فْشست اضياء پيذا ضذُ هسافشاى هتشٍ اص تاسيخ  1396/09/01لغايت 1396/09/30
سديف

هطخصات

1

كيف خيثي

ًام صاحة ضيء
سيذكوال الذيي ّاضوي -خليل هحوذيّ -اًيِ سادات ضوس -لطف ا ...تْشاهي -تٌْام سٍضي دل -عشفاى حاخي پشٍاًِ -سيحاًِ ًظشي -ساسا
قٌذي -هشين افتخاسيّ -اًيِ داًِ افطاى -اسضيا گَدسصي -هيالد ضشيفيً -سشيي علي پَس -سيوا سپتاى -سْيال هحوذي -هحوذسضا هلکي-
سيذهحوذسضا هشتضَياى -اهيشحسيي سعيذي -هحوَد سفيشي -اهيشحسيي فشٍتي -صّشا تاج آتادي -هعيي صاسعي -پشيسا پسياًي -هحسي خَاخِ
عويذي -سحش ثاتت -فضل احوذ ًَسي -الٌاص تخطي -علي سياحي -سيذهْذي پشپٌدي -هشين هشيذپَس -سحواى عاسف خَاًي -ضْشام هشادي-
هديذ لعل صٌعتي -علي هشادي -پَيا اكثشصادگاىً -گاس ايواًي -هشضيِ تقي پَس -آصيتا فشخي -هيثن حيذسي -هصطفي سّثشاليق -صّشا
هاًذگاسي -هْذي قثادصادُ -فاطوِ صّشا غفاسي -هحوذكاظن اسذي -هحذثِ دضتي -عليشضا اسفٌذياسي -هشين ضْثاصي -هيٌَ تَكلي -هصطفي
صاسعي -سيوا فشٍغي ساد -هحوذسضا الًَذي -سيذحويذسضا تشقعي -اهيشحسيي غٌي -قذس اعظن غفاسًژاد -فاطوِ هَاليي -سقيِ خاتَى
تالٌذُ -ليال سادفش -هحال ادية صادُ -سحين دسضية ًيا -حاهذ هلک صادُ -هصطفي تيذاسي -فشّاد عطايي -هليکا قشُ گضلَ *
صّشا احذي -هسلن يضدي -حويذ عليضادُ -صيٌة ًدفي -فاطوِ گلطٌي -ياسيي ٍصيشي ًيا -اعظن حاتوي -ساغش صادقياى -ضْشُ تذخطاى-
سعيذُ قْشهاًي -سيحاًِ تْشاهي -الْام هَسَي -ضثٌن هصطفي قشُ تاغي -هْذي عظيوي -هْال كياًي -صّشا سٌّوايي -اهيشهحوذ حذادي-

2

كاست

هيالد حثي -ضْاب خاًعلي پَس -هحوذ عثذا ...صادُ -هحثَتِ قثاخلَ -ساسا سادات احوذي -الويشا احوذي -سيذهْذي طثاطثايي -هحذثِ

ضٌاسائي

هشادي -هليکا افشاسياب -صّشا فالطَى -هحوذحسيي آصفي -ضشغام ساستاد -هحوذ غفَسي -هٌيشُ يَسفي -هحثَتِ حسيٌي -اهيشهحوذ
ضکَسي -ثشيا تشتشي -عليشضا هشادي -فاطوِ حسٌي -صّشا اكثشي -حويذسضا صّشُ ًٍذي -عثاس دٍداًگِ -هحوذحسي سشٍش -علي
تَالحسٌي -ضادي هيالد -هشتضي هحوذصادُ *
ستاب فکشي -عثذا ...آصادياى -تْشام خذاتٌذُ -اصغش حسيي خاًي -هحوذخَاد صاسعياى -هْذي عاتذي -علي ضشفي -حاهذ فتَحي -هعصَهِ

