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ضزيف

هكرصات

1

ويف ريثي

2

واضت

ًام صاحة قيء
پَياى للي ًػاز -ظّطا هَؾَياىً -گاض هحوَزي -فاعوِ پيطحياتي -ظّطُ حاري عثاؾي -فاعوِ پاوسل -هْؿا وطيوي -آشض هحوسيً -ؿطيي هٌعوي -علي
اتَؾعيسي -ظّطا لٌثطي -فائعُ ضضايي -ؾْيال ؾاالضًٍسً -طگؽ هحوسي -ؾويطُ تَعصاض -لاؾن واظوياى -هْطي ظاضعي -حؿي هتاعي -ضاضيِ ترتياضي ًػاز-
ؾويِ ضحيوي -فاعوِ عثسي -هعصَهِ ضويطي -هْؿا آزيٌِ لَ -هائسُ صالحي -هْسي ّاقوي -فطيثا هطٍتي -احوس حؿيٌي -ظّطا عثاؾي -پَيا پاضؾايي -هطين
وطتاؾي -پطيا عاّطي -هطتضي اتطاّين ظازُ -قيسا ًيطؾيٌا -هحوسرَاز ٍاعظي -فاعوِ ذساتطؼ -علي واضگطاى -عليطضا هحوسي -فاعوِ ظهاًي -آظاز ضحيوي
ضظ -قيوا ليصطتيگي -عثاؼ هحوسي -وثطي ضؾتوي همسم -هٌا لعلَ -صسيمِ غالهحؿٌي -پَضيا عليپَض -ؾپْط ؾطقَلي -هطين تساغ آتازي -هْؿا ًصيطي -فاعوِ
قَوتي -هحوس ذيطآتازي -عيي ا ...گلسٍؾت ظاز -عغيِ هطيد ًػاز -علي اصغط زيسُ تاى -ظّطا تيگلطي -فاعوِ هحوسي  -هطين هحوسي -ظّطا ؾازات هسضؾي-
پطيؿا آشضفط -ؾاهط آتىاضً -يلَفط ؾحطذيع -هطين هكتالي -هاًيِ روكيسي -عثاؾعلي رعفطي -ؾويِ راللي -هْسذت ؾازات هعٌَيّ -سيِ فضلي ًػاز -هْسي
تالطيٍ -حيس اًتظاضي -زاٍز عيثي -رالل احوسي -هٌَچْط زٍلتكاّي -علي پَضًصط -فاعوِ صازلي زٍؾت -فاعوِ ضضايي -هزتثي ضًزثط -فاعوِ قْطاتي-
اهيطحؿيي آضاهي -پَضيا ؾليواى ظازُ -فاعوِ حليوي -اعظن هحوَزي -فطٍظاى هطازي -ضاهيي حاري ظازُ -فاعوِ ٍفاهْط -ظّطا وطتي -فاعوِ احوسيً -ازيا
صفطپَض -اهيطعلي هْطٍضظً -يوا هطازي -هحوسحؿيي تفطقي -هعصَهِ زاٍزآتازي -عليطضا فطٍغ -فاعوِ ترتياضي -ظّطا ظًسي -فَظيِ فطذي *
هطؾسُ هستطي -پسضام يَؾفي -قازي ضضَاًيً -اّيس ؾلغاًي -تٌْام ًَضهحوسي -ظّطا تطزگي -هحؿي عليعازُ -هيٌا تطازضاى -هطضيِ صسلي -هحسحِ
هحوسي -هيخن تطظگطي -آيسا تٌي يعمَب -فاعوِ الِ زازي -هْسي اهيطي -ضحين لٌثطي ًيا -اهيط پاوسل -حؿيي ٌّگاهي -هْسيؽ هيوٌي -صازق ضؾتوي -ؾيوا

