فْزعت اؽياء پيذا ؽذُ هغافزاى هتزٍ اس تاريخ  1396/02/01لغايت 1396/02/31
رديف

هؾخصات

1

ويف خيثي

ًام صاحة ؽيء
هْزًاس خشايي -ععيذُ ثَالثي  -حغي حغيي سادُ -حغيي خالمي -هْغا عثادي -تْارُ فزخي -سّزا ؽْزاتي -خَاد عتاري -عيذاحوذرضا
عدادياى -فزيذُ هختاري -پَيا دهزچلي -حغي وثيزي -حغيي ًدفي فزد -عليزضا سًذي -فاطوِ عادات هحوذي -علي ّادي سادُ -هْزٍ
عاغٌذي سادُ -عزٍػ خْاًثخت -اهيز خعفزي ًيا -حويذ رًح وؼ -عليزضا آگْي فزد -رسيتا رضاخَي -فزح ًاس لائذرحوتي -سّزا
عَادسادُ -عطيِ وزتاليي -هحوذحغي خغزٍپَر -عيذهْشيار عذًاًي ًيا -فاطوِ سارعي -عتارُ پَالدًٍذ -صثا هديذياى -عاليِ غشًَي-
عاعاى فَالد -فْيوِ تَولي -ععيذ حزيزياى -ليال غيَراًي -غالهزضا اهزايي -طاّزُ فزيثا سًذي -آرػ ؽْثاسي -ليال عادات تَْري -داريَػ
وياًي ًضاد -فاطوِ رضايي -ريحاًِ اتزاّيوي -هحوذرضا عالهِ يشدي -واٍُ طْواعثيً -يلَفز گَدرسي -هيالد خعفزي هْز -فائشُ پزداختي-
علي دًياداري -پزعتَ اعظوي -سّزا اعظوي -عيذصادق وزهاًياى -هحوذحغي عاتذيٌي -ؽيوا حغيي پَر -اهيزحغيي اًصاري -رضا خزهي -
اعظن فزٌّگياى -هحوذاهيي عادل -عويِ پزٍيشي -ؽزارُ تٌي تيات -علي خيزي -حغيي علي ٍادي -الِْ هَعايي -فزساد هظفزيً -گار حغيي
پٌاّي -هحوذتمي صفزي -عاًاس رٍعتايي -عليزضا تيات -هحوذ هؾْذي حغيي -عزفاى عاهزي -هْذي عثذي -تْذخت افزٍس -اهيزهْذي
رياضتي -گالٍيض طْوَرثي -هحوذ اوثزي *
هزين لذهي -هحيا عثزاًي -هديذ افؾاري فز -فزًَػ رٍؽٌايي -عيذُ طاّزُ صادري -فاطوِ حغيٌي -سّزا واظوي -اهيز تخاٍري -حغي
عيف سادًُ -زگظ اساًي -هحوذرضا خاى احوذي -هحوذصالح ًاصحي -الْام فخزي -هزين پضٍّي فزد -الٌاس ايواًي -هحوذ صثَر -سّزا
وارگز -هحذثِ وويداًي -وثزي هحوذپَر -آرػ ًاصزي -الْام هحثي فز -هْذي اصغزي -هحذثِ ًَياًي -هحوذعلي فزاغِ -حاهذ اؽزفي

2

وارت

پَر -عْيال دّماى -فزّاد عليشادُ -فزيذُ واًٍذي -اهيزهْذي هيْي پٌاُ -حويذ خعفزپَرّ -اًيِ هحثي -رضا ارداًي -فاطوِ صادلياى -عيٌا

ؽٌاعائي

علواًي -علي اعوعيل ًٍذي -اهيزحغيي اصاًلَ -سّزا اهيذٍاري -عواًِ حاج هحوذحغٌي -هْزاى رٍعتايي -پزيغا ًدفي -هْذي رحيوي-
علي تيطزفاى -فزاهزس داداؽي -فائشُ فزضي ًضاد -هحوذرضا چايي پش -ؽثٌن ًىًَظز -هيٌا عادات هَعي الزضا -غالهعلي تَولي -پزٍيش
ًصزتي -حيذر اعتادرحيوي -عشت ا ...گَدرسي -ععيذ ولي -عيذعليزضا واظوي ًضاد -حاهذ ًيه رٍاى -فائشُ ًياسي -الِْ خاللي -ليال ًظزي
ديثا -راضيِ ؽيزٍاًي -هعصَهِ عملوٌذ -فاطوِ ؽزاّي -حغيي دٍلت آتادي -خالل هالوي -عليزضا لذرداى *
خَاد يشدياى -هحوَد ؽعثاًي -تارتذ هحغٌي ويا -هحوذعلي لاضياًي -حغي لشل عفلي -رضا لزتاى پَر -حدت علي دادي -ياعز عاتذي-

