فْزعت اؽياء پيسا ؽسُ هغافزاى هتزٍ اس تاريد  95/8 /1لغايت 95/8 /30
رزيف

هؾرصات

1

ويف خيثي

ًام صاحة ؽيء
ًغين گَزرسي -هزين ذشايي -رئَف طاّز – ػطيِ عازات هيزؽزيفي -تاته خاتزاًصاري -تٌْام پيزٍس ّاؽوي -صازق عؼسي سازُ -هحغي رسُ
تاى -ػلي طاّزي -تْشاز ظفزؽفيغ -فزحٌاس هثاروِ -وياًا اًاري -هديس رخثي -پَيا ًَاسؽي -رضا پاپي -اػظن هغؼَزي -ؽؼية تلَذ-
هْتاب غفاري -پَيا هغچي -هحوسػلي اصالى تيه -عيسهحوس طثاطثايي -سّزا تضاػتيّ -وايَى هٌصَر -سّزا ٍرهشيار -رضا سوي ًضاز-
اهيزحغيي حاخي -پَريا رضايي -رتاتِ للي سازُ -سّزا هحوسي -هحوس تزسًٍي -پزيغا ػزب -رٍح اًگيش هدتْسيٍ -حيس سحوتىؼ-
حويسرضا ؽاهحوسي -ؽيوا تْشازي پَرّ -اتف لاضي پَر -عًَا غضٌفزي -هْغا اعسسازُّ -اخز ّاؽوي -رعَل حغيٌي -حاهس تلٌسي-
ػثسالٌاصز يساٍي -هحوَز تْزاًي -ػلي ؽاَّرزي -سّزا ترؾي -اهيزحغيي رًدثز -سّزا ذٌساتي -حغيي ؽداػي -حغيي حلَايي -هثيٌا
ًصيزي -رتاتِ ذاوغار -هليىا صازلي -ػليزضا طاّزًضازي -هؼصَهِ هَعَي -آرهاى ٍطي زٍعت -احوس رضَاًي فز -اهيسػلي خؼفزي-
هارخاى صاتزخويلي -هْؾيس خثاري -هدتثي وياى فز -راضيِ گزاًٍس -هزين زٍهاى تيگلَ -هحوسرضا سهاًي -سيثا ّازي -حويسُ وزيوي-
ياعوي عازات طثائياى -هْغا سًسياى -ػليزضا خؼفزي -يَعف ػاليي -اللِ زلدَاى -عارا رحوتي -عزٍر ػيسياى -آريي آرم -هْزاًِ عازات
غضٌفزي -ػثاط ًيىرَ -افؾيي خَزيٍ -حيس فزج سازُ -حويس عي عتار -عزٍػ عاػس پٌاُ -هحوسرضا هحوَزي -عيسواظن عيسػليراًي-
هْسي ذساياري *
ػثسالزحين اًصارياى -فاطوِ ايزاًؾاّي -ؽاّيي ًَري -حاهس فتاحي -هليحِ هغزفي -هحوسػلي هلىي -حغيي فزاّاًي -ػثاط ًدفي-

2

وارت
ؽٌاعائي

اعواػيل تيگي -عيسػزفاى هيزػارفيي -هًَا تْثَزي -هحوسخَاز اعىٌسري -ػليزضا لاعوياى -ريحاًِ رحوي -عيسُ سيٌة طاّزي-
عيسعداز ّشارُ -سّزا اهيٌي -احس هيزيٌّ -گاهِ زّماى ًضاز -ػليزضا ًَسازي -هزين غفَري -هيزاحوس ًَرحغيٌي -هؾىات ؽْيسياى-
سّزا واوؼ پَر  -اهيزحغيي وياًي -ذاطزُ للي سازُ -عيٌا ػليوزازي -حسيثِ راػي -ػليزضا تًَس *
ػليزضا تاخيه -فاطوِ حيسري -حىيوِ خؼفزي -هحوسهْسي لزُ چؾوِ -هحوسرضا ذاًيّ -ازي خوال آتازي -حويسرضا ػشيشي -حغيي
ًظزي -هحوسحغيي طاّزي -تاته پيزايؼ -پيواى رخة پَر -ػلي هؼزٍفيً -اّيس ًاصزي -خؼفز هٌصَري -ػلي هززي -فْيوِ پٌاّي-

