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 هحل تطگعاضی ساػت ًام هسضس ٍاحستطگعاضکٌٌسُ گطٍُ ّسف ػٌَاى زٍضُ ضٍظتطگعاضی تاضید تطگعاضی زٍضُ ضزیف

 هطکعتْساضت 8 ضستگاض هثاضظُ تاتیواضیْا  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا ّپاتیت ٍفلج اطفال ضٌثِ 32/11/92 1

 هطکعتْساضت 8 ذاًن هیطظایی هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا ایوٌی ضاّْا ٍحَازث  پٌج ضٌثِ 11/3/92 3

 هطکعتْساضت 8 تتطی -هیطظایی هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا تاالسوی  پٌج ضٌثِ 18/3/92 2

 هطکعتْساضت 8 کائیسی تْساضت ضٍاى ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْاکاضزاًْا  پیطگیطی اظسَء هصطف هَاز پٌج ضٌثِ 92/3/18 4

 هطکعتْساضت 8 ضستگاض هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا تیواضیْای اًگلی ضٍزُ ای تااٍلَیت ٍتا چْاضضٌثِ 34/3/92 5

 هطکعتْساضت 8 ذاًن کطهی تْساضت هحیط هحیطکاضزاًْا ٍکاضضٌاساى تْساضت  آهاضٍضاذصْا پٌج ضٌثِ 35/3/92 6
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 هحل تطگعاضی تؼساساػت  ًام هسضس ٍاحستطگعاضکٌٌسُ گطٍُ ّسف ػٌَاى زٍضُ تطگعاضیضٍظ تاضید تطگعاضی زٍضُ ضزیف

 هطکعتْساضت صثح9 صغطی ًصیطی  تْساضت حطفِ ای کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى تْساضت حطفِ ای ضاغلیي پسواًسّا چْاضضٌثِ 21/3/92 7

 هطکع تْساضت  تتطی-هیطظایی  هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا فٌیل کتًََضی -سططاى پٌج ضٌثِ 1/2/92 8

کن کاضی هازضظازی  چْاضضٌثِ 7/2/92 9
 تیطٍئیس+تاالسوی

 هطکع تْساضت  هیطظایی هثاضظُ تاتیواضیْا تَْضظاى گطٍُ الف

کاضی هازضظازی کن  پٌج ضٌثِ 8/2/92 11
 تیطٍئیس+تاالسوی

 هطکع تْساضت  هیطظایی هثاضظُ تاتیواضیْا تَْضظاى گطٍُ ب

 هطکع تْساضت 8 ًظطی تْساضت ذاًَازُ بهورزان هطاقثتْای ازغام یافتِ هازضاى                                                                                            چْاضضٌثِ 31/2/92 11

زاًطکسُ   هیطظایی هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا زیاتت-  سططاى چْاضضٌثِ 31/2/92 13

 پطستاضی
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 هحل تطگعاضی تؼساساػت  ًام هسضس ٍاحستطگعاضکٌٌسُ گطٍُ ّسف ػٌَاى زٍضُ تطگعاضیضٍظ تاضید تطگعاضی زٍضُ ضزیف

 اػالم ًَاقص ٍ ططح تطسیس پٌج ضٌثِ 33/2/92 12
* 

 فطهْای آهاضی

    کاضزاًْا ٍ کاضضٌاساى تْساضت 

 حطفِ ای ٍ هحیط هطاکع

 8 هْسی هیطضضایی حطفِ ایتْساضت 

6 

 هطکع تْساضت 

تیواضی ّای هطتطک تیي اًساى  چْاضضٌثِ 38/2/92 14

 ٍزام تااٍلَیت ّاضی

 هطکع تْساضت  اتطاّیوی-ضستگاض تاتیواضیْاهثاضظُ  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا

