ٍقاـت ثْؽاٌت  ،ؼـهبى ٍ آهَقي پكٌىي
ؼثيفغبًِ ثفـوي ٍ تبئيؽ صالضيت آقهبيٍگبّْبي ّوىبـ ٍ هدبق

)فْفوت آقهبيٍگبّْبي ّوىبـ ٍ هدبقتأييؽ صالضيت ٌؽُ ثب ؼاهٌِ ػولىفؼ ثف اوبن هطصَل ٍ آقهًَْب(
ؼـ ضَقُ
ـؼيف

ًبم آقهبيٍگبُ

ًبم هىئَل فٌي

1

هٌْؽن ضيؽـي
ًيب
(ّوىبـ)

هٌْؽن ضيؽـي
ًيب

2

هبؼ
(ّوىبـ)

ؼوتف صطجت
لفاؼاٌػبًي ٍ
هٌْؽن يلفبًي

3

پيبم والهت
ًيٍبثَـ
(ّوىبـ)

هٌْؽن
هطوؽـضبٌفيغ
قاؼُ

وبقهبى هٌغمِ
آقاؼ ويً

ؼوتف الؼى

ؼاهٌِ فؼبليت ثف اوبن هطصَل ٍ آقهَى

ؼاًٍگبُ ع ح

تبـيع وويتِ فٌي
هدَق ثْفُ ثفؼاـي ٍ
توؽيؽ

آؼـن

تلفي  -فبوه

ثْفُ ثفؼاـي
83/6/22

اَّاقٌْ -فن ؼاًٍگبُ غيبثبى

06112242414

وَم پالن 95

0611-3342410

غؽهبت
ثْؽاٌتي
ؼـهبًي

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت،ووپَت ٍ وٌىفٍ،هيَُ ٍ وجكيدبت،
اؼٍيِ ٍ زبٌٌيّبًٌَ ،يؼًي ؼم وفؼًي ٍ آثوؼؽًي

توؽيؽ 87/3/5

آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي (فلكات وٌگيي) ٍ

ثْفُ ثفؼاـي
83/12/4
تْفاى -غيبثبى آقاؼي غيبثبى

اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب ٌ ،يفيٌي ٍ ٌىالتٌ ،يف ٍ لجٌيبت ،
غالت ٍ ضجَثبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،هيَُ ٍ وجكيدبت،

توؽيؽ 86/4/13

ووپَت ٍ وٌىفًٌٍَ ،يؽًي ،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي،

توؽيؽ 88/5/5

ضجيتقاؼگبى وَزِ اغتفاػي
پالن 11

66037477

غَقوتبى

ايفاى

66045587

ـٍغي ٍ زفثي

ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ ويكيدبت ،غالت ٍ ضجَثبت،
گٌَت ٍ پفٍتئييٌ ،يف ٍ لجٌيبت،هيىفٍثيَلَلي ثْؽاٌتي

ثْفُ ثفؼاـي
83/6/22
توؽيؽ 86/10/25

0551-2230711
ًيٍبثَـ -ثلَاـ خوَْـي-اًتْبي
خوَْـي4

هٍْؽ

0551-2230710

توؽيؽ 89/9/28

4

وفيويبى
(هدبق)

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ وجكيدبت،
ًٌَيؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي،هىول
ّبي غؿايي،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب ٌ،يف غٍه ،آـايٍي ٍ
ثْؽاٌتي ٍآقمايٍگبّْبي تػصصي ون

توؽيؽ  88/12/9وِ هبِّ

توؽيؽ 89/10/5
يىىبلِ

0764كيش،صفين –
پژوهش سراي
پروفسور حسابي

5

تَاى
(ّوىبـ)

ؼوتف ففٌيؽ
اثَالفتطي ػفالي

اًؽاقُ گيفي ٍيتبهيي ّب ؼـ هَاؼ غؿايي ٍ هىول ّب ،
تؼييي همؽاـ ـٍي ٍ آّي ٍ يَثي ؼوبـًَى ؼـ هىول ّبي
غؿايي

6

ًَثل
(ّوىبـ)

هٌْؽن هطوؽ
ـٍضي اللِ

ٌيف ٍ لجٌيبت ،ـٍغي ٍ زفثي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي
هيىفٍثيَلَلي

توؽيؽ 86/3/5

4422141-42
4423731

ٌٌبوي،هيىفٍثيَلَلي ،ـًگ ،اوبًه ٍ ظفٍف ٍ ثىتِ ثٌؽي

ثْفُ ثفؼاـي
83/12/4
توؽيؽ 86/2/27
توؽيؽ 88/4/9
ثْفُ ثفؼاـي
83/12/4

ّفهكگبى

تْفاى -هيؽاى ّفتتيف ثكـگفاُ
هؽـنً،جً غيبثبى قّفُ ٌوبـُ

88848259
88842583
88846755

تجفيك -غيبثبى ـاُآّي وبغتوبى

-5513518-20
0411
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هيالؼ ُ

آؾـثبيدبى
ٌفلي

0411-5516727
توؽيؽ88/6/9

ٌْيؽثٍْتي

ثْفُ ثفؼاـي
83/12/4
7

ـاقي
)ّوىبـ(

ؼوتف ٌيال
صفبئيبى

آقهبيٌگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلي

8

ثْجَؼگفاى
صٌؼت
(ّوىبـ)

ؼوتف هطىي
ػبؼلي –هٌْؽن
هصغفي اهيفي

ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي  ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالتًٌَ ، ،يؽًي ،ؼموفؼًيٍ آة هؼؽًي،
هيَُ ٍ وجكيدبت

هفوك تطميمبت
غؽؼ ؼـٍى ـيك ٍ
هتبثَليىن
(هدبق)

ثبق
ؼوتف ـ
الـيدبًي

توؽيؽ 85/12/14
توؽيؽ 87/11/20
توؽيؽ 90/2/11

9

10

ؼوتف ويؽ هْؽي
تْبهي

(ّوىبـ)

11

ثِ آقهب
(ّوىبـ)

12

ٍيفٍهؽ
(ّوىبـ)

شيمي غالت َ حبُبات ،مکمل ٌاي غذایی
َ،یتامیىٍا َ امالح معدوی َ آسمایشگاي
تخصصي سم شىاسي (فلشات سىگیه)

هًِؽن ضىيي
هؼتوؽي

توؽيؽٍ 84/5/15

وجكيدبتًٌَ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ٍ ـٍغي

توؽيؽ86/11/14

ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ،هيَُ ٍ
زفثي

ؼوتف اووبػيل
صبثففف

ًٌَيؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي  ،ـٍغي ٍ زفثي ،هىول
ّبي غؿايي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي،اًؽاقُ گيفي ٍيتبهيي ّب،

ايفاى

14

ثفؼاـي83/12/4

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي  ،غالت ٍ ضجَثبت،

هيىفٍثيَلَلي آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي

اًدوي صٌبيغ
آـايٍي ٌَيٌؽُ
ٍ ثْؽاٌتي
(ّوىبـ)

توؽيؽ 86/10/25

پىتي19735-166

غفم آثبؼ ظ ٌفيؼتي پل اًبـي

0661-2231441

تْفاى -غيبثبى وبـگف ٌوبلي
ثيوبـوتبى ؼوتف ٌفيؼتي عجمِ 5
هتبثَليىن

ؼوتف ضىيي
ـيطبًي

گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت

آرايشی ي بُداشتی شامل آزمايشات (فلسات سىگیه
دکترسید محمد
باقر تىکابىی

 ،شیمی ي میکريبیًلًشي ،اساوس ي روگ(در زمیىٍ
 5روگ بُداشتی با عىاييهC1
74160ي74260ي11680ي( 12490آبی سبس زرد
قرمس ي بىفش) ي -51319اودازٌ گیري  SPFکرمُاي

