
 

  

 

 

 

���وری اسال�ی ا�ان 

رد ا�ان سازمان م�ی ا�تا�دا

رد ا�تان ��اسان ر�وی اداره �ل ا�تا�دا

رد ��و��ی �وا� کار�د عال�ت ا�تا�دا

�ماره �وانــــه  : م۶٩٨١٨۵٠٩٩
�ر� صدور او��ه  : ١٨/١٣٩٩/٠۴

�ر� ��دیـــــد  : 
( ��د�م ��ر ماه سال یک �ار و ���د و �ود و � )

 

 

 

 

رد ا�ان  ��وب ی���ار و ���د و ��تادو یک و �ا��ای ��ارداد �ماره: ۹۷۹۷    �اساس ��ون اصالح �وا��ن و ���رات سازمان م�ی ا�تا�دا
رد ا�ان �ای ���ول ا��ای �ب�ه بار�ده �ودکار و ساما� ا�شا� آب- بار�ده � با و��ی بار�ده �ی �باب � ای,دمای ۶۸ �� سا��ی��اد,بار�ده رد م�ی �ماره  ۱-۲۲۲۵۳از عال�ت ا�تا�دا �ورخ :۱۳۹۹/۰۴/۱۷   � �و�ب ا�ن �وا� اجازه داده �ی �ود � وا�د �و�یدی ��ی ��ند�ی و �دما�ی �یا آ�ان پاژ با رعا�� �وا��ن و ���رات ���وط � ا�تا�دا

�ی پا� زن,بار�ده �ی �باب � ای SR با �م �جاری ��� �ده (�ر�س Harness ) و ا��ای �ب�ه بار�ده �ودکار و ساما� ا�شا� آب- بار�ده � با و��ی بار�ده ���ی,دمای ۶۸ �� سا��ی��اد,بار�ده �ی پا� زن,بار�ده �ی �باب � ای QR با �م �جاری ��� �ده (�ر�س-Harnes) و ا��ای �ب�ه بار�ده
�ودکار و ساما� ا�شا� آب- بار�ده � با و��ی دمای ۶۸ �� سا��ی��اد,بار�ده �ی باال زن,بار�ده �ی �باب � ای SR با �م �جاری ��� �ده (�ر�س-Harnes) و ا��ای �ب�ه بار�ده �ودکار و ساما� ا�شا� آب- بار�ده � با و��ی بار�ده ���ی,دمای ۶۸ �� سا��ی��اد,بار�ده �ی �باب � ای SR با �م �جاری ��� �ده (�ر�س-

Harnes) و ا��ای �ب�ه بار�ده �ودکار و ساما� ا�شا� آب- بار�ده � با و��ی دمای ۶۸ �� سا��ی��اد,بار�ده �ی باال زن,بار�ده �ی �باب � ای QR و ا��ای �ب�ه بار�ده �ودکار و ساما� ا�شا� آب- بار�ده � با و��ی دمای ۶۸ �� سا��ی��اد,بار�ده �ی پا� زن,بار�ده �ی �باب � ای QR با �م �جاری ��� �ده (�ر�س-
,دمای ۶۸ �� سا��ی��اد,بار�ده �ی �باب � ای QR با �م �جاری ��� �ده (�ر�س-Harnes) ا��فاده �ماید. Harnes) و ا��ای �ب�ه بار�ده �ودکار و ساما� ا�شا� آب- بار�ده � با و��ی بار�ده �ی با ال�وی د�واری

 

�شا�ی: �یابان آزادی ۱۲۵ (�وس ۹۰) -ت��ن :٠۵١٣۶۶۵٢۶٧۵

�م �د� عا�ل: ع�ی ��ت �ناه زر���ی -  �نا� م�ی: ١۴٠٠۵٣۵٨٩٢۴ 
�د ���ی: ٩١٩٨١۶٨٣٨١

��ره ��روز ��ت
رد ا�ان   از ��ف ر��س سازمان م�ی ا�تا�دا

ع��رضا ���ع
 

 

�وا�ی �وق ��ت اطالع �ی با�د، آ���ن و���ت ا��بار ا�ن �وا�ی از ���ق سا�� isom.isiri.gov.ir/parvaneh ��ل د��رس و ا��ناد �ی با�د.
�دت ا��بار ا�ن �وا� از �ر� صدور � سال ا�ت .