 العاهات ایجازضْطسالن ٍضٍستای سالن پٌج ضٌثِ 39/2/92 15
* 

تاظآهَظی آهاضٍضاذصْای تْساضت 
 هحیط

      کاضزاًْا ٍ کاضضٌاساى تْساضت 

 حطفِ ای ٍ هحیط هطاکع

 ضاکطم تْساضت هحیط

 کطهی

8 

8 

 هطکع تْساضت

ًوًَِ گیطی ػَاهل ضٍضْای  چْاضضٌثِ 4/4/92 16

 ضیویایی هحیط کاض

کاضزاًْا ٍ کاضضٌاساى تْساضت حطفِ ای 
 ٍ هحیط هطاکع

 هطکع تْساضت 13 صغطی ًصیطی حطفِ ایتْساضت 

 پٌج ضٌثِ 5/4/92 17

 

 هطکع تْساضت  ضْسَاضی گستطش هطتیاى ضاتطیي سالهت آهَظش هطاضکتی زاٍطلثاى سالهت
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 هحل تطگعاضی تؼساساػت  ًام هسضس ٍاحستطگعاضکٌٌسُ گطٍُ ّسف ػٌَاى زٍضُ تطگعاضیضٍظ تاضید تطگعاضی زٍضُ ضزیف

ساهاًِ جاهغ هسیطیت تاظضسی  چْاضضٌثِ 11/4/92 18
  سالهت هحیط ٍ کاض

ًحَُ ایجازضٌاسٌاهِ آب هٌاطق 
 ضْطی ٍضٍستایی

کاضزاًْا ٍ کاضضٌاساى تْساضت حطفِ ای 
 ٍ هحیط هطاکع

 قطتاًی تْساضت هحیط
 ضاکطم

11 
8 

 هطکع تْساضت

 فطاضذَى تاال  پٌج ضٌثِ 13/4/92 19
 ذَزکطی ٍپیطگیطی اظآى

 اػتیازٍاًَاع هَازهرسض

 هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا

 تْساضت ضٍاى

 هیطظایی

 هْسی کائیسی

6 

8 

 هطکع تْساضت

 طة کاض ٍ سالهت ضاغلیي چْاضضٌثِ 18/4/92 31
* 

تیَلَغیکی زض تیواضستاًْا ٍ ػَاهل 
 کطاٍضظاى

کاضزاًْا ٍ کاضضٌاساى تْساضت حطفِ ای 

 ٍ هحیط هطاکع

 6 ًصیطی تْساضت حطفِ ای
* 
6 

 هطکع تْساضت

  

 هطکع تْساضت 8 ضستگاض هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا تیواضی سل ٍلیطواًیَظ پٌج ضٌثِ 19/4/92 31

 ساهاًِ جاهغ تاظضسی چْاضضٌثِ 35/4/92 33
فطهْای آهاضی فطهْای 

تاظزیسکاضگاّی ٍتطکیل پطًٍسُ 
ًفط 19تْساضتی کاضگاّْای ظیط

 زضهؼازى

     کاضزاًْا ٍ کاضضٌاساى تْساضت

 حطفِ ای ٍ هحیط هطاکع

 هطکع تْساضت 8 صغطی ًصیطی حطفِ ای تْساضت
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 هحل تطگعاضی تؼساساػت  ًام هسضس ٍاحستطگعاضکٌٌسُ ّسف گطٍُ ػٌَاى زٍضُ تطگعاضیضٍظ تاضید تطگعاضی زٍضُ ضزیف

 هطکع تْساضت 8 تتطی هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا تاالسوی پٌج ضٌثِ 9/5/92 32

اصَل ٍ هثاًی تْساضت هحیط زض  چْاضضٌثِ 15/5/92 34

 هٌاطق ضٍستایی

تْساضت هحیط  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى

 تَْضظاى گطٍُ الف-ٍحطفِ ای

 هطکع تْساضت 8 ضاکطم تْساضت هحیط

اصَل ٍ هثاًی تْساضت هحیط زض  پٌج ضٌثِ 16/5/92 35

 هٌاطق ضٍستایی

تْساضت هحیط  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى

 تَْضظاى گطٍُ ب-ٍحطفِ ای

 هطکع تْساضت 8 ضاکطم تْساضت هحیط

 زاًطکسُ پطستاضی 13 ضّاهی تْساضت ذاًَازُ تْساضت ذاًَازُ کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى تغصیِ تا ضیط هازضحوایت ٍتطٍیج  پٌج ضٌثِ 16/5/92 36

