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96/10/18حاضیِ ضْزذزم زرُ  
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ًصة تزًاهِ غذایی ارسالی ٍاحس تغذیِ ٍ پرت غذا  
طثك تزًاهِ ارسالی
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صَرت جلسِ
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آهَسش تغذیِ سالن زر وَزواى ٍ ًَجَاًاى جْت هزتیاى پیص زتستاًی ٍ هزتیاى هْسوَزن
96/10/27 











آهَسش تیواریْای ضایغ زر وَزواى جْت 

هزتیاى هْاز وَزن

96/11/18 

جْت پیطگیزی اس تیواری ٍ تِ هزاتة پیطگیزی اس سَء تغذیِ ٍ ون ٍسًی زر وَزواى



تیواریْای ضایغ زر وَزواى 



لیست حاضزیي زر والس
تیواریْای ضایغ زر وَزواى 



السس همسم: تْیِ ٍ تٌظین

تاضیس سزتلٌسٍ   هَثزٍ  هَفك


