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سديف

هـخصاذ

1

ويف خيثي

ًام صاحة ؿيء
فاطوِ للي هضلماًي -آصادُ تٌي اػذ -الِْ خاصٍوي -خاتش تالشي -هْذي خاؿائي -صّشا هشادي -ػداد هشادي -صّشُ فشحٌاوي -هحوذػلي
هحوذي -صويِ خٌاّي آصاد -غالهحؼيي فشصاد هْاخشي -صّشا ًظشي -ػاساًَسي -هشضيِ ّاللي -هديذ ػضيضياى – حؼي هحوذي -هحوذسضا
ؿؼثاًياى -ػليشضاسػسوي همذم -اًؼيِ صذسي -هيٌا هْشگاًيً -ذا اسدي خاًي -فاطوِ هافي -هديذتشغوذي -الٌاص آلاتيگي -ػيذضياء هَػَي-
ّذيِ ًصشزي -هحوذسضاواظوي -هْذيِ اػحاليً -شخي ٍسهماًي -ػظين وشاهر -هحوذياػيي حاج ّاؿوي -ػحش هـىيي هَ -اوشم ػليواًي-
همصَد ًاصشي -يىسا هْشخشٍس -حؼيي يَػفي صادُ فشد -هحؼي سضايي-هحذثِ لٌادّا -احؼاى احوذي – فاطوِ هيشگلَي تياذً -فيؼِ خاى
هيشصائي -فائضُ ػليواًي-ػؼادذ ّوسي -خذيدِ ػيذصادُ -اتشاّين زمي دٍػر -ػيذهحوذسػَل لاضي هيشػؼيذ -ػيذًَيذسفؼسي ًظاد-
هٌْاصهشيذي -ؿٌْاصهسيي -اهيشػلي هِ آتادي -هحثَتِ ػاالسي -هؼصَهِ لاضي هشادي -هشين سئيؼي -هشين دياًر -صّشا ػياح -هْـاد زىلَ-
هيشلاػن غويلَئي -فاطوِ حاخياى خشم -حاهذ ّذاير -هحوذطالثي فشاّاًي -فاطوِ ٍلذخاًي -خَسيا وٌذي -ػلطٌر اهاًي -آسصٍ صيٌالي-
ؿْشصادواظوي -اسدؿيش لَي -هؼؼَد صالحي -احوذ هَوَي -ػواًِ صفائي -فاطوِ هخثشي-حؼيي دّماًي -ػحش دسصهاى -احؼاى خثيشي-
ًيواهؼيٌياى -صّشُ حؼاهي -ػويِ ؿداع -آيذاحؼيي خَس -صّشا ػليوي -هحسشم هحوذتيگي -آسهاى سهضاًي-هحوذاتشاّيوي -حؼيي سػسوي-
هشين هيادلَ -لشتاًؼلي خْاًگيشي -ػَسًا طاّثاص -هحثَتِ ؿْثاصياى -فاطوِ ٍطي ؿٌاع -اؿشف ؿشيفي -فاطوِ سيحاًي -افـيي سضايي *
اهيشحؼيي سضاتخؾ -هشين ػاتذي -هحوذ غفشاى زىاهل -ػؼيذ واسگشً -گاس سضي -آسؽ ػلطاًي -وَسٍؽ سحواًي -فاطوِ غالهؼلياى -حؼيي

2

واسذ

حاخياى -هائذُ ًصيشي -ػداد حويذياى فش -اهيي ػضيضا -...هحوذ وشيوي -ػيذ الياع ّاؿوياى -احؼاى اػواػيل صادُ -هْـيذ فالح -فاطوِ

ؿٌاػائي

هَهٌي -خليل ًصيشي -ػلواى تاػوچي -صّشا حفادُ -دل آسام همذم -احؼاى وشيوي -اهيي اسؿادي -ؿىَفِ هٌصَسي -صيٌة صَفي -صيٌة
تالي صادُ -ػياهه گشخي -ؿيوا يضداًياى -سيحاًِ حاج هحوذي -هْذيِ خاؽ -هحوذسضا هحوذي -تٌْاص فازحي -هحوذحؼيي هذسػي *
صّشاػاداذ هيشؿفيؼي -يذا ...هالخَس -حؼيي ػظيوي ًظاد -هٌْاص ؿؼلِ ٍس -يذا ...ؿاّيٌي -تٌْاص ؿيشدل -خيام هَػي -سؿيذ داٍدي -اهيش لذيش-

