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سديف

هـخصبت

1

كيف خيجي

2

كبست ؿٌبػبئي

ًبم صبحت ؿيء
سظب سحيويبى -ساهيي ثشچلَسظبئيٍ -حيذ اصالًي -فبطوِ هقيؼِ ء -ػلي ًبصشي خَايً -ؼشيي فالح -هًَب سٌّوبييبىً -ؼشيي هحوذي -فبطوِ پبسػب -هشين
حـوتي -هحوذاػلوي -ثْبسُ ثبقشي -صّشا فيشٍصي -صّشا قطَس -خذيدِ ػبلوي -ػبطفِ اثشاّيوي -هؼؼَد لَاػبًي -احؼبى ػليخبًي -فشيذُ قبئن پٌبُ-
هحوذًقذي -صّشا سظبصادًُ -شگغ تيوَسي -پشػتَ ثيشاًًَذ -هحوَدسظبصجبؽ صادُ -فبطوِ هغَل -هْؼب خاللي -پذسام هْذٍي -هصطفي غالهي -ؿْبة
ؿْشٍيي-هْذي دادخَاُ -ػجذا...آل خؼفشي -هحيب خبٍيذاسا -ؿکيجب سظبيي -هحؼي طْوبػجي -فشؿبد ثيشاًَد -حؼي صيبدي -پَسيب اهَسي -هليحِ ػوشاًي-
ًؼتشى خؼفش آقبيي -هْشاى فشخي -اهيشهحوذػبدات سٍؽ -هحوذپٌبّي -فخشػبدات هيشصادُ -آتَػب گَدسصي -هؼصَهِ سؿيذي -حؼيي كشيويبىً -فيؼِ
هشؿذيّ -بؿوؼلي احوذي -هحوذ ثبالئي -اهيذثخت ثبص -هحوذسظب خبًذاًي -اكشم هحوذي -سثبثِ هقصَدي -هؼصَهِ سظبيي -آٍيذ فتحي -هْذي اػذالْي-
خذيدِ غالهيبى -پشًيبػبدات اًَسي -ام الجٌيي سؿيذي -هحوذثشٍغٌي -صّشا پَسآقب -ػلي ػوَؿيخي -صّشا ًَسي پبسػب -اهيي هحوذي -پَسيب چٌگلَائي -ػدبد
هحجتي -اػظن اٍسًگ -آيذا اهبهي -هحذثِ اهيٌي -هؼصَهِ فيبض هٌؾ -الْبم ػبدات ػيذاثَالقبػن -اسػطَ كشيوي -هًَيکب هئيشصادُ -ػليشظباثَالحؼٌي -صيٌت
ػْيلي -هؼصَهِ صبثشي صادُ -دًيبؿبُ آثبدي -هشين اػذي -ؿْبة خؼفشي ًظادً -بصش حؼٌي -غضل كؼجِ صادُّ-بًيِ صاسػي -حؼيي پبصكي -الْبم فيشٍص
ػبالسي -هْذي هحوذحؼيٌي -صّشا ػلي ًظاد -صيٌت ػذات تقي صادُ -اهيشافـبس -صّشا ػپْشي داًب -الْبم هلکي -فبئقِ ثيگن -ػيذحبهذ هَػَي -ليال اهيشي-
ػشفبى ًبصشي -هحوذثيت ػيبح -پَسيبدادلَئي -ػجذالوحوذ اسدؿيشي -حويذ حؼيي ًٍذ -فبطوِ صفشي -ػيذُ فبطوِ صيذ -ػصوت تَػشكبًي -اكجش صويوي *
هؼصَهِ ؿبُ هحوذي -هؼصَهِ گشؿبػجي -سٍهيٌب پَسؿؼجبى -ػلي صبدقي -صّشا قلن ثش -فبطوِ پَسػجبع -اثَالفعل صًذُ ثَدي -ػليشظب غالهي -ػطيِ
اثَفبظلي -پشيوبُ اهيي فش -ػيذػلي تقَي -هيالد دالًَذ -حويذسظب خْبًگيش -ػبخذ يَػفي -يبػوي اثشاّيوي ًظاد -يبػوي قبػوي -فبطوِ ػجذالْي -ػَگٌذ
ثْشاهي -صّشا ثبقشيبى -ليال ػضيضيبى -صيٌت گل كبس -صْيت ػجبػي -ػلي فشّبدي كيب -اهيشحؼيي ًفشي -ػليشظب خؼفشي -آسؽ آثشٍؿي -سٍيب ًظشي -حؼيي
اهدذ -صيٌت پَؿِ -پبسهيذا ادة ًظاد -ػبًبص هْشافشٍص -صّشا حعشتي -ػليشظب پبػجبى -سا فذايي -هحوذسظب دائي چيٌي -هشتعي صفشي -ػبطفِ خبى احوذي-
صيٌت اكشهي -سٍطيٌب قبئن هقبهي -هحوذهْذي حوضُ -الِْ الِ ٍسدلَ -ػٌذ هٌضل*
ػيذُ ًفيؼِ خبًيبى -سظب صيبدي -هؼؼَد خذيذي -احوذ ؿبّؼًَذ -هديذ يَػفي -هْذي سخجي -ػليشظب ًبصشي -هشظيِ پَسػجبد -هَلَدحؼيي دٍػت -آسهيي

