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ضزيف

هكرصات

1

ويف جيثي

ًام صاحة قيء
ؾيسحؿي حؿيٌي -فاطوِ گَزضظيً -اّيس ًاصطقطيف -اهيي جوي -فاطوِ هؼصَهيً -سا افكن -ػلي وطيوي -اهيطحؿيي چٌاضي -فطقتِ
ضضايي -فطظاًِ آذًَسي -حؿيي ضهضاًي -فاطوِ لطتاًي -هطجاى ػثاؾي -ؾاضا تاب ظضتاتي -ؾجاز ذؿطٍي -فْيوِ ًازضاى -فاطوِ جْاًي-
ػاضف اضجٌيً -غوِ فتحؼلي ًػاز -ػلي اصغط لاؾوي -هٌَچْط تْطاهياى -هحوستالط تاًاى -ػواز وطيوي -هؿؼَز فطٍتي -هيثن فسايي -اػظن
ًيه هٌف -هٌصَضُ احوسي -فاطوِ ظهاًي ًجف آتازي -هحؿي ًَضي -هْؿا جَازي -هطين قْطياضي همسم -هلَن وياًي -هْسي اهيطذاًي-
تيتا هْسي ظازُ -هصطفي ػوَپَض -ظّطا ضحوتي -هطضيِ قطيؼت -ؾلطاًؼلي جوالي -فطقتِ ضٍقٌي -قىيلِ ضٍاًگطز -هحوس تْطٍظي -اوثط
ػثازي -ػليطضا ػؿگطي -اهيس ًْايي -اوثط ػيسي -ػلي تْطٍظ -ضاضيِ اتطاّيوي -هحوسضضا فراض -حٌيف ؾطفطاظ -تْاضُ ضضايي -غعال
هحوسضضايي -هحوس فَالزچٌگ -ػلي حيطتي -ظّطا گطٍؾي -حَضيِ ؾازات ؾيسياى -اوطم ؾازات حؿيٌي -هؼصَهِ ػلي ػثاؾي -زاًيال
ضحواى ًػاز -ؾياٍـ ظاضع پَض *
هْسي ّازي پَض -ضضَاى ؾازات ضضَي -ثٌا ضضايي -فاطوِ ؾازات ضٍغٌي ظازُ -پَيا احوس اضًگِ -حؿيي تاتايي -الويطا اضظاًي پَض -ػليطضا
غالم قْثاظي -احوس ػاتس -هحوسحؿيي احوسي -ؾلواى ؾطزضُ -ػلي ضهضاًي -جَاز پَضهحوسي -فطًَـ هيطاى -قازي ٍالفي ًػازً -ؼوت

2

واضت
قٌاؾائي

ػثاؾي همسم -هْسي صسضي -حؿيي ضفيؼي -قازاى يَؾفي -قمايك هكْسي -اهيطحؿيي ضاظلٌسي -ضضا ؾلواى هاّيٌي -هحسثِ ًازضي -ؾياهه
حمي -وَقا ػطفيّ -ازي طاّطي فط -تيتا هْسي ظازُ -ظّطا ًَضي -هصطفي ايطاًي -ضضا اصغطپَض -هيتطا لْطهاًي -فطقتِ صاضهي -الياؼ
اهيٌي -هْؿا جاللي -فطظاًِ فطح ترف -فاطوِ ؾازات ظّطايي -قيوا جؼفطي -الْام زاًف -ؾويِ ؾاهاًي پَض -احوس ازيٌِ -ػفت هؼصَهياى-
ؾيسحويسضضا هَؾَي -ػلي اوثطي -فاطوِ قيري هحوسي -ضضا جليلي*
پيواى گطاًٍس -ػلي تركي -غالم ؾلطاًي -صازق ؾؼيسي فط -آضظٍ غفاضي -ؾؼيس ًازضي -ؾيسضياءالسيي هيطهحوس -هؿؼَز فطاّاًي -هطتضي

گَاّيٌاهِ

3

اهيطضقيسًيا -هٌصَضُ تؿىاوي -تْطام ؾطواضي -هْسي ترتياضي -ايواى هحثي فط -هحوستالط ظاّسي -هحوسضضا اؾسياى -هْسيِ اهيطذاًي-