گَاّيٌاهِ

3

وارت عَخت
وارت خَدرٍ

هحغي وثيزي -آيذيي عثاعي -هيتزا هظفزي -عيذاصغز پان طيٌت -ارؽاد واؽف تْزاهي -عيذاوثز حغيٌي -تْشاد ٍخذي -علي اهاًي -اهيز
خاًي -داًيال تالزي -هٌَچْز حيذري -تاتا علَي -عليزضا ععيذفز -فاطوِ ًيىَتشل -حاهذ هحوذي -ريحاًِ صفاري -هديذ هعتوذي -عطيِ
هال اتزاّين -هحوذحغي احوذي -صذيمِ اٍخي -حغيي رٍاى تذً -اسًيي عادات علَي همذم -هْذي خوؾيذپَر -عيذووال عيذهحوَد تزغاًي-
هحوذ پَرهْذي -غالهحغيي هحوذپَر -عيذاتَالحغي تٌيادي -عزفاى هحثي -هْذي تياتي -اعظن تيوَري تثار -عليزضا ًواٍري -عيذحويذ
هيزحغيٌي -ياٍر هحثي -عيذّادي خاللي -هدتثي حيذري -هحوذعلي غالهي -هيثن هَعَي -اردؽيز تٌْام -عتارُ هذاحي -اهيز رياضي-
هْذي دٍچي -الِْ لزتاًي -فزؽتِ آٌّگز -حغيي رٍاخي -ضياءا ...اعشاسي – تْزٍس حاخي ًصيزي -هحوذرضا پزتَي *
عيذهحوذ حاخي هيزسايي -هْزداد طالثي -هزين فزٍّيذُ -هظفز رعتوي -فاطوِ وَوثي -علي اوثز پَري ّيك -خغزٍ صيذالي -عثحاى
ٍّاتي -فاطوِ پَرّاؽنٍ -حيذ هزتضي پَر -فزحٌاس تغاط تيگي -هعصَهِ ًعوتي -فارٍق اتزاّين سادُ -خذيدِ عادات هيزليصزي -اهيز
ًائثي -اهيزرضا رعتگاري -هْزي دٍعت علي -هحوذ دؽتي -فائشُ صاحةّ -ادي ًظزي -هحوَد خٌذاى -هْتاب صاتًَي -گلٌَػ وارخائي-
عيذخَاد عيذتزليً -يلَفز ًدفي همذم -عليزضا رياضيٍ -حيذ ًادري -هزتضي وزتاليي -صادق تالزي -هارال تَتًَچي همذم -علي حغي
عْزاتي -سّزا آلاتاتاًيا -هحثَتِ اعذي -اهيزحغيي خعفزي -علي ؽيثاًي -عثذا ...احوذي -اهيزحغيي هزادي -عويِ رضايي -هحوذ
صادليٍ -حيذ اعىٌذري -ؽايغتِ احوذلصزي -هْذي حاخي سادُ -اتزاّين عثذٍلي -فزساد عثذي -عيذاتَالفضل هَعَي -ايواى
ًصيزحصاري -اعتواد عثاعي -رحين عمشچي -صغزي فيضي -اهيذ عخايي -عزخَػ تزسگزي -داراب خَرايي -حاهذ رؽيذي -رٍح ا...
رحيوي -هْذي فزساهي ًيا -هَعي الزضا ًَدّي -حويذ تٌَْػ -رضا رعتوي -اهيي ا ...تيگي -رضا رضَي -اعواعيل اعثمي -سيٌة حغي

