فْطؾت اقياء پيسا قسُ هؿافطاى قطوت تْطُ تطزاضي ضاُ آّي قْطي تْطاى ٍ حَهِ اظ تاضيد  95/9 /1لغايت 95/9 /30
ضزيف

هكرصات

1

ويف ريثي

ًام صاحة قيء
هعصَهِ تالطي  -علي ضحيوي -عاطفِ ًظطظازُ -هْسي لْمْايي -ليال صالحياى -فاطوِ حياتي -هطين اهاًيً -ؿين ؾازات عثساللْي -ذؿطٍ
حؿي ذاًي -ظّطا چْطلاًي -هْطافطٍظ ًازضي -الْام چيصضي -ضضا آظازي -هطين قيطيٌي فطز -حويسضضا ططيحي -آضهيي ضيحاًي -حؿيي
ًمَي -هحوس ؾٌزطتيگي -هلَن قوؿي -ؾْيال ؾازات حؿيٌي -هيتطا لطفعلي پَض -فاضٍق وطيويً -يلَفط لسيطيً -طگؽ ًَضٍظي -ظّطُ
ٍضهعياى -ؾواًِ ذَـ -هيخن حارياىً -يىتا اعتوازالعلوا -اوطم اؾواعيلي -هْطاى اهيسٍاض -فاطوِ الْي ًؿة -تثؿن حثاتيً -ؿطيي رعفطي-
ظّطا هسًي -هطْطُ آظازي -هحوسحؿي ًَضالٌؿاء -هعصَهِ هماضي -هزتثي تطتطي -حسيج فطّوٌس -فاطوِ حاتوي -حؿيي اؾواعيلياى-
هحوس ضقًَس -ؾيطٍؼ والًىي -علي هٌعوي -آضظٍ عليعازُ -زاًيال حيسضياى -هحوس تااليي -رعفط هطلثي -فطقاز ياؾيٌي -هٌا آلاتيگي ّا-
هطين عثسالْي -هطتضي ًَضظازًُ -سا فلذ گط -هحوسصازق تالطي -فاطوِ هطازي -ؾيطٍاى وطيوي -هحوسّازي عاتسيٌي -ايطاًتاد هَؾَي-
هحؿي ذازهي -عثاؼ غفاضيّ -ارط الگًَِ -ؾَؾي پَضَّقياض -ويويا وطتاؾي ظازُ -فاطوِ زليط -ؾزاز هيطًصيطي -ؾيسهزيس هيطتالطي-
ًطگؽ حؿي پَضًيا -ظيٌة طاّطي السم -هطتضي هظاّطي فطز -هثيي هَاليي -ؾويِ قْيي ظازُ -فْيوِ رليلي -هزتثي هيطحؿيٌي -حؿيي زؾت
زاضًَ -قيي تي تان -ظّطا ّوتي -آضهيي ذعايي -پػهاى زٍضاًي -لسؾي صسيك -هحوسصالح غالهعلي ًػاز *
قاياى علي پَض -قازي لٌثطياى -گيتي حؿيي تيه -ضيحاًِ پَضتسذكاى -تٌسيؽ تْاض -اؾفٌسياض پَضًاضًزي -عليطضا تاتاتيگي -علي غطتاًي-
ٍحيس حاري ظازًُ -ؿطيي ّساًٍسياى -فطحٌاظ ضحواًي -ؾيسؾزاز واّاًي -هحوس حؿيٌي -هحوساؾواعيل ضٍح ظازُ -يگاًِ وطزتچِ -وثطي

2

واضت
قٌاؾائي

ضتيعي -صازق زّماى -پطيؿا هعواضي فطز -ؾْيل احؿٌي ظازُ -هليىا تيه تاتايي -اهيس احوسي -ؾياٍـ لٌثطظازُ -هؿعَز هطازياى -هعصَهِ
هساح -هحوس ايواى پَض -هٌيػُ ٌّطرَ -ضضا ياضي -زاٍز وكاٍضظ -وَضٍـ تيططفاى -ضضا حاري هحوسذاًي -ضليِ حىوتي -قيسا حيسضياى-
لعيا لطتاًعلي -هؿعَز هيطقاّي -فطًَـ حيسضياى -حويسضضا قافعي -رَاز زضذكاًي فط -هثيٌا اؾىٌسضي -علي زضظلَ -هحوَز فياضي-
ًيلَفط رعفطي -هليىا راللي -ؾواًِ َّقوٌس -عطفاى ؾلطاًي ًػاز -الياؼ قوؿي پَض -ظّطا يَؾفي ضاز -اهيطضضا قوكازي -هحوسهْسي
لطتاًي -زالضام وفاـ ظازُ -علي عاتسفلؿفي -يحيي حافظي -يحيي رعفطي *
ؾيسهْسي ضضايي ضاز -عليطضا واًٍس -هتيٌِ ؾازات هيطًظاهي -اهيس لعل اضؾالًي -هيطاتطاّين تَولي -ؾويطا صثَضي -رْاًثرف ًياظي -علي
آلاًػاز -حؿي هكىَُ فطز -هحوسضضا تازاهچي -حويسضضا فغاًي -يَؾف فطزافكاض -ضضا واظوي -ؾيسهحوس هيطصازلي -آضهاى حميمت رَ-