توؽيؽ86/10/25

ٍّتگفؼٌْ -ف صٌؼتي -فبق 3

 84/5/15هدَق افكايً
هيىفٍثيَلَلي

توؽيؽ5/8 ٍ 85/2/18
توؽيؽ89/9/28

ايفاى
88029399

0262

ايفاى

0262-4225862

0711-2318168
ٌيفاق -ظ هؼؽل-وبغتوبى 555
عجمِ 2

0711- 2357009

فبـن

0711-2357007

66949644
تْفاى -غيبثبى اوىٌؽـي
ٌوبليٌ -وبـُ 32

66924010

ايفاى

66949643

هٍْؽ-خبؼُ وٌتَ-ثيي وؼبؼت
14 ٍ 12

ثْفُ ثفؼاـي
83/6/22

لفوتبى

88026902-3

لغؼِ 103

توؽيؽ88/11/12
ثْفُ ثفؼاـي
88/1/31

ايفاى

-4226017-18

توؽيؽ 89/9/28
ثْفُ ثفؼاـي
84/5/15

22707722
22740287

هفوك تطميمبت غؽؼ ؼـٍى ـيك ٍ

ثْفُ ثفؼاـي
84/5/15

ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ وجكيدبت،

13

ٌوبـُ ٍ -7اضؽ  4يب صٌؽٍق

86/11/14

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،

(ّوىبـ)

ثْفُ ثفؼاـي
84/5/15

غيبثبى لجبفي ًماؼوَذُ ًَوبق-

ثْفُ

ٌفوت هىول
وبقي ٍّتگفؼ

هىول ّبي غؿايي
(اًؽاقُ گيفي ٍيتبهيي ّب ٍ آهيي ّبي ثيَلى)

ثْفُ ثفؼاـي
88/1/31

تْفاى – غيبثبى ؼاًٍگبُ –

66460971

0511-6654618
0511-6653740

تْفاى –ثلَاـ وٍبٍـق غيبثبى

88967115

وجىبًيبى وَزِ ّفتن ٌوبـُ

88958532

-86عجمِ 2

هٍْؽ

88958523

ايفاى

ضدآفتاب(شمیايی ي فیسيکی)
ثْفُ ثفؼاـي---

15

هفخؼبى غبتن
(ّوىبـ)

هٌْؽن اػظن
ًبصف قاؼُ

هبيىَتَوىيي ّب (قيفالٌَى ،پبتَليي ،آفالتَوىيي
 (Aاوفاتَوىيي

توؽيؽٍ85/2/18
87/2/30

تْفاى – ثلَاـ وٍبٍـق ،غيبثبى
ٌْيؽ ػجؽاهلل قاؼُ وَزِ ٌمبيك
ٌوبـُ 72

88982132-5

ايفاى

88966518

توؽيؽ89/4/23
ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ وجكيدبت،
ًٌَيؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي  ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ٍ
آقهبيٍگبُ تػصصي ظفٍف ٍ ثىتِ ثٌؽي
(آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي  ،آفالتَوىيي)

16

آوب
(ّوىبـ)

ؼوتف ثيمى
اهيؽي

17

ٌفوت تؼبًٍي
ففآٍـؼُ ّبي
لجٌي اوتبى
آؾـثبيدبى ٌفلي
)هدبق(

ؼوتف ويبٍي
هطوؽقاؼُ وفاثي

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَ ثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ وجكيدبت،
ًٌَيؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي  ،ـٍغي ٍ زفثي

ؼوتف ػجبن

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي

هَهٌي

،ثْؽاٌتي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلي

هٌْؽن هْؽي
ضفيفي هْف

ـٍغي ٍ زفثي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي (فلكات
وٌگيي)

ثْفُ ثفؼاـي
85/2/18
توؽيؽ87/2/30

تْفاى -اوىٌؽـي ٌوبلي-
ثبالتف اق تمبعغ ٌجبٌّگ پالن
،96/4عجمِ اٍل

توؽيؽ89/4/23

66434967
66933067

ايفاى

66920191

آؾـثبيدبى

آـيب
18

19

(ّوىبـ)

وٍت ؼاًِ ّبي
ـٍغٌي

ثْفُ ثفؼاـي
85/6/13
توؽيؽ87/8/6

0411-4417056
تجفيك -غيبثبى ؼاهپكٌىي ًجً
وَزِ هفٍاـيؽ پالن 22

87/10/14

ثْفُ ثفؼاـي

(هدبق)

83/6/22
توؽيؽ87/10/14

ووٌبى-ثلَاـ ٌفيف ٍالفي –
خٌت هىدؽ ضضفت اثفاّين

تْفاى -م ّفت تيف-ظ لبئن همبم
ففاّبًي-وَزِ ًگيي-وَزِ
قيجب-پالن8

ثْفُ ثفؼاـي
85/6/13

20

آقهبيٍگبُ
هفوكي لن
(ّوىبـ)

ؼوتف ضوكُ
هطجؼلي

غالت ٍ ضجَثبتٌ ،يفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ،
هيَُ ٍ وجكيدبت ،ـٍغي ٍ زفثي ٍ آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي

21

غبتن پليوف
(ّوىبـ)

ؼوتف ػجؽالفوَل
اـٍهيِ اي

هَاؼ اٍليِ ٍ ثىتِ ثٌؽيْبي پليوفي ،هىتفثر ٍ زىت
ّبي ثىتِ ثٌؽي

توؽيؽ87/10/14

85/8/28
توؽيؽ89/2/6

0231-3335181

88841052-4

ووٌبى

ايفاى

88825259

0251-7737197
لن -غيبثبى ٌْيؽ فبعوي
(ؼٍـ ٌْف) غيبثبى 26پالن 12

0251-7739946

لن

0251-7739946

توؽيؽ 89/12/7
ثْفُ ثفؼاـي

0411-4447295
0411-4417056

توؽيؽ89/9/30

ثْفُ ثفؼاـي

ٌفلي

تْفاى ويلَهتف  15ثكـگفاُ
تْفاى -وفج پمٍٍّگبُ پليوف
پتفٌٍيوي ايفاى

44580098
44580060

ايفاى

22

ثٍْت آئيي
(ّوىبـ)

ؼوتف غىفٍ
آلبيي پَـوليبًي
ٍ ؼوتف ثبثه
پَـاوجفي

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ وجكيدبت،
ًٌَيؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي  ،ـٍغي ٍ زفثي،
آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي ،آًكين ٍ آقهبيٍگبُ ون
ٌٌبوي(فلكات وٌگيي ثدك خيَُ ٍ آـوٌيه) ٍ
آقهبيٍگبّْبي تػصصي هيىفٍثيَلَلي  ،اناًه ٍ ـًگ

شيمي
پفتَ ثٍبي
23
(ّوىبـ)

آلبي ؼوتف
ًَـؼّف ـوٌي
غبىم هٌْؽن
پفيىب ًيىػَاُ

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ

ضجَثبتٌ ،يفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي  ،ـٍغي ٍ
زفثي ،هىول ّبي غؿايي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ،ثْؽاٌتي
ٍآقهبيٍگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلي ،آقهبيٍگبُ ون
ٌٌبوي (فلكات وٌگيي)ٍ ،يتبهيي ّب ٍ پيً ٍيتبهيي ّب

ثْفُ ثفؼاـي
85/6/13
توؽيؽ 87/10/14
توؽيؽ 89/11/30

09123051765
تْفاى -ثكـگفاُ يبؼگبـ اهبم –
ثلَاـ هفقؼاـاى -ـٍثفٍي ثبًه
پبوبـگبؼ -ثيي ففٌتگبى ٍوپْف
ٌوبـُ 175

توؽيؽ87/8/19

44263793
44218237

ثْفُ ثفؼاـي
85/6/13

44263792تلفىه

ايفاى

تْفاى -هيؽاى تَضيؽ -ظ
وتبـغبى وَزِ اوجفيبى آؾـ
ٌوبـُ  13عجمِ وَم

توؽيؽ 89/12/7

66431274
66431554

ايفاى

66439915

ثْفُ ثفؼاـي
ويويب تىت فبم
(ّوىبـ)

ؼوتف ػجؽاالِ
ًظفي ًيب

خَاى
(ّوىبـ)

ؼوتف خَاى آهلي

26

افٍيي ـضيوي
(ّوىبـ)

هٌْؽن افٍيي
ـضيوي
هٌْؽن
اووبػيل
ـٍضجػً
خَـٌفي

27

ؼپبوَ( ؼاًً
پمٍُ آقهَى )
(ّوىبـ)

ؼوتف خَاؼ
ضصبـي

24

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ وجكيدبت،
ًٌَيؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب،
ثْؽاٌتي،آقهبيٍگبُ ون ٌٌبوي (فلكات وٌگيي)

85/7/29
توؽيؽ 87/10/14

تْفاى ففهبًيِ ًجً ؼيجبخي

22824043-6

ٌوبلي ٌوبـُ 62

22815817

ٌْيؽثٍْتي

توؽيؽ 89/12/7

25

ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،ووپَت
ٍ وٌىفٍ ًٌَيؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ
زفثي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلي

ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ وجكيدبت ،
ًٌَيؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي،ـٍغي ٍ زفثي ،هىول
ّبي غؿايي( اًؽاقُ گيفي همؽاـ ٍيتبهيي  Aؼـ
پفهيىه ّبي ٍيتبهيٌي) ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب،آـايٍي ٍ
ثْؽاٌتي  -آقهبيٍگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلي،
ون ٌٌبوي ؼـ قهيٌِ هبيىَتَوىيي ،ثبليناًؽُ ووَم ٍ
اوبىن

ثْفُ ثفؼاـي
84/5/15
توؽيؽ ًٌ هبِّ
87/12/27
توؽيؽ ًٌ هبِّ
88/12/2
تهؽيؽ 89/9/28

توؽيؽًٌ هبِّ
87/12/27

گيالى
ٌْف صٌؼتي ـٌت ـٍثفٍي
تبهيي اختوبػي

0131-3383212-4
0131-3383055

توؽيؽ 88/11/10

ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ وجكيخبت،

85/11/15

هيىفٍثيَلَلي ٍ ون ٌٌبوي (فلكات وٌگيي ٍ پبتَليي)

ضىوت ؼّنٌ ،وبـُ 1/2/184

لكٍيي

85/6/13

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،

ّبي غؿايي،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي

لكٍييٌْ-ف صٌؼتي الجفق،ظ

تلفىه -0282
2244424

ثْفُ ثفؼاـي

ثْفُ ثفؼاـي

ًٌَيؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي،هىول

9123757533

تجفيك -غيبثبى ؼـٍاقُ تْفاى اٍل

-3331328-29
0411

عجمِ اٍل

0411-3331329

غيبثبى آؾـي ٌ ،وبـُ 3
توؽيؽ 87/11/13
توؽيؽ 90/1/30

آؾـثبيدبى
ٌفلي

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ وجكيدبت،
28

تَضيؽ
(ّوىبـ)

ؼوتف وَوي
ـضبيبى

ًٌَيؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي،هىول
ّبي غؿايي،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب ،هيىفٍثي آـايٍي ٍ
ثْؽاٌتي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلي

29

30

وبقهبى وفؼغبًِ
ٍ وٍتبـگبُ
ٌْفؼاـي تْفاى
(ثْوي)
(هدبق)
ٌفوت تؼبًٍي
تَليؽ وٌٌؽگبى
ففآٍـؼُ ّبي
گٌَتي وفاوف
وٍَـ
(هدبق)

ثْفُ ثفؼاـي
85/11/15
توؽيؽ 87/11/8
توؽيؽ 89/12/8

تْفاى – م تَضيؽ-ظ وتبـغبى
ًفويؽُ ثِ ثبلفغبى -وَزِ ٌْيؽ
هْفاى آففًؽ-پالن-74عجمِ
اٍل ٌفلي

ثْفُ ثفؼاـي
ؼوتف ففٌيؽ
هؼيٌي

گٌَت ٍ پفٍتئيي

ؼوتف ويؽ ففقاؼ
عالوً

گٌَت ٍ پفٍتئيي ،ووپَت ٍ وٌىفٍ

85/11/15

هيؽاى ثْوي
توؽيؽ 88/1/16

ةّفُ ثفؼاـي 86/4/4

31

ػلَم ضيبتي
فبـٍق
(ّوىبـ)

ؼوتفهطوؽ
ضىيي ٌدبػي
ػلي آثبؼي

32

لٍن
(هدبق)

هٌْؽن وويِ
وَزىي
هٌْؽن ضويفا
اهيفغبًي

33

زبثْبـ
(هدبق)

هٌْؽن
هفين ػجبن
تفن هفاؼضىي
ويبؼُ ٍ هٌْؽن
ّؽا وفاثي

تْفاى غيبثبى ؼٌت آقاؼگبى-

آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي ؼـ قهيٌِ هبيىَتَوىيي
ّب(آفالتَنويي  ،G ٍBتَتبل ،آفالتَوىيي ،M1
اوفاتَوىيي  ،Aقيفالٌَى ،فبهيٌَويي ،پبتَليي )فلكات
وٌگيي ،ثبليوبًؽُ ووَم ٍ وٌتفل هيكاى آفت وً ّب
ؼـ هَاؼ غؿايي

توؽيؽ 88/3/4

5060035-7

تْفاى

55316415

تْفاى – ٌْفن غفة -ثلَاـ
غَـؼييً -فويؽُ ثِ ثلَاـ ؼـيب

88366005

غيبثبى تَضيؽٌ -2وبـُ 22

ايفاى

66436943

88573059

ثْفُ ثفؼاـي
86/2/27
توؽيؽ يه وبلِ
88/4/3

66918371

ايفاى

88575257

66593999
تْفاى :هيؽاى تَضيؽ -غيبثبى
پفزن ٌوبـُ 122

66901611

ايفاى

66593996

توؽيؽ89/4/23

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفًٌٍَ،يؽًي،ؼم وفؼًي
ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب ،
آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي ،آقهبيٍگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلي
ٍ ون ٌٌبني (فلكات وٌگيي) ٍ ظفٍف ٍ ثىتِ ثٌؽي(ؼـ
قهيٌِ آقهبيٍبت لَعيْبي فلكي ثب پبيِ للغ اًؽٍؼ ٍ آلَهيٌين ٍ
ٌيٍِ غبلي)

ثْفُ ثفؼاـي
83/6/22
توؽيؽ ًٌ هبِّ
87/12/27

0763-5242292
خكيفُ لٍن -هؽيفيت ًظبـت ثف
ضَاثظ اًىبًي ٍ اوتبًؽاـؼ

0763-5242293

ّفهكگبى

توؽيؽًٌ هبِّ
88/12/2
توؽيؽ 89/4/23

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،

ثْفُ ثفؼاـي

ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ وجكيدبت،

83/6/22

ًٌَيؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفةي ،اؼٍيِ ٍ
زبٌٌي ّب

ضَاثظ اًىبًي ٍ اوتبًؽاـؼ

34

(هدبق)

قاّؽاى

توؽيؽ 88/8/11

ٌفوت هٌْؽوي
آـا صؽـ عَن

زبثْبـ – هؽيفيت ًظبـت ثف

0444-23400545

هٌْؽن ـاٌيي

ٌيف لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبتٌ ،يفيٌي

ثْفُ ثفؼاـي

ٌْىَاـ

ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ

87/12/27

ثدٌَـؼ-ظ طالمبًي ٌفلي-وَزِ
والًتفي ٌْ( 11يؽ ٍقيي)ً-جً
تمبعغ ؼٍم-پالن21

0584-2263266

غفاوبى
ٌوبلي

ٌيوي گىتف
اًؽيٍِ

ؼوتف ػليفضب
ولغبى هطوؽي

ثْفُ ثفؼاـي
هىول ّبي غؿايي ٍ آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي

35

(هدبق)

36

ًوـًَِ آقهـبي
پبوبـگبؼ
(ّوىبـ)

ؼوتف وؼيؽ ضميمي
،
ؼوتفپفٍيك صؽـ
قاؼُ ،
ؼوتـف ثْفام لؽن
ٍ غبًن ؼوتف الجبل
عبّفي

37

غٌي
(ّوىبـ)

آلبي ؼوتف
هصغفي غٌي

گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت ،ـٍغي ٍ زفثي ،
ـًگْبي غَـاوي ،هيىطٍثيَلَغي آضايكي ٍ
ثْساقتي

38

پبوتَـ
(ّوىبـ)

غبًن ؼوتـف
ٌوه الولَن
غَاخِ ًصيفي

ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت  ،هيَُ ٍ وجكيدبتًٌَ ،يؽًي ،ؼم
وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي،

39

هيـكاى
(ّوىبـ)

آلبي ؼوتـف ػلي
فبًي

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ
ضجَثبتٌ ،يفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ،
هيَُ ٍ وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة
هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي،هىول ّبي غؿايي،اؼٍيِ ٍ
زبٌٌي ّب  ،آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي ٍآقهبيٍگبّْبي

87/11/1

غبلؽ اوالهجَلي -غيبثبى ّفتن

توؽيؽ 90/2/24

–پالن-18عجمِ وَم

ثْفُ ثفؼاـي
86/11/14
توؽيؽ 89/4/23

86/10/25
توؽيؽ 88/12/2

86/10/25

ٌْبة ويب آـهبى
41

42

هٌْؽن ضىي
ًػسيبى

ٌفوت تطميمبتي
هٌْؽوي
تـَفيك ؼاـٍ
(ّوىبـ)

