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خذٔات تغزیٝ ای ٚ وٙتشَ ٔٛاد خٛسد٘ی،آؿأیذ٘ی،آسایـی ٚ  ؿشوت اصالح ٚ تٟثٛد ؿیٜٛ ص٘ذٌی ٍٕٞاٖ ػالٔت ایشا٘یاٖ 14

 تٟذاؿتی

 13/11/1433 اصفٟاٖ

 11/32/1431 اصفٟاٖ تشق ٚ تأػیؼات ؿشوت آریٗ استثاعات ػپاٞاٖ 15
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 خذٔات سٚا٘ـٙاػی، ٚ سفتاسی ػّْٛ ٔأائی، ٚ پشػتاسی خذٔات سٚیاٖ تٝ ٔٛػؼٝ 23
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 39/32/1431 تٟشاٖ اداسی ٔذیشیت ٚ تش٘أٝ سیضی وـٛسؿشوت تؼاٚ٘ی تٛصیؼی ػاصٔاٖ  59

 39/32/1431 تٟشاٖ ساٜ ٚ ػاختٕاٖ ٚ ٔؼٕاسی–ػٕشاٖ  ؿشوت ٔؼٕاسی ٘مؾ پاسػیٗ ٞٛس 63

 11/32/1431 تٟاسٖ صتاٖ اٍّ٘یؼی ٔٛػؼٝ فشٍٞٙی ٞٙشی ػفیش فشًٞٙ ٚ ٞٙش 61

 39/32/1431 تٟشاٖ ٔاِی ؿشوت ػیٙا ستاط 62

 11/32/1431 تٟشاٖ ٔاِی –اداسی  ٚػتا ؿشوت تٛاٖ آفشیٗ 63
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