اػضأی  6سٚص وبُٔ (تٕبٔی ٔمبؼغ) ِٚی ثشای
دا٘ص آٔٛصاٖ دٚس ٜاثتذایی  5سٚص ثش٘بٔ ٝسیضی ٔی ضٛد.
دسخصٛظ ٘یشٞٚبی تجؼی صیش  20سبَ سبثم 24 ٝسبػت  ٚثشای ثبالی  20سبَ
ٔؽبثك حىٓ وبسٌضیٙی اػٕبَ ٔی ٌشدد.
 -17ػّیشغٓ ٚخٛد اوثش الالْ ٔٛسد ٘یبص خٟت ؼجخ غزاٞبی ایشا٘ی تٛصیٔ ٝی ٌشدد
الالْ ریُ سا حست ظشٚست تٟی ٚ ٝثب خٛد ثیبٚسیذ:
لٙذ ضىستِ - ٝپ٘ ٝخٛد  -سضت ٝی آش – ضٛیذ خطه ضذ – ٜصسضه  ٚصػفشاٖ –
وطه ٔبیغ – ثش٘ح ایشا٘ی – سجضی خٛسضتی

ٌٛ -18اٞیٙبٔ ٝسا٘ٙذٌی ثیٗ إِّّی سا ثب ٔشاخؼ ٝث ٝدفبتش پست یب ٔشوض ایشاٍ٘شدی
ٚاتٔٛجیُ سا٘ی ،اص ایشاٖ تٟیٕ٘ ٝبییذ.
-19دادٖ ٚوبِت تبْ ث ٝیىی اص ثستٍبٖ خٟت ا٘دبْ تٕبٔی أٛس اداسی  ٚلب٘٘ٛی دس
غیبة ضٕب
 -20ثىبسٌیشی ٘یشٞٚبی تجؼی ثب تٛخ ٝث ٝدسخٛاست ٘یش٘ ،ٚیبص ٔذاسس  ٚسشپشستی ٚ
ثب ٕٞبٍٙٞی ٔشوض أٛس ثیٗ إُِّ صٛست خٛاٞذ ٌشفت( .دسصٛستی و ٝث ٝسضت،ٝ
خٙس ٘یشٚی تجؼی دس وطٛس ٔتٛلف فی٘ ٝیبصی ٘جبضذ ثىبسٌیشی ٘خٛاٞذ ضذ)

