فْشػت اؿياء پيذا ؿذُ هؼافشاى هتشٍ اص تاسيخ  95 /5 /1لغايت 95 /5 /31
سديف

هـخصات

1

كيف خيثي

ًام صاحة ؿيء
ايواى اهيذي ساد -حؼيي هلکي -هديذ تْادسي -تْثَد صادقياى ًظاد -هحوذ اهيٌياى -ػيوا اػوعيلي -هدتثي ًَسٍصي -ام كلثَم سيحاًي -فشؿيِ
خٌکَک -ػعيذ خذاٍسدي -ػعيذ سًدثشكْيً -اّيذ فاضلي -احؼاى پؼٌذياى -تْشٍص قاػن صادُ -صيٌة عليضادُ -هحوذ يَػفًَذ -هَػي صفشي
ًظاد -داسيَؽ ًقَي -يذا ...كـاٍسص صادُ -هيتشا اهاًي -احوذ سحيوي -حشهت هحوذخعفشي -هحوذ ايٌاًلَ -علي خاًي -عليشضا هيشصايي-
پظهاى پَسؿثاًي -ػيذهحوذهْذي حؼيٌي -فاطوِ ًدفي -علي خشهٌي -هْذي اػحقي -فشؿتِ هْذٍي -اػواعيل تيات -سقيِ هيشصايي -فاطوِ
اػذي -فاطوِ هاػَسيٍ -حيذ اهيشي -هحؼي هالويش -اًؼي هخثشي -ايواى هيشحؼيٌي -صيٌة احوذي فش -صّشا عاتذي -علي كاٍياى -هْؼا
خلخالي -سحين آديٌِ ًٍذ -ثويي قاػن صادُ -هشين ؿاهلَ -علي كاظوي فش -فضل ا ...سئيؼياى -صّشا رتيحي -پگاُ يَػفي -هعصَهِ ؿاُ
هحوذي -هٌَچْش اعتصاهي -ػواًِ سٌّوَى -ػويِ صهاًي -اهيذ دٍلتخَاُ -حويذسضا تياًي -هْشكام سٍػتايي -تْاسُ دػتاس -هدتثي پَسخاتَى-
سضا هَػَي -فشصاًِ كاصساًي -هيالد سحوتي -صاتش هـْذي هشاد -عليشضا سحيوي ًؼة -صّشا افضلياى -فاطوِ اصالحيٍ -خيِْ گلـٌي -هْذيغ
هحوذي -پشيؼا اتشاّيوي -هْؼا ؿوغ -هشين سٍػتايي -عاسفِ ّذاًٍذ خاًيً -ؼشيي ؿْثاصي -اقذع سػَلي -فاطوِ َّدؿاّي -سهضاى
اسٍاحي -هحؼي سخثي حاخي آتاد -هشين دسصيً -عيوا خٌتي فش -پشٍيض علي هحوذي -آًاّيتا خاٍيذ كيا -پشٍيي عثاع صادُ -صوذ پَسٍطي-
عثذا ...الثَغثيـي -خَاد اسػالى پَس -علي اهيشي -سضا هيشصايي -هْذيِ رٍالفقاسپَس -فاطوِ خَاّشي *

2

كاست
ؿٌاػائي

هْذي تاقشي -كياًَؽ خليلي -حذيث هشادياىً -کيؼا صوذي -هحوذ هـايخي ساد -ػيذداٍد سضَي -علي حاخي خالَيي -عؼل كياسػتوي-
فاطوِ اػتادّاؿن -آصادُ احوذي -خعفش پٌاّي -هٌْاص تَكلي -اتَالحؼي صذسي -هْـيذ قلعِ اػذي -اكثش سحواًي -ػاسا ظْيشي -هْشاى
هقصَدي -حؼي پشٍاًِ -هيالد خاؿعي -ايلياد كَُ ًَسد -هيالد سحوتي -هصطفي حؼٌي -هحوذ اخگش -احؼاى ًَسٍصي -علي هحوذًظاد *
فضل ا ...هيشصا ّذايتي -احوذ سضالش -هصطفي خَؿخَي -ؿْشام حصين خاًي -ػعيذ خذاٍسدي -خَاخِ افضلي -اهيشسضا اهيشخوـيذي-

