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 امضاء تاریخ وام ي وام خاوًادگی عىًان پست ساسماوی مسؤيل مزبًطٍ

خ
س

و
ٍ:  

  صمذ خالقی مذیز فىی داوشگاٌ  تعييه کىىذٌ يظایف
 

 

  دکتز محمًد عباسی معاين تًسعٍ مذیزیت ي مىابع  تایيذ کىىذٌ يظایف
 

 

 ياحذ تشکيالتمسؤيل 
مذیز تًسعٍ ساسمان ي مىابع اوساوی 

 داوشگاٌ
  محمذ شاکزی

 

 

 