88311446

ايفاى

88306491

ٌيف ٍ لجٌيبت ،غالت ٍ ضجَثبتٌ ،يفيٌي ٍ ٌىالت ،
هيَُ ٍ وجكيدبت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ،ـٍغي ٍ زفثي

لن – هيؽاى آقاؼگبى  -ثلَاـ
ًَاة صفَي – اثتؽاي 16هتفي

86/10/25

تْفاى – هيؽاى تَضيؽ – غيبثبى

ثدٌَـؼ – ثلَاـ فلىغيي – وَزِ
اًفليٌ -وبـُ 1

توؽيؽ 88/12/9
ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ووپَت ٍ وٌىفٍ  ،ـٍغي ٍ زفثيًٌَ ،يؽًي ،ؼم وفؼًي
ٍ آة هؼؽًي

غالت ٍ ضجَثبت

86/11
ثفؼاـي
ثْفُ /14
توؽيؽ 89/5/3

ثْفُ ثفؼاـي
88/1/16

افىفاى
افىفاىغيبثبى _ 4
گفگبى_وَي _
33
پالن

هٍْؽ ويلَهتف 12ثكـگفاُ

ٌيف ٍ لجٌيبت  ،ـٍغي ٍ زفثيًٌَ ،يؽًي ،ؼم وفؼًي ٍ آة

هؼؽًي  ،آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي
هيىفٍثيَلَلي

توؽيؽ 89/4/23

66932777

فٌبٍـي غفاوبى ح 21 c

ايفاى

66931438

0584-2260033
0584-2260044

0171-4423964

غفاوبى
ٌوبلي

گلىتبى

0171-4451976

051-5003267

هٍْؽلَزبى پبـن ػلن ٍ

ثْفُ ثفؼاـي
86/10/25

0251-6709048

لن

هؽًي

توؽيؽ 89/5/3

(هدبق)
هٌْؽن فبعـوِ
هـَهي ويـبيي -
هٌْؽن وَقاى
گفؼُ

ففيؽٍى ٌْف – ٌوبـُ9

پفزن ٌ -وبـُ 122

ثْفُ ثفؼاـي

40

غيبثبى آؾـٌِـ – غيبثبى

88717149

اوبًه ،هتبًَل ؼـ هبيؼبت

ثْفُ ثفؼاـي

گلىتبى
(ّوىبـ)

تْفاى – غيبثبى ايفاًٍْف-

ٌْيؽ ثٍْتي

تػصصي ظفٍف ٍ ثىتِ ثٌؽي ،ون ٌٌبوي ،ـًگ،

ثْفُ ثفؼاـي

آلبي ؼوتف
ضجيت الِ
هيفقايي

تْفاى-هيؽاى آـلاًتيي،غيبثبى

88717158

هٍْؽ
0511-5421784

تْفاى – ويلَهتف  18اتَثبى

44987362

تْفاى وفج – غيبثبى ؼاـٍ پػً

44985056

ايفاى

آـيب آقهب
(ّوىبـ)

غبًن هٌْؽن
وويِ ؼّمبًي
وبًير  ،آلبي
هٌْؽن هطوؽ
ـضب قًؽ هٌففؼ

44

وٍتكاـ وجك
(ّوىبـ)

غبًن هٌْؽن
هفين هْؽٍي

ػىل

45

ٌفوت هؼؽًي
اهالش ايفاى
)هدبق(

هٌْؽن هطوؽ
مّؽي لبون قاؼُ

ًوه

46

ٌفوت تطميمبتي
ثيَفبـهبوي
پبـن
(هدبق)

آلبي هٌْؽن
ضويؽـضب
فالضت پيٍِ -
ؼوتف هىؼَؼ
هطوَؼيبى

47

اثي ويٌب
(ّوىبـ)

آلبي هٌْؽن
ـضب وفٌّگ پَـ

ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي ،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ
زفثي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب،آقهبيٍگبُ تػصصي ون
ٌٌبوي (آفالتَوىيي گفٍُ )G ٍ B

ويىتن ويفيت
فٌَى

هٌْؽن اـوالى
ثيگ قاؼُ-
هٌْؽن ػلي
ثٌي اوؽي

غالت ٍ ضجَثبت (ثفًح) ،ووپَت ٍوٌىفٍ ًٌَ،يؽًي ؼم
وفؼًي ٍآثوؼؽًي(زبي) ،آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي

43

غالت ٍ ضجَثبت ،ـٍغي ٍ زفثي،آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي ٍ

آقهبيٍگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلي ٍ ـًگ

ثْفُ ثفؼاـي

َّاييوبغتوبى
ٍي –
لن _اثتؽايثلَاـ ًيف

6700840

88/1/18

ويويب

0251-6700940

ثْفُ ثفؼاـي
87/2/30

غَاًىبـ – ٌْفن صٌؼتي
غَاًىبـ – فبق 2

گفهىبـ – ويلَهتف  35خبؼُ

0232-4543194

گفهىبـ ثِ ووٌبى

0232-4542908

ثْفُ ثفؼاـي

48

(ّوىبـ)

87/2/30

توؽيؽ 89/4/23
تؼييي همؽاـ آًتي ثيَتيه ّب ؼـ لجٌيبت ٍ تعییه مقدار ي

ثفؼاـي87/3
ثْفُ /13

اودازٌ گیري اسیدَاي آمیىٍ  ,فىیل آالویه ،تعییه

توؽيؽ 89/9/28

میسان باقیماودٌ داريَاي  :فىیل بًتازين ،

49

پبـن ليبى اـًٍؽ
(ّوىبـ)

غبًن هٌْؽن
ففٌتِ ضىيي
قاؼُ

ففآٍـؼُ ّبي ثْؽاٌتي ٍ ولَلكي ثْؽاٌتي

50

ًيفٍ گىتف ليبى
(ّوىبـ)

آلبي هٌْؽن
ٍضيؽ هفتػف

آقهبيٍگبُ ون ٌٌبوي (فلكات وٌگيي ثِ ـٍي خؿة
اتوي) پبتَليي ؼـ آة ويت ٍ ففآٍـؼُ ّبي آة ويت

غبًن هٌْؽن
قّفا هجفا

ٌيف ٍ لجٌيبت  ،غالت ٍ ضجَثبتًٌَ ،يؽًي  ،ؼم وفؼًي ٍ آة
هؼؽًي ،هيَُ ٍ وجكيدبت،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب ،ـًگْبي غَـاوي
ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي (آفالتَوىيٌْبي

اوفاي ٌفق
51
(ّوىبـ)

ثىت وؼيؽي _ پالن_ 32

88956061

عجمِ اٍل _ صٌؽٍق پىتي

88969958

دگسامتازين ،تعییه مقدار مادٌ مًثرٌ داريَا

اصفْبى – غيبثبى هٍتبق ؼٍم –

0311-2669394

وَزِ ثَؾـ خوْف – پالن 22

0311-2669396

توؽيؽ 89/9/28
ثْفُ ثفؼاـي
87/6/24

اصفْبًي _ ثلَاـ  35هتفي
گلىتبى _ غيبثبى هػجـفي

44410519

پالن 5

هىبففثفي لؽينٌ،فوت تؼبًٍي

توؽيؽ 89/9/28

توؽيؽ 89/11/30

ثْفُ ثفؼاـي
87/6/25

ايفاى

اصفْبى

ايفاى

غفهٍْف – اؼاـُ ثٌؽـ،وبيت
غؽهبت فٌي ٍ هٌْؽوي پبـن

ثْفُ ثفؼاـي
87/6/25

ووٌبى

تْفاى _ ثكـگفاُ اٌففي
44470319

توؽيؽ 89/9/14

ثْفُ ثفؼاـي
87/6/25

اصفْبى

تْفاى _ غيبثبى فلىغيي _ثي

14155-7387
ثْفُ ثفؼاـي
87/2/30

0371-2240025
88302197ؼفتف
هفوكي

توؽيؽ 89/4/23

لن

ليبى اـًٍؽ
ثٌَْف _ غيبثبى اهبم غويٌي –
غيبثبى فبعويِ – ـٍثفٍي تؼبًٍي

0632-4246940

غَقوتبى

0632-4246938

0771-3554755
0771-5556361

اوتبًؽاـي – ؼـة وَم –

ثٌَْف

پالن8

هٍِؼ -ثلَاـ ٌْيؽ وٍَـي-
ًجً غيبثبى ٌْيؽوٍَـي -2

0511-7244483-4
0511-7272821

هٍْؽ

گفٍُ ، G ٍ B
ٍ آفالتَوىيي ، M1اوفاتَوىييAقيفالٌَى،پبتَليي،
DON

52

53

پبـويبى ثْيٌِ
پبيً
(ّوىبـ)

