فْطسر اضياء خيسا ضسُ هسافطاى هسطٍ اظ زاضيد  95 /4 /1لغاير 95 /4 /31
ضزيف

هطرصاذ

1

ميف جيثي

ًام صاحة ضيء
خطيچْط زاضاب -سيس ػثاس طثاطثايي -هْسي قائسي -هطاذ تٌْام -ػلي غالهي -غالم ػلي ذاٍضي -ػلي حاجي ًٍس -فطضسِ
صاهٌي -گلي تياتاًي -ضاهيي حاج تاتايياى -هحوسهْسي ضٍظي طلة -ضْطظاز ػوطاى ظازُ -اهيط اهاهي ًجفي -هيالز ظاضع -ػاطفِ
خَضِ -امطم چٌگيعي -اهيي سٌرَاسسياى -ظّطا خيٌِ زٍظ -ساضا هحوسظازُ -ظّطا سلطاًي -اهيط تْثَزي -فاطوِ فطذي -الٌاظ
سٌگ سفيسي -جليل ضوسي-

سجاز هحوَزي -ػلي قسين -سيس حافظ خياهي -افساًِ سطتاظي -هْسي ضهضاًي -آضهاى زضٍيص-

خطيسا آقاضفيؼيً -سا فسَذ -ساضا ذَاجًَس -احوس صالح ًٍس -ػلي ذَاجَي -ليال ضضاًسة -سيس هحوس قَاهي -هحسي فطاّاًي-
آضش فطخ خي -فاطوِ هلحاى -آظيسا ظهاًياىً -اظًيي چاخاقاًي خَض -فطاًل صازق ظازُ -يؼقَب هظلَم حاهس -احوس مثيطي -ساهاى
تاقطي -يعزاى سياُ زيطي -هْسي فالحً -اّيس اهيطي -گل خطي آظاز -ػثاس يَسفي -ضٍيا اسفٌجاًي -تْاضُ حاجي ضحيوي -ساًاظ
ضًجيسُ خَض -آضظٍ هْطتاًي -هطين ايطجي -هحسي اتَالقاسن – جَاز قطتاًي -هحوس صازق ًثي ظازُ -طٌاظ طالة ظازُ -فائعُ
ضحيوي -فرطي هالئي -سويِ تطاظًسُ -آشض زَملي -ػلي ظًس -ػيسي ػطفاًي فطز -حسيي هَلَي -سيس هْسي تلياى -ػلي
حسَهي -تْاضُ الْاهي ًيا -سيس تاتل صوسي -جَاز فالح -امطم ظاضػي -فطظاز َّاسي *
اَّضا اٍ ...ضزي -ضػٌا ضضايي -حويسضضا حاجي آقا -اهيط حاجي ظازُ -هحسي سلحطَض -هحسثِ آب ًيني -احوسضضا ظًگي-

2

ماضذ
ضٌاسائي

آضهيي ػازلي -ػليطضا ايطي -هٌصَضُ مطَضي -هْسي مطيوي -ليال تاؽ ضيطيي -حسيي مطيوي -حثية ا ...ػثسا ...ظازُ -سحط
ػثسلي -تْاضُ تطازي -سواًِ سثعُ ماض -سيوا زاهٌيّ -ازي قاسوياى -هحوس جوالي -اتطاّين حسيي تط -هحوسػلي گٌجي -ساضا
ػطا خَض -هحوسضضا صالح -فاطوِ فطًَزياى -هحوستاقط فيطٍظمَّي -هليحِ سفالياى -ػعيع تازاٍض *
ليال فطٌگ ساظي -هْسي اضسطي -فاطوِ جلوثازاًي -هَسي حسيي خَض -ػليطضا آقايي -جوطيس آسياتي -هطجاى ذسطٍي -ػليطضا

گَاّيٌاهِ

3

تسضي -اتطاّين زيوَضي -خَضيا ذطقاًي -حسيي ضحيوي -هحوس ػطايي خَضٍ -حيس تاقطي -خيواى سَضي -سيس احوس هَسَياى-

ماضذ سَذر

سْطاب سلطاًي -افطيي اسالهي -فاطوِ حسيٌي -هْطظاز صالح ظازُ -اتَالفضل ػليوطزاًي -هجيس غالهؼلي -ماسسطٍ قازضي-

