
 

 

 

 726 شوازُ استاًدازد ّای هلی

  دستوال واغری: ػٌَاى

شَد وِ وسج )چیي ذَزدٌی زیص( شدُ ٍ تا  دستوال واغری هسغَب ٍ هٌاسة تِ دستوال واغری ٌفتِ هی

جرب آب تاال تَدُ ٍ فالد پسش، الیاف ولَذِ )تجوغ ٍ ٌسُ ذَزدٌی الیاف( شدُ ٍ ّسًَع پازٌی ٍ ّسًٌَِ جسن 

چشن غیس هسلح تاشد ٍچِ دز حالت ذشه ٍ چِ دز حالت ذیس تاید فالد تَ تاشد ٍ دز ذازجی لاتل زٍیت تا 

صَزت استفادُ اش اساًس دز دستوال واغری ّای هؼطس، اساًس ّای هَزد هصسف تاید هَزد تایید هساجغ زسوی 

 .ٍ ذیصالح وشَز تاشد

 سام ذازجی استدستوال واغری استاًدازد سالن ، فالد پسش ، الیاف ذسد شدُ ، سَزاخ ٍ اج

ٍزق ّای دستوال واغری دز تستِ تاید تِ صَزت تا ذَزدُ دازای اتؼاد یىساى تاشٌد ٍ تِ ًحَی تستِ تٌدی 

شًَد وِ تِ آساًی ٍ ته ته اش تستِ ذازج شًَد ٍ تؼداد ٍزق ّا ًثاید ووتس اش تؼداد دزج شدُ تسٍی تستِ تاشد 

 .ّای هجاش ٍ ثاتت تاشد د اش زًًّای واغری تای ٍ زًً تِ واز زفتِ دز ساذت دستوال

 هیلی هتس تاشد 2۱۱ٍ اًداشُ تصزي تاید  هیلی هتس ۰6۱حدالل اتؼاد ٍزق ّای دستوال واغری هتَسط ٍ وَچه 

،  ۰۰۱،  ۰۱۱، 2۰۱،  2۱۱،  ۰۰۱، ۰۱۱،  ۰۱، ۰۱تؼداد ٍزق دز تستِ ّای هىؼة هستطیل تا ّس اًداشُ تاید 

تسي دٍ یا چٌد الیِ تاشد ٍ دز صَزت استفادُ اش تستِ ّای غیس هتؼازف تاید تؼداد ٍزق طثك  ۰۱۱ٍ  ۰۰۱، ۰۱۱

تسي دٍال یا چٌدال تاید  2۱۱. ضوٌا دستوال ّای واغری تا تؼداد تیشتس اش تؼداد ًَشتِ شدُ تسٍی تستِ تاشد

 دز تستِ تٌدی پلیوسی تا زػایت ّوِ تٌدّای استاًدازد هلی تستِ تٌدی شًَد.

تِ ّای همَایی دستوال واغری تاید اش استحىام وافی تسذَزداز تاشٌد ٍ طی هساحل حول ٍ ًمل ، شىل تس

 .ظاّسی ذَد زا اش دست ًدٌّد

 .اطالػات شیس تاید تصَزت ذَاًا ٍ پان ًشدًی تسزٍی تستِ دستوال واغری ًَشتِ شَد

 ًام ٍ ًشاًی وازذاًِ ٍ ًام تجازی تَلید وٌٌدُ

 ًام هحصَل

 دستوال واغری اتؼاد ٍزق

 تؼداد ٍزق دستوال واغری دز تستِ

 تؼدا الیِ دز ّس ٍزق

 شوازُ پسٍاًِ ساذت ٍشازت تْداشت، دزهاى ٍ آهَشش پصشىی

 تازید تَلید تصَزت زٍش هاُ سال

 وَچه -هتَسط –دزج اًداشُ تصزي 

 ذوس ػثازت هؼطس تسای دستوال واغری ّای هؼطس

تسای آٌاّی اش جصییات ٍ آذسیي تجدیدًظس استاًدازدّای هلی ایساى هی تَاًید اش پستال ساشهاى هلی استاًدازد 

 ایساى، هتي استاًدازد هلی زا دزیافت ًوایید. 

جْت اطویٌاى اش اصالت استاًدازد هحصَل، ود دُ زلوی شیس ػالهت استاًدازد تس زٍی هحصَالت زا تِ ساهاًِ 

 ًوایید.  پیاهه ۰۱۱۱۰۰۰6



 

 

 


