فْشػت اؿياء پيذا ؿذُ هؼافشاى هتشٍ اص تاسيخ  1397/7/01لغايت1397/07/30
سديف

هـخصات

1

ويف جيثي

2

واست ؿٌاػائي

ًام صاحة ؿيء
فشيذُ ّادي ديضجي -صيٌة پْلَاًي -ليال لاػولَ -ياػوي جَواس -هؼصَهِ هحوذياى -حاًيِ ػادات طثاطثائي -وـَس سهضاًي -هحيا سٍئيي
تي -فاطوِ ػلي اوثشي -فاطوِ فَالدي -صيٌة حفيظَهيا -ػاي اوثش ػثذالْي -صيٌة فشيادسع -فاطوِ حياتي -هشتضي ًصيشصادُ -حثية ا...
ًجفي -يىتا پاؿائي -ليال يؼمَتي -سػَل غالهي -هشين صهاًي -حؼام احؼاًي -اػواػيل چيٌي واس -ؿيَا اهيٌي -هشتضي هحوذياى -حويذ
ًظشي -سضا صالحيي -هؼصَهِ ٍليضادُ -فاطوِ ًَسٍصي -ػشٍؽ هحوذطاّشي -هْشاى گشؿاػثي -فاطوِ والًتشي -هْذيِ اهيشخاًي -ػلي
جؼفشي -ػليشضا تشصگش -هجيذ هلىي -ؿىيثا طالثياى -وثشي غية الِ ًٍذّ -ذيِ پياهي فش -ػشفاى ًذسي -ػىيٌِ ًَتشوي -اهيش جْاًگيشي-
هْؼا ًادسي -صّشا هحشهي -اسغَاى تتَسان -هْذي تَولي تاهِ -هؼصَهِ ّادي خشم -ليال حؼًَذي -حويذسضا هحوذياى -ؿٌْاصؿٌْاص
اتذالي -هحوذلْشٍدياى -حؼيي ػلَوي -هشتضي اسيِ ء -هْيي سضائي -ايشاًذخت صيٌالي -هشجاى صالحي -صّشُ اًصاسياى خَاُ -هشين
صلفي -ليال ٍثَلي هْش -هْشاًگيض ؿفيمي هْش -ويَاى ػطاسي -هشين غالهي -ػثاع ايشاًي -سليِ طالثي -آًاّيتا آسيادسُ اي -فاضلِ لاػوي-
ػثذالِ سحيوي -حؼيي خاًي -صّشا ػيٌؼلي -هاؿاءالِ ؿشيفي -هْذي حيذسي -اوشم ػشب حلَائي -طاّشُ ػؼگشي -ػاسا وؼائي *
يَػف هشادي -هجتثي هؼشت -هحوذهْذي اهيشي -صّشا ٍحيذي ًؼة -هْؼادػت افىي -فاطوِ غَاف هؼاًي -الْام چْشُ پشداص -خذيجِ
ظْيشي -هحوذ هْذٍي -ػواد جاًثاص -ػيوا ٍثَليً -يايؾ هله هحوذي -وياًا وثيشي -اػذالِ وشدؿة -سيحاًِ لٌذالي -صّشا هحوذي-
ػؼيذُ ًظشي -ػلي فشٍغي -حؼيي اوثشي -هحوذ حيذسي -فائضُ حاجي حؼيٌي -اهيشحؼيي وؼاسي -فاطوِ گيالًي -حؼيي ًگْذاسي -پشٍيض
هحوذي -صّشُ ًَسالِ صادُ -فاطوِ ؿثاًىاسي -هيشصا سضا ًَاصي -فاطوِ ظاّشي -هحوذ صاسع -هيتشا اػؼذيّ -اًيِ افىاسي -هَػي الشضا
تشاصيذُ -هْشؿاد فيشٍصي -تْاس هحؼٌي ًؼة -صّشا آلاهيشي -ػايِ هشات -ػلي پشٍيٌي -پشي ًاص تخـايؾ -هحوذسضا وَؿىي *

