فْشػت اؿياء پيذا ؿذُ هؼافشاى هتشٍ اص تاسيخ  1396/04/01لغايت 1396/04/31
سديف

هـخصات

1

كيف خيثي

ًام صاحة ؿيء
هحوذحؼيي حيذسپَس -احوذ خَديً -يلَفش تيداسي -افؼَى خؼشٍيً -ؼشيي لطفي -خَاد خاللي -ػليشضا صاسع پَس -ػواًِ
خؼفشصادُ -هحوذاتشاّين ػاخذي -صذيقِ ػواسًيا -پَياى پاٍيش -هؼؼَد ضشغاهي -صّشا فضل ا -...پشيؼا خاػثي -هْـاد
ؿْاتي -سضا اػذالْي دتاؽ -سػَل خشهي -احوذسضا اتشاّيوي -ػويِ تاتايي -اػظن حاخي حؼيٌي -خذيدِ اطويٌاى -ػاًاص
حاخي ػلي احوذي -ػواًِ ػليوشادي -صيٌة اػواػيلي -طاّشُ دسٍيؾ -ػصوت ًشگؼي -ػلي اػواػيل صادُ -صيٌة هحوَدي-
ػثاع پَسػضيضي -ليال صاسػي -ػاخذ ؿؼثاًي -اسطًگ تضسگوْش -هْتاب آل ػلي -صيٌة آقاخاًي -هْذي اًتظاسي -فاطوِ
اػفٌذياسي -فشصاًِ حويذي -صّشا اػکٌذسي -آسهاى ػثذالشحوٌي -فتاًِ احوذًٍذ -ػؼيذ ػليواًي -هحوذهْذي ػلي هحوذي-
ػپيذُ سهضاًي *
ػداد خاللي كيا -كياًا ػلواًياى -هحذثِ قاػوي -ػاطفِ اصالى صادُ -ػيذسضا هَػَي -هديذ قشاگَصلَ -سضا تاديٌلَ -هشتضي

2

كاست
ؿٌاػائي

اهيذي -پشيؼا كاساًذيؾ -هحوذهْذي دّقاًي -هْذي تاخالى -هشين خؼفشؿؼشتاف -هحؼي فالحي -ػؼيذ فصيحي -ػيٌا
ًَيذي -ػلي ؿداػتي -الْام كاظوي -ػطيِ صذاقت هْش -ؿشيف احوذ ػشٍسي -ػليشضا احوذي -ػيذهحوذػداد ًدفي -اصغش
ػثاػي -ػيٌا سادهْش -ػليشضا دسصي -اهيي خليل اٍغلي *
خؼفش گـاًي -هيالد خؼفشي -ػليشضا ٍاحذياى -هحوذتاقش خؼفشي -تاتک آؿٌا -ػداد ػَسي -طاّش اػکٌذسپَس -فاطوِ

گَاّيٌاهِ

3

فخاسي -احؼاى هحوذپَس -پذسام داداؿياى -هْذي ػالءالذيٌي -هديذ گَدسصي -هْذي ؿکشصادُ -هْذيِ ػپاّي -ػلي احيا-

كاست ػَخت

صوذ قشتاًي -ػيشٍع قاتَع ًظاد -هحوذ لطفي -فشّاد حيذسي -هحوذ ػلطاًي -حؼي احوذي -ػلي اصغش حؼي صادُ-

كاست خَدسٍ

حويذسضا گل تِ -هشتضي ؿْشياسي -ػلي قلي صادُ ؿاد -هحوذّادي تيٌؾ -طاّشُ سضايي -طيال ايواى صادُ -هديذ غالهي-
ػلي طياى اقذم -هٌصَس الصهي -هْشاى سهضاًي -هَػي هحشهي -ػيذخَاد ؿثيشيّ -وايَى اكثشي -فشيذُ دادگش -هْذي
فشپَس*
هْشاى خاكشٍ -ػصوت تاج هيشً -گيي دٍؿاتي -حؼيي طيثي -فشؿتِ كشيوي -هؼصَهِ قْي طاسم ػشي -هحوَد ٍ حؼي ًَػي
طاسم ػشي -هشتضي ّظيشّوتّ -اخش حؼي خَاُ -خَاد خؼشٍي -هٌصَس قلي خاًي -فلَس هشادي -ايواى تاتايي -هٌصَس
هشادي طية -هصطفي ايواًي -كياًَؽ فالحي -هحوَد حؼٌي -ؿْشام پاک خصال -ػليشضا افتخاسي -فشاهشص حاخي -افـيي
دالٍسي -خـاياس حکاكياى -سيحاًِ راكشي -هٌصَسُ صذيقي -هحوذ تـيشي -حويذ هؼضصي -هحوَدسهضاى تفشؿي -هحوَد
ػليوي -هحؼي هحوَديً -ؼشيي آقايي -تاتک صذيقيًَ -سٍص سًدثش -هحوذ فشح تخؾ -ػلي دٍلتخاًِ -صّشا ؿيخؼلي تيگي-
ػْيل فيض يضدي -احوذ كثيشي -هحوذ ػتَدُ ًيا -سػتن حؼيي صادُ -فاطوِ ًَسي -هحوذسضا صذيقي -فْيوِ هحوَدصادُ-
اكشم ػثاع آتادي -ػيويي ػؼگشي -كيؼَ حيذسصادُ -فشؿيذ سصم پَس -سضا حؼٌلَ -ساهتيي ؿوالي -ؿْشياس تيات -ػفت
هشادصادُ -صّشا ستيؼي -داٍد حق ًظاد -ػلي اكثش هحوَدي -ػَداتِ فاسػي -گذاهحوذ هکشهي -اقذع قاػوي ًظاد -حاهذ