گَاّيٌاهِ

3

هؼصَهِ ػزب سازُ -يشزاى رحيوي -غالهؼلي سحوتي -خالل هْزػليشازُ -وزم ترؾي -هصطفي عاريراًي -هحغي هدذٍتي -حغيي

وارت عَذت

ػليشازًُ -ازر حؾوتي -ػارفِ زاٍري -هْسي هصلحي -تتَل هحوسسازُ -هْتا ػلي هسزي -اتَالفضل ًاصزي -اهيز اهيسي -رضا سارع پَر-

وارت ذَزرٍ

اهيزػلي حؾوتي -هحوساهيي اهيٌي پَر -حغيي ٍالي ًضاز -احوس پارعا -هحوسفالح سٍاروي -سيٌة ؽيد رتيؼي -ػلي فززٍعي -ػلي
فزّوٌسّ -اخز رتيؼي -عيسؽاياى ًاخي -اهيزوغزي رخثي -هيٌا رؽيسي -اهيزحغيي توالي -هْسي حاخي تاتايي -واهزاى هحثي -حاهس
پزسازُ -فزج يَعفيٍ -حيس فزج سازُ -حويس ػثاعي -هزتضي وياًي -اهيي هيزسايي -هديس ػغگزيً -سا چتزآتٌَطًَ -يس هضزّي -تْشاز
ػشيشياى هيز -عيسهحوسرضا هَعَي *
صسيمِ طية -عحز اؽتيالي -الِْ ؽيزهحوس -ػزفاى تاخوالَ -هْسي هدسي -فتح ا ...ػثسي -حغيي ؽحيطاط -ػليزضا خٌسلي -اعىٌسر
هيزآذَرلي -غالهزضا تاخيه -هحوسحغام پارعا -هحوس زّماى فز -تاته سرزؽتي -اهيس هفيسي -عيسهحوَز هَعَي -هيالز هياًِ عاس-
هزتضي فميز -هحوس ًَرٍسي -رضا حغيي سازُ -حغيي فتَحي -تاته رحيوي -طالة ٍاحسي -رضا ػارفي -حويسرضا زالوِ -فزّاز
صوستيي -حويسُ عؼيسي ًيا -عيساهيزحغيي عيسرضايي -اهيي اهيٌيً -يايؼ تيسي -سّزا سيسي -عداز حك ؽٌاطً -زگظ عزتاس -هؼصَهِ
ترتياري -عويِ فيضي -ذسيدِ عياعزعٌسي -پزٍيي خَّز -فززيي زعتىَ -تْشاز رحوتي -ػليزضا رضَاًي -اهيز عزاتي -پَريا اعوؼيل
طْزاًي -عؼيس عؼيسي -غالهؼلي اًتظاري -زاٍز هغيثي -رٍيا چىٌي -ػلي الَاًي -سّزا ػلي ًَري -خَاز رحيوي -هحوساهيي

4

ؽٌاعٌاهِ

اعفٌسياري -ايزاى هالئي -هتيي ؽاُ رضايي -تْشاز سرگٌح فزز -ػلي اوثز حغيٌي سازُ -سيٌة حغيٌي -هحوسرضا رحيويً -غزيي غالم

ٍ

حغيٌي -ػيغي تمي سازُ -هدتثي اعواػيلي -حثيثِ خَزي -هْزاى غياثي ًغة -الْام آعَزُ -هصطفي وؾاٍرس -هزين احوسي -هديس