صٌبيغ غؿايي
هْتبة
(ّوىبـ)

ؼوتف ضىيي
ضىيٌي لغفُ
،هٌْؽن هفين
ضويؽيبى ٍ
هٌْؽن ثٌفٍِ
ففهبًجفؼاـ
آلبي هٌْؽن
ـضب ؼٍلتٍبّي ٍ
آلبي هٌْؽن
ففقاؼ ثْفاهي

54

ثفًب هؼيي وفهبى
(ّوىبـ)

آلبي ؼوتف هطوؽ
ضىي فَالؼي
غبًن ؼوتف آقيتب
غىفٍاى

55

ّوىبـ غفة
تْفاى
(ّوىبـ)

آلبي هٌْؽن
هدتجي وبؼُ

56

ٌفوت هؼيبـ
آقهَى ٌفق
(هدبق)

غبًن هٌْؽن
ػكت تَضيؽي

57

تىتب
(ّوىبـ)

ؼوتف ضبهؽـضب
ثٍْتي

58

آقهبيٍگبُ
ؼاًٍىؽُ
ؼاـٍوبقي
ؼاًٍگبُ ع ح
اَّاق)هدبق(

59

ٌفوت تدكيِ
ويويب ًَيي آقهب
(تىٌَآقهب)
)ّوىبـ)

توؽيؽ 89/11/9

ثْفُ ثفؼاـي

ط 16عجمِ اٍل

ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي ،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ

87/6/25

زفثي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب ،آقهبيٍگبُ ون ٌٌبوي
(فلكات وٌگيي)

توؽيؽ 89/12/7

– وَزِ اٍل – پالن 1

ثْفُ ثفؼاـي

غفم آثبؼٌ-يف غَاـگبُ –غيبثبى

88/1/31

ثؼثت

ثْفُ ثفؼاـي
87/6/25

وفهبى – ثلَاـ لؽن ،وَزِ
ٌوبـُ ( 7ضؽ فبصل ثكـگفاُ اهبم

توؽيؽ 89/9/17

ٍ تفهيٌبل)

ثْفُ ثفؼاـي

ٌْفيبـ _ غيبثبى ٍلي ػصف –

87/2/30

زْبــاُ هػبثفات – غيبثبى

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت  ،هيَُ ٍ وجكيدبتًٌَ ،يؽًي ،ؼم
وفؼًي ،آة هؼؽًي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب
ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٌٍىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ،هيَُ ٍ وجكيدبت
،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب

آقهبيٍگبُ هيىفٍثيَلَلي (هَاؼ غؿايي ،آـايٍي ٍ
ثْؽاٌتي )

توؽيؽ 89/9/28

ثٌؽـ ػجبن – وَي ففٌّگيبى –
غيبثبى اثي ويٌب – غيبثبى هؼلن

ٌْيؽ ثٍْتي – وَزِ ـٍؼوي –
هدتوغ صبؼليبًي – عجمِ – 4

ُ ـهكگبى
0761-3337358
0761-3338209

0661-3210664

0341-2511932

لفوتبى

وفهبى

0341-2511005

0262-3228689

ايفاى

0262-3271625

پالن 1/10

غالت ٍ ضجَثبت ،ووپَت ٍ وٌىفًٌٍَ ،يؽًي ،ؼم
وفؼًي ٍ آة هؼؽًي،

ٌ ،يف ٍ لجٌيبت گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت
ٍضجَثبتٌ،يفيٌي ٍ ٌىالت،هيَُ ٍ وجكيدبت،ووپَت ٍ
وٌىفٍ ًٌَ ،يؽًي  ،ؼم وفؼًي ٍ اة هؼؽًي  ،ـٍغي ٍ
زفثي(ثحق ـٍغي قيتَى ) ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي،ـًگ غَـاوي،

آقهبيٍگبُ ّبي تػصصي ون ٌٌبوي(آفالتَوىيي ٍ B
، Gاوفاتَوىيي  ٍ Aقيفالٌَى) ٍ هيىفٍثيَلَلي

آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي (فلكات وٌگيي ٍ
ؼوتف ػجؽالؼظين ثْفف ٍ
آفالتَوىيي) ٍ آقهبيٍگبُ ؼاـٍ ؼـ قهيٌِ فيكيىٌَيويبيي
ؼوتف اوىٌؽـ هميوي پَـ
ٍ هيىفٍثيَلَلي

آلبي هٌْؽن
ضبهؽ صفبفف

ـٍغي ٍ زفثي

ثْفُ ةـؼاـي 87/8/6
توؽيؽ 89/9/28

هٍْؽ -زْبـ ـاُ همؽم –
ـٍثفٍي ؼـة گوفن

هٍْؽ
0511-2210745

هٍْؽ –ويلَهتف  12ثكـگفاُ
ثْفُ ثفؼاـي 87/8/6

آويبيي –ضلغ ٌوبلي فبق -2
ٌْفن صٌؼتي تٍنٌْ،فن

توؽيؽ89/10/20

فٌبٍـي صٌبيغ غؿايي ٍ

0511-5424393

هٍْؽ

0511-5424396

ثيَتهًَلَلي ٌوبلٍفق

ثْفُ ثفؼاـي

اَّاق ظ آقاؼگبى ظ ًظبم ٍفب ثيي

87/8/21

ـوتگبـي ٍ آٌّگفي

ثْفُ ثفؼاـي

تْفاى هيؽاى پًَه  ،ثلَاـ ػؽل

88/3/4 ٍ 87/8/27
توؽيؽ 89/11/30

0611-2232348
0611-2232364

وبغتوبى فتص عجمِ زْبـ ٍاضؽ
29

غَقوتبى

ايفاى
44424057

60

هفوك تطميمبت
ػلَم ؼاـٍيي
ؼاًٍگبُ ػلَم
پكٌىي تْفاى
(هدبق)

ؼوتف هطوؽـضب
فبضلي
ؼوتف ػليفضب
ففٍهؽي

61

آقهبيٍگبُ
هفوكتطميمبت ٍ
پمًٍّ صٌبيغ
غؿايي ؼوتف
ّؽايت
(هدبق)

ؼوتفويؽهطوؽ ضىيٌي

ويويب پمٍُ الجفق
62

(ّوىبـ)

هىول ّبي غؿايي،هَاؼ اٍليِ ٍ ففآٍـؼُ ّبي ؼاـٍيي

ؼوتف وؼيؽُ ويف ٌيف ٍ لجٌيبت گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،ووپَت
ّبٌوي
ٍ وٌىفٍ

هٌْؽن هطوؽضىي
ٌبُ هطوؽي

ثْفُ ثفؼاـي

تْفاى -ؼاًٍگبُ تْفاى -

87/8/27

ؼاًٍهؼُ ػلَم ؼاـٍيي

ثْفُ ثفؼاـي
87/10/14

22075782-5
تْفاى -وؼبؼت آثبؼ – ظيبثبى
يىن-اًتْبي ظ ٌجٌن –پالن10

22378852

ايفاى

توؽيؽ 89/11/30

ثْفُ ثفؼاـي
آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي ( فلكات وٌگيي)،
ًٌَيؽًي ،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي

66482704

ايفاى

ٌْفوفؼ ظ ففؼٍوي ٌوبلي
87/11/20

0381-2261817
0381-2254826

زْبـهصال
ثػتيبـي

63
وبقهبى هٌغمِ
ٍيمُ پيبم
64

(هدبق)

لى آقهب پفٌيب
65

(ّوىبـ)

ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ وجكيدبت،
ًٌَيؽًي ،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي ،اؼٍيِ
هٌْؽن ليال ثبلفي
ٍ زبٌٌيّب ،آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي ٍ ،آقهبيٍگبّْبي
تػصصي ون ٌٌبوي ،هيىفٍثيَلَلي ،ظفٍف ٍ ثهتِ
ثٌؽي ،ـًگ ٍ اوبًه
ؼوتف ّلِ ّبٌوي
وْي