گَاّيٌاهِ
3

واست ػَخت
واست خَدسٍ

ًاصش اتشاّين صادُ -اوثش فشّادي -هجيذ طيثي -آهٌِ خذاتٌذُ -ػيذهحوذػلي خاوي -هحوَدػشفاًي -هحوذًظد هحوذياى -جوـيذ جْاى
تيي -هحوذ ًيؼي -تْاسُ تشؿاى -ػثذالِ لشتاًي فاساب -حويذ سػتن ًظاد -هْذي ػليىي -صّشُ ػثاػي -حؼيي اصغشي -هحؼي جليلي-
اػواػيل حثثيي اٍصيً -ادس لطفي -هظگاى آجيلي -هحؼي ػليواًي -اتشاّين ؿادي هْش -ػلي ٍال دٍػت -هؼصَهِ غيَسآرس -فشيذُ هؼيثي-
اسدالى لشُ گَصلَ -هْذي اػواػيلي -صّشا داساتي -ػلي وٌؼاًي صادُ -اتشاّين چوي صاد -اهيشاحوذ اػىٌذسي -هجيذ سئيغ داًائيّ -وا
ّضاسخاًي -هْشصاد هحوذي ًظش -ػليشضا اخياًي *
صّشا الِ تذاؿتي -ػليشضا لذيوي -هؼلن فشٍصؽ -اتشاّين دًيايي -ػيذهحوذتي سيا -ػلي خضائي -پَياػثذالولىي -حاهذ جَواسي -ػثاع
ػؼادت پشٍس -حوضُ ػاسي -ػلي ػوَئي -ػلي ًاصشي -اهيي يَػفي -احوذ اهاهي -هحوذهْذي آرسي – ػلي خاى هحوذي -فشيثا حمي-
ًاّيذ فشخي -هًَا ّاؿوي وٌي -هْذي لاػوي -ظفش دٍػت هحوذي -ايَب لشُ جِ پَس -فشيذٍى ًَسصاد -فاطوِ فَالدًٍذ -تختياسهحوذي-
حويذسضا فشخي -فشيثا سضائي -هحوَد تـيشي -حؼيي هحوذي -اؿشف الولَن سضَاًي -هحوذػلي ديشي -صّشا آلايي -ػليشضا رّشج-
حؼيي حيذسي -هحوذسضا لشُ گَصلَ -هٌاف اتشاّين صادُ -ػيذػليشضا صادلي -سضا ؿىَّي -تَساى سػتوي -هحوذ هلىي -حويذسضا طضسي-
هثيٌا ؿفيؼي -حؼي سع تٌذ -سليِ هيشصائي -گل تْشا الْي -هشين ػؼيذي -اهيشهحوذي -ايشج ياس احوذي -هؼؼَد وشهي -هحوذ ػاليي-
هحوذججَاد لاػويّ -ادي اهيش هحؼٌي -غالهشضا وياًفش -جَاد سػتن خاًي -هحوذسضا والًتشي -هليىا اهيٌي -هجٌَى صفا خيل -صادق
هحوذي -سػَل فتَحي -ػشؿيا ػاستاًْا -هٌصَسُ هحوذي هٌؾ -فاطوِ جذيذي -ػلي اصغش تْشاهي -هْذي سحين صادُ -جَاد هيشي-

