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سديف

هـخصات

1

كيف خيثي

ًام صاحة ؿيء
هشضيِ عاؿَسي -هدتثي طْشاًي -فاطوِ صفشي -تٌْام ًعوتي -ؿکيثا ًاهذاسي -فاطوِ ًَسٍصي -ػْيال هعضصي -پشيؼا خْاًگيش -اًؼيِ
هحوذخشاػاًي -كثشي سهضاى همذم -خاطشُ سخثي -آسؽ كشيوي -ػيذهديذ پَسػيف -خذيدِ داًـوٌذي -ػويِ لشكي -فاطوِ ػادات
هَػَي -اسهغاى اؿشالي -فاطوِ لضاق -هْشًاص صفشي -هحوذسئَف طاّشي -كثشي هشداى پَس -يگاًِ كَسؽ احؼي -داسيَؽ ؿشيفات -ليال
داٍدي -هْذي فاطوي -هْؼا علي تيگي -هحوذ طشّاًي -فاطوِ پاليضتاى -فاطوِ هحوَدي -عليشضا حثية صادُ -طاّشُ حشٍي -آيت ؿيشي-
هحوذسضا خَاى -يَؿيتا اللَْسدي آرس -الدى چکاهِ -فاطوِ ػعادتي -حاهذ سحيوي سضَاى -هليکا تشاتي -فاطوِ اهيشي -داًيال اتي
احوذي -پشٍيض ساعضادُ -هيٌا صيادي -صّشا لَيذل -هعشاج فاتحي -سٍصا چْشُ آساً -يلَفش عثاع ًظاد -هحوذخَاد صًذي -هحوذحؼيي ػْل
آتادي -هشين سضايي -عزسا فشَّدي -سٍصتِ ٍصيشآؿتياًي -صّشا هشػَئي -هحوذ تثؼوي -عثاع حيذسي -فاطوِ راكشي -فاطوِ لائٌي-
اهيشحؼيي حاخيلَيي -هٌيظُ گَدسصي -داٍد دّماًي -حَسا حؼيٌي -هديذ پشچکاًي -هحوذعلي هظاّشي -هشين صياد -تْويٌِ كلْشي -حويذ
لطفي -هطْشُ فميِ دصفَلي -كاهياب كشين پَس -صّشا اػالهيّ -يَا تْشاهياى -ليال عثاػي -تٌْام تْادسي -تْوي هحوذًظاد -فاطوِ ًدفلَ-
طاّشُ تالشي -فاطوِ ًعوتي -اهيي ػليواًي -پشيؼا صادلياى ًيک -هحوذ هٌيشي -طاّشُ خعفشي -فشؿتِ تاصياس -هحوذ عظين صادُّ -الِ
تيات -ػاسا ػاػاًي -افشٍص تاليي پشػت *
ثٌا اعاليي -ايشج سؿيذي -ػعيذ تشصگشي -هيثن طاّشي -هْؼا ؿيشي -عاطفِ عثاػيً -اّيذ عشب صادُ -تْشًگ اػفٌذياسي -ػيذيًَغ

2

كاست
ؿٌاػائي

هَػَي -اتشاّين خَاّشي -صيٌة ػشؿوـيش -اهيشحؼيي تاطٍس -عظين ّذايت پَس -صّشا ؿاُ حؼيٌي -هحوذحؼي خلعتثشي -صّشا تاتايي-
فاطوِ عثادي -عليشضا ًظشيٍ -حيذ عضيضي -فائضُ سػَلي -فاطوِ داٍسي -صفَسا تياتاًي -حاًيِ عثذالوالکي -ليال سًدثش -هٌَْؽ خاللي-
هحوذصادق ؿشافتي -تـشي ؿعثاًي -اعظن دٍداًگِ -ػويشا اتشاّيوياى -ؿيشيي ًَسي -هحوذعلي ًدفي -هَػي غالهي -اػواعيل طالپَس-
هشين ػادات سحواًي -هٌْاص عثاع للي صادًُ -صشت كالًي ًيا -هحوذ تمي لَ -هيٌا عضتي -صّشا ًَتخت -پشيؼا حاخي حؼيٌيّ -اخش فتَحي *
علي اصغش خَصاى -كاظن لْشهاًلَ -هدتثي خذاهشادي -عيؼي لاػوي -هحوذسضا ؿيشكَل -همذاد سحيوي -هْذي ػليواًي -هيالد صادلي-

