فْطؾت اقياء پيسا قسُ هؿافطاى هتطٍ اظ تاضيد  95 /7 /1لغايت 95/7 /30
ًام صاحة قيء

ضزيف

هكرصات

1

ويف جيثي

2

واضت قٌاؾائي

3

هحوس زضُ -ػٌايت حكوتي -اهيط حؿٌيٍ -حيس حؿٌي -ؾؼيس ؾؼيسي -هجيس آلاتطاضي -هحوستمي صسيك -هحوس والتِ -ػليطضا
گَاّيٌاهِ واضت
ٍلفي -الِْ وكتىاض -زاٍز اؾسي ًيا -حؿيي ظيي الؼاتسيٌي -جَاز جؼفطي -ؾؼيس ؾلطاًي -ػلي قازضام -تاته تاتاظازُ -الِْ پَضاوثطي-
ؾَذت واضت
ؾيسهحؿي تطاتي -هحوس اػطاتي -ؾيسػلي ؾيسػلي ذاًيٍ -حيس تٌايي -هحوس تَحيسلَ -حثيثِ حيسضي -يًَؽ حثيثي -ؾيسُ هطضيِ
ذَزضٍ
ظضگط -ظّطُ ضٌّواظازُ -هحوس الواؼ ظًس -تْاضُ ؾيسحؿيٌي -ؾؼيس ؾلطاًي -حجت ا ...ؾيسآتازي -آتَؾا تطٍجطزي -جؼفط تالطپَض-
هٌْاظ پٌاّي -اهيطحؿيي حكن پيكِ *

فْيوِ چٌگ آظهاي -احؿاى اقطاق -واهياض ػلي للي پَض -هْطاى ظًس الف -قيوا ؾازات هَؾَي -اضزالى قاآتازي -ظيٌة تاهساز-
هؼصَهِ ووالي -قْطياض قيطاًٍسً -يلَفط اهيسي -ؾويطا قىطاًِ -تٌْام ًَضٍظ تيگي -اػظن آته -ؾؼيس زاضاتي -حؿي تياتي -هْسي
تثطائي -فاطوِ اهاهي وطز -ؾويِ ضضايي -ؾؼيس ازية -اؾواػيل پطيكاى -ؾؼيس ظيٌي ًٍس -هطْطُ ظضٍئي -ظضيي تاج هحيطي -ؾويطا
تْعاز ًاصطي -فاطوِ ضضايي -اهيطحؿيي ًثي -هحوسحؿي اؾواػيل ظازُ -حؿي اؾسي -هجتثي هحجَب -فاطوِ جوكيسي -فاطوِ
هحوسي -لاؾن تطذي -آتَؾا ظاضع -هْطي تاالًٍس -ذسيجِ تْطاهي -حؿيي ؾيطي -حؿيي زّماًي -تْعاز اهاًي -ضيحاًِ هِ آتازي -ػلي
وٌاضيًَسي -هْكاز ضظاظيياى -هجيس ػثاؼ آتازي -هحوس حؿٌي -فاطوِ ازاٍي -ظّطا هحوسي -ضضا ٍلي ظازُ -ػثاؼ اػاليي -ػطفاى
زلفاًي -ػليطضا هيطي -قايؿتِ فساي زيي -فطيسُ ًاهساض -هصطفي ؾلطاًياى -ؾيسفطاظ ظتطجس -هيطحؿيي هَؾَي -هيٌا ضحواًي -هطين
صثَضيً -ؿين جؼفطي -اهيط حيسضي -ظّطا ًَضي -هحؿي هَهٌي -هْسي ضضا -آشض هؼصَهي -الِْ وطيوي -ؾيسُ صسيمِ اتطاّين ظازُ-
آشض هطلَتي -هْتاب حيسضياى -هْؿا والهي -هحوَز اصغطي -اتَالفضل غفاضًيا -آؾيِ ػثسالطضايي -صسف ؾٌگل ظازُ -ؾجاز لطفي-
اقطف ؾازات حؿيٌي -هؿؼَز غفَضي -حؿي احوسي -هحوسػلي ويَضي -ؾؼيس تاجيه -هحوس اهيٌي -هْسي هفتاحي *
ظّطا ػازلي همسم -ظيٌة حميمت پَض -هحوس هين پطٍض -ظويِ صاًؼي -ؾاضا تيػًسي -پطّام حؿيٌچي -ؾيسُ فطظاًِ ؾلطاى ظازًُ -سا زُ
هطزًُ -ازيا فطج ًػاز -هْسي ايَتًَس -هْتاب ػاهطياى -ػثاؼ قْؿَاضي -احوس ايعزپَضً -گاض اقتطي -ػلي ؾليواًي *