ففآٍـؼُ ّبي تفاـيػتِ ()GMO

هْفٌْف وفج-
ثْفُ ثفؼاـي
88 /1/31

ثْفُ ثفؼاـي 88 /4/3

66

(ّوىبـ)
ٌيوي هطمك
67

پبوبـگبؼ

آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي (ثبليوبؼُ ووَم ًجبتي
ؼوتف هْفاى ثجفي
ؼـ ثفًح ٍ فلكات وٌگيي ٌبهل وفة ٍ وبؼهين ) ؼـ هَاؼ
غؿايي

ؼوتف ٌوىؼلي ـضبقاؼُ

68

(ّوىبـ)

ثْفُ ثفؼاـي 88/4/9
توؽيؽ 89/9/28

ثْفُ ثفؼاـي 88 /5/5
ثْؽاٌتي ( ٌبهپَ ٍ صبثَى)

(ّوىبـ)
مّف

هبّؽٌت-وبقهبى هٌغمِ ٍيمُ
0261-3266107

التصبؼي پيبم

اتَثبى تْفاى -وفج ،ثلَاـ پمًٍّ،
هفوك ـٌؽ ٍ ػلن فٌبٍـي

تْفاى-خیابان مالصدرا ،

ويويب ٌٌگفف
پبـن

اثتؽاي خبؼُ

تْفاى -پبوؽاـاى – غيبثبى گل
ًجي

ايفاى

09124708799
88044300
88044312

ٌْيؽ ثٍْتي

Fax : 88069856

22851844

ٌْيؽ ثٍْتي

تْفاى –هيؽاى تَضيؽ -غيبثبى

هٌْؽن هفين ٌبّي-
ؼوتف هصغفي وبٌي

خیابان شیخ بٍایي پالك43
(بزج صبا)  ،طبقً - 5
َاحد55

44580436

ايفاى

ًٌَيؽًي  ،ؼم وفؼًي  ،آـايٍي ثْؽاٌتي،
آقهبيٍگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلي

ثْفُ ثفؼاـي 88 /5/5

وتبـغبى ،ثيي وَثف اٍل ٍ ؼٍم-
ًجً وَزِ ففٌتِ –پالن-2
عجمِ2

66596629-30

ايفاى

پبـن ػلن ٍ
69

فٌبٍـي غفاوبى

ثْفُ ثفؼاـي

هٌْؽن ػليفضب

ًٌَيؽًي ،ؼم وفؼًي  ،آة هؼؽًي ،
ون ٌٌبوي( فلكات وٌگيي آة )

صبؼليبى
(هدبق)

70

71

پبـن ػلن ٍ فٌبٍـي پمٍٍّىؽُ
88/6/3

ػلَم ٍ صٌبيغ غؿايي

هٍْؽ
0511-5413599

ثْطُ ثطزاضي

قطوت قْط
ؾبلم

هٍْؽ ويلَهتف15ثكـگفاُ لَزبى

0511-6088200-7

زوتط طبّطُ پَضغعًيي

قيوي ٍ هيىطٍثكٌبؾي آة

88/6/22

تْطاى ثعضگطاُ ضؾبلت خ
هجيسيِ ح314

22313045

قْيس
ثْكتي

(هجبظ)

ثِ آظهيي

هٌْسؼ صبػس قيط ٍ لجٌيبت،گَقت ٍ پطٍتئيي ،غالت ٍ حجَثبت،
هجصطي ٍ هٌْسؼ قيطيٌي ٍ قىالت ،ووپَت ٍ وٌؿطٍ ًَ ،قيسًي،
فبئعُ ؾبزات ضضَي زم وطزًي ٍ آة هؼسًي ،ضٍغي ٍ چطثي ،ازٍيِ ٍ
چبقٌيّب ٍ ،آظهبيكگبُ ترصصي هيىطٍثيَلَغي

ؾَضى ته

زوتط هحؿي فتحي

(ّوىبض)

ثْطُ ثطزاضي
88/8/11

لن -هيساى ؾؼيسي ،ثلَاض ًيطٍ

0251-6630259

َّايي،وَچِ، 2پالن6

لن

هكْس قْطن صٌؼتي طَؼ

72

تَؼ

ًجفي ٍ آلبي

هىول ّبي غصايي ،گَقت ٍ پطٍتئييًَ ،قيسًي،
زم وطزًي ٍ آة هؼسًي ٍ آظهبيكگبُ ترصصي
هيىطٍثيَلَغي

(ّوىبض)

ّطٍضظ
هحؿي م

ويويبي ىاة

زوتط افكيي

(آفالتَوؿيي،اٍوطاتَوؿيي،ظيطالٌَى،پبتَليي،زاوؿي

ضججي ذطهي،

ًيَالٌَل) ٍ فلزاتسنگين) ٍ مالمين

زوتط صبلح

فطآٍضزُ ّبي ثيَلَغيه قبهل وٌتطلْبي
ثيَقيويبيي ٍ وٌتطلْبي هيىطٍثيَلَغي ثيوبضيْبي
هٌتملِ اظ ٍيطٍؾْبي ثيوبضيعاي فطآٍضزُ ّبي ذًَي

ثْطُ ثطزاضي

اًتْبي قْطن فٌبٍضي صٌبيغ
غصايي ٍ ثيَتىٌَلَغي قوبل

88/8/11

0511-5424821

هكْس

قطق ؾبذتوبى قطوت صٌبيغ
ضيعثيٌي طجمِ3

آظهبيكگبُ ترصصي ؾن قٌبؾي

73

(ّوىبض)

مايكوتوكسينها

(

ثْطُ ثطزاضي
88/12/2

وطج -ووبل قْط -ذيبثبى
ٍليؼصط قوبليً -جف ذيبثبى
قْيس ووبل ظازُ -پالن -69

0261-4712397
09377807358

وطج

طجمِ ؼٍم

74

ؾبظهبى اًتمبل
ذَى ايطاى
(هجبظ)

ايطاًيبى
75

76

(ّوىبض)

قطوت پيطايِ
ظيؿت لعٍيي

ًصيطي

هٌْسؼ حؿي
حؿيٌي هْسي
آثبز

هٌْسؼ ًبصط
وْي ًيب-
هٌْسؼ هْسي

(ّوىبض)

صفبئي

آظهبيكگبُ ترصصي ؾن قٌبؾي (هبيىَتَوؿيي ّب )

قيط ٍ لجٌيبت،گَقت ٍ پطٍتئيي ،ووپَت ٍ وٌؿطٍ ،
ًَقيسًي ،زم وطزًي ٍ آة هؼسًي ،ازٍيِ ٍ
چبقٌيّب ٍ ،آظهبيكگبُ ترصصي
ؾن قٌبؾي(آفالتَوؿيي ّبي  ٍ Gٍ Bفلعات
ؾٌگيي )

ثْطُ ثطزاضي
88/11/12

تْطاى –ثعضگطاُ قيد فضل ا...
ًَضي-تمبطغ ثعضگطاُ قْيس

88601501-30

ايطاى

ّوت –جٌت ثطج هيالز
ثْطُ ثطزاضي
88/12/5

ضفؿٌجبى-ويلَهتط  5جبزُ
ؾطچكوِ،جٌت فطٍزگبُ

-8222884-5
0391

ضفؿٌجبى

-0281
ثْطُ ثطزاضي
89/11/30

لعٍيي -خ زاًكگبُ،ضٍثطٍي

3687624

اؾتبًساضز،وَچِ
،31پالنٍ،2احس 12

لعٍيي

-0281
3689769

77

پػٍّكىسُ
گيبّبى زاضٍيي
جْبز
زاًكگبّي

ويلَهتط  55آظاز ضاُ تْطاى –
زوتط فطحٌبظ
ذليمي
ؾيگبضٍزي

(هجبظ)

78

اًؿتيتَ پبؾتَض
ايطاى

زوتط ؾيس ػلي
ًجَهي

(هجبظ)

79

قطوت
ذسهبتي
،آهَظقي ٍ
تحميمبتي
طيؽ ذبتن

هٌْسؼ فْيوِ
قْطوي

غالت ٍ حجَثبت  ،هيَُ ٍ ؾجعيجبتًَ ،قيسًي،زم
وطزًي ٍ آة هؼسًي ،هىول ّبي غصايي ،هَاز اٍليِ
غصايي،گيبّبى زاضٍيي ،ازٍيِ ٍ چبقٌي ّب ٍ آظهبيكگبُ