گَاّيٌاهِ

3

واضت ؾَذت
واضت ذَزضٍ

حؿيي ذَضزُء -ضضا هعصَهي -هيالز ًاصطي -عيؿي تمي پَض -فاطوِ هيطظايي -عليطضا ًَازضي -فتحعلي اؾسپَضً -يوا پازاقي -حاهس
حارياى -فاذتِ تَولي -ذسيزِ ويَاى فط -علي ؾَضهِ اي -فطراز صائٌياى -ؾىيٌِ ذاتَى وطهي -ؾيسهزيس حؿيٌي ظازُ -زاٍز طَالتي-
عثاؼ فتحياى -عليطضا صالحي -اهيط رعفطي -ظّطا تْاضلَيي -هْطي ؾليواًي -اهيطحؿيي ذساهطازي -ضضا هكايد -هؿتاًِ لطفي پَض -حؿيي
ازّن ّاقوي -حؿي قاّيي -هػگاى ذلذ -احوس هطتضي ظازُ -هيخن علي عثاؾي -ليال فعٍى ذاًلَ -علي ذاوپَض -هحوسضضا ترتياضي -پَضيا
علوي -علي پاقا اغزضي -فيطٍظ اهيطي فرط -ضرة تطاب -پسضام آظهَزُ -عليطضا طالثي -هْسي طيثي -ظّطا پطّوت -آضـ تطلي وي -اهيط
يعزاى زٍؾت -ضضا واظوي -ؾَؾي حؿي پَض -هيىائيل لطتاى ظازُ -حؿيي لطُ زاغي -حسيمِ ّازٍي ظازُ -فاطوِ ظضيي -تٌْام تيات -هطين
ضؾتگاضي -احوس حؿيي پَض -اتَالفضل حمي  -عازل لطفي -ضضا ٍازي پَض -هحوسضضا ًاظوي *
حؿيي ذَقسل -هٌيػُ قْطاتي -علي صائوي -غالهطضا غالهي -هحوستمي فطظاى هْط -علي اصغط ّازياى -فطخ زضيَـ وطيوي -هزتثي
ذلرالي -ؾعيس قىيثاوياى -ظّطُ تركي پَض -اهيطهحوس وزاًٍس -ضيحاًِ لٌثطي -علي هيطظاهصطفي -حٌاء ًَضيِ -اتَشض وطيوي -هطتضي
عليپَضً -يلَفط اتَالصسق -عثاؼ پَضياى -يَؾف ضضا علَياىً -اّيس يَؾفي -ؾيسطْوَضث پيواى -ؾيسيَؾف ًظطي -هحوس يَؾفي -ؾعيس
ؾليوي -يَؾف پطٍض -هؿعَز تاي -حؿي ظاضعي -ايواى الواؾي ًػاز -هطراى اؾفٌسياض -علي ظيٌي ًٍس -احؿاى وَقه تاغي -هصطفي
ًَضٍظي -ؾليوِ پَزيٌِ -هازض پطگط -پطٍاًِ حؿي پَض -تْعاز اوثطي -علي صازلي -هزيس اهيسي -علي هحوسي -هحثَب آٌّگطيً -ؿيوِ
افضل ذاًي -عصوت ضحيوي -عثاؼ آب ًيىي -تْوي لطُ وكي ًػاز -هحوَز احوسي زٍؾت -حؿي هْارطهْط -ظّطُ اقتطي -هْسي ًزفي-
ؾاضا قوؽ -عليطضا افتراضي -پػهاى ضٍهياًي -هحوس ذعايي -ضضا ذَاًؿاضي -هْسي اهاًي -قوؽ ا ...پايساض -فاطوِ عثسي -الِْ ععتي-

قٌاؾٌاهِ

4

حؿيي احوسظازُ -علي ؾثه ضٍح -هحوسحؿي رليلي -روكيس فطٍتي -فاطوِ ؾثعواض -اهيي قطافتيّ -ايسُ هيطظازگاى -صسضا هسًي -حؿيي