الگًی لباس داوش آمًزان مجتمع َای تابعٍ
وطٛس
ٔتٛلف
فیٝ

اثتذایی پسش

سإٙٞبیی
پسش

ٔتٛسؽٝ
پسش

اثتذایی
دختش

سإٙٞبیی دختش

ٔتٛسؽ ٝدختش

سٛسیٝ

ثّٛص  ٚضّٛاس
خیٗ ٚ
پیشا ٗٞآثی
تیشٜ

وت ٚ
ضّٛاس
صغبِی ٚ
پیشاٗٞ
آثی
سٚضٗ

وت ٚ
ضّٛاس
صغبِی ٚ
پیشاٗٞ
آثی
سٚضٗ

ٔب٘تٛ
ضّٛاس آثی
آسٕب٘ی ٚ
ٔمٙؼٝ
سفیذ

ٔب٘ت ٛضّٛاس ثّٙذ
سجض یطٕی ٚ
ٔمٙؼ ٝسجض ٔغض
پست ٝای

ٔب٘ت ٛضّٛاس ثّٙذ
سجض یطٕی ٚ
ٔمٙؼ ٝسجض ٔغض
پست ٝای

ِجٙبٖ

ثّٛص  ٚضّٛاس
خیٗ ٚ
پیشا ٗٞآثی
تیشٜ

وت ٚ
ضّٛاس
صغبِی ٚ
پیشاٗٞ
آثی
سٚضٗ

وت
ٚضّٛاس
صغبِی
ٚپیشاٗٞ
اثی
سٚضٗ

ٔب٘تٛ
ضّٛاس آثی
آسٕب٘ی ٚ
ٔمٙؼٝ
سفیذ

ٔب٘ت ٛضّٛاس
سشٔ ٝای ٚ
ٔمٙؼ ٝی ٔطىی
یب سشٔ ٝای

ٔب٘ت ٛضّٛاس
سشٔ ٝای ٚ
ٔمٙؼ ٝی ٔطىی
یب سشٔ ٝای

*** ٞضی ٝٙتحصیُ فشص٘ذاٖ فشٍٙٞیبٖ دس ٔذاسس ایشا٘ی ثٔ ٝیضاٖ 30دسصذ ضٟشیٝ
ٔصٛة ٞشسبَ تحصیّی است وٞ ٝش سبِ ٝاص ؼشف ٔشوض أٛس ثیٗ إُِّ ٔ ٚذاسس
خبسج اص وطٛس  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝمؽؼی و ٝدا٘ص آٔٛص دس آٖ ٔطغ َٛث ٝتحصیُ است،
اػالْ و ٝثبیستی دس صٔبٖ ثجت ٘بْ تٛسػ ٕٞىبساٖ ػضیض ث ٝحسبة ٔذاسس
ٚاسیضٌشدد.
***سایرتًصیٍ َا:
-1لجُ اص ػضیٕت ث ٝوطٛس ٔحُ ٔأٔٛسیت ٔطخصبت خٛد ٕٞ ٚشاٞبٖ سا ثب ٌزس٘بٔٝ
ٞب  ٚسٚادیذ دلیمب ثشسسی  ٚاص صحت آٖ اؼٕیٙبٖ حبصُ ٕ٘بییذ .ػضیٕت ثٝ
وطٛسٞبی سٛسیِ ٚ ٝجٙبٖ ٘یبصی ث ٝاخز ٚیضا ٘ذاسد أب دسخصٛظ وطٛس اسدٖ اص ؼشیك
ٔشوض أٛس ثیٗ إُِّ الذاْ خٛاٞذ ضذ.
ٞ-2شٌض دس فشٚدٌبٚ ٜسبیُ ٚچٕذاٖ خٛد سا سٞب ٘ىٙیذ ٕٛٞٚاسٔ ٜشالت ٚسبیُ خٛد
ثبضیذ  ٚاص پزیشش ٚسبیُ دیٍشاٖ ثٞ ٝش ٘ح ٛخٛدداسی ٕ٘بییذ.
 -3اص ٕٞشا ٜداضتٗ ٔبیؼبت ٚ ٚسبیُ ثشّ٘ذ ٚ ٜاِىتش٘ٚیه دس ثبس خٛد خٛدداسی ٕ٘بییذ.
-4لجُ اص ػمذ لشاسداد ٔسىٗ خٟت تبییذ ٔحّی و ٝثشای سى٘ٛت ا٘تخبة ٕ٘ٛد ٜایذ
ثب سشپشستی ٕٞبٕ٘ ًٙٞبییذ .
 -5دلت ٕ٘بییذ دس اغّت وطٛسٞب فیّٕجشداسی  ٚػىسجشداسی اص ٔىبٟ٘بی ػٕٔٛی ،
خیبثبٟ٘ب ٔ ٚیذاٟ٘ب ٕٔٛٙع ٔی ثبضذ.
-6لجُ اص ٞش ثبس ػضیٕت ث ٝوطٛس ٔحُ ٔأٔٛسیت ثبیستی ثب ٔشاخؼ ٝثٔ ٝشوض أٛس ثیٗ
إُِّ ٔدٛص خشٚج سا دسیبفت  ٚثب ٔشاخؼ ٝثٚ ٝصاست خبسخٟٔ ٝش خشٚج دس ٌزس٘بٔٝ
ضٕب ٕٞ ٚشاٞبٖ دسج ٌشدد .ثب ػٙبیت ث ٝاستمشاس ٕ٘بیٙذٌی ٚصاست خبسخ ٝدس تؼذادی

اص ٔشاوض استبٟ٘ب (اصفٟبٖ – ٔطٟذ  -ضیشاص  -تجشیض) ثب ٕٞبٍٙٞی سشپشستی ٔی
تٛا٘یذ خشٚخی سا اص ؼشیك ایٗ دفبتش  ٚثذٔ ٖٚشاخؼ ٝث ٝتٟشاٖ ا٘دبْ دٞیذ.
***********************************
ظٕٙب ثٕٞ ٝشا ٜایٗ ثشٚضٛس یه ػذد سی دی فؼبِیتٟبی سبَ ٌزضتٔ ٝدتٕغ ٞب ٚ
سشپشستی ٔذاسس خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ دس وطٛسٞبی سٛسیِ ٚ ٝجٙبٖ  ٚاسدٖ
تمذیٓ  ٚتٛصیٔ ٝی ٌشدد دس فشصت ثبلیٕب٘ذ ٜتب اػضاْ ث ٝوطٛس ٔحُ ٔبٔٛسیت آٖ
ثٟش ٜثشداسی الصْ ثؼُٕ آیذ.

***ٔؼشفی اخٕبِی ٘یشٞٚبی ضبغُ دس سشپشستی :
اِف ٔ :حٕذ حسیٗ ػجذاِٟی(سشپشست ٔذاسس)
ایٕیُ abdolahi.mh482@gmail.com
ة  :ثصیش خؼفشی چشٟٔیٙی ٔؼب ٚ ٖٚػبُٔ ریحسبة سشپشستی
ایٕیُ basirjafarich@gmail.com
آدسس سبیتwww.smislo.com :
تّفٗ دفتشسشپشستی دسسٛسی00963116133077: ٝ
تّفٗ دفتش ِجٙبٖ سشپشستی0096161368434:

يمه اهلل التًّفیق يعلیٍ التکالن
سرپرستی مدارس جمًُری اسالمی ایران در سًریٍ ،لبىان ي اردن