3

گَاّيٌاهِ

كاهشاى يَػفي -اكثش عضيضي -عـشت هذدي -اكثش هحوذيً -اديِ تاج سػتوي -حؼي خاللي -ػْيال الْي -عليشضا قلي ًيا -ػداد اػپشتيپ-

كاست ػَخت

حدت ا ...يَػف صادُ -آسهاى سػَل ًَدُ -سػَل قاػوي -غفَس اػالهي -ػيذهْذي سػَليٍ -حيذ سيؾ ػفيذ -سضا كـاًي -خَاد ػاساًي-

كاست خَدسٍ

هحوَد حويذي -هيالد خاؿعي -هْشاى سٍؿِ -هحوذهْذي هـحؼي -هحوذصادق خليلياى -احوذ احوذي -كيَاى اليکايي -احوذ خليفِ -فشيذٍى
كلٌذسصاًي -طيال ايلذسهي -هيٌا كـت پَس -علي آَّى -عليشضا آتادي -اصغش ًظشي -پَيا ًيکثخت -حويذ سضاپَسً -شگغ فخاسي -علي تياتي-
هصطفي ًگْذاس -عثذا ...طالة -خوـيذ سخثي *
هحوذهْذي فشيذصادُ -صّشا اػذياى -ػيذ پظهاى تاتايي -عليشضا كشيوي -هْذي ؿشيفي -ام الثٌيي ادسيؼي -ػعيذ حؼيٌي -هحوذسضا خاًثاسي-
هحوذ خَّشي -احوذ كاظوي -آسؽ تاج ديٌي -ليال صيٌلي -طيثِ اػذي -حاًيِ صفايي -آصف دسخـيذُ -ػيذ هحوَد تقَي -هديذ صاتًَاتي-
طاّشُ ّاؿن خاًي -ؿْشتاًَ ػاعي -فاطوِ هحوذي -اتَالفضل كَچکي -هحوَد ًظشياى ياس -خـاياس فَالدًٍذ -خَاد علي عصاس -هْشًَؽ
حيذسي -عثذالغٌي هٌصَسي -اقثال حيذسي -عويذ ساؿذي -هحوذ ػعادتوٌذًَ -ؿيي ًقذي -ايواى يعقَتي -اتشاّين فشصيي -اهيش آيت -ػپيذُ
كاؿکي -هحوذعلي هحوَدي -ؿعية دّاًيًَ -رس هتحشياى -هشتضي هلکي -هحوذسضا خاللي -ػيذ ػعيذ خعفشًيا -اكثش صاًعي -عليشضا ٍحيذ
ؿيشُ -صّشا اػواعيلي -هحوذ گلذي چَگاى -هحوذ سضايياى -قذست احوذياى -عاطفِ هعظوي -داسيَؽ فتحي -سهضاى كاكاًٍذ -هٌْاص سٍاتي-