گَاّيٌاهِ

3

كاست ػَخت
كاست خَدسٍ

ػيٌا سحيوي -هٌيشُ آل اػحك -هحوَد ًيشٍهٌذ -هدتثي طايفي -هحوذسضا هحوَدي -هْشداد خذهِ صذيك -حؼيي ًداسحؼيٌي -فشًاص
خذاياس -هحوذ تشصآتاديّ -ادي ػثحاًيً -شگغ عاليي -فاطوِ هحوذي -هْذي ًمية صادُ -تَهيک گاساخاًياىً -ادس كالًتشپَس -هحوذعلي
هحوذي -حويذ صذسايي -فاطوِ ػيشي -سٍيا ػادات پيغوثشصادُ -اهيشحؼيي اتذي -ياػش آٌّگش -هيثن هکتثي -تْضاد ؿْؼَاسياى -هحوَدسضا
صاسهي -ػيشٍع فشٍغي -اػذا ...عشفاًي پَسً -اصش فشج صادُ -كاظن عليـاُ -حؼيي ؿيشخٌگ -گل هحوذ طاطاس -هحوذهحوَد صالحي-
هحوذسضا تشخَسداسي -ػيذاػواعيل يَػف -اهيش ؿْثاصي -ػيذاهيش لشؿوي -هدتثي اكثشصادُ -كثشي فشّادي -علي هشادي -هيثن اهاًي-
سحين ػتَدُ -تايشام اسصًلَ -ظفش افؼشي *
علي كاسخاًِ -ليال غالهي -اهيي فـاًدشدي -حؼي تمي ػواٍسچي -صالح اتْشصادُ -اهيشحؼيي غشتائي -ػشافشاص خَيٌي -طْا ػثحاًي-
ػيذاهيش صعفشاًي -فاطوِ گَدسصي -حويذسضا ًَؿيشٍاًي -هيٌا ػلطاًي -علي اكثشي -اهيشحؼيي عٌايتيٍ -حيذ لطفي -حؼيي دالًَذ -ػداد
سصهدَ -هديذ سضايي -فشؿاد حؼيي ًٍذ -هْؼا هلک پاسًذ -هٌْاص هٌيشي -صيَس خذاٍسدي -هٌيظُ آخًَذصادًُ -اصشالذيي هحوذي -ػکيٌِ
خلفي -هحوذ اصالى صادُ -اتشاّين فتاحي خَس -ػثحاى اكثشي -هشضيِ داًـي -سضا ًدات -اصغش فشػخي -الِْ ًاصشي -فاطوِ خيشي -ػويِ
اسخوٌذ -فاطوِ صادلي -سٍصتِ هحوذي -علي سحوتي -هحوذسضا احوذي -هْؼا هلکي -هْذيِ لٌثشي -اليٌا سٍحاًي -علي يَػفي -هشين
تايشام صادُ -احوذ عْذي -هْذي پَسسحين -اتَالفضل هيشصايي -ؿْشٍص اػالم دٍػت -سضا دّماًي -خذيدِ چواًچي -گلٌَؽ پَسهٌذ -داًيال
صاّذي -هحوذعلي تاصاسگاى -خَاد سهضاى ًياي -هحوذ اتشاّيوي -هحوذ حيذسياى -هصطفي هشٍتي -فاطوِ حؼاهي -هيالد پشٍيضي -هْذي
هٌصَسي -عليشضا كشهي -تشاتعلي هذيش -ليال تْشاهي -هحؼي كٌي پَس -حؼيي طَاف خالليَّ -هي ؿکشي -صّشا كياًَؽ -هحوذ هحوذي