ماضذ ذَزضٍ

حويسضضا ضسسوي -سيس فطضاز هَسَي -حجر طاّطي -اصغط هحوسي -هْسي ضسَلي -سري هحوس ترسياضي -هحوسضضا ضيد
هَسي -هطين احوسي -هحثر ذساتٌسُ لَ -هْسي هَهٌي -ػلي اتطاّيوي -اتَالفضل مطزي -هحوسضضا جليلي -هْساب سازاذ
غطٍي -هٌيطُ افطاي *
هطين سازاذ آل طِ -زاٍز فْيوي -اهيط خطزاذر چي -سلواى آزيٌِ ًٍسٍ -الِ هلني -ترطٌسُ فطچ خَض -هحوسضضا ضحيوي-
هطزضي ذساضٌاس -ػلي ضطيؼر يعزي -آضهيي هلنَزي -ػلي اصغط طالة ظازُ -فطضيس ذثاظ ظازُ -حسي هحوَزي -ضْطام حاجي
ػلي امثطي -فطّاز هحوسي -حويس زُ زسر -فطحٌاظ صازقي -ػثسالطحوي سَاضي -فطيثا فْين ظازُ -هؼصَهِ قوصطي -خَيا تي
اهاى -ظّطا تٌي اسسي -فْيوِ تاقطي -ػلي هطزاى -الْام زَملي -سويطا ظيٌسي -هثيٌا اصغطي -مطضوِ هلني -سيس طِ طثاطثايي-
اهيطهحوس ضْثاظي -حسيي اًصاضي -فطخ لقا ضاُ خيواي ضاز -فطاهطظ فضليً -طيواى هقصَزي -صياز ذليلي -آضظٍ غالهي -ضضا
فطذي -هحوسػالن آلثا -هحوس خيطاى -هطجاى زضزاًياى -هحسي زويوي -ذساترص ضاّسي -ػلي اتطاّيوي -صاتط حفيظي -سؼيس

ضٌاسٌاهِ

4

ٍ
ماضذ هلي

تْطاهي -ضجاع ضسسوي -خسضام غالهي -حسيي احوسي -آظازُ ّژتطي ظازُ -سيس هحوس ػلَي -هجيس اسسي -ضْاب حقيقي -ظّطا
ًيل سيطذ -ػليطضا قٌثطي -سؼيس حسٌي -هحوَز سؼيسي -هحوَز تينساش -اتَالفضل مَظُ گط -ضيحاًِ ضحوسي -هحوس
طْواسثي -هْياض جوطيسي -هحسي سياٍضي -ػليطضا ٍلي ذاًي -هحوسػلي ّازيلَ -غالهطضا صازقي -حثية افضلي -تيسا تْعازي
فط -ػليطضا ظاضع -حويطا قاسويً -يلَفط تْاهيي -گَطال آزيٌِ ًٍس -فاطوِ قثلِ ء -اسواػيل يعزاى خَض -امطم ضحواًي -هحسي
ػعيعذاًي -ػلي امثط فطذي -هْسي ضوس آتازي -ظّطُ ػلي ظازُ -فَظيِ َّضٌگي -ػليطضا ًَزّي -سنيٌِ فيضي -هحوس هؼيي
اهيٌي -جوال ذساهطازي -سطٍش اهاى الْيً -سطيي يَسفي -هحوس صؼَزي -فطٌّگ خطچيي سفلي -هطين هحوسياى -ضٍح ا...
خايساضًَ -ضالسيي حسي تنط -جوطيس امثطي -ضْيي ًظطي -ضوسي هْطتاًي -هحوس اسحاقي -خطيَش ضازهٌس -اهيطهحوس فاضؽ-
اهيطضضا افطاض -ػليطضا صوسي -جَاز مطيوي -صسيقِ فطاّاًي -ام الثٌيي ازية -اهيي قلي خَض -هحوسضضا جؼفطي -خاضسا اسالهي
امثطً -يلَفط مياضسسوي -هيالز جسي -اتَالفضل ضٍضي زيطُ *

5
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7

هلعٍهاذ
ماضذ ذسهر
گصضًاهِ

هَتايل – الثسِ – ميف -مفص -ػيٌل – ساػر – طال ٍ ًقطُ -مساب – زثلر -ظطٍف -لح زاج -اسثاب تاظي -ضازيَ -زٍش حوام-
ٌّسسفطيّ -سفَى -لَاظم آضايص -اجاق فيسيلِ اي -ػصا -ماهدَزط -فيلسط آب *
حسي تْعاز -خژهاى ػثاسي -ساالض ضوسايي -حسي ضحواى خَض -قسضذ ضضيسي -ماظن ضؼثاًي ػعيعي -اسواػيل هاهطا *

زفسطچِ

طَتي فالح -ضقيِ حوعُ -حسي زضسسي -مثطي ذطسٌسي -مطين تاجالًي -ضحور قيصطي -ػفر ضضايي -حويسضضا هْسي خَض-

ذسهاذ

حسيي گل ػليعازُ -ضْطٍظ ضناضي -فاطوِ مطزًَُ سي -سيس جَاز هَسَي -سيسُ طاّطُ هَسَي -اػظن هحوس يَسف قعٍيٌي-

زضهاًي

حويسضضا ّطازي -گسا صفطذَاُ -هؼصَهِ ػسگطي -اضطف ٍفايي *

صاحثاى اضياء ،اظ ساػر  7:30لغاير  16:30ضٍظّاي ضٌثِ الي خٌج ضٌثِ تا زلفي  33900171 ٍ 33900172زواس گطفسِ ٍ تا زض زسر زاضسي
اصل ضٌاسٌاهِ يا ماضذ هلي ٍ مدي اظ آى تِ ٍاحس حطاسر (سساز اضياء خيسا ضسُ هسطٍ ) زض هحَطِ تاالي ايسسگاُ اهام ذويٌي (ضُ) ٍاقغ زض
ذياتاى ذيام ضوالي ًطسيسُ تِ زقاطغ ذياتاى اهام (ضُ) ،ضٍتطٍي ساذسواى قسين ضٍظًاهِ اطالػاذ ،زاذل خاضك آزص ًطاًي هطاجؼِ ًوايٌس .

