
 

یجنمساب    دیعس  رتکد  ياقآ  بانج 
هریدم   تئیه  وضع  لماع و  مرتحم  تیریدم   

دمراف  ربار  ماسرپ  زا  دیدزاب  شرازگ  عوضوم :   

مالس اب 
لحم هب  دمراف  ربار  ماسرپ  تکرش  رپاتـسا  ربار  تالوصحم  رد  هرذ  نازیم  شیامزآ  ماجنا  تهج  هخروم 5/5/1400  هبنش  هس  زور  رد  امارتحا ،       
تراپ زا  یلاسرا  لوصحم  ياه 2 و 3  تلاپ  زا  هنومن  ناونعب  هتسبرس  هتسب  ود  .دیدرگ  هعجارم  هواک  یتعنـص  كرهـش  رد  عقاو  رکذلا  قوف  تکرش 

ياه هنومن  تارذ  رادقم  تسا  رکذ  هب  مزال  .دش  هدرب  روکذم  تکرش  هب  دوخ  هارمه  هب  هخروم 13/4/1400  رد  یلاسرا    BB0114 هرامش چب  مود 
.دوب هدیدرگ  شرازگ  راظتنا  دح  زا  شیب  ياه 2 و 3   تلاپ  زا  اه  هنومن  نیمه  يرانک  ياه  هتسب  زا  یتشادرب  هراشا  دروم 

 

هطوغ ياه  هنومن  يواح  لولحم  نویسارتلیف   تهج  هدافتـسا  دروم  رتلیف  حطـس  رد  تارذ  دوجو  هشقانم  دروم  عوضوم  مناد  یم  حیـضوت  هب  مزال 
هدنزاس تکرش  تیفیک  لرتنک  هاگـشیامزآ  ریدم  رایتخا  رد  هطوبرم  لمعلاروتـسد  البق  هک  هجرد ) یلا 80   70  ) هدید ترارح  بآ WFI و  رد  رو 

.دشاب یم  نشیتنمگرف ، تست  ماجنا  يارب  يزاس  هدامآ  روظنمب  هتفرگ ،  رارق 

حلـسم ریغ  مشچ  اب  تیور  لباق  یجراخ  هرذ  هنوگره  دقاف  تسیاب  یم  < 790  > و < 1  > ياهتکارب دانتـسا  هب  یقیرزت  ياه  لولحم  هکییاجنآ  زا 
هدـهاشم گنرهایـس  تارذ  يزاس  هدامآ  ماگنهب  ثحب  دروم  رپاتـسا  ربار  لوصحم  دروم  رد  ددرگ ، تکجیر  تسیاب  یم  تروصنیا  ریغ  رد  و  دـشاب ،

.ددرگ لوصحم  تکجیر  هب  رجنم  دناوت  یم  هک   دیدرگ 

 

تسو تکرش  يدیلوت  ربار  لوصحم  تیفیک  یهاوگ  هلئسم  ن  يا هاوگ  تسا و  نکمم  ریغ  هرذ  ندوب  رفص  دادعت  ناکما  لرتنک  ریدم  ياعدا  قبط 
يزاسوراد تکرش  یفرصم  ياهرپاتـسا  يرتمیلیم  رطق 32  هب  هجوت  اب  هدـش  هئارا  لوادـج  قبط  هک  دـندومن  هئارا  یناهج ،  رترب  دـحاو  ناونعب  ار 

دهاوخ یقیرزت  تکرش  کی  تالوصحم  يارب  یکسیر  هچ  يدروم  نینچ  هک  تسا  ملـسم  دشاب  هرذ  ات 52  رثکادح  يواح  دناوت  یم  یـضاق  دیهش 
هب رجنم  دناوت  یم  هک  تفرگ  رارق  هراشا  دروم  یتاکن  طوطخ  زا  دـیدزاب  یط  ناوارف  تاثحابم  یط  هدـیدرگ  در  اعدا  نیا  روظنم  نیمه  هب  .تشاد 
رد ياههاگتـسد  هیلک  هتفرگ و   تروص   cnc ياضف رد  تخاس  نیزوت و  لـحارم  هیلک  تسا  رکذ  هب  مزـال  ددرگ .  لوصحم  لـخاد  هب  تارذ  دورو 

تمـسق زا  دـیدزاب  هب  قفوم  تقو  قیـض  لیلدـب  تیاـهن  رد  .دـندوب  دـیلوت  لاـح  رد   pvc  ياـه هدرپ  راـنیمال و  نودـب  نلاـس  یمومع  ياـضف 
.میدیدرگن رانیمال  ریز   ( Tyvek يدنب هتسب  يارب    ) A سالک سالک  C  و  ياضف  ود  رد  هک   UNLOAD 

 

یم مالعا  یتسویپ  هسلجتروص  یط  ماسرپ  تکرـش  لحم  رد  دوجوم  هناگادج  چب  زا  هنومن  ود  رکذلا و  قوف  هنومن  ود  دروم  رد  هدمآ  تسدـب  جـیاتن 
هن دنراد و  ربار  يور  رب  تارذ  دوجو  زا  ناشن  هک  دشاب  یم  هدش  رتلیف  لولحم  هب  طوبرم  یمالعا  تارذ  دادعت  دوش  یم  ناشن  رطاخ  اددجم " .ددرگ 

یسررب دروم  بآ  تشادرب  طاقن  دیدرگ  داهنشیپ  دیدرگ  هدهاشم  زرپ  هرذ و  زین  کنلب  لولحم  رد  هکییاجنآ  زا  ینز .  کیاپـسا  زا  هدش  دیلوت  تارذ 
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http://192.168.10.116:7001,122200219920,PDF.TextOperations,122200264483



يزاسوراد طوطخ  رد  هدافتـسا  تهج  يدـیلوت  لوصحم  زا  هدافتـسا  هب  رجنم  اتیاهن " عفر و  اهتریاغم  بسانم  تادـیهمت  اب  هللااـشنا  اـت  دریگ  رارق 
.ددرگ یضاق  دیهش 

.تسا هتفرگ  ماجنا  رانیمال  تحت  زیمت  قاتا  رد  نویسارتلیف  يرادرب و  هنومن  لحارم  هیلک 

                                                                   

   

   

هداز  میحر  اراد  رتکد 
تیفیک لرتنک  ریدم 
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