واضت ؾَذت

جَاز پاؾاالضي -هْسي ضحيوي -اؾطي اصغطيً -اصط هسزي -هْسي حاتوي -ؾيسػلي آفطيي -ػلي اوثط لاؾوي -ضاهيي ضوَػي -حؿي

واضت ذَزضٍ

ًظطي -ظيٌة حؿيٌي احوسي -ؾياهه حمي -ؾاالض هؿؼَزٍظيطي -يَؾف ظضيٌي -ضحين احوسي -جثطئيل ؾليواًي -هحوسحؿيي صسلي-
هحوَز احوسي -صاتط اضقسيّ -اًيِ تطازضاى ًيا -حويطا زّماى ياض -اهيط اصالًي -هحوسهْسي ذَقثرت -ظّطا ػؿىطي -ػثاؼ ذَاًؿاضي-
هْطتاـ ػثاؾي -هحوس ؾلگي -جاتط ظًسي -اصغط تطوائي -حويسضضا لٌسي -ظّطا جْاًياى -ضضا يَؾفي *
ؾجاز ٍثيك پَض -حؿيي هحوَزي -قْطام قجاػي -هحوس قطفي -هحوسضضا ذويؽ آتازي -پػهاى صاتطي -حويسُ پَضذلرالي -حؿيي
هحوسي -ػليطضا هحوسي -حؿيي ظٍاضُ هحوسي -ػلي ظيي الؼاتسيي -احوس هحوسي -هحوسضضا توطي -هيالز ضضاؾلطاًي -هحوس غفاضي-
هْطي هحوسضضايي -هحؿي اهيٌي -آضهاى ذليلي -هطٍاضيس تاتايي -ؾجاز ػليعازُ -هْسي اؾستيگي -ظيٌة ظهطزي -اؾواػيل ظهاًي -هَؾي
قيري -هحؿي هَلَي -هحوَز اتطاّين پَض -حؿي حطزاًي -فاطوِ هله پَض -ضضا ًْاضزاًي -هؿؼَز لطيفي ًيا -ضؾَل الواؾي -لطيف
زٍؾتي -ؾيسفطاظ زالٍضذاى -گَّط ؾليواًي -هجيس ضؾَلي -لازض ضهضاًي -هحوس تٌْيا -هؼصَهِ هيطظايي -صفسض ؾجازي فط -اهيطحؿيي
زاضاتي -هٌتْي غالهي -حوعُ حؿيٌي -حؿي ؾؼيساٍي -هيالز هْيي يَؾف ظازُ -هْطزاز هَلَي -آًا هيطظايي -پاًتِ آ هلىيٌّ -گاهِ ضحين
ظازُ -ػَض ضجثي -هجيس يگاًِ هٌفً -سا ظضٍزي -پطيؿا ًجف ذاًي -وطين ذَاجِ ًٍس -ؾاضا ذَئي -صازق تْطام ظازُ -ضضا هصطي ًػاز-
اصغط تمي ظازُ -هَؾي ػيؿي پٌاُ -هحؿي هاضاًي -لاؾوؼلي ػوطاًي -ضضا هيطظازٍُ -حيس له -آضـ آگاُ -فطيثا تالطي -تمي تمي ظازُ-

4

قٌاؾٌاهِ

ػلي اصغط لليچ پَض -هصطفي همسم -الويطا هجيسي -ػليطضا زيلواىً -اّيس حيسضي -ذسيجِ ؾطاتي -اتَالفضل ًيىَواض -هجتثي حؿيٌيً -سا

ٍ

ػاتسياى -هحوسحؿيي هلجائي -فاطوِ فطاّاًي -حؿام صسلي ًاجي -هحوس هَؾَيً -طگؽ آّي -هؿؼَز ضضاهٌس -ؾيسؾْيل حؿيٌي -قثٌن