ؿٌاػٌاهِ
4

ٍ
واست هلي

اػواػيل خليل ًظاد -يلذا ًادسي -پشٍيض حذادي -صّشُ اصغشي -اهيي لصيشيٍ -حيذ ؿْواسي -هحؼي خؼشٍي -حؼيي جليلًَذ -ػيذػلي
تحَيلذاسي -حويذسضا صاسػي -صّشا ًظشي -حؼام الذيي هـايخي پَس -فاطوِ فاطوِ لـىشياى – هصطفي لشتاًي -ػثذالشضا تْفشساد -هحؼي
اػتماهت -هحوذ خًَيه تاصي -ػشٍس فايضُ ًْالي -صّشا حاجي ًَسٍصي -ػاتياس احوذي فش -هصطفي خان اجي تَصُ -حؼي سضَي -ػليشضا
هختاسپَس -ػلي تَولياى پَس -هْذي پشٍس -ػليٌمي اصغشي -ؿْال آلائي -پذسام واػة حضشتي -پيواى تاتَ وَّؼتاًي -صّشا تختياسي صادُ-
فاطوِ فشٍتي -ليال جْاى پَس -ثويٌِ تصاسي -ػليشضا لَي ؿاًذيض -افـيي پاليضٍاى -هحوَد هْشاي -افشٍص صاواًيٍ -حيذ لشتاى پَس -ػلي
تشاسي -هيالد دٍداًگِ -داسيَؽ فشيَس -ػليشضا خَاجَي -حؼيي ػثاػي -ػثاع هيشصائيً -حؼي واغزي -ػلي صفذس – اػظي فشلذاًي -ػواد
خلفياى -هشين ًجفي -هْذي گَدسصي -ػَلواص پَديٌِ همذم -فشّاد لٌثشصادُ -حؼي اهاى صادُ -ػاهاى ًظشي -اسگغ اػذي – حويذ طالثي-
يَػف ّاؿوي ًيلك -ػيؼثاع حؼيٌي -هحوذ ػلطاى آتاديً -ؼشيي هحوذصادُ سضائي -سضا للي پَس -هحوذتمي ؿْثاصي -ؿيَا هظاّشي-
احؼاى صاتلي پَسً -اصش هشادي -حويذصاسع يضدي -هيالد فتحي -اوشم صاّذي فش -هحوذػثاػي -ػلي ػليضادُ -صاتش آخًَذي -ػاسا ػادات
صهاًي -داٍد ؿاوشي -حاهذ سػتوي -ػلي هظلَم -داٍد ّليلي -ػظيوِ ؿجاػي -هحوذسضا خَاًؼاسي -ػلي دستٌذي -ػاسا هحتشهي اصل-
فاطوِ الْي -حؼيي اسدم -هٌصَسُ ػلطاًي -هٌصَسُ جليل پَس -هحؼي هحوذپَس -ػيذهحوذصاّذ ػؼىشي -هيالد خاًيّ -ادي صًذ ؿيشاص-
حؼي تالشصادُ – تمي فالح صياساًي -صوذ غفاسيي *
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هلضٍهات
واست خذهت
گزسًاهِ

دفتشچِ
7

خذهات
دسهاًي

هَتايل –الثؼِ–ويف -وفؾ -ػيٌه–ػاػت–طالًٍمشُ  -ظشٍف  -وتاب -جضٍُ -چتشّ -اسد واهپيَتش -ؿاسطس -دػتگاُ لٌذخَى -ػصاي
وٌََّسدي -پاي هصٌَػي -تذليجات -وليذ -ػَئيچ هاؿيي -پاٍستاًه -هحافظ ٌّذصفشي *
جَاد ؿؼثاًي -هحوذاتشاّين دسفىي -سٍصتِ فشهْيٌي فشاّاًي-هيشاحوذ هجيذي-تختياس ػشغي -هحوذ لاػويً -صشالِ اهيشي -ياػيي ؿوـادي
پَس -سٍصتِ ػاؿَسي -صّشا جؼفشي *
هحوذسضا ّشچىاًي ًظاد -يَػف تؼاسًُ -جوِ صادللَ -هظگاى اصالت فش -اػوؼيل غفاسخاًي -هحوذ دالًَذ -اهيي اوثشي -ػجاد سفيؼي-
حاهذ اتشاّيوي لَستَلويؾ *

صاحثاى اؿياء ،اصػاػت 7:30لغايت16:30سٍصّاي ؿٌثِ الي پٌج ؿٌثِ تا تلفي  33900172ٍ33900171تواع
گشفتِ ٍ تا دس دػت داؿتي اصل ؿٌاػٌاهِ يا واست هلي ٍ وپي اصآى تِ ػتاد اؿياء پيذا ؿذُ ؿشوت تْشُ تشداسي
ساُ آّي ؿْشي تْشاى ٍ حَهِ ٍالغ دسايؼتگاُ اهام خويٌي (سُ) خشٍجي خيام هشاجؼِ ًوايٌذ .