 تیواضیْای ضغلی زضکطاٍضظاى چْاضضٌثِ 33/5/92 37
 * 

 سن ضٌاسی زضکطاٍضظی 

تْساضت هحیط  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى
 تَْضظاى گطٍُ الف-ٍحطفِ ای

 هْسی هیطضضایی تْساضت حطفِ ای

 قطتاًیفاطوِ 

6 

6 

 هطکع تْساضت

 تیواضیْای ضغلی زضکطاٍضظاى پٌج ضٌثِ 32/5/92 38
* 

 سن ضٌاسی زضکطاٍضظی

تْساضت هحیط  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى
 تَْضظاى گطٍُ ب-ٍحطفِ ای

 هْسی هیطضضایی تْساضت حطفِ ای

 فاطوِ قطتاًی

6 

6 

 هطکع تْساضت
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 هحل تطگعاضی تؼساساػت  ًام هسضس ٍاحستطگعاضکٌٌسُ ّسف گطٍُ ػٌَاى زٍضُ تطگعاضیضٍظ تاضید تطگعاضی زٍضُ ضزیف

 زاًطکسُ پطستاضی 8 پَضضضٌَ تْساضت ذاًَازُ پعضکاى هطاقثت ّای ازغام یافتِ سالوٌساى پٌج ضٌثِ 32/5/92 39

 کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى-پعضکاى  فَضیتْای ظًاى ٍهاهایی چْاضضٌثِ 39/5/92 21
 تْساضت ذاًَازُ 

 هطکع تْساضت 8 ًظطی تْساضت ذاًَازُ

 هطکع تْساضت 8 ًظطی تْساضت ذاًَازُ تَْضظاى فَضیتْای ظًاى ٍهاهایی پٌج ضٌثِ  21/5/92 21

تیواضیْای قاتل پیطگیطی تا  پٌج ضٌثِ  21/5/92 23
 ٍاکسي ،ػَاضض ٍاکسیٌاسیَى

 پطستاضیزاًطکسُ  8 ضستگاض هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا

 تْساضت ذاًَازُ کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى تطریص ٍزضهاى تیواضیْای کَزکاى چْاضضٌثِ 5/6/92 22
 تَْضظاى گطٍُ الف

 هطکع تْساضت 6 هَهٌی تْساضت ذاًَازُ

 تْساضت ذاًَازُ کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى تطریص ٍزضهاى تیواضیْای کَزکاى پٌج ضٌثِ 6/6/92 24
 تَْضظاى گطٍُ ب

 هطکع تْساضت 6 هَهٌی ذاًَازُتْساضت 

آضٌایی تاضٍضْای تصفیِ آب  چْاضضٌثِ 13/6/92 25

 زضتصفیِ ذاًِ

تْساضت هحیط  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى

 ٍحطفِ ای

 هطکع تْساضت 8 ضاکطم تْساضت هحیط

 هطکع تْساضت 6 ضحیوی ًصیطی تْساضت هساضس تْساضت هساضس ذَزهطاقثتی زاًص آهَظاى پٌج ضٌثِ 12/6/92 26
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 هحل تطگعاضی تؼساساػت  ًام هسضس ٍاحستطگعاضکٌٌسُ گطٍُ ّسف ػٌَاى زٍضُ تطگعاضیضٍظ تاضید تطگعاضی زٍضُ ضزیف

تْساضت هحیط  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى زضهساضسHSE چْاضضٌثِ  19/6/92 27
 ٍحطفِ ای

 هطکع تْساضت 6 فاطوِ قطتاًی تْساضت حطفِ ای

 هطکع تْساضت 8 ضّاهی تْساضت ذاًَازُ تْساضت ذاًَازُ کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هیاًساالى پٌج ضٌثِ 31/6/92 28

-کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا تعضیق ایوي ٍظًجیطُ سطز چْاضضٌثِ  36/6/92 29
 تَْضظاى گطٍُ الف

 هطکع تْساضت 8 ضستگاض هثاضظُ تاتیواضیْا

-کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا تعضیق ایوي ٍظًجیطُ سطز پٌج ضٌثِ 37/6/92 41
 بتَْضظاى گطٍُ 

 هطکع تْساضت 8 ضستگاض هثاضظُ تاتیواضیْا

تقَیت ٍ استوطاض  تطًاهِ  ازغام  چْاضضٌثِ 3/7/92 41
 تْساضت هَاز غصایی زض ًظام ضثکِ 

تْساضت هحیط  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى
 ٍحطفِ ای هطاکع

 هطکع تْساضت 8 کطهی تْساضت هحیط

 تستِ ذسهتی پعضک ذاًَازُ پٌج ضٌثِ 2/7/92 43
* 

 شیج حیاتی

 پطسٌل پعضک ذاًَازُ
* 

 هسَلیي شیج حیاتی

 حسًٌَس گستطش
 ضضٌَ

 هطکع تْساضت 

کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى -پعضکاى  هطاقثتْای ازغام یافتِ سالوٌساى چْاضضٌثِ 9/7/92 42
 ذاًَازُتْساضت 
 

 هطکع تْساضت 8 پَضضضٌَ تْساضت ذاًَازُ
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 هحل تطگعاضی تؼساساػت  ًام هسضس ٍاحستطگعاضکٌٌسُ گطٍُ ّسف ػٌَاى زٍضُ تطگعاضیضٍظ تاضید تطگعاضی زٍضُ ضزیف

 هطکع تْساضت 8 پَضضضٌَ تْساضت ذاًَازُ تَْضظاى هطاقثتْای ازغام یافتِ سالوٌساى پٌج ضٌثِ 11/7/92 44

ساهاًِ جاهغ هسیطیت تاظضسی  چْاضضٌثِ 16/7/92 45

ٍکاض)فطآیٌسّا  سالهت هحیط

 (12ٍاقساهات هطتثط تاهازُ

کاضزاًْا ٍ کاضضٌاساى تْساضت حطفِ ای 
 ٍ هحیط هطاکع

 قطتاًی تْساضت هحیط
 

11 
 

 هطکع تْساضت

 تاالسوی پٌج ضٌثِ 17/7/92 46

 تْساضت ضٍاى

 تتطی هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا
 هْسی کائیسی

 هطکع تْساضت 

 هطکع تْساضت  ضستگاض هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا  تیواضی ایسظ ٍآًفلَآًعا چْاضضٌثِ 32/7/92 47

 هطکع تْساضت 8 ًظط تْساضت ذاًَازُ ذاًَازُکاضزاًْا ٍکاضضٌاساى تْساضت  اّویت هطاقثتْای پس اظظایواى پٌج ضٌثِ 34/7/92 48

 هطکع تْساضت  ًظطی تْساضت ذاًَازُ تْساضت ذاًَازُ کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى فَایسظایواى طثیؼی پٌج ضٌثِ 1/8/92 49
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 هحل تطگعاضی تؼساساػت  ًام هسضس ٍاحستطگعاضکٌٌسُ گطٍُ ّسف ػٌَاى زٍضُ تطگعاضیضٍظ تاضید تطگعاضی زٍضُ ضزیف

زستَضالؼول کٌتطل ًوک ّای  تصفیِ  چْاضضٌثِ  7/8/92 51
هحیط کلیٌیک ّا تْساضت  -ضسُ

،آظهایطگاّْای تطریص طثی ،هطاکع 
 تْساضتی زضهاًی

تْساضت هحیط  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى
 ٍحطفِ ای هطاکع

 قطتاًی پَض تْساضت هحیط

 سثعی ًٍس

 