4

ؿٌاػٌاهِ

هحوَدي -هحوذحؼيي دٍػت -ػلي ًادسي -اهيي ؿشيفي ًؼة -فاطوِ صادقي -هشضيِ ًَسٍصي -الٌاص هشادي -حؼيي تاتايي-

ٍ

ّاًيِ هيشصادُ -هشين پيشّادي -تَساى ًظشپَس -سٍح ا ...اػتادتاقش -هحوذسضا ػليواًي -الْام يَػفي -هؼصَهِ هيٌايي -فشؿتِ

كاست هلي

كاسدل -هظگاى خْاًگيشاى -تاقش پَيا -ػؼيذ سضايياى -احوذ سادهْش -ػثاع قاػوي -پاؿا فتحي -هْشي تاتاخاًي -اهيشحؼيي
ػلي ؿاّي -هحوذ سفيؼي -آسهاى ػثذالوالکي -هْذي كشين پَس -هحوذسضا ؿاّثاصي -حؼيي ػلي الشضايي -سحين ًَسٍصي-
هيثن كوالًَذ -ػيذهحوذ لؼاى ًياػشي -داًيال حؼيٌي ياس -تْوي كَليًَذ -تْوي پضؿکي -احؼاى هقتذس -افـيي صفا -احؼاى
تَْسگش -حؼيي سٍئيي تي -ػيذػلي حؼيٌي ًؼة -اهيشػثاع ػلي هحوذي -كاهثيض كفاؿي -سٍح ا ...پَسهؼصَم -هؼلن كالهات-
هْشاى حؼيي پَس -صٌن ػلطاًي -هشتضي سػتگاس -اًؼيِ اػظن هحتـن الـشيؼِ -هحوذسضا آقاهشادي -ػيذهديذ دسياتاسي -تْوي
ػضيضي -ػويِ ؿيخ الَاػظيي -اهِ ّاًي هيشصاييٍ -حيذ پَسػؼکشي -هصطفي صفشپَس -هحوذاػوؼيل پَسكيايي -اهيي حؼيٌي-
اهيش هشداًي -سحيوِ هظفشي -فشيذُ ػقثايي -هحوذسضا طائي -هشضيِ ثاتت -حدت ا ...ػليواًي -خوال حيذسي -ؿْشام
گَّشخاًي -هحوذسضا ػَلقاًي -ػثذالشحوي سخثياى -خوـيذ سخايي -ايواى صاسع قذػي -هَْؽ هْذي صادُ -ػليشضا
خؼشٍيً -ؼيوِ صذيقي -اهيي فؼال -هحوذسضا ػيف پَس -ياػوي ػادات لـگشي -تْوي قذستي -ػثيکِ فشخي -ػکيٌِ ساػتي *
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7

هلضٍهات
كاست خذهت
گزسًاهِ

هَتايل – الثؼِ – كيف -كفؾ -ػيٌک – ػاػت – طال ٍ ًقشُ – چشاؽ هاؿيي -ػـَاس صٌؼتي -گَؿي تلفي -دػتگاُ پض -اػپيکش -كالُ ٍسصؿي*

اػاهِ ّظتشي -حيذس قاػن حؼي -هحوذ فشّادي -هحؼي اخثاسيٍ -حيذ ػثذالًَذ -هحوذ ػالن -يًَغ داٍدي -ايواى پاپي-
هالک هشادي -ػلي اػوؼيل صادُ -اهيذ ػياُ ػشايي -ياسٍلي فلک ديي -حؼيي ػثذالْي -ػليشضا ٍفاداس -ؿفيق ا ...هيشصايي-
ػيذهحوذ تيوَسي *

دفتشچِ

ػقيل حيذسي -هشضيِ حؼٌي -ػلي قائذياى -طَتي آقايي -ياػش ؿاكشهي -هحوذكاظن كاظوي -هدتثي اػذي -صيٌة حؼيٌي-

خذهات

هؼصَهِ ؿشيفي -ػيذتٌْام داٍهي -ػيذهْذي هشتضَي -تْشام پْلَاى -حؼيي دّقاى هيشي -حؼيي كالّي -تْشٍص چْاسگلي-

دسهاًي

صّشا خضاػي -فاطوِ آقايي -هْذي قاػويً -ذا هيشصايي -هحوذّادي يَػف صادُ *

صاحثاى اؿياء  ،اص ػاػت  7:30لغايت  16:30سٍصّاي ؿٌثِ الي پٌح ؿٌثِ تا تلفي  33900171 ٍ 33900172تواع 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 ٍ حَهِ دس هحَطِ تاالي ايؼتگاُ اهام خويٌي (سُ) ٍاقغ
دس خياتاى خيام ؿوالي ًشػيذُ تِ تقاطغ خياتاى اهام خويٌي (سُ) ،سٍتشٍي ػاختواى قذين سٍصًاهِ اطالػات ،داخل پاسک آتؾ ًـاًي هشاخؼِ ًوايٌذ .

