
 بسمٍ تعبلی

 40/40/8931صًرتجلسٍ کمیتٍ فىی  مًرخ

  

 

 رای کمیتٍ مًضًع آدرس وبم ياحذ ردیف

 مخبلف مًافق

  × یک  فقشٌ پشياوٍ ساخت  شُشک صىعتی فشامان ششکت بُساص غزای صاگشس 1

ژین صىعت سيمجتمع کشت ي  2

 تاک 

  × کىسشي وخًد سبض  فقشٌ پشياوٍ ساخت  کی شُشک سشابلٍ 

ژین مجتمع کشت ي صىعت سي 3

 تاک 

  × کىسشي رست شیشیه   فقشٌ پشياوٍ ساخت  کی شُشک سشابلٍ 

ژین مجتمع کشت ي صىعت سي 4

 تاک 

اصالح ي تمذیذ یک فقشٌ پشياوٍ ساخت   شُشک سشابلٍ 

 کىسشي  گًجٍ فشوگی 

×  

ژین مجتمع کشت ي صىعت سي 5

 تاک 

کىسشي  فقشٌ پشياوٍ ساخت  کی شُشک سشابلٍ 

 وخًدآبگًشتی 

×  

ژین مجتمع کشت ي صىعت سي 6

 تاک 

فقشٌ پشياوٍ ساخت   کی ذیاصالح ي تمذ شُشک سشابلٍ 

 ی دسستٍ پًست کىذٌکىسشي  گًجٍ فشوگ

×  

 فقشٌ پشياوٍدي  ذیتمذاصالح ي  جادٌ صحىٍ کشماوشاٌ  ششکت سپیذٌ سحش صاگشس 7

 ساخت

×  

  × صذيس سٍ فقشٌ پشياوٍ ساخت  شُشک صىعتی کشماوشاٌ ششکت سایىا سالمت پاسس 8

  × فقشٌ پشياوٍ ساخت چُاس صذيس  کشماوشاٌ کاسخاوٍ وًس مشاد قادسی 9

  × صذيس پشياوٍ بُشٌ بشداسی جًاوشيد  ششکت پًیا صىعت ماکًان 11

  × اصالح پشياوٍ بُشٌ بشداسی فشامان یشُشک صىعت کاسخاوٍ پیشيص بااليی 11



  × فقشٌ پشياوٍ ساخت  وٍ صذيس  فشامان یشُشک صىعت کاسخاوٍ پیشيص بااليی 12

کاسخاوٍ آقای شمس الذیه دبیش  13

 مىش 

  × یاصالح پشياوٍ بُشٌ بشداس کىگايس 

کاسخاوٍ آقای شمس الذیه دبیش  14

 مىش 

  × ساخت ظشفیت خالی صذيس یک فقشٌ پشياوٍ کىگايس 

  × یصذيس پشياوٍ بُشٌ بشداس فشامان یشُشک صىعت کاسخاوٍ خاوم بُىاص شاٌ يیسی  15

  × فقشٌ پشياوٍ ساخت   یک صذيس  فشامان یشُشک صىعت کاسخاوٍ خاوم بُىاص شاٌ يیسی  16

اصالح پشياوٍ بُشٌ بشداسی ي اصالح ي صذيس  کشماوشاٌ کاسگاٌ وان بشوجی مُذی وًسی  17

 فقشٌ پشياوٍ ساخت کاسگاَی  5

×  

 

 

 

 

 دکتز مجیذ محمًدی   دکتز شُزیبر مستًفی     دکتز قببد محمذی         

 مذیز آسمبیشگبٌ       مذیز وظبرت بز مًاد غذایی معبيوت غذا ي داري

 

 ومبیىذٌ  اوجمه مسئًلیه فىی خبوٍ صىعت ي معذنومبیىذٌ  دکتز احسبن صبدقی عضً َئیت علمی داوشگبٌ


