
هسلجتروص    : عوضوم  

مارتحا مالس و  اب 

رتفد رد  تسویپ ) هسلجتروص   ) هتیمک مرتحم  ءاضعا  روضح  اب  تعاس 12/30  خیرات 97/11/15  رد  یسرد  يزیر  همانرب  هتیمک  هسلج  نیمجنپ   

: دیدرگ ررقم  رازگرب و  یکشزپ  هدکشناد  تسایر 

نایوجشناد یتروشم  هتیمک  رد  ار  یسرد  همانرب  يداهنشیپ  تارییغت  نایوجشناد  هدنیامن  يراکمه  اب  هدکشناد   EDO لوئسم دیدرگ  ررقم  - 1

.دیامن هئارا  ار  نایوجشناد  ییاهن  تارظن  یسرد  يزیر  همانرب  هتیمک  يدعب  هسلج  رد  حرطم و 

هب هسلج 97/12/20  رد  یلیلج  رتکد  ياقآ  طسوت  هیاپ  مولع  عماج  نومزآ  یناـحتما  تالاوئس  دادـعت  اب  هطبار  رد  هیاپ  مولع  ياههورگ  تارظن  - 2

.ددرگ هئارا  یتمارک  رتکد 

صوصخرد دیتاسا  ددرگ و  لیکـشت  هسلج  کی  سرد  ره  يارب  یماغدا  ياهـسرد  صوصخرد  هیاپ  مولع  یـشزومآ  نواعم  طسوت  دـیدرگ  ررقم  - 3

همانرب هتیمک  هسلج  رد  یلیلج  رتکد  ياقآ  طـسوت  ررکم  تروص  هب  تاـسلج  شرازگ  دـنیامن و  يریگ  میمـصت  روکذـم  سرد  ندوب   overlap

.ددرگ هئارا  یسرد  يزیر 

هیتاکم عیاش  ياهیرامیب  دروم  رد  دیدرگ  هبوصم  هدش و  هداد  يرونا  اتیب  رتکد  مناخ  هب  یسیون  هخسن  سرد  ندرک  راد  همانـسانش  تیلوئـسم  - 4

.ددرگ  revise هلاس ره  ددرگ و  هیهت  همانسانش  تروصب  تابتاکم  نیا  بلاطم  هک  هتشاد   ENT ناکدوک ، یمومع ، یحارج  ياههورگ  اب  يا 

مناخ طسوت  دـیآ و  لمعب  یهاوخرظن  نایوجـشناد  زا   EDO دـحاو یتروشم  هتیمک  رد  يژولوتاپ  ماـگنهدوز  هئارا  صوصخرد  دـیدرگ  ررقم  - 5

ددرگ حرطم  خروم 97/12/20  هسلج  رد  یناوریش  رتکد 

بیوصت حرطم و  یکشزپ  بادآ  سرد  یبایزرا  هوحن  هبوصم  دیآ و  لمعب  توعد  خروم 97/12/20  هسلج  رد  یناینب  رتکد  مناخ  زا  دیدرگ  ررقم  - 6

.ددرگ

سیردت ینالصا  يراـس  رتکد  ياـقآ  یمومع و  ناکـشزپ  طـسوت  یلمع  يژولویمـس  سیردـت  ياتـسار  رد  یتمارک  رتکد  ياـقآ  دـیدرگ  ررقم  - 7

.دنیامن هئارا  یشرازگ  خروم 97/12/20  هسلج  رد  نارایتسد  طسوت  یلمع  يژولویمس 

   

یتمارک یلع  رتکد 

یمومع یکشزپ  شزومآ  نواعم 

 97/8235  

 1397/12/7 

دراد   
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هب تشونور 
راضحتسا  تهج  یتمارک  یلعرتکد  نایاقآ  بانج 

راضحتسا تهج  یلیلج   سوریس  رتکد  ياقآ  بانج 
راضحتسا تهج  يدزیا  کباب  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  هدازدیس  نسحلاوبادیس  رتکد  ياقآ  بانج 
راضحتسا تهج  یباون  رفعجدیس  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  یعازخ  رفظم  رتکد  ياقآ  بانج 
راضحتسا تهج  يوزمح  نادزی  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  یمارهب  اضرمالغ  رتکد  ياقآ  بانج    
راضحتسا تهج  یندم  دیمحدیس  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  داژن  يرواد  نارمع  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  ینالصا  يراس  مایپ  رتکد  ياقآ  بانج 
راضحتسا تهج  یبیبح  یهوک  شرآ  رتکد  ياقآ  بانج   

راضحتسا تهج  یناوریش  ایرام  رتکد  مناخ   راکرس 
راضحتسا تهج  يرونا   اتیب  رتکد  مناخ   راکرس   

راضحتسا تهج  نایلیلج  نیرسن  رتکد  مناخ   راکرس 
راضحتسا تهج  ناگنرفآ  حرف  رتکد  مناخ   راکرس 

راضحتسا تهج  ییاضر  نینزان  رتکد  مناخ   راکرس   

 97/8235  

 1397/12/7 

دراد   

 