ٍ

اتتسائي -ؾلواى هطاغِ چياىًَ -يس راللًَسي -ؾاهاى صفايي -ضحواى پَيا -هزيس ايواًي -اهيس عؿگطي -ضعٌا عليعازُ -ضاضيِ قاّطذي-

واضت هلي

هحؿي هَؾيًَس -ضؾَل ؾتاضيَّ -قٌگ زَّاضي -هصطفي پيطهطز -ؾعيس اضروٌسهٌف -هيتطا لْطهاًي -هطراى قاوطي -هحوسرَاز زايي
علي -علي عظيوي -عالن ًازضي -علي هيطاًي -ايَب حمي -تْاءالسيي قطيفي -هحوس همصَزي فط -عصوت صالحي -هْؿا تاتاپَضفاتحي-
ّارط پطٍيعي -هطين ؾياح ًيا -پَضيا ضرة لَ -ياؾط الْائي -هيٌا ذاًعازُ -عليطضا وطيوي -هحوس فطد لعٍيٌي -ذسيزِ ضضايي -يًَؽ
ذساهطازي -احوس قاُ هطازي -اهيطحؿيي قعثاًي -ظّطا لوي -تكيط حيسضي -هْطزاز احوستعضگي -ضتاتِ آلاراًي -فطاظ هؿعَزيًَ -ضهحوس
پؿياًي -هحوس عصاضيّ -ازي ضضايي -الِْ زّماًي -اهيس حاتوي -طَضاى هيطظاپَض -صغطا ؾيفي -اقىاى ععيعياى -هحوسهعيي چطذٌس-
اوطم فراضي -اقىاى عاقَضظازُ -هعصَهِ هحوسي -حؿيي قاززل -عاتسيي قعاعي -هْطي لوي -هصطفي وٌىاـ -علي قاُ هحوسي -ععيع
ًظطي -قيطا ...پيطي -ؾيسًازض هَؾَي -حاهس علوايي -اهيي هحطاتي -هيخن وطزي -هحوس قْثاظي -هحوسعلي ضٌّواي -هحؿي عظيوي-
ؾيسعلي پػٍُ -اهيي اؾسي -ذؿطٍ هْتاب ظازُ -ؾطيِ تَولي *
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7

هلعٍهات
واضت ذسهت

هَتايل – الثؿِ – ويف -وفف -عيٌه – ؾاعت – طال ٍ ًمطُ  -قاضغض ّ -اضز -تثلت -چتط -ظطٍف -رَضاب  -وتاب  -رعٍُ

– زؾتگاُ

واضترَاى -پايِ زٍضتيي -چطاغ هاقيي -زؾتگاُ ؾٌگ فطظَّ -اوف -پكتي صٌسلي هاقيي -پتَ وف هَي ؾط -فالوؽ -ؾاعت زيَاضي *
روكيس عاتسي -عليطضا هْسي ظازُ -هحوس قزاعي -هْسي ؾطحسي -احوس صازلي -اؾواعيل ضضايي -ؾعيس ضرثي -هزيس ؾَضي -هيالز

گصضًاهِ

هَؾي تٌا -الثال ععيعي -عليطضا تاالذاىً -اصط عثاؾي -اهيي صازلي ويازّي -تْطٍظ ظًسياى -وطم ظاي -هحوس تياتاًي *

زفتطچِ

ضحواى قوؿيّ -اقن هعواضياى پَض -ضليِ صازلي -ذليل ٍظيفِ زل -هحوسضضا وطهي -زضذكاى هحوسي -هعصَهِ يعمَتي -گلي قىطي-

ذسهات

صالحِ يعمَتي -ايَب ياضي -عثاؼ اهيطي -حؿيي وَضوي -زالضام ضقاز -هطين لطفي -حاهس ًَضعلي -فاطوِ ؾازات زضهٌىي -ؾزاز اهيطي-

زضهاًي

رَاز ععيعپَض -حؿيي احوسًٍس -حويسُ ارالي -حويسضضا ضؾَليً -عوت وطم ظازُ -ذؿطٍ ضًزثطي -هزيس هحؿي ظازُ -زاًيال ٍ ايليا هْسٍي

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 هحَطِ تاالي ايؿتگاُ اهام ذويٌي (ضُ) ٍالع زض ذياتاى
ذيام قوالي ًطؾيسُ تِ تماطع ذياتاى اهام ذويٌي (ضُ) ،ضٍتطٍي ؾاذتواى لسين ضٍظًاهِ اطالعات ،زاذل پاضن آتف ًكاًي هطارعِ ًوايٌس .