8 

 هطکع تْساضت

 هطکع تْساضت 8 ضّاهی ذاًَازُتْساضت  تْساضت ذاًَازُ کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى ضاّکاضّای افعایص ًطخ تاضٍضی کلی پٌج ضٌثِ  8/8/92 51

 هطکعتْساضت  آتسطی-هیطظایی هثاضظُ تاتیواضیْا هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى سَاًح  ٍحَازث-زیاتت چْاضضٌثِ  14/8/92 53

استطس گطهایی ٍ ضٍضْای اًساظُ گیطی  پٌج ضٌثِ 15/8/92 52
 فیعیَلَغی گطها زض هحیط کاض

ٍ هسیطیت ػَاهل اصَل کٌتطل فٌی هٌْسسی 
 فیعیکی هحیط کاض)ضٍضٌایی، صسا(

تْساضت هحیط  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى
 ٍحطفِ ای هطاکع

 6 ًصیطی تْساضت حطفِ ای
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 هطکعتْساضت

 هطکعتْساضت  ضستگاض هثاضظُ تاتیواضیْا هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى تیواضی تة هالت ٍلیطواًیَظ چْاضضٌثِ  31/8/92 54

 تسیج اجتواػی ٍططاحی پیام پٌج ضٌثِ 33/8/92 55
جلة حوایت ّوِ جاًثِ ٍهْاضتْای 

 اضتثاطی زضتطًاهِ ّای آهَظش سالهت

 هطکعتْساضت  ػالی پَض آهَظش سالهت کاضضٌاساى ستازی

 هطکعتْساضت 8 هطین ًصیطی تْساضت هساضس ی تْساضت ذاًَازُ ٍهاهاییکاضزاًْا  ذَزهطاقثتی زاًص آهَظاى چْاضضٌثِ 38/8/92 56
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 هحل تطگعاضی تؼساساػت  ًام هسضس ٍاحستطگعاضکٌٌسُ گطٍُ ّسف ػٌَاى زٍضُ تطگعاضیضٍظ تاضید تطگعاضی زٍضُ ضزیف

 هطکعتْساضت  آتسطی هثاضظُ تاتیواضیْا هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى غطتالگطی ًَظازاى پٌج ضٌثِ 39/8/92 57

سالهت –پطًٍسُ سالهت هسضسِ  چْاضضٌثِ  5/9/92 58

 زاًص آهَظاى

 هطکعتْساضت 5 ضحیوی ًصیطی تْساضت هساضس تَْضظاى  گطٍُ الف

سالهت –پطًٍسُ سالهت هسضسِ  پٌج ضٌثِ  6/9/92 59

 زاًص آهَظاى

 هطکعتْساضت 5 ضحیوی ًصیطی تْساضت هساضس تَْضظاى  گطٍُ ب

ضٍش ّای ًوًَِ تطزاضی ،سٌجص  چْاضضٌثِ  13/9/92 61
 ٍ اػالم غلظت آالیٌسُ ّای َّا

تْساضت هحیط  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى
 ٍحطفِ ای هطاکع تَْضاظى گطٍُ الف

 هطکعتْساضت 8 ضازی ًٍس تْساضت هحیط

ضٍش ّای ًوًَِ تطزاضی ،سٌجص  پٌج ضٌثِ  12/9/92 61
 ٍ اػالم غلظت آالیٌسُ ّای َّا

تْساضت هحیط  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى
 ٍحطفِ ای هطاکع تَْضظاى گطٍُ ب

 هطکعتْساضت 8 ضازی ًٍس تْساضت هحیط

تطریص  ٍضٌاسایی تیواضیْای  چْاضضٌثِ  19/9/92 63

 ظهیٌِ ای زضهازضاى تاضزاض

کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى تْساضت ذاًَازُ 
 تَْضاظى گطٍُ الف

 هطکعتْساضت 8 ًظطی تْساضت ذاًَازُ

تطریص  ٍضٌاسایی تیواضیْای  پٌج ضٌثِ  31/9/92 62

 ظهیٌِ ای زضهازضاى تاضزاض

کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى تْساضت ذاًَازُ 
 تَْضظاى گطٍُ ب

