تبادل هیئت ها(: )0931_0931

 .1سفش استبوذاس استبن گلستبن بٍ َمشاٌ َيبت تجبسي بٍ قضاقستبن دس آرس مبٌ 1390
 .2سفش جىبة آقبي صبلحي يصيش يقت امًس خبسجٍ ي َيبت َمشاٌ بٍ آستبوٍ دس تيشمبٌ  1391جُت بشگضاسي دياصدَميه
اجالس كميسيًن مشتشك دي كشًس
 .3سفش َيبت پبسلمبوي جمًُسي قضاقستبن بٍ تُشان آببن مبٌ 92
 .4سفش جىبة آقبي افخمي معبين محتشم يصيش ي سئيس كل سبصمبن بٍ قضاقستبن دس دي مبٌ 1392
 .5سفش يصيش محتشم امًس اقتصبدي ي داسائي بٍ قضاقستبن دس دي مبٌ 1392
 .6سفش استبوذاس استبن مىگستبئً بٍ استبن گلستبن دس بُمه مبٌ 1392
 .7سفش معبين يصيش صىببع ي فىبيسيُبي وًيه قضاقستبن بٍ َمشاٌ يك َيبت تجبسي بٍ تُشان دس اسديبُشت مبٌ 1393
 .8سفش معبين وخست يصيش ي يصيش صىبيع ي فىبيسي َبي وًيه قضاقستبن بٍ َمشاٌ َيأت تجبسي بٍ تُشان دس خشدادمبٌ
1393
 .9سفش َيأت ببوك سفبٌ بٍ قضاقستبن دس تيش مبٌ 1393
 .10سفش آقبي كشببسيبن معبين محتشم يصيش ي سئيس سبصمبن ايميذسي ي َيأت َمشاٌ بٍ قضاقستبن دس مشدادمبٌ 1393
 .11سفش سيبست محتشم جمًُسي اسالمي ايشان ي جىبة آقبي وعمت صادٌ ،يصيش محتشم صىعت ،معذن ي تجبست دس معيت
ايشبن ي َيأت َمشاٌ بٍ آستبوٍ دس شُشيًسمبٌ 1393
 .12سفش سئيس آطاوس سشمبيٍ گزاسي قضاقستبن ) (Kaznexبٍ َمشاٌ َيأت تجبسي بٍ تُشان دس مُشمبٌ 1393
 .13سفش يصيش محتشم كشبيسصي جمًُسي اسالمي ايشان بشاي ششكت دس اجالس شبوگُبي
 .14سفش جىبة آقبي سيحبوي ،سيبست محتشم جمًُسي اسالمي ايشان بٍ قضاقستبن دس شُشيًس 1393
 .15يصيش محتشم صىعت ،معذن ي تجبست ج.ا.ايشان ي يصيش سشمبيٍ گزاسي ي تًسعٍ اقتصبدي قضاقستبن دس تبسيخ
 1393/6/18امضبء شذ.
 .16سفش جىبة آقبي دكتش ظشيف ،يصيش محتشم امًس خبسجٍ جمًُسي اسالمي ايشان دس فشيسديه مبٌ  1394بٍ آستبوٍ
 .17سفش معبين محتشم استبوذاس مبوگستبئً ي َيأت َمشاٌ ( 25وفش) بٍ تُشان اسديبُشت مبٌ 1394
 .18سفش َيأت ببوکي اص ببوك ملي قضاقستبن بٍ تُشان ي مزاكشٌ بب ببوك مشكضي جمًُسي اسالمي ايشان
 .19سفش استبوذاس استبن مبصوذسان ي َيبت تجبسي بٍ قضاقستبن دس مشداد مبٌ 1394
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 .20سفش معبين استبوذاس مىگستبئً ي َيبت َمشاٌ بٍ استبن مبصوذسان دس مشداد مبٌ 1394
 .21سفش جىبة آقبي حجتي يصيش محتشم جُبد كشبيسصي بٍ كشًس قضاقستبن دس مُش مبٌ 1394
 .22سفش معبين ايل يصيش امًس خبسجٍ قضاقستبن بٍ ايشان دس آببن مبٌ 1394
 .23سفش جىبة آقبي آست ايسيکشف يصيش تًسعٍ ي سشمبيٍ گزاسي قضاقستبن ي َيبت َمشاٌ بٍ تُشان بُمه 94
 .24سفش جىبة آقبي وظشببيف  ،سئيس جمًُس قضاقستبن ي َيبت َمشاٌ بٍ تُشان دس فشيسديه مبٌ سبل 1395
 .25سفش جىبة آقبي ظشيف يصيش امًس خبسجٍ جُت ششكت دس اجالس دسيبي خضس بٍ آستبوٍ دس تيش مبٌ 1395
 .26سفش استبوذاس قضاقستبن غشبي بٍ َمشاٌ  21وفش َيئت تجبسي بٍ تُشان ي استبن البشص
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