پیوست شماره 4
((بسمه تعبلي))

ضمبره:

گشارش ممیشی آسمبيطگبه كنتزل غذا و دارو معبونت غذا و داروی .......................................

تبريخ:

نبم كبرخبنه :

نبم مسئول فني حبضز :

تبريخ ببسديذ :

نطبني و تلفن :

نبم محصوالت تولیذی :

علت ببسديذ :

آرايطي –بهذاضتي(ضوينذه هب)
لیست تجهیشات ,لواسم و مواد مورد نیبس بخص ضیمیبيي
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لیست تجهیشات ,لواسم و مواد مورد نیبس بخص میکزوبي