 هطکعتْساضت 8 ًظطی تْساضت ذاًَازُ
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 هحل تطگعاضی تؼساساػت  ًام هسضس ٍاحستطگعاضکٌٌسُ گطٍُ ّسف ػٌَاى زٍضُ تطگعاضیضٍظ تاضید تطگعاضی زٍضُ ضزیف

آضٌایی تا پطتَ ّای غیط یًَساظ ٍ  چْاضضٌثِ 36/9/92 64
زستگاُ ّای تَلیس کٌٌسُ ٍ تکاض 

 تطًسُ آًْا زض پعضکی

تْساضت هحیط  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى
 ٍحطفِ ای هطاکع

 هطکعتْساضت 8 سثعی ًٍس تْساضت هحیط

هثاضظُ تاتیواضیْا  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى تیواضی ّاضی چْاضضٌثِ  2/11/92 65
 تَْضظاى گطٍُ الف

 هطکعتْساضت 8 ضستگاض هثاضظُ تاتیواضیْا 

هثاضظُ تاتیواضیْا  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى تیواضی ّاضی پٌج ضٌثِ  4/11/92 66
 تَْضظاى گطٍُ ب

 هطکعتْساضت 8 ضستگاض هثاضظُ تاتیواضیْا 

کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى -پعضکاى احیاء کَزکاىBLS چْاضضٌثِ  11/11/92 67
 تْساضت ذاًَازُ 

 8 هَهٌی تْساضت ذاًَازُ
 

 هطکعتْساضت

 هطکعتْساضت 8 هَهٌی تْساضت ذاًَازُ تَْضظاى احیاء کَزکاىBLS پٌج ضٌثِ  11/11/92 68

 هطکعتْساضت  هیطظایی هثاضظُ تاتیواضیْا تَْضظاى حَازث-سططاى چْاضضٌثِ  17/11/92 69

سطذجِ ٍفلج -تیواضی سطذک پٌج ضٌثِ  18/11/92 71
 اطفال

 هطکعتْساضت  ضستگاض هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا

هْاضتْای اضتثاطی تاسالوٌسٍضیَُ  چْاضضٌثِ 34/11/92 71

 ظًسگی

کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى تْساضت ذاًَازُ 
 تَْضظاى گطٍُ الف

 هطکعتْساضت 8 پَضضضٌَ تْساضت ذاًَازُ
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 هحل تطگعاضی تؼساساػت  ًام هسضس ٍاحستطگعاضکٌٌسُ گطٍُ ّسف ػٌَاى زٍضُ تطگعاضیضٍظ تاضید تطگعاضی زٍضُ ضزیف

هْاضتْای اضتثاطی تاسالوٌسٍضیَُ  پٌج ضٌثِ 35/11/92 73

 ظًسگی

 هطکعتْساضت 8 پَضضضٌَ تْساضت ذاًَازُ کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى تْساضت ذاًَازُ

 هطکعتْساضت مجوز ندارد هطین ًصیطی تْثَزتغصیِ تغصیِ تَْضظاى گطٍُ الف–هثاضظُ –پعضک  تغصیِ زضتیواضی ّا چْاضضٌثِ  1/11/92 72

کاضتطزسوَم ٍگٌسظزازضتْساضت  پٌج ضٌثِ  3/11/92 74
 هحیط

تْساضت هحیط  کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى
 ٍحطفِ ای هطاکع

 هطکعتْساضت 8 ضازی ًٍس تْساضت هحیط

آضٌایی تا اپیسهیَلَغی تیواضیْای  چْاضضٌثِ  8/11/92 75

 ضایغ ٍآهاضحیاتی

 هطکعتْساضت 8 ضستگاض هثاضظُ تاتیواضیْا کاضزاًْا ٍکاضضٌاساى هثاضظُ تاتیواضیْا

 

 

 

 

 

 


