بب سالم ٍ احتشام
بذیي ٍسیلِ کذ دٍسُ ّب ٍ جذٍل صهبى بٌذی بشگضاسی دٍسُ بِ ششح ریل تقذین هی گشدد :
کذ

ًبم هْبست

سبعت

صهبى اسائِ هحتَای آهَصشی
( فیلن – فبیل

صهبى ببسگزاسی فبیل توشیي

ٍ فبیل توشیي )

92002520

هفبّین پبیِ فٌبٍسی اطالعبت ( هْبست اٍل )

12

98/03/11

 98/03/15لغبیت 98/3/23

92002521

استفبدُ اص کبهپیَتش ٍ هذیشیت فبیل ّب ( هْبست دٍم )

8

98/03/11

 98/03/24لغبیت 98/3/30

92002522

ٍاطُ پشداصّب ( هْبست سَم ) (

)

26

98/03/30

 98/03/31لغبیت 98/4/6

92002523

صفحِ گستشدُ ( هْبست چْبسم ) ( ٍ

)

26

98/04/06

 98/04/7لغبیت 98/4/13

92002524

ببًک ّبی اطالعبتی ( هْبست پٌجن ) (

)

26

98/04/13

 98/04/14لغبیت 98/4/20

92002525

اسائِ هطبلب ( هْبست ششن ) (

)

20

98/04/20

 98/04/20لغبیت 98/4/27

12

98/04/27

 98/04/28لغبیت 98/5/3

92002526

اطالعبت ٍ استببطبت ( هْبست ّفتن ) (

)

صهبى بشگضاسی آصهَى
آصهَى اصلی

98/03/22

آصهَى جبشاًی

98/03/23

آصهَى اصلی

98/03/29

آصهَى جبشاًی

98/03/30

آصهَى اصلی

98/04/05

آصهَى جبشاًی

98/04/06

آصهَى اصلی

98/04/12

آصهَى جبشاًی

98/04/13

آصهَى اصلی

98/04/19

آصهَى جبشاًی

98/04/20

آصهَى اصلی

98/04/26

آصهَى جبشاًی

98/04/27

آصهَى اصلی

98/05/02

آصهَى جبشاًی

98/05/03

ببسم بٌذی دٍسُ :
 -حضَس هستوش دس طَل دٍسُ ً 2وشُ

 -اسسبل پشٍطُ ّبی عولی ّش دٍسُ ً 4وشُ

 -آصهَى ّبی دٍسُ ً 14وشُ

* تعذاد دفعبت هجبص ششکت دس آصهَى دس طَل  48سبعت ( تب سبعت  24سٍص دٍم )  5 :ببس

* صهبى اسسبل فبیل توشیي عولی ّش هْبست ّوضهبى بب اسائِ هحتَای دٍسُ دس سبهبًِ آغبص ٍ ّوضهبى بب آخشیي هْلت آصهَى آى هْبست ( سبعت  24سٍص دٍم ّش آصهَى ) پبیبى هی یببذ .
* هذت صهبى ّیچ یک اص آصهَى ّب ٍ اسسبل فبیل توشیي  ،قببل توذیذ ًبَدُ ٍ هسئَلیت عذم ششکت دس ّش یک اص آصهَى ّب بش عْذُ هخبطببى هی ببشذ .
* حذاقل ًوشُ قبَلی بشای ّش هْبست ( هجوَع فبیل توشیي ٍ آصهَى )  12اص  20هی ببشذ .

* ًکٌِ هْن  :پیشٍ اطالعیِ ّبی قبلی بِ استحضبس ّوکبساى هحتشم هی سسبًذ ایي دٍسُ ّب بب ّوبٌّگی ٍ هَافقت دستگبُ اجشایی ( ٍصاست هحتشم آهَصش ٍ پشٍسش ) ٍ بب کذ دٍسُ ّبی آى دستگبُ بِ صَست خَد آهَص اجشا هی گشدد
ٍ هختص فشٌّگیبى هحتشم هی ببشذ ٍ صذٍس گَاّیٌبهِ گزساًذى دٍسُ صشفب اص طشیق دستگبُ اجشایی ( سبهبًِ

) صَست هی پزیشد ٍ ایي هَسسِ ّوچَى گزشتِ ّیچ گًَِ گَاّیٌبهِ ای دس ایي صهیٌِ صبدس ًوی ًوبیذ .