گَاّيٌاهِ

3

فضايلي -علي هحوذ هيشصا اتَالحسي -فشضاد ّذاًٍذ -هشتضي آصفي -هيالد ايشخي -سضا هحوذي -اهيش عثذالشضاييَّ -ضٌگ قادسياى-

كاست سَخت

حسيي سليوي -حثية ا ...ضَضي -الِْ سلواًي -هْشي طاّشي -اهيش غشية صادُ -حسي حفيشي -يَسف اسذصادُ -سداد هدذي -عثاس

كاست خَدسٍ

عضتي -صيٌة ًدوي -اهيش تيات -حسيي كشيوي -پشيسا دايي پَس -هحوذ ًاسٍيي -علي احوذي -احوذ طالة تاغثاًي -احساى عضيضپَسياى-
هْذي اًَسي -هْذي سضايي – هشين سادات طاّاهي -هسعَد هحوذحسيٌي -صّشا خادهي -فاطوِ يعقَب پَس -صيٌة حسي لَ -ساهيي قَاهي-
هدتثي كاسخاًِ *
سيذحسي تاقشآتادي -حويذ اسذي -عثاس تَسضيضي -حسيي آسَدًُ -گيي هحوذدٍست -هحسي سليويٍ -حيذ طثشسا -خذيدِ صاسعي -احوذ
سحين صادُ -سيذهحوذ صاتشي -صّشا يَسفي -حاهذ هلک -حويذسضا آرستايداًي -سثحاى ًصيشصادُ -هْذي ًعوتي -عليشضا پاسساًيا-
عثذالشضا فَالدي -ساهاى قلخاًي -هعصَهِ سضاپَس -سضا ايشاى پَسّ -اًيِ طيثي -سحش كشيوي -ضاياى حضشتي -هِ سيوا ًعوتي -حسيي
دسگاّي -هحوَد خعفشي -هشين حيذسي -عليشضا خعفشي -اساص هحوذتَكلي -ضشاسُ اًصاسي -هسلن عضتي -هحوذعلي عاسف صادُ -ضکَفِ
خْاًگيشياى -تَساى دخت ضيثاًي -عثاس خديش -اهيشحسيي قشاء -سعيذ خَاخَي -هحوذ سضاًيا -خالل خعفشي -حسيي تَسلي -يَسف
صذقياًي -هْذي اتشاّيوي -ساالس هحوذي -هديذ سضاصادُ -طاّشُ چطن قصاتاًي ًژاد -اصغش خذايي -هحوذسضا حقاًي -هيٌَ اسذي -هحسي
ًظشي -عليشضا اهيي دّقاى -علي تاتايي -هشضيِ سادات حسيٌي -سعيذ فشّاد ٍصيشي -هْذي صسگشي پَس -فاطوِ هاستشي -هحوذ عضيضآتادي-
علي هشدعليضادُ -علي پيشٍ ّذايتي -هحوَد احوذي -هْذي تي آصاس -سعيذ عاتذصادُ -اصغش سضيذي -هَْش خْاًگيشي -احساى ّوکاًوشاد-

4

ضٌاسٌاهِ

تيژى صادقي -صّشا پشستاسي -سعادت تْشام صاد -خذيدِ سستوي -هْذي قشية -سعيذ عظيوي -عسگش اسذي -اهيشحسيي دستَج -فشيذٍى

ٍ

چاتک -گَدسص تشيوي -ضاّپَس اضشفي -عيسي خليلي -غضالِ سٌدادي -سْيال سليوي -ايواى پْلَاًيٍ -لي ا ...دّقاًي -اعتواد هشادي-