وارت هلي

زّماى -فزيس ػثسي -ؽاياى عليواًي -ذسيدِ طالثي -هحوَز وثيزي -ػاتسيي حيسري -هحوسخَاز رضي -هْسي خثزائيلي -هْززاز
خليلياى -تَحيس ػلي تيگي -عؼيس اعسي -هحوس يگاًِ -ػليزضا ووالي -رٍح ا ...هَعَي -يگاًِ عيفالياى -تْثَز فزخ سازُ -ػشيشا...
هحوسي -هغؼَز احوسيً -غزيي هحوَزي -فاطوِ طاّزذاًي -عداز فزض الْي -ػليزضا گزهِ ء -سّزا رحواًي -ػثسالْازي پزي پَر-
فاطوِ ٍرهشيار -ليال فالحي -هحوسرضا وزيوي -زاٍز ػثسي -هيالز ٍاصلي -حىيوِ ًاصزي -هْززاز طاّزي -هحوستالز هحغٌي راز -هيثن
لزتاًي -ػلي ارفؼي -پزيغا هدزز -ايَب رؽيسي -غالهزضا گل عزذي -احوس احوسي -هْسي صفزي -زاٍز تيات -هحغي حاختي -هْسيِ
تٌي اعسي -رليِ تْي زعت -عيسُ صسيمِ هَعَياى -هحوسرضا صالح آتازي -عيساهيز حغيٌي -ػلي اوثز حك هزازي -رضا خْاًگيزي-
هْسيِ پَرخؼفزي *

5
6

هلشٍهات
وارت ذسهت
گذرًاهِ
زفتزچِ

7

ذسهات
زرهاًي

هَتايل – الثغِ – ويف -وفؼ -ػيٌه – عاػت – طال ٍ ًمزُ  -ؽارصر ّ -ارز -تثلت -چتز -ظزٍف -زعتگاُ زي ٍي زي -زعتوال -خَراب-
ذويززًساى -وتاب  -خشٍُ *
هحوَز وؾاٍرس -هحوسرضا لْزهاًي -هحوس افروي -اراسهحوس عزؽارپَر -هظفز لطفي ًضازٍ -حيس طاّزيّ -ازي پشؽه -حغيي تساغي-
يًَظ عزٍر -تْزام رئَفي -عؼيس فيزٍسي -هغؼَز ًَؽيٌي *
همصَز زّماًي ًضاز -عيسهحوسخَاز حغيٌي -فزذٌسُ عْزاتي -اػظن خؼفزي چْز -هْسيِ هزازي -فاطوِ للي سازُ -هزين ًَرٍسي -ػثاط
زرٍيؾي -صازق احوسيار -ذسيدِ ذليلي -ػلي تالزي -هزين طثاطثايي -عيسآرػ عؼازتي -خوؾيس هالتْزاهي -اتَالفضل اوثزي -هحوس
صازلي -هحوس ذَؽثاساى -وثزي رياضي -عويِ فتحي ًضاز -هحغي تياز -هْزاى سيالئي پَر -يگاًِ ًَيسي -وَرٍػ ًَيسي -ام ولثَم
ؽيد -ػزفاى حغٌي *

صاحثاى اؽياء ،اس عاػت  7:30لغايت  16:30رٍسّاي ؽٌثِ الي پٌح ؽٌثِ تا تلفي  33900171 ٍ 33900172تواط گزفتِ ٍ تا زر زعت زاؽتي
اصل ؽٌاعٌاهِ يا وارت هلي ٍ وپي اس آى تِ عتاز اؽياء پيسا ؽسُ ؽزوت تْزُ تززاري راُ آّي ؽْزي تْزاى ٍ حَهِ زر هحَطِ تاالي ايغتگاُ
اهام ذويٌي (رُ) ٍالغ زر ذياتاى ذيام ؽوالي ًزعيسُ تِ تماطغ ذياتاى اهام (رُ) ،رٍتزٍي عاذتواى لسين رٍسًاهِ اطالػات ،زاذل پارن آتؼ
ًؾاًي هزاخؼِ ًوايٌس.