گَاّيٌبهِ كبست
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ػَخت كبست
خَدسٍ

قْشهبًي -يبػش هْذٍي -هؼصَهِ هحوذي -هَلَد ػجبػي -هْذيِ اثشاّين صادُ -خبٍيذ هَالئي -فشيذ يَػفي -اهيشهحوذ داچک -ػلي يبسيً -بصش ًبصشي -هحذ
هْبخش -سظب فيط الِ صادُ -هٌصَسُ خبكجبصاى -اثَالفعل سٍػتبيي -خوبل الذيي حؼيي صادُ -اهيشثْوي خليلي -فبطوِ گلـبّي -اسدالى گشاًوبيِ -ػلي
اهيشطبّشي -هحوَد خلَداس -احوذ ًظشي -هحوذػلي هصبحت -ثْشٍص ثيشاًًَذ -طبّشُ اساهي -هحوذهْذي صاسع -داسيَؽ خَسؿيذي -سظب ًَسي -سظب
خَاخِ هحوذي -اهيذ ساهـيٍ -حيذ خشاػبًي -هحوذسظب حبخي پَس -ػلي خوبلي -هشين هْشآػب -هحوذّبؿوي – حؼيي ًؼوت صادُ -خؼفش سحوبًيّ -بًيِ
هحشاثي -پظهبى حؼيي صادُ -اهيش تبخيک *
هصؼَد اصفْبًي -الْبم سظبيي -هشين فشاصًذُ -هحوذگَدسصي -هحوذحؼيي ػليوبًي -هحوذتقي صادُ -كتبيَى ػليضادُ -هختبس هحجي -يذالِ حبتن ثيگي -فبطوِ
ثذيؼي پَس -هحوَد حبخي ػليٌقي -الِْ هحذلت -حبهذ حؼي ؿبدفش -هحشم فالح آصاد -ػلي ؿوغ -آيت ػلي فشخي -اسؿذ سؿيذي -ػيذهحوذهْذي ٍاقفي-
فْيوِ ٌّذي -ػلي هؼجَدي -هحوذثبقشايضدي -هحوذّبدي يگبًِ -هحوذ كيبئي -حويذ هيشصائيً -يٌب سحوتي ًظاد -هحوذسظب خبًذاًي -حؼيي خلوجبداًي-
هحذثِ احوذي -هظگبى كبظوي -اصغش حيذسي -فبطوِ اللي -فشيجب ؿفيؼي -ػلي اصغش حيذسيً -يوب فشصام ًيب -هلک ػبهشي ساد -صوذ ػيبًٍذ -هحوذ
ؿيخکبًلَي -فخشالذيي هصطفي كالًتشي -اثشاّين ًيکَيي -ثشيب هلکي -غيت الِ اكجشي -سحين صذيقي -ػيذهْذي هيشيبى -هشين هحوذخؼفشصادُ -هحوذحؼيي
افخوي -هحوَد افعلي -ػوشاى هَػَي -فبطوِ ؿشيف پَس -فبطوِ ػْشاثي -ػيذُ هشين ػلَي -ػلي ًَسٍصي -ػحشهَيذصادُ -ػيذُ فبطوِ ػتَدُ -هْشداد
غفبسي -ػوبًِ ػبدات تَكلي -حويذ تَكلي -فبطوِ هقيؼِ -ػجذالؼضيضؿجبى -خليل ايلخبًي -هْذي هختبسي -ؿْشثبًَؿفيغ ًظاد -ايشج ػلطبى صادُ -احوذ
هشادي -هؼصَهِ ػليوحوذي -ػلي اسؿبدي -هحشاة ػضيضي -ليلي ّشاتيبى -هْذي آقبئي -ثٌيبهيي رٍالفقبسي -ػلي كَصُ گش -ساظيِ اٍصاسي -قبػن هقجلي-
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ٍ
كبست هلي