گَاّيٌاهِ

3

واسذ ػَخر
واسذ خَدسٍ

احوذسضا لشتاًي -اهيش خاؿا اللْي -هْـاد هيشصايي -سضا خْاًي فشد -ػشفاى ًَستخؾ -ػياٍؽ هٌصف -هحؼي سصلي -ػيذػثاع زمَي -ػاسا
ػيفي -حاهذ تاصٍتٌذي -خـاياس خؼشٍآتادي -هحوذ ٍويلي -هحوذسضا يَػفي -هحوذ ًَسياًي -ػؼيذ ػلي هحوذي -اهيشحؼيي هصاحثِ-
داسيَؽ تْشاهي -ؿيوا ؿفيؼي ًؼة -فاطوِ صاتشي ًظاد -طاّشُ ؿوغ -ػثذالْادي خذهاٍي -ووال ػالىي -داٍد خليلي -هحوذسضا اػسثشق
خَس -ػلي تايضى -احوذ فشَّدي فش -سٍح ا ...اوثشي -اتَطالة ًدازي -هشخاى هؼافي -احوذ والّي -ػليشضا زيوَسي -صاتش زَحيذلَ -غالهشضا
ًؼور خَس -فشيذٍى ليصشي -هيثن لائوي -ػلي واهشاى – الذع اػالهي -ووال افٌذ -اػظن للؼِ ًَػي -خَسيا صادليَّ -هي لذسداى ايذلَ-
ػثذا ...تاتايي ًظاد -الذع ػاتذي -ػحش ػلوي ًيا -خَاد غالهي ًٍي -سضا هْشتاًي آرس -ػلي زشووي *
هحؼي فشج صادُ -ػثاع ؿفمي -ػؼيذُ خليلي -ػويشُ هام تاخيشي -هحوَد خَساػذ -ؿاّذ ؿشيفياى -هحؼي حاخي لشتاى -هَلَد ػاداذ حؼيٌي-
هحؼي هؼيشي -ايشج احوذي -خشيؼا رالًي -صيي الؼاتذيي ؿاطش -فشصيي ياٍسي همذم -ػؼيذ زاخيهً -غوِ ػلي تيه صادُ -هيالد ديَتٌذ -احؼاى
خوـيذي -ػثاع لائن هماهي -سػَل فميِ هؼيثي -ػثاع آلاخاًي -تٌْام وويداًي -هٌصَس ًياصي -يؼمَب ػثاػي -هحوذخَاد هالسهضاًي -صّشا
خثشئيلي -الْام خاللًَذ -صّشا هحوذي -هحوذ هشادي -هديذ حدسي -ؿْشاد اػواػيلي -صيٌة تيازي -هحذثِ ؿاَّاسٍلي -ػليشضا ػلي
هحوذي -تْشٍص ػذيلي -خذيدِ اػَدي -صّشا اتشاّين فىشگـر -ػيذهحؼي تشّاًي -ػلي لثادي -اهيش ػؼيذي -هحوذ فيصلي -هَػي سحين
صادگاى -ػليواى للي صادُ -هشين هيشهؼشب خشاػاًيً -ؼشيي لشتاًي -ػؼيذ آصفي -ػلي ؿْثاصي -هصطفي اسيِ ء -صّشا تحشواظوي -اهيشحؼيي
هالصادُ -هؼصَهِ هحوذًؼة ًظاد -فاطوِ فازحي ًيه -ػواًِ ػشله -ػلي وسال -الْام ػاداذ ػيذخَاد خَاّشي -فشؿاد استاتي -الْام تاتايي-
احوذ ػماتي -صسغام حاخي ًٍذ -فشؿسِ هْاخش -لذيش ٍالفي -صيٌر خَساتشاّين -فشيذ آصادي -ػيذهْذي سضَي -سليِ اتَالماػن -هحؼي غفاسي

