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 ریاست محترم سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان قم

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایالم

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان بوشهر

 سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنانریاست محترم 

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیالن

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان

 معدن و تجارت استان کرمان ریاست محترم سازمان صنعت

 ریاست محترم سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

 ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن تجارت آذربایجان شرقی

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان

 تجارت استان گلستانریاست محترم سازمان صنعت معدن و 

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان

 ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان

 سرپرست محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت استان زنجان

 معدن و تجارت استان خوزستانریاست محترم سازمان صنعت 

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان شمالی

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن وتجارت استان چهار محال و بختیاری

 ریاست محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اردبیل

 ست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربیریا

 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران
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 ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان کهکیلویه و بویر احمد

 سرپرست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه

 جارت استان کردستانریاست محترم سازمان صنعت معدن و ت

 موضوع:  اعالم نظر درخصوص صدور جواز تاسیس

 ؛با سالم و احترام

هرر مسرررر رسازسعرر رر زسدررخررستسدررساعرر سر ا  رری زسا رردادساا ررده مسشسییرردسش  یرر ا سپ  ررر سپیرر اساعرر            

 رر فسب اد ررده ساسسدرساجرر امسردرر دسنر نسزسس ضررسدسبیرر مس ور ساس رر رسارعر ندسهرر مسعرر    سسرحساع میرر رسررر درس ر   

نیر رمسسرحسر رسرسجداه نرحسسGMPاسا ردادسبیر ه مسشسییردمسسر سر  در ساعرس سش عری س ه مسغی   ار،سعردارسجرساراع    

صدددور ارسارار سر ضرس سنرداردساسسر امسانای ر زسارسادا ر ساس اترر دسش  یر ا سپ  ررر س رحسسر سعر ر سج ر رحسارشضر  سدارد،س

   د. د د سر سساخت از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکیبرداری پس از صدور پروانه پروانه بهره

هر مسهی مسارسشر سیسژمپ د مسان خ دم،سرط ی حسس رار،سس  هه مسالر سدررخستسشسجیحر ددسار   زساع سدع سرسب ر دیدسشسعیحسسس  

سسسدزسع ر  رسشمایقساسشسع حس)   یر ا سپ  رر سا ر  سهر ددساس(سب   ،سسحسر ا  ی زسش عی ساا ده مسشسییردسشR&Dرارساسدارا

 نظی سس یسزسنتضر ،ساعر   سنتضر ،سپری سریرر ،سDاسسCهاچ ینسس سشسجحسسحس و عی ساساهای سش  ی ا سپ  ر سس س  سسرط س

ICDس،سردوکسارر زسپ د شسرمخس سن  د سشسعطسر ا  سدرر ن ساس  رس ازس  بح ارساسشسجرحسسرحسشسعر حسع   سسر رامسدرسارر زا...

س مسرن س  سس سرمخس سرش سحسر رج سیم ظسه دد.هع درا ساسر د 

س

س

س

س

 رونوشت:

ج  ساع می رساسدع سرسالر سسحس  حسس-ر  انینسرم   سغ اساسداراسدانشگ هس تس سپ  ر ساسردر  سس دا   سدرر ن سع اع س شسر -

سبسقساس د سارع  سرر شض  ساساع   ر  سر شضط