واضت هلي

ؾْطاتي ظازُ -هْسي حويسظازُ -ػليطضا هحوسي -يًَؽ ذاى تاتا -زاضا قْطياض -ؾَزا پٌاُ ظازُ -جَاز ظًگٌِ -حاهس تْازضاًي -ؾيسحؿي
ظضيي گطي -هيالز ذساللي ظازُ -فاطوِ للٌسضي -هؼصَهِ تٌسواض -حؿيي چلوماًي -ظّطا طايفِ -فاطوِ ػثاؼ پَض -ظّطا تطّوٌس -حاهس
صالحي زٍؾت -تاتا زازاقي -ؾؼيس غالهي -هْطزاز جؼفطي -هجيس لطتاًي -اهيس غالهي -هحوسي ظيسي ًيا -پػهاى ضياضتي -هحوس پٌاّي
فطزً -سا صياهي -حليوِ طاّطي هٌف -هجتثي ػلي پَض -هحوسضضا يگاًه -هحؿي صالحي -ػازل ؾاالضي -ػثساالهيط فطّوٌس -جالل
ػوَهي -صوس ظّطُ ًٍس -هْسيِ زاٍضي -اهيط هطازي -فاطوِ وؿاًٍسي -جوكيس احوسي -هطتضي لسيطي همسم -حَا ؾٌچَلي -حويسُ
فالحي -آتٌا وليائي -هؼطفت ترتياضي -ؾؼيس ػثسلي -حويال لْطهاًي -هحوَز ؾٌجطي فطز -ؾتاض ضقيسي -ػلي ؾطذي -تيٌا صفاّيِ -هحوس
لطتاًي -قاّيي اؾسظازُ -ػطفاى هَهٌي -هؿؼَز هحوسي -هحوس لَاهي ضاز -ػاطفِ اؾوؼيلي -ضؾَل اهيطاحوسي -اصغط لطاضآغاجي-
هحوسهْسي ؾلن آتازي -فطّاز لاؾوي -هحوس آلايي پَض -صسيمِ فطظام شوايي -ياقاض آلاهحوسي -ظّطا قاُ هحوسي -هحوسضضا ًائيٌياى-
هطين آلاضفيؼي -ؾيسػليطضا حؿيٌي -هؿؼَز وطيوي -حؿي ترتياضي -ظيٌة هحثي -ؾتاضُ آفطيسٍىً -يلَفط فطظًسيً -طگؽ هَيسي *
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هلعٍهات
واضت ذسهت
گصضًاهِ
زفتطچِ

7

ذسهات
زضهاًي

هَتايل – الثؿِ – ويف -وفف -ػيٌه – ؾاػت – طال ٍ ًمطُ  -چتط -ظطٍف  -وتاب  -جعٍُ  -الهپ – تسليجات -پتَ-ويثطزّ -اضز -ػطٍؾه-
پَزض غلِ -تلفي ضٍهيعي -چؿة حطاضتي -تطاق وٌٌسُ ٍاوؽ -چكوي زضب ضيوَتي -گطزٍقىي -صافي چاي*
تاته طاضهي -هحوس ؾاػسي -ػلي ؾؼازتوٌس -هحوس فتاحي -هحوسحؿيي پٌاّي -هيثن هحوَزي -قْاب ليطَلي -هحوسضضا اؾسياى -تْطٍظ
هغاضي -هجتثي هفتحي -ؾيسفياض هَؾَي -واٍُ ضقيسي -اتَالفضل ذؿطٍي -ذليل گطجاهي -هحؿي طَهاضي *
ضٍقٌه تْسازفط -ؾىيٌِ تيگن حؿيٌي -ؾحط زياًت -فطظاًِ هحوسي -هحوس واظن ظازُ -هٌيطالعهاى اهاهيً -اّيس چكوِ اػاليي -فطخ لما
ضضايي -هحوسضضا فطاّاًي هٌف -هيالز گَزضظي -هؼصَهِ ؾليواًي اصل -اتطاّين ػطب ًَوٌسي *

صاحثاى اقياء ،اظ ؾاػت  7:30لغايت  16:30ضٍظّاي قٌثِ الي پٌج 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
هحَطِ تاالي ايؿتگاُ اهام ذويٌي (ضُ) ٍالغ زض ذياتاى ذيام قوالي ًطؾيسُ تِ تماطغ ذياتاى اهام ذويٌي (ضُ) ،ضٍتطٍي ؾاذتواى
لسين ضٍظًاهِ اطالػات ،زاذل پاضن آتف ًكاًي هطاجؼِ ًوايٌس .