ؿٌاػٌاهِ
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ٍ
واسذ هلي

فشد -فشّاد هلىي -صويِ تشق -هشزضي ؿوؼي صًذً -گاس ًؼوسياى -هحوذسضا اتشاّيوي -ػفر ػيذ آلاي -آٍاذ ايَتي -فاطوِ همذم -هصطفي
لٌثشي -صالح حيذسيً -صشذ اهيشياًي -حؼيي رٍالفماسي -فشيثا تيشلشاس -ػثاع غفاسيّ -ادي فسحي -ػؼيذ احوذي -هحوذ آق -سضا
صّيشياى -ػلي دٍػر ياسي -فشيذٍى حيذسي -ؿىَُ ػاداذ هيشصازشاتي -فاطوِ وَل آتادي -هٌْاص ػضيضهحوذي -هحوذ فيلي -هؼية
ّذاًٍذخاًي -فاطوِ ػثذي -حويذسضا ػليواًي -احوذ ايَب -هحوذ آديٌِ -ػثاع ؿيشي -هحوذصادق آلاوثيش -يًَغ وشهي -حويذُ فاضلي-
تـيش خاى تاتا -همصَد تياتاًيَّ -ؿٌگ واظوي -هحوذسضا ػاتشيّ -الل دسيغً -شگغ اتشاّين خاًي -هؼؼَد ؿشيفي فشد -صيٌة هظفشتيگي-
هشضيِ ػلي گل -ػلي اصغش اتشاّيوي -صادق حيذسي -ليال ؿاُ احوذي -حؼي هحوذي -ؿيشيي فشيذًٍي -هيثن سضائياى -ػلي ؿْثاصي خَس-
ػشٍس فشضي -هحؼي افشٍخسِ -هْؼا هحوَدي -هحوذسضا فذاؽ -وَسؽ خَسهٌذ -صّشا ػاؿَسي -سحواى لاػوي صادُ -خشٍيي گلؼساًي -ػلي
ؿىشي -هْذي ػيذػطاساى -هيالد حك تيي صيذ -هْذي صادلي -فشصاد ػاتذيٌي -هحوذ وشهي -هدسثي سػسوي -سضا وشيوي -هحوذهْذي
همذع -ػلي هؼشٍضي -طيال لوي صادُ -هحوذ ػضزي -حؼي لطيفي -ػىيٌِ ػلطاًي -آيليي حيذسي -هحوَد اًدن سٍص -اهيشحؼيي ٍاػظ -ػلي
هحوَدي صادُ -ػليشضا ػشتلَ -ػلي آلاخاًي -ػاسا ؿيخي خَس -ػؼيذ آب صيشگاى -سليِ سضايي -ػؼيذ ػالوي -هيثن ٍلي صادُ -داٍد هْدَس-
خْاًگيش افـاس *
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هلضٍهاذ
واسذ خذهر
گزسًاهِ

هَتايل – الثؼِ – ويف -وفؾ -ػيٌه – ػاػر – طال ٍ ًمشُ -وساب – چسش -اػىَزش -سٍفشؿي -ػشم -گلذاى زضئيٌي -في لح زاج -وساتياس -ؿاهدَ
ًداج خوؼِ -ػادل هـىي -اػواػيل وشيوي -هحوَد هظفشي -ػلي زْشاًي -احوذ هالگشدي -ػؼيذ تْادسي -هْذي اؿشالي *

دفسشچِ

ػليشضا خَسلشتاىً -ؼشيي ًاهذاسي -لشتاى هشادي -هدسثي دهيشچي -ػلي هْذي خَس -ػلي وَليًَذ -هْذي صفايي همذم -هحوذ واسگش دٌَّ-

خذهاذ

صّشُ ػثذالحؼيٌي -هْيي هٌماد -ػيذهحوذ ًاصشي -هحوذ ٍيؼوشادي -ػـشذ ػْشاتي -صّشا خْاًگيشي -الياع ًيىَتيي -احوذ حاخياى -ػثاع

دسهاًي

فماحسي -اهيش حاخي -اهيش ػثذي *

صاحثاى اؿياء ،اص ػاػر  7:30لغاير  16:30سٍصّاي ؿٌثِ الي خٌح ؿٌثِ تا زلفي  33900171 ٍ 33900172زواع گشفسِ ٍ تا دس دػر داؿسي اصل ؿٌاػٌاهِ يا
واسذ هلي ٍ ودي اص آى تِ ٍاحذ حشاػر (ػساد اؿياء خيذا ؿذُ هسشٍ ) دس هحَطِ تاالي ايؼسگاُ اهام خويٌي (سُ) ٍالغ دس خياتاى خيام ؿوالي ًشػيذُ تِ زماطغ
خياتاى اهام (سُ) ،سٍتشٍي ػاخسواى لذين سٍصًاهِ اطالػاذ ،داخل خاسن آزؾ ًـاًي هشاخؼِ ًوايٌذ .

