
   24-2023 و 23-2022 یمیلعت میوقت یارب هزات یاھداھنشیپ :عوضوم
 

 :مایپ نیا مھم تاکن
 

• HCPS تسا 24-2023 و 23-2022 یمیلعت یاھ لاس یارب میوقت تاداھنشیپ یالاب راک لاح رد. 
 بتکم یلامتحا عورش یارب ار هزات یاھ هدیا HCPS میوقت ھتیمک ، هدش ھئاراً البق ھک مدرم و نادنمراک تایرظن ساسا رب •

 .تسا هداد ھئارا یمیلعتت یاھ لاس نآ رد رگراک زور زا دعب ای لبق
 رد .دیازفا یمن یمیلعت لاس یتنس لوط ھب رگید رگراک زور زا دعب و لبق بتکم عورش یارب هدش داھنشیپ هزات یاھ ھنیزگ •

 .دھدیم "رییغت" ار یمیلعت لاس  طقف رگراک زور زا لبق یاھداھنشیپ ،ضوع
 هریدم تئیھ زا HCPS ھکنیا زا لبق امش ھب ار تالاوس و ثحب ناکما ،دوشیم رازگرب یالوج هام رد ھک یتامولعم تاسلج •

 .دنکیم مھارف ،دنک بیوصت تسگا هام رخاوا رد ار اھ میوقت ات دھاوخب بتکم
 

 :تایئزج
 
 ،وکیارنھ یاھ هداوناخ
 
 دوش زاغآ  23-2022رد رگراک زور زا لبق دیاب یمیلعت لاس ایآ ھکنیا دروم رد وگتفگ ددجم عورش لاح رد ام ھک میتفگ امش ھب ً،اریخا
 .دوشیم زاغآ دعب هام 14 ھک یمیلعت لاس ،)دینک هدافتسا ،دش مالعا نوج 9 رد راب نیلوا ھک ھتشذگ تامولعم ندناوخ یارب کنیل نیا زا(
 
 یلبق نامز رد نوج هام طسوا رد ھکیلاحرد رگراک زور زا لبق بتکم عورش یارب داھنشیپ دروم رد هژیو ھب ،هدیا درومرد امش زا ام
 ،امش تایرظن تفایرد زا سپ .میدرک تساوخرد ،میراد رتشیب تاموسر و تالیطعت یارب یرتشیب یزیذپ فاطعنا و میدیسر نایاپ ھب دوخ
 رھ .)دینک ھعجارم ریز ھب( تسا هداد خساپ 24-2023 و 23-2022 یمیلعت لاس یارب دیدج میوقت یاھ هدیا اب HCPS میوقت ھتیمک
 و 2022 یاھلاسرد رگراک زور زا دعب  عورش یارب یرگید داھنشیپ و رگراک زور زا لبق بتکم عورش یارب داھنشیپ لماش کی

 دوخ راک ھب ام .دننک علطم لبق زا دوش بیوصت نکمم ھک تاریغت ھنوگرھ زا ار Henrico یاھ هداوناخ و نادنمراک ات ،دشابیم 2023
 میھاوخ حالصا تسگا هام رخاوا رد بتکم هریدم تئیھ میمصت زا لبق ار اھ سیون شیپ نیا ھکیمسق ،میھدیم ھمادا دوخ نادنمراک و امش اب
 ).درادن یریثات دوشیم زاغآ ربمتپس 8 رد ھک 222 ات 2021 یمیلعت لاس یالاب اھداھنشیپ نیا :یروآدای( .درک

 
 ).دینک کیلک لماک تاداھنشیپ هدھاشم یارب( 23-2022 لاس یارب میوقت تاداھنشیپ سیون شیپ
 :)مھم تاکن( رگراک زورزا لبق بتکم عورش داھنشیپ
 

 .)تسا ربمتپس 5 رد رگراک زور( دوشیم زاغآ 2022 ،تسگا 29 رد بتکم •
 .تساربمسد 30-19 زا یناتسمز یتصخر •
 .تسا لیرپا 7-3 زا یراھب یتصخر •
 .تسا 2023  ،نوج 9 نادرگاش یارب بتکم زور نیرخآ •

 
 :)مھم تاکن( رگراک زور زا دعب بتکم عورش داھنشیپ

 
 .)تسا ربمتپس 5 رد رگراک زور( دوشیم زاغآ 2022 ،ربمتپس 6 رد بتکم •
 .تساربمسد 30-19 زا یناتسمز یتصخر •
 .تسا لیرپا 7-3 زا یراھب یتصخر •
 .تسا 2023  ،نوج 16 نادرگاش یارب بتکم زور نیرخآ •

 
 ).دینک کیلک لماک تاداھنشیپ هدھاشم یارب( 24-2023 لاس یارب میوقت تاداھنشیپ سیون شیپ
 :)مھم تاکن( رگراک زورزا لبق بتکم عورش داھنشیپ

 
 .)تسا ربمتپس 4 رد رگراک زور( دوشیم زاغآ 2023  ،تسگا 21 رد بتکم •
 .تسا یرونج 5 -ربمسد 25  زا یناتسمز یتصخر •
 .تسا لیرپا 5-1 زا یراھب یتصخر •
 .تسا 2024  ،یم 31 نادرگاش یارب بتکم زور نیرخآ •



 :)مھم تاکن( رگراک زور زا دعب بتکم عورش داھنشیپ
 

 .)تسا ربمتپس 4 رد رگراک زور( دوشیم زاغآ 2023 ،ربمتپس 5 رد بتکم •
 .تسا یرونج 5 -ربمسد 25  زا یناتسمز یتصخر •
 .تسا لیرپا 5-1 زا یراھب یتصخر •
 .تسا 2024  ،نوج 14 نادرگاش یارب بتکم زور نیرخآ •

 
 دیناوتیم ھکییاج ،درک میھاوخ رازگرب میوقت تاداھنشیپ هرابرد ار یزاجم یتامولعم ھسلج ود ام ،یالوج 15 خیرات رد ؟تسیچ یدعب مادقا
 طبض اھنآ - دیشابن نارگن ،دینک کارتشا تاسلج زا یکی رد دیناوتیمن رگا .دینک ھئارا رظن و دیسرپب تالوس ،دینک بسک یرتشیب تامولعم
 .دینک هدھاشم ار اھنآ دیناوتبً ادعب ات دنوشیم

 
	میوقت تاداھنشیپ هرابرد یالوج 15 یزاجم یتامولعم تاسلج 

 
 ).دیدنویپب ھسلج رھ ھب  Session-Input-Calendar-https://tinyurl.com/HCPS ھب نتفر اب(
 

 رھظ زا دعب 12  -حبص 11 :1 ھسلج •
 رھظ زا دعب 5-4 :2 ھسلج •

 
 .دینک هدافتسا اجنیا رد دوجوم مروفزاً افطل ،دینک ھفاضا یبتک رظن دیھاوخیم رگا

 
 .منکیم یرازگساپس وکیارنھ ھیحان رد ھماع میلعت ھصرعرد نات تکراشم و دھعت ھمادا زا 
 
 وکیارنھ ھیحان یمومع بتاکم

 
 یار  اریز دنتسھ ندرک یسررب لاح رد ای  هدرک یسررب ار رگراک زور زا لبق یاھ ھنیزگ ای اینیجریو بتاکم یرتشیب دادعت  :تون(
 ).دھدیم هزاجا بتکمرتدوز عورش یارب 2019 لاس رد یمومع عمجم یریگ

 

 