هجتثي ًجاتي -ضاضيِ ضًجثطيً -كيوِ واظوي -الل طَاق تْيٌي ووي  -هؿؼَز زلفيِ -ػثسا ...جؼفطي -قْطياض تاضاؼ -ػلي اوثط ٍفايي-
اهيط تْثَزي -ػلي صفسض تيگلطي -هطضيِ زٍؾتي -هْسي لليچ ذاًي -ػثاؾؼلي هطازي ًؿة -هحوس ًثي واض -يسا ...ظاّسً -ؼيوِ ًظطي-
ؾؼيس ظلفي گل -ػلي ػثسي -اهيطاضؾالى اطلؿي -هحوس اؾحك ضضاظاًي -فاطوِ يؼمَتي -ػليطضا گاٍقاًياى -ػيؿي هطٍئي هيالى -ضضا
حؿيٌي -هْسي ٍالي -ؾؼيسُ الهؼي -ذليل زضٍيف زٍؾت -هًَا هحوَزي -هحوس زاًٌسُ -هؼصَهِ هطازي -حويس اؾسي -فاطوِ
قىطالْي -لاؾن حيسضي -الْام ًجفي -آضـ ذسازازي -ؾاهاى ضحيوي -ؾيٌا ذليلي -هْسي وطزتچِ -هحوسجَاز ذَضؾٌس -ؾيسهحوَز
هَؾَي -حوعُ جَاًوطز -ػثساالهيط ػثسالعّطايي -حويسضضا اوثطي -اتطاّين قفيؼي -تاته اؾفٌسياضي -لاؾن هؼافي -اضزقيط وَقىي-
طية لاؾوي -حويس ظاضػي -هائسُ ؾازات غفاضي -اهيس قؼثاًي -فائعُ تطيواًي -فطيثا ػاهطي -غفاض تطزي قيد -يحيي ػاتسي -اقطف
ؾازات ضحيوي ًػاز -ليال ػلي پَض -هٌيػُ ذالمي -هاّطخ ضٍحاًي هطلك -ضيحاًِ فيطٍظ زّماى -اهيطحؿيي فضلؼلي -حؿيي ػطاضي-
غالهطضا اوثطي -حؿي اؾساغي -اتَالفضل ًحَي -اهيطحؿي والتِ -ذساتؽ ػعيعي -هجيس طالثي -حؿام فميسي -ضضا غالم ظازُ-

4

قٌاؾٌاهِ
ٍ
واضت هلي

5

هلعٍهات

6

واضت ذسهت
گصضًاهِ

فطيسٍى احوسي ًػاز -ػلي الِ تيگسلي -ػيي ا ...قاپك -آضيا آتيلي -قْاب جاٍيسًيا -ضقيس ؾلطاى ًياي -حاهس يَؾفي -ؾؼيس والًتطي *

7

زفتطچِ ذسهات
زضهاًي

فاطوِ ؾازات هيطصاًؼي -هحوس ًظطي -قْاب واظوي -هحوَز تٌاضي هْط -ؾيٌا شاوطيً -ثي هتكيٍ -يؿن ضقيسظازُ -اهيط ظهاًي

ًؿتطى هحوسي -قْطٍظ قىَئياى -ؾالهت ػعيعي -فاطوِ ضقيسي -هًَا ضفيغ تركي -هحوسضضا هيطاػلوي -ػثسالطحوي وطهي -حاهس
قيطاظي -هْطاى ضٍح ظازّ -ازي ػطب -هحوس قطفيً -اظيال جَاًثرت -ؾيسُ ٍجيِْ حؿيٌي -حؿيي جؼفطي تثاض -حؿيي هغطتي -پَيا
صاًؼي پٌاُ -فطظاز ًظطي -هاضال وطين ظازُ -حؿي هجطز -اليمِ هيالزي -هحوسحؿيي حيسضي -اتطاّين ػطب -ؾيسهحوس حؿيٌي *
هَتايل – الثؿِ – ويف -وفف -ػيٌه – ؾاػت – طال ٍ ًمطُ  -تلفي ضٍهيعي – پايِ ؾواٍض -واهَا -اؾپطي -چاي ؾثع -زاضٍ -هَزم-
قاضغض -چطاؽ لَُ -زٍضتيي -زؾتگاُ تؿت لٌسذَى *

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 ٍاحس حطاؾت (ؾتاز اقياء پيسا قسُ هتطٍ ) زض هحَطِ تاالي ايؿتگاُ اهام
ذويٌي (ضُ) ٍالغ زض ذياتاى ذيام قوالي ًطؾيسُ تِ تماطغ ذياتاى اهام (ضُ) ،ضٍتطٍي ؾاذتواى لسين ضٍظًاهِ اطالػات ،زاذل پاضن
آتف ًكاًي هطاجؼِ ًوايٌس .