قٌاؾائي

اضزواًي -اوطم عالثي -ؾزاز ذًَؿاضي -هزيس ضصسض -زاًيال پاضؾايياى -اهيطحؿيي قىفتِ -پيواى هلىي -هحوس ؾطلهّ -ؿتي ذاًسائي -هحؿي هطازي-
فطقتِ صحاتي -هزتثي واضتيي -حؿي عثاؾي -هطتضي فتحي -ؾيسحويسضضا هَؾَي -هْطاى هظفط -هطين حثيثي -غعال ؾازات هزيسي -تاضا اضغًگي-
ظّطا هكايري -پَيا احوسظًگٌِ -حؿيي تاتايي -ؾعيس ياضي -رَاز هوي ظازُ -حؿي لَيسل -فاعوِ اذتياضي -حاهس گل گل *
ؾعيس ًازي -علي تمَايي -هحوسضضا هله ظازُ -عال ظٍيسي -هحوسؾعيس ًػازياى -هحؿي غفاضي -آضظٍ ايعزي -آضظٍ غفاضي -حزت ذعاييً -سا للي پَض-
ؾاًاظ حويسُ – عليطضا واضظاضي -حسيج ذَارِ ًٍسي -هزيس قيراى -ؾعيس ًياظهٌس -اهيطؾاالض تسضذاًي -هحوس ًرعي ضاز -حويس هحوسي ؾثعي -هحوسحؿيي

گَاّيٌاهِ

3

واضت ؾَذت
واضت ذَزضٍ

عليعازُ -ععيع احوسي -هزيس ظاضعي -هطين همٌي ظازُ -اهيطحؿيي ضيائياى -تْطٍظ حويسي -احؿاى تمَي ظازُ -اعظن آئيٌي -علي عثسا ...ظازُ -ؾام لاؾوي-
ؾيسپطّام ّاقوي -ضليِ آلكيً -غوِ زضيايي -ظّطا عثسا ...ظازُ -عازل ًصطي -ضٍح ا ...هعيٌي ًيا -پػهاى هكه ظازُ -هيخن تطُ واض -زاًيال واقي -عليطضا
هٌافي -تْعاز ًَضٍظي -ؾيسضحين هَؾَي -هحؿي ؾطله -ووالعلي صثَضي -غالهطضا راللي -فاعوِ ؾطزاضآتازي -ؾزاز لكىطي ًيه -حؿي پاوثاظ -هحوس
حؿيي ضٌّواي -ؾيسهحوسضضا حؿيٌي -اهيط فطضي ظازُ -هحؿي ؾعيسي -اهيطحؿيي راٍيساى -ؾيسحؿيي هعافي -حاهس عثاؾي -حؿٌعلي قْطاتي -ؾعيس عاهل
ٍظيطي -هْتا هظفطي -ؾويِ هصغفَي -غالهطضا هحوسرعفطي -هْسي حوايتي -تْعاز افطٍظي -هحوَز ضئيؿياى -هحوس ذؿطٍقاّي -ضضا ايعزي -هصغفي
هَاليي -هْسي ضضاعليعازُ *
حؿي فطد ظازُ -هحوس عثاؾي ًٍس -عيثِ شٍالفماضي -هحوس ّوتي -الِْ حؿيٌي -احؿاى تْطاهي -قعثاى اؾوعيلي -ؾٌْس ذليلي -هحوس حؿيي ًيا -فاعوِ
ؾازات تكىطي -هيالز عليوطزاًي -ؾيسضضا هَؾَي -ذؿطٍ هطازي -الْام ذاًياى -هْسي ضحيوي -ذليل ًَضي -عليطضا حصاضذاى -يًَؽ فطري -عازل قفا-
حؿي احيايي -پَيا زاد اهيطي -اهاى ا ...پاضؾِ -عليطضا عثسي -اهيي هَؾَي -هحوس ضهعي -حؿي هعافي -ؾعيس عَض پَض -ظيٌة پَضهغلةٍ -يسا
قاَّضزياى -فاعوِ آؾياتي -صًَِ گل حويسي -فطقتِ فالحي -اوطم عاهطي -ليال ضئَفي ًيا -علي تْاضي -هحوس رلَذاًي -تمي تاريه -رعفط ًىَلعل -وَوة
قزاعياى -هحوس حيسضي -حاهس اتاؾلغا -فاعوِ چطاغي -يَؾف هٌتكلَ -هَؾي صفطي -اهيطضضا ظًگٌِ -فاعوِ صسيمياى -فاعوِ ظّطا اتطاّيوي -هْطتاى
زٍلتي -اهيي ضضايي -حؿيي قوؿي -الٌاظؾازات ًَوياى -هصغفي ذطهي -هْسي تطاتيّ -اًيِ راللًَس -ام ولخَم ٍاقماًي -غالهطضا صسيمي -هحوسهْسي
عطب عاهطي -عثسالثاؾظ هٌصَضي -ظّطا عاّطي -رعفط ّاقوي -هحوس عثسا ...ظازُ -علي قعثاًي -ضهضاى قطيفي -فاعوِ ضئَفي ضاز -هحوس لائيسضحوت-
تْطٍظ احوسي -هْسي هحوسظازُ -هحوَز عليعازُ -هعصَهِ قازوامً -ازض رَازي -هْسي هغاضي -علي هلىي -ايواى تطاظًسُ -هحوس عاليي -ضضا عليعازُ-

