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 هؼزفی ضزکت:

ضزکت فٌی هٌْذسی هیشاى کبراى ًَیي دارای تبییذ صالحیت اس سبسهبى هلی استبًذارد ایزاى ٍ ادارُ 

سهیٌِ فؼبلیت خَد را آغبس ًوَدُ ٍ در  6831اس سبل  Ma/802کل استبًذارد هبسًذراى ثِ ضوبرُ 

 دٍرُ آهَسضی خذهبت اًجبم ، کیفیت کٌتزل ّبی سیستن اًذاسی راُ ٍ تؼویز ، فزٍش ، تجْیشات

 صٌبیغ در...  ٍ  ضیویبیی ، اثؼبد ، حجن ، جزم ، خالء ، فطبر ، دهب ّبی کویت در کبلیجزاسیَى ّبی

 ثِ کِفؼبلیت داضتِ  اصفْبى ٍ سوٌبى ، گلستبى ، هبسًذراى استبًْبی در هستوز ثطَر هختلف

 . گزدد هی اضبرُ هزاکش ایي اس ثؼضی ثِ اختصبر

 هزاکش دٍلتی: ثؼضی اس 

 ادارُ کل استبًذارد هبسًذراى 

 ادارُ استبًذارد ًَضْز

 ادارُ ًظبرت ثز غذا ٍ دارٍ

 داًطگبُ ػلَم پشضکی هبسًذراى

 هٌطقِ ضوبل –هزکش پخص فزآٍردُ ّبی ًفتی ایزاى 

 آسهبیطگبُ هکبًیک خبک هبسًذراى

 ادارُ غلِ ٍ خذهبت ثبسرگبًی هبسًذراى ٍ گلستبى

 ضْزداری سبری آسهبیطگبُ فٌی هکبًیک خبک

 سبسهبى ػوزاى ضْزداری سبری ٍ آهل

 ًیزٍگبُ سذ ضْیذ رجبیی سبری

 اًجبر ٍ تبسیسبت گبس هبیغ ضْیذ تٌذگَیبى

 هٌطقِ ضوبل –خطَط لَلِ ٍ هخبثزات ًفت ایزاى 

 هزکش سَختگیزی َّاپیوبیی سبری

 هزکش پخص فزآٍردُ ّبی ًفتی استبى سوٌبى ) سوٌبى ، داهغبى ، ضبّزٍد (

 تجْیشات هذارس ایزاى

 کبرخبًِ سیوبى هبسًذراى

 کبرخبًِ سیوبى کیبسز

 آسهبیطگبُ تصفیِ خبًِ ثبثل ، سلوبًطْز



 

 ًکب چَة 

 هزاکش درهبًی ٍ پشضکی :ثؼضی اس 

 ثیوبرستبى اهبم خویٌی سبری

 ثیوبرستبى اهیذی ثْطْز

 ثیبرستبى ضفب سبری

 ثیوبرستبى ًیوِ ضؼجبى سبری

 ضْزیَر آهل 61ثیوبرستبى 

 ثیوبرستبى حضزت سیٌت ثبثلسز

 ثیوبرستبى اهبم خویٌی آهل

 ثیوبرستبى ضْذای هحوَد آثبد

 ثیوبرستبى ثبهي االئوِ گلَگبُ 

 گلَگبُ -هحوَد آثبد  –ًَضْز  –ًکب   -هزکش ثْذاضت سبری 

 ثیوبرستبى سارع سبری

 آسهبیطگبُ پشضکی فجز

  آسهبیطگبُ پشضکی پبرس

 پشضکی ضْزیبرآسهبیطگبُ 

 آسهبیطگبُ پشضکی راسی

 آسهبیطگبُ پشضکی دی

 آتیِ پشضکیآسهبیطگبُ 

 آسهبیطگبُ پشضکی هبسًذراى

 آسهبیطگبُ صًتیک هیالد

 درهبًگبُ اًصبر سبری

 بدرهبًگبُ فزٌّگیبً

 ًَیي صًتیک سبری

 هزاکش دٍلتی ٍ صٌؼتی :ثؼضی اس 

 فَالد طجزستبى 

 فَالد الجزس ایزاًیبى

 فَالد صٌؼت پذیذُ خشر

 فَالد ثْوي 



 