ؿٌاػٌاهِ
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ٍ
كاست هلي

كيا -هحوذ خعفشصادُ -حؼي لٌثشي -فاضل حضشتي -اتَالفضل صحت پَس -هحوذ ديٌاسًٍذ -اتشاّين ًدفي -عليشضا لطشُ ء -غضالِ طْواػثي-
هحوَد هَرًي گَدسصي -علي ػاعذي -عاطفِ اليمي -اهيشحؼيي ؿکَّي -اتَالفضل افتخاسي -هحوذعلي تخـي -صيٌة صذيك -حؼيي
ًادسي -فشؿتِ افتذع -الِْ خعفشخشاػاًي -سضا كشداهيشي -هحوذ تَستَستاؽ -هحوذسضا خذادادي -هيثن تْادسي -اعظن آطيشي -هيالد
تشاتي -عثذالشئَف كن -حؼيي عليضادُ -ػعيذ هْذٍي ساد -فشصام فشخي -فشصاد هلک صادُ -علي اصغش ػاهٌي -هصطفي عيَصعليضادُ -هْشاى
فشاص -هحوذهْذي سػَلي -علي هيشصايي -هؼيح ا ...هحوذي -كيَاى اصالح پزيش -كثشي آرسي -ايواى ػعيذي -ػيذُ طاّشُ ػيذهَهٌي-
فاطوِ ػعادتيّ -اؿن ًدذي -اختش فشٍصاى -ػيذُ ػعيذُ خعفشي -علي دػت سًح -ستاتِ اػذيً -فيؼِ سٍحيً -ثي ؿيشهحوذي -كشين
لشتاًي -فاطوِ ػادات هَػَي -هشضيِ هلکي -عليشضا خَادپَس -سضا هحوذي -داٍد صثاغيً -عوت ا ...هديذًيا -هشخاى پَسخعفش -عيؼي
خـٌَد -عثاع سضايي -صثا هدتْذي -اصغش فشاػتياى -هحوذ ليکَؿيً -اصيال دل لٌذي -هْذي تختياسي -سػَل سضايي -تٌْاص حؼيي صادُ-
علي تْشاهي -هديذ ّوتي -اهيش هحوذي -ػعيذ اتشاّيوي -هحوذحؼي لاػوي -هْذي هالًيا -صّشا اهاًي -هْتا ػليواًي -اصغش هْشاتي-
هصطفي چاسُ ػاص -لياع هْذي پَس -پيواى سؿيذي -عشفاى ؿْشياسي -عالوِ هْاخش -صّشا طيثي -ػعيذ حويذاٍي -لشتاى ٌّشهٌذ -صّشا
هحؼٌي -آهٌِ فشدٍسهاخًَيک -ػعيذ عاليي -هحوذسضا سخـاى -صّشا احوذيً -ؼتشى خاًکي -عليشضا هلکي -حويذ تْشام پَس -هْذي
لذست -ايواى داٍدي -اػذا ...تـيعي -حؼي طاًَّذئي -حؼيي هيشصايي -هحوذ لشتاًي -هحوذ خَّشي -ػاحل دخت علي اصفْاًي *
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هلضٍهات
كاست خذهت
گزسًاهِ

هَتايل – الثؼِ – كيف -كفؾ -عيٌک – ػاعت – طال ٍ ًمشُ  -ظشٍف  -كتاب -خضٍُ -چتش

– داسٍ -دػتگاُ كاستخَاى

–دسيل -عؼل-

الهپ -LEDػاعت ديَاسي -دٍستيي هذاستؼتِ -ػين تلفي -دػتوال كاغزي -كالف تافتٌي -ػين كاست ّوشاُ اٍل – اسُ چَب تشي*
حؼي عويذخالذ -سضا ؿافعي -حاهذ هالصادُ -ػداد تاهياى -عثيذ صعفشاًي -هيالد صادلي پَس -هحؼي ؿداعي -تْادس خعفشي -هحوذسضا
صفشي -هحوذ كالفچي -هْشاى تشاتي -ػعيذ ًيک خَاُ -هحوذهْذي صالحي ًيا -تْضاد اكثشيً -عوت فليحي -ػداد ٌّشي -لٌذي تاخيک-
اهيذ ؿکشي *

دفتشچِ

كـَس آلاتاتايي -ػلٌا هعصَهي -عؼل ٍ صّشا هايلي -صّشا ٌّشهٌذ -ػيذهصطفي پيغوثشي -سضا ًماتي -هحذثِ اتَالحؼٌي -ؿفيع چوٌي -هيالد

خذهات

ًَسالْي -حاهذ فشدٍػياى -هًَا ػادات حؼيٌي -هشين يضديّ -لوا عليضادُ -خَاد هثـشصادُ -آسصٍ صياهي -هشين هوتاصپَس -تاتک هشادي-
هعصَهِ اػکٌذسصادُ -اهيشحؼيي ًَسي *

دسهاًي
صاحثاى اؿياء ،اص ػاعت 7:30لغايت16:30سٍصّايـٌثِ اليپٌح ؿٌثِ تا تلفي 33900172ٍ33900171تواع گشفتِ ٍ تا دس دػت داؿتي اصل ؿٌاػٌاهِ يا كاست
هلي ٍ كپي اص آى تِ ػتاد اؿياء پيذا ؿذُ ؿشكت تْشُ تشداسي ساُ آّي ؿْشي تْشاى ٍ حَهَْالع دسايؼتگاُ اهام خويٌي (سُ)خشٍخي خيام ػوت ساػتوشاخعِ
ًوايٌذ .