قٌاؾٌاهِ

4

ٍ
واضت هلي

ؾاهاى اؾسي -ظيٌة ؾطهؿت -ظّطا تاتايي -هطين ًيه ًػاز -قاّطخ حاري -ؾيسحويس هَؾَي -فاعوِ زقت آتازي -حؿي ًصيطي -حؿيي اؾالهي ًؿةً -زوِ
حؿي پَض -هْطزاز ذساٍضزي -ؾاضا تطوواى -هحوسعلي ضضَي -تٌْام فالح -اتطاّين هحؿٌي -هحوسصازق لوي -قمايك ظًسي -هحوسيَؾف تاظزاض -هٌصَضُ
رَازي -حويس احوسي -اوطم عالثي -هحوسضضا ًَضٍظي -ؾياٍـ راّسي -ام الثٌيي تمي -گيتي ٍاضؾتِ -عاّا غطية پَض -ؾعيس اؾستيگي -ام الثٌيي عؿىطي-
ًيطُ احوسًٍس -اهيط ضٍتيًَس -اتطاّين احوسي -هطين آهميً -ازض هَؾَيّ -ازي ذطهي -اهيي حيسضي -اوطم فالحي -حؿيي ؾعازتي -علي روعي -ؾويِ
وَقىي پَض -هحوسهْسي صازلي -هَؾي عليعازُ -هَؾي ضاؾتيي -علي پطّيعواضي -هطين عاهطي -ضٍح ا ...تطزتاض -هحوسرَاز اقطف -فائعُ ضيايي -هحوس
قْثاظي فطز -حؿيي الثالي -فاعوِ هيطچيً -طگؽ هَؾَي -ؾاضا فالحتي -هػزُ قطيفي -ؾزاز ذن ظزُ -حويس آزين -آضظٍ هطزاًًَِ -ضا ...حصاضوي -علي
اوثط اراللي -هْسي هعطٍف -رليل ولكٌي -هحوساهيي هَؾَي -هصغفي حؿي ظازُ -هحوسضضا حسازياى -اهيط يالَت -هطين زضذكاى ظازُ -ذساضحن زازگط-
هؿعَز لطتاًي -حؿيي اوثطي -هْسي پَضعلي -اًَقِ ظًسگاًي -فطقتِ هيطگٌزاًي -هطضيِ حيسضذاًي -ؾاضا فطٍغي -هٌيػُ تركي -اهيي ذسايي -هحوَز
هحوَزي ظازُ -اهيس غفَضي -هطتضي آضياى هْط -هحوس عليعازُ -هحوس زاًكوٌس -ؾْيال ؾطتاظي -حويسضضا پاظٍوي -هيالز آلايي -فضِ احوسي -هًَا
هيطظايي -هحوس علي آتازي -ؾاؾاى قمالي -غالهحؿيي ايطاًسٍذت -هْسي اوثط -فطيسٍى ذالمي -هْطاى لطتاًي -هْطزاز هْسي للي ظازًُ -كاط ل تطًزي-
هحؿي اهيٌي -هْطي هحوسضضايي -اوثط آلاتعضگيً -زوِ صازق پَض -هحوسضضا اًتكاض -ؾعيس قزاعي -صازق صازلي -حؿي ضهضاًي -زاٍز لاؾوي -هحؿي
هَؾَي -تْلَل ًاهي -آضهاى ذليلي -حيسض گلؿتاى ًػاز -ععت ا ...صالحي *

