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 پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت

آؿٌبیی ثب ػول ایوًََلَطی ٍ 

                   تبسیخچِ ایوًََلَطی

آؿٌبیی ثب ایوٌی            

 راتی)ایوٌی عجیؼی(

 99/11/1 اٍل

ثشد،پبٍسپَیٌتٍایت   پَسهٌذ ػخٌشاًی 
آؿٌبیی ثب ایوٌی اکتؼبثی ٍ ثبفتْبی 

 ایوٌی ٍ تکبهل ػلَل ایوٌی
 99/11/8 دٍم

 پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت
آؿٌبیی ثب آًتی طًْب ثب ػبختوبى ٍ 

 خَاف آًْب
 99/11/15 ػَم

 پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت

آؿٌبیی ثب آًتی ثبدی،خَاف ٍ 

ػبختوبى آى )ایوًََگلَلَثیٌْب( 

 کالػْبی هختلف آًتی ثبدی

 99/11/22 چْبسم

 پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت
ٍ  آؿٌبیی ثب ػیؼتن کوپلوبى

جضاء  آىل ا هکبًؼجن ّبی ػو  
 99/11/29 پٌجن

 پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت

آؿٌبیی ثب کوپلکغ اكلی ػبصگبسی 

ثبفتی ٍ گیشًذُ آًتی طى 

آؿٌبیی ثب ایوٌی لٌفَػیتْبی 

 ػلَلی ٍ هکبًیؼن ّبی آى

 99/12/6 ؿـن

 99/12/13 ّفتن آؿٌبیی ثب اًَاع اصدیبد حؼبػیتْب پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت

 پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت

 ایوٌیآؿٌبیی ثب ًقق ّبی ػیؼتن 

آؿٌبیی ثب اتَ ایوٌی ٍ ثیوبسیْبی 

 خَد ایوٌی

 99/12/20 ّـتن

 

 

 جدول زمانبندی ردس      