ثْطُ ثطزاضي
89/3/26

آظهبيكگبُ ترصصي ؾن قٌبؾي( هبيىَتَوؿيي ّب ٍ
فلعات ؾٌگيي)

وبٍـ-اًتْبي ثلَاض وبٍـ –
هجتوغ تحميمبتي جْبز

ترصصي ؾن قٌبؾي(ثبليوبًسُ ؾوَم) ،هيىطٍثيَلَغي،
اؾبًؽ ٍ فطآٍضزُ ّبي تطاضيرتِ

آظهبيكگبّْبي ّبضي ٍ آًفلَاًعا (وٌتطل پتبًؿي
ٍاوؿي يب ايوًََگلَثَليي ّبضي )

لعٍيي ،قْطن تحميمبتي

زاًكگبّي
ثْطُ ثطزاضي
89/3/26

تْطاى-خ پبؾتَض-پالن 69

-4764010
0261

ايطاى

4764021

66953311-20

تْطاى

66465132

ثْطُ ثطزاضي
89/5/3

ظاّساى -خ قْيس ثْكتي،
ثْكتي  ، 20هجتوغ هْطاى،
طجمِ زٍمٍ،احس11

-3254284
0541

ؾيؿتبى ٍ
ثلَچؿتبى

(ّوىبض)
قطوت زاًف
هحَض الجطظ
80

81

(ّوىبض)

گطٍُ صٌبيغ
گيتي پؿٌس

زوتط ػليطضب
هٌْسؼ اقطف

قيط ٍ لجٌيبت ،گَقت ٍ پطٍتئيي ،غالت ٍ حجَثبت،
قيطيٌي ٍ قىالت ،ووپَت ٍ وٌؿطٍ ،هيَُ ٍ
ؾجعيجبتًَ ،قيسًي،زم وطزًي ٍ آة هؼسًي ،ضٍغي
ٍ چطثي ،ازٍيِ ٍ چبقٌي ّب ٍ آظهبيكگبّْبي ترصصي

ثبثبيي

ضًگ،اؾبًؽ  ،ظطٍف ٍ ثؿتِ ثٌسي

لبؾوي-
حبج حؿيٌي

هٌْسؼ ػجبؼ
هَيس ظفطُ

(ّوىبض)

82

قطوت ؾٌجف
گؿتط صٌؼت
ؾپبّبى

هٌْسؼ
اثَالفضل ايعزي

آظهبيكگبُ ترصصي ظطٍف ٍ ثؿتِ ثٌسي (آظهًَْبي
فيعيىي ٍ هىبًيىي لَلِ ّبي پليوطي )

آظهبيكگبُ ترصصي ظطٍف ٍ ثؿتِ ثٌسي (آظهًَْبي
فيعيىي ٍ هىبًيىي لَلِ ّبي پليوطي )

ثْطُ ثطزاضي
89/4/23

ثْطُ ثطزاضي
89/4/23

83

(ّوىبض)

اصفْبى -تمبطغ قطيؼتي ٍ

-6282001
0311

ذبتن االًجيب  ،قوبضُ 83

6282010

اصفْبى-ثلَاض زاًكگبُ

-3872857
0311

تَحيس ،همبثل هؿجس

ثْطُ ثطزاضي
89/4/23

تحميمبتي اصفْبى،ؾبلي
قوبضُ 4

زوتط ػلي
هَلَي اضزوبًي

قيط ٍ لجٌيبت ،گَقت ٍ پطٍتئيي ،قيطيٌي ٍ
قىالت  ،هيَُ ٍ ؾجعيجبت ،ضٍغي ٍ چطثي

ثْطُ ثطزاضي
89/4/23

لعٍيي

گلٌبض

صٌؼتي ،قْطن ػلوي ٍ

(ّوىبض)
قطوت
آظهبپيوبى
ايؿبتيؽ

لعٍيي -خ ثلَاض هسضؼ،وَچِ

يعز-ثلَاض جوَْضي
اؾالهي،ثلَاض اؾتمالل ،ثؼس اظ
هيساى قْساي هحوَزآثبز

اصفْبى

اصفْبى

3871070

-5248543
0351

يعز

زوتط هؿؼَز

84

ازيت هطازي –

هطوعي لٌع
ثبفت

هٌْسؼ

(ّوىبض)

هحوسثبلط

گَقت ٍ پطٍتئيي (تكريص ٍ تفىيه ثبفت ّبي
غيط هجبظ ثططيك ّيؿتَپبتَلَغيه )

ثْطُ ثطزاضي
89/4/23

وطج -ثلَاض هطْطي ً ،طؾيسُ
ثِ ؾِ ضاُ ًجَت ،طجمِ فَلبًي
تبالض ػليٍ ،احس 4

-4449199
0261

وطج

گلچيي فط

85

تكريص
زاهپعقىي
ترصصي طيَض
هبز

ثْطُ ثطزاضي

زوتط ضضب
ططلي

گَقت ٍ پطٍتئيي

89/9/28

هكْس-ثعضگطاُ آؾيبيي -خ
ؾؼبزت(آظازي ً )91جف
ؾؼبزت7

-6573770-4
0511

هكْس

6573788

(ّوىبض)

86

87

88

89

زاًكىسُ
زاضٍؾبظي
زاًكگبُ ع ح
هكْس(هجبظ)
هطوع تحميمبت
ثيَتىٌَلَغي
زاًكگبُ ع ح
هكْس(هجبظ)
زاىقىسُ
زاضٍؾبظي
زاًكگبُ ع ح
قيطاظ(هجبظ)

هطوع تحميمبت
قيوي زاضٍيي
ٍ گيبّي
زاًكگبُ ع ح
قيطاظ(هجبظ)

90

زاًكىسُ
زاضٍؾبظي
زاًكگبُ ع ح
قْيس
ثْكتي(هجبظ)

91

زاًكىسُ
زاضٍؾبظي
زاًكگبُ ع ح

زوتط ثي ثي
صسيمِ فضلي
ثعاظ

ثْطُ ثطزاضي
آظهبيكبت فيعيىَقيويبيي ٍ هيىطٍثيَلَغي زاضٍ

89/8/1

زوتط
هحوسضضب
جؼفطي

ؾبهبًي

زوتط ضاهيي
هيطي

1365-91775

آظهبيكبت فيعيىَقيويبيي زاضٍ

آظهبيكبت فيعيىَقيويبيي ٍ هيىطٍثيَلَغي زاضٍ

آظهبيقبت فيعيىَقيويبيي ٍ هيىطٍثيَلَغي زاضٍ ٍ
گيبّبى زاضٍيي

هكْس

1365-91775

ثْطُ ثطزاضي

قيطاظ-صٌسٍق پؿتي

89/7/28

1583

ثْطُ ثطزاضي
89/7/28

قيطاظ-صٌسٍق پؿتي
71345-3388

هكْس

8823251

هكْس-صٌسٍق پؿتي

زوتط ؾليوبى
هحوسي

هكْس-صٌسٍق پؿتي

-8823255-66
0511

-2424128
0711

فبضؼ

2426070

-2303872
0711

فبضؼ

2332225

زوتط هحوس
ػطفبى ٍ زوتط
ثطيب قبُ

آظهبيكبت فيعيىَقيويبيي ٍ هيىطٍثيَلَغي زاضٍ
ٍ ضازيَفبضهبؾي

ثْطُ ثطزاضي
89/8/1

تْطاى-خ ٍليؼصط-پبييي تط اظ
چْبض ضاُ ًيبيف

حؿيٌي
ثْطُ ثطزاضي

زوتط حجت
صبزلي

آظهبيكبت فيعيىَقيويبيي زاضٍ

89/8/1

اصفْبى -خ ّعاض جطية-
زاًكگبُ ع ح اصفْبى-

29-88209625
88209620

0311-6688064
668001

قْيس
ثْكتي

اصفْبى

اصفْبى(هجبظ)

92

93

94

زاًكىسُ
زاضٍؾبظي
زاًكگبُ ع ح
تجطيع(هجبظ)
زاًكىسُ
زاضٍؾبظي
زاًكگبُ ع ح
وطهبى(هجبظ)
قطوت
آظهبيكگبّي
ٍاضـ