5

هلعٍهات

6

واضت ذسهت

7

هَتايل – الثؿِ – ويف -وفف -عيٌه – ؾاعت – عال ٍ ًمطُ  -چتط -ظطٍف  -وتاب  -رعٍُ – صٌسلي -تطاظٍ -تكه تطلي -ؾكَاض -لفل -الهپ  -ضثظ هاقيي-
تسليزات *
عثاؼ فطٍظاى -هحوس ؾاعسي -عليطضا ًصطآتازي -تاته عاضهي -حؿيي هْيوي -حؿيي وَضحؿٌلَ -حؿيي ّويكِ تْاض -ؾعيس ايواًي -هطتضي وطيوي -قطيف

گصضًاهِ

ضحيوي -اوطم غياث آتازي -هطتضي ّاقوي -صازق عثاؾي -هيالز فعلِ گطي -هحوس پيطًكاًي -هحوس هحوسي -حؿيي لاضي هطازي -ؾاهاى ذؿطٍي *

زفتطچِ

ؾيٌا واظوي -هحوسعِ تْثْاًي -ضؾَل لياهتي -ظّطا عثسا...پَض -هتيي ضضايي -ليال حاري صسضالسيٌي -هْطزاز قفاًيا -ويَاى ًياظيً -ؿطيي زاؾساض -هْسي

ذسهات
زضهاًي

صفسضي -هطين زاٍزًٍسي -هحوس ايَتي -ووال عالثي -تيػى فاضل -هَؾي هْطتاًي فط -ؾيساتَالفضل هَؾَي -فطّاز عثاؾي -هحوس عثازي -الِْ لطتاًي-
ظيٌة عثسالْي -ايَب قاوطي -فطقتِ صفطي -عاّطُ لاؾوياى -اهيط اهاًي رَ -ضرثعلي وَضاًٍسياى -هحوس صازلي -اعظن ضًٍمي -علي اوثط ضرثي -فيطٍظُ
ذاى هسضؼ -هْؿا آتگيط -هحوس ليغاؾي *

صاحثاى اقياء ،اظ ؾاعت  7:30لغايت  16:30ضٍظّاي قٌثِ الي پٌذ قٌثِ تا تلفي  33900171 ٍ 33900172تواؼ گطفتِ ٍ تا زض زؾت
زاقتي اصل قٌاؾٌاهِ يا واضت هلي ٍ وپي اظ آى تِ ؾتاز اقياء پيسا قسُ قطوت تْطُ تطزاضي ضاُ آّي قْطي تْطاى ٍ حَهِ زض هحَعِ تاالي
ايؿتگاُ اهام ذويٌي (ضُ) ٍالع زض ذياتاى ذيام قوالي ًطؾيسُ تِ تماعع ذياتاى اهام ذويٌي (ضُ) ،ضٍتطٍي ؾاذتواى لسين ضٍظًاهِ اعالعات،
زاذل پاضن آتف ًكاًي هطارعِ ًوايٌس .

