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2020 سال رسشماریو ارقام بازنگری براساس آمار 

جدید را در اختیار عام قرار گرفت. مسئول جمعیت شنایس حوزۀ تعلییم آمار  ۲۰۲۰آمار رسشماری جمعیت سال  – 2021نومبر 

د.   یم گیر

ی

تجزیه و تحلیل نموده و برای انجام برریس ها به منظور بازنگری ناحیه بندی مجدد حوزۀ تعلییم آمادگ

پیش نویس نقشه ها نشر یم شود – 2021دسمبر  7

ده شده و طرح جدید نقشه ها تهیه شده  یک با مردم جهت کسب نظریات آنان و انتظار یم رود که به دست نشر سیر رسر

 . شود ساخته 

ارائه معلومات از سوی مسئول جمعیت؛ سمع نظریات و پیشنهادات مردم –جلسۀ بورد  – 2021دسمبر  14

ی    ح نموده و طرح های پیشنهادی خود  ۲۰۲۰سال  مسئول جمعیت شنایس حوزۀ تعلییم نتیجه برریس های خود از آمار رسشماری را تشر

در مورد نقشه بندی مجدد نوایح انتخاباتی را به جلسۀ بورد معرفن خواهد کرد. بورد جلسۀ مردیم برگزار خواهد کرد تا نظریات مردم را 

ن جمعیت شنایس هدایات الزم را در خصوص طرح  در مورد طرح جدید نقشه نوایح دریافت کند و پس از سمع نظریات مردم به مسئولتر

 های پیشنهادی نقشه ها صادر خواهد کرد.  

مردیم )آنالین( ۀجلس – 2022جنوری،  5

حوزۀ تعلییم جلسۀ مردیم را به شکل آنالین برگزار خواهد کرد که در آن معلومات مخترصی در مورد هدف و روند ناحیه بندی مجدد 

اک کنندگانارائه خواهد نمود؛  ن یم توانند نقشه های پیشنهادی را مرور نموده و در مورد آن ابراز نظر کنند.  اشیی در این جلسه نیر

جلسۀ مردیم )حضوری( – 2022جنوری  6

حوزۀ تعلییم جلسۀ مردیم را به شکل حضوری برگزار خواهد کرد که در آن معلومات مخترصی در مورد هدف و روند ناحیه بندی مجدد 

ن یم توانند نقشه های پیشنهادی را مرور نموده و در مورد آن ابراز نظر کنند. ارائه خواهد نمود؛ ا اک کنندگان در این جلسه نیر شیی

ارائۀ معلومات تازه و سمع نظریات مردم  –جلسۀ بورد  – 2022جنوری،  25

اک کنندگان دۀ از نظریات مردم را برای اشیی اک در این جلسۀ بورد، کارمندان فشر ی    ح خواهند کرد و بورد به نظریات عمویم اشیی تشر

 کنندگان گوش خواهد داد. 

وری،  15 تصویب نقشه ها و صدور قطعنامه  –جلسۀ بورد  – 2022فبر

ن تمام نظریات و پیشنهادات مردم در خصوص تمام طرح های احتمایل نقشه ها، نقشه جدید ناحیه  بورد تعلیم و تربیه با در نظر گرفتی

ی تصویب خواهد کرد. تصویب نقشه جدید از طریق صدور قطعنامه مصوب بورد صورت خواهد های ان  را از طریق رای گیر
تخاباتی

 گرفت. 

 آغاز انتخابات کریس های نوایح انتخاباتی  – 2022نومبر 

ادامۀ انتخابات کریس های نوایح انتخاباتی  – 2024نومبر 

معیاد زما نت  

حو زۀ تعلییم سن هوان پس از آنکه بورد تعلیم و تربیه نقشه نوایح هفتگانه حوزۀ تعلییم را تصویب کرد، روش انتخابات 

رش شده است و نقشۀ فعیل نوایح  ناحیه ای را در جوالی ۲۰۲۱ برگزید.  از آن زمان تاکنون، آمار رسشماری سال ۲۰۲۰ منت

یت به سبب رشد جمعیت در محدودۀ حوزۀ تعلییم باید اصالح گردد.   انتخابا