كاست هلي

يعقَب ًَسي -يَسف يعقَب صادُ -سيذعثاس اخَت -كاٍُ عثذي -حسيي افطيي ًيا -كشين هعضي -هيٌا صادقي -كاظن ًگيي – سضا ضعثاًي-
هدتثي ًداس -سعيذ پشيضى -حويذ تْشاهي فشد -پشٍيي ًداسحيذسي -كَسش تختياسي -حسيي سضايي -هحسي ستاًي ساد -سعيذُ صّشا
هيشصاكشهي -آسصٍ استَاس -تْشٍص حذاد -هْذي هيشصاحسيي خاى -گيتا حسيٌي -طاّشُ هٌعن -ضشغام صسيٌي -هژگاى لطفي -سيذياسيي
حسيٌي -فْيوِ اسصاًي -سيذُ هْذيِ هحوَدي ًيا -غالهحسيي ضکشخٌذ -فاطوِ هحثي -آسيي سيالى دضتيٍ -حيذ اسوعيلي -سکيٌِ يَسفي-
علي اصغش احوذي -سويِ غوگيي -هسعَد كاظوي -احساى آسياًاً -يوا گٌذهي -هحسي هعتوذي فش -اًَس ضٌَْاصي -هاًذگاس اًصاسي -علي
دالٍسي -اهيشحسيي ًيک پَس -سَسي حضشتي -علي آخَسلَ -عليشضا اتَيي -هسعَد هقصَدي -حسيي صًديشاًي -هْذي ٍلي ًژاد -هشتضي
هيٌايي -اتشاّين ضکشاًي -علي ضيايي -هحوذكاظن گطتاسثي -صتشخذ ضاّياىً -يلَ فش پيکاًي -حويذ عثذالًَذ -هحسي خوطيذي -هديذ
لطفي -اسواعيل ساالسي -كثشي عثذالولکي -احساى ضيشالي صادُ -فاطوِ آتطيي صذف -هحوذ غٌي -اهيشحسيي ًَسٍصي -سضيذ هحثي صادُ-
حسيي تيات -هٌصَس عثذي *
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هلضٍهات
كاست خذهت

هَتايل – الثسِ – كيف -كفص -عيٌک – ساعت – طال ٍ ًقشُ  -ظشٍف  -كتاب -خضٍُ -چتش – داسٍ -اّن هتش -دٍستيي هذاستستٍِ -اكس -لَاصم
آسايص -دستگاُ كاستخَاى -دسيل -قالب هاّيگيشي -چاي ساص -فالكس *
حسي تيوَسي -هسعَد اسذپَس -سعيذ صًذي -فضل سيفي -هحوذ سضاًژاد -تْضاد ًدفي -حويذ اهدذي -اهيي قشتاًي -هسعَد قلي پَس -كثيش

گزسًاهِ

خاى -احوذ حاخيلَ -يعقَب االهاًي -هحسي ٍلي ء -هحسي حسيي آقايي *

دفتشچِ

صّشا هالحسيٌي -حسام الذيي فشخي -هحوذ صاّذي -هْذي سادگَّش -عليشضا ًصيشي -حسيي پَسآقايي -احوذ حثيثي -پشٍيي ضيخي -اعظن

خذهات

سالح ٍسصيً -اصًيي ستاسي ًسة -احوذ سحيوي -الِْ ضْثاصي -هْشداد تاتاگلي -هصطفي ضٌذي -فاطوِ افخن -صّشا آديٌِ ًٍذ -علي

دسهاًي

داسگَضي *

33900172 ٍ 33900171
صاحثاى اضياء  ،اص ساعت  7:30لغايت  16:30سٍصّاي ضٌثِ الي پٌح ضٌثِ تا تلفي
تواس گشفتِ ٍ تا دس دست داضتي اصل ضٌاسٌاهِ يا كاست هلي ٍ كپي اص آى تِ ستاد اضياء پيذا ضذُ ضشكت تْشُ
تشداسي ساُ آّي ضْشي تْشاى ٍ حَهِ ٍاقع دس ايستگاُ اهام خويٌي (سُ) خشٍخي خيام سوت ساست هشاخعِ
ًوايٌذ .