زاًكىسُ زاضٍؾبظي

ثْطُ ثطزاضي

زوتط پطٍيي
شاوطي هيالًي

زوتط هصطفي
پَضًبهساضي

هٌْسؼ فبطوِ
جبثطي

آظهبيكبت فيعيىَقيويبيي زاضٍ

آظهبيكبت فيعيىَقيويبيي زاضٍ

وٌتطل ويفي عؾل

تجطيع-خ زاًكگبُ زاًكىسُ
زاضٍؾبظي -صٌسٍق پؿتي

89/8/8

51664-14766

ثْطُ ثطزاضي

وطهبى -اثتساي ثعضگطاُ ّفت
ثبؽ

ثْطُ ثطزاضي

ذَاًؿبض -خ اهبم ذويٌي،ثبالتط
اظ ثبًه هلي،ؾبذتوبى
قمبيك،طجمِ اٍل

89/7/28

89/11/20

-3341315
0411

آشضثبيجبى
قطلي

3344798
-3205001-2
0341

وطهبى

3205003

0371-2225539

اصفْبى

(ّوىبض)
ٍيطٍهس ظاّساى
95

96

(ّوىبض)

قطوت زاًف
گؿتط آظهب
(ّوىبض)

97

ويفيت
ؾٌجف
ظاگطؼ

هٌْسؼ صغطي
ػلي صَفي-
هٌْسؼ ضاضيِ
ؾربٍتي
زوتط
احس للي ًػاز

هٌْسؼ هٌصَض
يعزاًيبى

قيط ٍ لجٌيبت ،گَقت ٍ پطٍتئيي ،غالت ٍ حجَثبت،
قيطيٌي ٍ قىالت ،ووپَت ٍ وٌؿطٍ ،هيَُ ٍ
ؼثعيجبتًَ ،قيسًي،زم وطزًي ٍ آة هؼسًي ،ضٍغي
ٍ چطثي ،ازٍيِ ٍ چبقٌي ّب

قيط ٍ لجٌيبت ،گَقت ٍ پطٍتئيي  ،غالت ٍ حجَثبت،
ووپَت ٍ وٌؿطًٍَ ،قيسًي،زم وطزًي ٍ آة هؼسًي

غالت (ضقتِ)ٍ حثَثبت ،قيطيٌي ٍ قىالت (ػؿل)
،ضٍغي ٍ چطثي (وطُ حيَاًي)

ثْطُ ثطزاضي
89/11/12

ثْطُ ثطزاضي
89/11/30

ثْطُ ثطزاضي
89/11/30

ظاّساى -خ قْيس ثْكتي،
قْيس ثْكتي ، 9پالن821

تةضيع -خ ضاُ آّي،خ
ذطيت،ضٍثطٍي وَي
اقىبى،جٌت وَچِ هسضؾِ
،پالن،1طجمِ 4

0541-3213625
0541-3228569

0411-4450232
0411-4470169

قْطوطز-خ پبؾساضاى

ؾيؿتبى ٍ
ثلَچؿتبى

آشضثبيجبى
قطلي

قْطوطز

(ّوىبض)
ػيؿي قىيت
98

99

(ّوىبض)

هٌْسؼ هطين
ػوبزي-
هٌْسؼ ػيؿي
قىيت

آثبى ويويبي
جٌَة

غالهحؿيي

(ّوىبض)

ػظيوي پَض

زوتط

ووپَت ٍ وٌؿطٍ  ،آظهبيكگبُ ؾن قٌبؾي(فلعات
ؾٌگيي)

قيط ٍ لجٌيبت ،گَقت ٍ پطٍتئيي ،غالت ٍ حجَثبت،
قيطيٌي ٍ قىالت ،ووپَت ٍ وٌؿطٍ ،هيَُ ٍ
ؾجعيجبتًَ ،قيسًي،زم وطزًي ٍ آة هؼسًي ،ازٍيِ
ٍ چبقٌي ّب،آضايكي ٍ ثْسا قتي ٍ آظهبيكگبُ
ترصصي هيىطٍثيَلَغي

ثْطُ ثطزاضي
89/11/30

ثْطُ ثطزاضي
89/12/7

هطٍزقت-خ اًمالة،وَچِ
قْيس وكبٍضظ،هجتوغ
آظهبيكگبّي آة ٍ ذبن
هطٍزقت
اَّاظ-گلؿتبى،پطزيؽ،ثلَاض
گلكي،ؾبذتوبى
گلكي،پالن16398

0728-2227415

0611-3749655
0611-3749654

فبضؼ

اَّاظ

زوتط آيسا

100

قطوت ثويي
ضّيبة گؿتط

حىبن-

(ّوىبض)

هٌْسؼ ػلي

چبٍقي

حؿي ظازُ

101

102

هطوع آهَظـ ٍ
پػٍّف
ثيوبضيْبي
پَؾت ٍ جصام
(هجبظ)

حؿي اؾسي
ظيسآثبزي
(ّوىبض)

103

هجتوغ
تحميمبتي-
تَليسي ظيؿت
فطآٍضز پبضؼ

105

ثْطُ ثطزاضي
89/12/7

اضٍهيِ-ثلَاض ٍالفجط ،1
خ فطٌّگ

3365148

اضٍهيِ

Fax:3377085

88972220-1
زوتط يحيي
زٍلتي

وبضايي ٍ ايوٌي فطآٍضزُ ّبي آضايكي ٍ ثْساقتي

ثْطُ ثطزاضي
90/2/11

تْطاى-خ طبلمبًيً،جف خ
قْيس ًبزضي ،قوبضُ 79

88960880

تْطاى

Fax:88963804
هٌْسؼ حؿي
اؾسي ظيسآثبزي
هٌْسؼ هْسيِظيسآثبزي ًػاز ٍ
هٌْسؼ ضحيوِ
ػجبؾلَ

هٌْسؼ احيبء
غبضٍضيبًي-زوتط
هؼصَهِ قطيفي
ويبؾطائي

(ّوىبض)

104

قيط ٍ لجٌيبت ،گَقت ٍ پطٍتئيي ،غالت ٍ حجَةات،
قيطيٌي ٍ قىالت ،ووپَت ٍ وٌؿطٍ ،هيَُ ٍ
ؾجعيجبتًَ ،قيسًي،زم وطزًي ٍ آة هؼسًي  ،ضٍغي
ٍ چطثي،ازٍيِ ٍ چبقٌي ّب

0441-3312189

قطوت پطزيؽ
تبح تَؼ
فطزٍؼ

هٌْسؼ ثْطام
حؿٌي

ًوًَِ آظهبي
پبؾبضگبز
ظاّساى

هٌْسؼ ظّطا
لْمبيي ٍ
هٌْسؼ اًيؽ
ظيٌلي

قيط ٍ لجٌيبت ٍ آظهبيكگبُ ترصصي ؾن قٌبؾي
(هبيىَتَوؿيٌْب)

قيط ٍ لجٌيبت ،گَقت ٍ پطٍتئيي ،غالت ٍ حجَثبت،
ًَقيسًي،زم وطزًي ٍ آة هؼسًي ،ضٍغي ٍ چطثي
،ازٍيِ ٍ چبقٌي ّب،قيط ذكه ٍآظهبيكگبّْبي

ثْطُ ثطزاضي
90/2/24

ثْطُ ثطزاضي
90/3/7

ؾيطجبى-هٌطمِ ٍيػُ

وطهبى

التصبزي ؾيطجبى-ثلَاض
پبضؼ،خ هَلَي،پالن3

ضقت-قْط صٌؼتي
ضقت،جٌت تبهيي اجتوبػي

گيالى

ترصصي هيىطٍثيَلَغي ٍ ؾن قٌبؾي

غالت ٍ حجَثبت،هيَُ ٍ ؾجعيجبت (ذكىجبض)
ًَقيسًي،زم وطزًي ٍ آة هؼسًي (چبي)
ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ
ضجَثبتٌ ،يفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ،
هيَُ ٍ وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة
هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي،هىول ّبي غؿايي،اؼٍيِ ٍ
زبٌٌي ّب  ،آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي ٍآقهبيٍگبّْبي
تػصصي هيىفٍثيَلَلي،ظفٍف ٍ ثىتِ ثٌؽي ،ون
ٌٌبوي ،ـًگ ،اوبًه

ثْطُ ثطزاضي

فطزٍؼ،اؾالهيِ،خ ؾيس

ذطاؾبى

90/4/5

جوبالسيي

جٌَثي

ثْطُ ثطزاضي

ظاّساى-خ

ؾيؿتبى ٍ

90/4/6

اهيطالوَهٌيي،11پالن2

ثلَچؿتبى