 آریي سیٌب

 چست سبس

 سغبل سٌگ الجزس هزکشی 

 کبضبى (  –) استبى اصفْبى  فزش سپبس ًَر آراى ٍ ثیذ گل

 فزش سبٍیي 

 سبٍیي تبة

 لَلِ ٍ اتصبالت ٍحیذ ٍ حویذ

 پلی اتیلي صذف ریش سبری

 صٌبیغ رًگیٌِ ٍ کبتبلیست پبرس

 کبسپیي لَلِ طجزستبى

 رٍئیي سطح طجزستبى

 آجز ٍ سفبل کلت

 کبسپیي پَضص پبرس

 سین ٍ کبثل هبسًذراى 

 سین ٍ کبثل ثزق طجزستبى

 سین ٍ کبثل ّبدی ثزق طجزستبى

 ًوب چَة آهل

 صٌبیغ چَثی ثْبر ًبرًج

 ثْوي 22ًئَپبى 

 هزاکش لجٌی ٍ صٌبیغ غذایی:ثؼضی اس 

 فزآٍردُ ّبی لجٌی کبلِ آهل

 لجٌی دٍضِ آهل ) ّزاس (فزآٍردُ ّبی 

 فزآٍردُ ّبی لجٌی صبلح

 فزآٍردُ ّبی لجٌی پبکسبر

 فزآٍردُ ّبی لجٌی دام دٍضبى آالضت

 فزآٍردُ ّبی لجٌی ثْبرستبى

 فزآٍردُ ّبی لجٌی افطبى ضیز ضوبل

 فزآٍردُ ّبی لجٌی گال آهل

 فزآٍردُ ّبی لجٌی اللِ



 

 فزآٍردُ ّبی لجٌی هبسًذ ضیز سبری

 فزآٍردُ ّبی لجٌی دٍضب 

 فزآٍردُ ّبی لجٌی ّکلٌذ پبرس

 فزآٍردُ ّبی لجٌی دٍکب

 ًسین صجبح هبسًذ

 فزآٍردُ ّبی گَضتی کبلِ آهل

 فزآٍردُ ّبی گَضتی پبک ضبّزٍد

 فزآٍردُ ّبی گَضتی ًَص

 فزآٍردُ ّبی گَضتی ٍرکب

 فزآٍردُ ّبی گَضتی راهسز

 فزآٍردُ ّبی گَضتی ارٍئی

 ّبی گَضتی ثزیبى گَضتفزآٍردُ 

 غشال پزٍتئیي

  22ّوجزگز 

 صٌبیغ غذایی کَچیي

 صٌبیغ ثستِ ثٌذی جوغ

 صٌبیغ غذایی ایزاى ) ًَضبثِ سبسی افزا (

 صٌبیغ غذایی افطزُ

 صٌبیغ غذایی راهسز

 صٌبیغ غذایی داًی ضبد

 کطت ٍ صٌؼت ضوبل

 صٌبیغ غذایی ثبثل آة

 ًَضیي صٌؼت گلستبى

 سبریخَش ًَش 

 هزثب پشاى آهل

 آسیبة طالیی ) دلَسِ (

 رس طالیی ) ایبم (

 آثوؼذًی تَلیپ

 چطوِ ًَضبى الجزس



 

 آریي طؼن خشر

 آرد دستبس سبری

 آرد هَهٌی )سَرک(

 آرد طلَع فجز

 آرد سزچطوِ ضبّزٍد

 آرد ثٌفطِ ثْطْز

 آرد ضزیف گبلیکص

 آرد ضوس

 گٌذم طالیی
 