ؽٌاعٌاهِ

4

ٍ
وارت هلي

سادُ -عيذُ هْغا ّاؽوياى -فاطوِ فزاّت -عيذ رٍصيي اعذي -فاطوِ هلىي -عاالر هحة تاػ -هحوذخعفز ايواًياى -تاته حاخي -خَاد
عاالرًٍذياى -هديذ لادري -صًَا صعَدي -علي رًدثزي -تْارُ خوؾيذي -صالح گَراتي -احوذ حغيي سادُ -هصطفي صٌعتي -هحوذ
اردالًي -هحوذٍلي خذارحوي -رضا هحوَدًضاد -هحغي عليواًي -هيالد َّاعي -فزؽاد عاصوي ًضاد -عپيذُ ّاؽوي -هحوذرضا وزيوي-
حغي فتحي ًضاد -هْذي هحوذي -يعمَب خيزسادُ -فزساد هلحاًيً -غزيي احوذهحوذي -عداد صثَري -حغي اٍصالي -تؾيز ًياسي -عْذيِ
علي ًضاد -هحوذرضا يادگاري -حغي خعفزي -رضا حغي آتادي -ؽْاب الذيي ٌّزٍر -خالل اتزاّيوي -حويذ فيضي -عيذعلي اصغز
الخَردي -سيٌة ًَرٍسي -هْغا للٌذري -خعفز ارساًي -داٍد عثذالوحوذي -هعيي خضزي -واظن لارغي -عشت ا ...خلح -علي پَرا...
تخؾي -هْذي عاللي فز -هحزاب هٌشل آتادي -يَعف هحثي -اهيزحغيي پَراوثزي -عيذهحغي خالاًي -رضا هحوذي -فاطوِ اخَاى -هدتثي
خليلًَذ -هحوذرضا هشيٌاًي -حغيي تَولي -هختار علي فزخي -تْزٍس تيگلزي -فْيوِ دادران فز -حويذُ هْاخزي -رؽيذ تاراًيً -عيوِ
حغي ًضاد -طيثِ ووالي فزد -فاطوِ حغي سادُ -هزضيِ ًاصزي -هحوذ ؽٌْاسي -هحوذرضا تيذٌّذي -عْيال صالحي -علي عليواًي-
هحوذعلي همذري -هحوَد تْوٌي -هحوَد الواعيَّ -هي هغىز -عداد ًَتْاري -راضيِ هزادي -واظن خعفزي -عثاععلي وليٌي -صفيِ
رحيويً -غزيي فاضلي -هدتثي طْوَرايي -عوايا رٍعتاً -صزتِ خذاهزادي -هحذثِ ععيذي – ععيذ عيَضي *
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هلشٍهات
وارت خذهت

هَتايل – الثغِ – ويف -وفؼ -عيٌه – عاعت – طال ٍ ًمزُ  -چتز  -وتاب  -خشٍُ  -دعتگاُ وارتخَاى -عثشي خزدوي -چاي عاس -هَدم-
هحزن تزلي درب خَدرٍ -دريل -ريؼ تزاػ -تيغِ تزف پان وي*
حاهذ ًاصحَّ -هي لذعي ساد -تْزام خَلعلي -تْزٍس تيگلزي -حغي وزاتي -احوذرضا عمايي -علي ريحاًي -عپْز آؽَري -واظن للٌذري-

گذرًاهِ

حغيي هيا -اوثز رحواًي -احوذرضا هظاّزي -اهيز رسم گيز -حغام هيزهحوذي -صذيمِ ؽزيفي -احذا ...پَرخوؾيذ *

دفتزچِ

هحغي وزيوي -علي سريي -هحوذ ؽْغَارسادُ -علي عثحاًي -داٍد ؽاهيًَيً -اّيذ عزچوي -هحغي دّماًي -فاطوِ هيزحغيٌي-

خذهات

هحوذهعيي غفاري -هحوذ فالحي -هحوذحغيي حيذرپٌاُ -پزٍيي احوذي سادُ -صغزا واتثيً -زگظ لشٍيٌي ًضاد -هحوذحغيي اطْاري-

درهاًي

هْذي ايشدي -هحثَتِ خعفزي -خْاًثخؼ لاعن خاًي -حغيي حاخي واظن -هالحت اًصاري فز *

صاحثاى اؽياء  ،اس عاعت  7:30لغايت  16:30رٍسّاي ؽٌثِ الي پٌح ؽٌثِ تا تلفي  33900171 ٍ 33900172تواط گزفتِ ٍ تا در دعت داؽتي اصل ؽٌاعٌاهِ يا وارت هلي ٍ وپي
اس آى تِ عتاد اؽياء پيذا ؽذُ ؽزوت تْزُ تزداري راُ آّي ؽْزي تْزاى ٍ حَهِ در هحَطِ تاالي ايغتگاُ اهام خويٌي (رُ) ٍالع در خياتاى خيام ؽوالي ًزعيذُ تِ تماطع
خياتاى اهام خويٌي (رُ) ،رٍتزٍي عاختواى لذين رٍسًاهِ اطالعات ،داخل پارن آتؼ ًؾاًي هزاخعِ ًوايٌذ .