ؿٌاػٌاهِ

4

ٍ
كاست هلي

هحشاب دسٍيـي -ػلواى هَػَيً -ادس اثثاتي -فشصاد تشًاهِ -حؼيي ٍاثقي -يَػف پاک -ػاػاى هحشاتي -احوذ كـاٍسص -هحوذحؼيي يضدي
ًظاد -هحوذسضا ؿشيفي پَس -هشتضي ؿاّي -هحوذ خاكؼاسي -داٍد يگاًِ -آهٌِ علي حدتي -هحوذ سحوتي صادُ -عليشضا عثاػي -كوال
تشقي -هصطفي پيشعلي -عليشضا تيشخٌذي -ايشاى سحيوي -اتشاّين فشخي ًؼة -هحوذسضا داٍدي -هحوذتقي سضايي -احوذ پشدُ خشم -احوذ
خٌيذي -هحوذحؼيي ايثک آتادي -اكشم حيذسي -خوـيذ تذسي -اهيش هٌصَسي -صغشا ّوت ياس -هحوذ حؼيي صادُ -پشٍيي اؿشف كَچک-
هديذ دسٍيـي -سػَل حؼيٌي -تٌْام پْلَاى صادُ -ػياٍؽ ػتايؾ -هٌَچْش ػليوياى -حاهذ حؼٌي -هيالد فشٌّگ ًيا -علي ػاالسي -هْذي
ػيفي -حويذُ كوالي -هٌصَس غفاسي -هشخاى تاتايي -ياؿاس هَػايي -احوذ خذايي -حاهذ هحوذي -هشتضي طاسهي -حويذسضا ػيذعصشي-
ياؿاس اػوعيل دخت -هْذي صادقي -حويذ عالي -عٌايت ا ...كشهي -خوـيذ خَادي -خَاد طاّشياى -هحوذسضا سهضاى -عفت صفشي -هْذي
سحين صادُ -تْادس هحوذي -كَثش كفاؽٍ -حيذ علي هشادي -ساضيِ ؿًَذي -هْذي هلک صادُ -اكثش ؿاكش -اكثش داٍدي -هْشاى حاخي صادُ-
اعظن داًـوٌذ -هشين خادم -حؼيي اكثشي -ليال تيگذلي -ايواى غياثًَذ -هْذي َّؿوٌذ -هؼعَد حؼًٌَذً -يشُ تگن ؿيشاصي -هحوذتقي
لْشاػثي -سضا آهَصگاساى -عشفاى حؼٌي *
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هلضٍهات
كاست خذهت
گزسًاهِ
دفتشچِ

7

خذهات
دسهاًي

هَتايل – الثؼِ – كيف -كفؾ -عيٌک – ػاعت – طال ٍ ًقشُ -كتاب – تثلتٌّ -ذػفشي -دسيل -پيچ ٍ هْشُ -فالكغ -چتش -كاتل كاهپيَتش-
عشٍػک*
هحوذ ٍسؿَئي -هحوذ افـاسيًَ -سًَاص قشيـي -تْشٍص اكثشي -هحوذسضا ػعيذي -هشتضي ًَتخت -حـوت ا ...فشيذًٍي -هؼعَد ػاهي ًظاد-
ٍلي خشمٍ -حيذ ؿشيفي -هْذي عثاع آتادي -حاهذ حؼيٌي -ساهيي آقاصادُ -علي فشهْيٌي -هصطفي احؼاًذاس -هحوذسػَل كشيوي -پيواى
عليـاّي *
فاطوِ هلک پَسً -اصش هحوذي -اهيشهحوذ ؿعثاًي -هحوذعلي ؿاكشي -هحوذسضا هاصًذساًي -حويشا خَاخِ حؼٌي -هٌصَس ؿکشي -حـوت ا...
كًَاًي -حوضُ هحوَدي *

صاحثاى اؿياء ،اص ػاعت  7:30لغايت  16:30سٍصّاي ؿٌثِ الي پٌح ؿٌثِ تا تلفي  33900171 ٍ 33900172تواع گشفتِ ٍ تا دس
دػت داؿتي اصل ؿٌاػٌاهِ يا كاست هلي ٍ كپي اص آى تِ ٍاحذ حشاػت (ػتاد اؿياء پيذا ؿذُ هتشٍ ) دس هحَطِ تاالي ايؼتگاُ اهام
خويٌي (سُ) ٍاقع دس خياتاى خيام ؿوالي ًشػيذُ تِ تقاطع خياتاى اهام (سُ) ،سٍتشٍي ػاختواى قذين سٍصًاهِ اطالعات ،داخل پاسک
آتؾ ًـاًي هشاخعِ ًوايٌذ .