حيذس تجٌب -هشخبى هشادي -ػجبع ّوتيبى -اؿکبى صبلحيبى-فشخٌذُ تقي ثيگي -ػجبع فالح -ػدبد هؼتوذيّ -بيذُ ؿيشصادي -حؼيي ثْشاهي -هحؼي قٌجشي
ًظاد -هشين كـبٍسص -ػجذالشػَل ثْبهيي -الْبم ًقيبى -گلچْشُ ػجذالولکيً -ؼشيي يبػجالغي -ػَداثِ ػؼکشي -ػضيضُ خليلي -داٍس سخـبًي ًظاد -ثْضاد كْي
كبس -هحؼي آرسكـت -ػليشظب حؼيي آثبدي -حؼيي ًَسٍصي -ػپْش خضائي -هحوذثختيبسي فش -حؼيي خَؽ ثيي-حؼي ػجذالْيبى فشد -حؼيي طبّشي -كشين
ثٌبصادُ -پشي ػيوب كبظوي -ػويِ سظبييبى -كشهؼلي كشيوي -ثيگشد حبتن پٌبُ -فشًبص خجشئيل صادُ -ػليشظب فخشيِ -الِْ خٌبثي -ػويِ هؼدذي -ػلي هيٌبئي-
حويذسظب پَسغفَس -ؿکَفِ ػبكي -ػليشظب خبى هشادي -ػجذالؼيذاثَػلي -فبطوِ خفبي اصفْبًي -ػتبسُ حبخي ّبؿوي -ثتَل دػت گِ -اهيذپَسًصش -سثبة
كـفي -هحوذػلي اػوبػيل لَ -ؿْشٍص صاسع -صّشُ ظْيشيً -بصش خضسي -هحوذ ؿوبل -پَسيب صفشي -هٌْبص هحوذحؼيٌي -ػبهبى هيذاًي -ؿٌْبص صسيي ػبص-
فبطوِ فيط آثبدي -هيثن پَسگشاًٍذ -ػشفبى قشيجي -پَيب ثْضادًيب -سظب سحيويّ -بدي گَدسصي -اليبع ػلطبًي -اكشم يضداى ؿبد -هْذي سٌّوب -اهيي ّدشي-
صّشُ صاسػي -سظب خوـيذي -اهيش صبسهي -ػلي ساصگشداًيً -ؼوت الِ دسيبثبسي -هشين اثطحي -ػبساػبدات ػليضادُ -فبطوِ لطفي -الِْ هيشصا -صيجب
صيشآثبدي -آسؽ ٍلي -هحوذهْذي اهيٌي -اهيشحؼيي دايشُ صُ -اثشاّين ًؼبهي -ػشفبى ؿوذاًي -اهيشحؼيي ؿؼتي -هْذي اٍالد احوذّ -بدي سػَليبى-
غالهحؼيي حؼي صادُ -حويذسظب ػشخَؿي -گٌدؼلي خَؿٌبم ًٍذ -هَػي الشظبثذسصًًَي -ػليشظب احوذي -ػليشظب خؼفشي -سهعبى خؼفشي -هصطفي يذپؼٌذ-
الْبم صفشصادُ -ػلي اكجشهيشسظبئيّ -يَا هيکي -هديذخيشهٌذ -هشين هحوذي -ػجذالِ قذثيگي -حؼيي هحوذي -ؿبّيي خؼفشي هقذم -هحوذهْذي ؿشيفي-
ؿْشام سٍؿي دل -صبثشكبكبًٍذي -ػلي قشثبًي -هحوذخوـيذي -فبطوِ هحوذيبى *
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هلضٍهبت
كبست خذهت
گزسًبهِ
دفتشچِ خذهبت
دسهبًي

هَثبيل –الجؼِ–كيف -كفؾ -ػيٌک–ػبػت–طالًٍقشُ  -ظشٍف  -كتبة -خضٍُ -چتش -ادكلي -دػتگبُ آة هشكجبت گيش -ػي دي سام -ػشٍػکّ -ذفَى-لپ
تبة -هيٌي كيجشد -پشدُ پبسچِ اي -ثي ػين -اػپشدي ثبدي *
احوذصفشي -احوذاهلل قلي ئي -فشيذٍى فشاهشص -هْشداد آقبخبًي -حؼيي ثشصگش -صّشا قبسًٍي -ػيشٍع هَخشلَ -هحوذاسؿذي -هحوذثبقش ايل ثکي -هْذي
ثخـبيؾ -اكجش اهيذي -اصغش صاّذي -احؼبى سخجي -هحوذ صًگٌِ -سظب تبخيکّ -بدي دػتَساًي*
صَفيب ػْشاثي -فشَّد حـوتي -صّشا كبؿي لَ -فشيذُ هديذي -سظب صاسػي -هحوذحؼيي سهعي -حبخيِ ثي ثي ّبؿوي -گل ثبخي داًـَس -هْشداد
هْوبًذٍػت -ساهشص ًدف -ؿْشُ تَكلي ًيبى -هحوذػجحبى ػجذا -...ػلي ثْشاهي -صبدق ثشغوذي -سػَل ػجذي -آسهيٌب ؿيشي فشد -ػپيذُ ؿوغ -فشؿيذ
خضاًي -اهيي الِ كشيوي -ساهيي ثشچلَ سظبئي -فبطوِ هشؿذي -فشًگيض ؿشيف صادُ -صّشا سٍؿٌي ٍ هحوذخَاد ًَسٍصي -فبطوِ هيشصائي *

صبحجبى اؿيبء ،اص ػبػت 7:30لغبيت16:30سٍصّبيـٌجِ اليپٌح ؿٌجِ ثب تلفي 33900172ٍ33900171توبع گشفتِ ٍ ثب دس دػت داؿتي
اصل ؿٌبػٌبهِ يب كبست هلي ٍ كپي اص آى ثِ ػتبد اؿيبء پيذا ؿذُ ؿشكت ثْشُ ثشداسي ساُ آّي ؿْشي تْشاى ٍ حَهَْاقغ دسايؼتگبُ
اهبم خويٌي (سُ)خشٍخي خيبم ػوت ساػتوشاخؼِ ًوبيٌذ .

