
هسلجتروص   عوضوم  :

مارتحا مالس و  اب 

وعدم و یملع  تئیه  دیتاسا  یمومع ، یکشزپ  نواعم  هدکـشناد ، تسایر  روضح  اب  خیرات 97/9/19  رد  یسرد  يزیر  همانرب  هتیمک  هسلج  نیمود   

: دیدرگ بوصم  رازگرب و  یکشزپ  هدکشناد  تسایر  رتفد  رد  تسویپ ) هسلجتروص   ) هطوبرم ناسانشراک 

اب یهاـگراک  تروصب  یلمع  یتعاـس  ود  هسلج  رد 17  یـسرد  دـحاو  کی  اب  ینرتنا  عطقم  يادـتبا  رد  هدرـشف  تروصب  یـسیون  هخـسن  سرد  - 1

.ددرگ  revise یملع تئیه  مرتحم  ءاضعا  يراکمه  اب  هطوبرم  سنرفر  نینچمه  ددرگ و  رازگرب  يژولوکامراف  یلخاد و  هورگ  تکراشم 

ایآ دنراد ، ینیلاب  تامدقم  يارب  يا  همانرب  هچ  دیامن  مالعتسا  ناهفصا  یکشزپ  هاگشناد  ًاصوصخ  فلتخم  ياههاگشناد  زا  یناوریش  رتکد  مناخ  - 2

.دوش یم  ارجا  مرت  کی  رد  مولوکیروک و  ساسارب  همانرب 

هداد صاصتخا  زور  دنچ  رگید  ياههاگـشناد  رد  مشچ  يژولورا و  سناژروا ، بط  یـشوهیب ، ياهـشخب  دـیامن  مالعتسا  یناوریـش  رتکد  مناخ  -  3

.دشاب یم  یتروص  هچ  هب  اهنآ  یناحتما  هجرف  تسا و  هدش 

هسیاقم مه  اب  اب  هطوبرم  ياهسرد  حرط  مرت  ره  هک  ددرگ  رارقرب   EDO سانشراک هورگ و  ناسانشراک  نیب  طابترا  هیاپ  مولع  یشزومآ  نواعم  - 4

.دیامن هئارا  يدعب  هسلج  رد  و  هداد    EDO دحاو اب  دشابیم   everlab تروصب مه  اب  هک  ییاهسرد  زا  یشرازگ  هدومن و 

ار  نایوجشناد  یتروشم  هتیمک  تارظن  یمومع و  یکشزپ  هرود  نودم  همانرب  رد  يداهنشیپ  تارییغت  يدعب  هسلج  رد  روپ  یسیو  دمحم  ياقآ  - 5

.دیامن هئارا 

.ددرگ هئارا  هسلج  رد 2-3  يژولوکامراف  هورگ  يراکمه  اب  یتنس  بط  سرد  بلاق  رد  ییوراد  ناهایگ  - 6

.دیدرگ تفلاخم  لوا  مرت  هب  یکشزپ  کیزیف  سرد  تارییغت  اب  یکشزپ  کیزیف  هورگ  ریدم  همان  ساسارب  - 7

   

یتمارک یلع  رتکد 

یمومع یکشزپ  شزومآ  نواعم 
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: هب تشونور   

راضحتسا  تهج  یکشزپ  هدکشناد  مرتحم  تسایر 

مزال  تامادقا  راضحتسا و  تهج  یکشزپ  هدکشناد  یلیمکت  تالیصحت  هیاپ و  مولع  یشزومآ  مرتحم  تنواعم 

راضحتسا  تهج  يا  هفرح  قالخا  هورگ  ریدم  يدزیا  کباب  رتکد  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  یباون  رفعجدیس  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  یعازخ  رفظم  رتکد  ياقآ  بانج  . . 

راضحتسا  تهج  یمارهب  اضرمالغ  رتکد  ياقآ 

راضحتسا  تهج  هدکشناد  یکشزپ  شزومآ  هعسوت  رتفد  مرتحم  ریدم 

راضحتسا  تهج  داژن  يرواد  نارمع  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  نایلیلج  نیرسن  رتکد  مناخ  راکرس 

راضحتسا  تهج  رهلک  انسح  مناخ  راکرس  ... ... 

راضحتسا تهج  یمومع  یکشزپ  سانشراک  ییاضر  نینزان  مناخراکرس 

راضحتسا تهج  يرونا  اتیب  رتکد  مناخ  راکرس 

راضحتسا تهج  یندم  دیمحدیس  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  رهلک  انسح  مناخ  راکرس  ... ... 

مزال تامادقا  راضحتسا و  تهج  نایلیلج  لوسر  ياقآ  بانج 

مزال تامادقا  راضحتسا و  تهج  روپ  یسیو  دمحم  ياقآ  بانج 

 97/6014 

 1397/9/26 

دراد   

 


