
 اؾبهي ؾبظهبى ّبي هطزم ًْبز فطهبًساضي قْطضب

 
 

 

ضزي

 ف 

ًبم ؾبظهبى ّبي 

 هطزم ًْبز 

هَضَع 

 فؼبليت 
 آزضؼ  تلفي  / ػضَ ّيئت هسيطُ هسيط ػبهل اّساف فؼبليت 

1 
ذبًِ ًزَم ٍ 

 غئَفيعيه 
 ػلوي 

قٌبؾبًسى ػلن ًزَم ٍ غئَفيعيه ، 

ثطگعاضي ؾوٌبض ٍ ّوبيف زض ظهيٌِ ّبي 

هرتلف ػلن ًزَم، ثطضؾي ٍ تحميك زض 

هَضز گؿلْبي قٌبذتِ قسُ پيطاهَى 

قْطؾتبى ثب ّوىبضي ؾتبز حَازث، 

پيگيطي ٍ تالـ رْت اؾتمطاض پبيگبُ ظلعلِ 

ًگبضي ٍ ايزبز ضنس ذبًِ زض قْطضب، اًزبم 

تلف ٍ عجيؼت گطزي ثطًبهِ ّبي ضنسي هر

ٍ وَُ پيوبيي هطتجظ ثب ػوليبت ضنسي ، 

اًزبم ػوليبت هؿتوط ثطاي پسيسُ ّبي 

 هرتلف ًزَهي اظ رولِ ّالل هبُ ّبي ًَ 

 53501439 حؿيي ربًمطثبًي 
 

روؼيت -هيساى ّالل احوط 

 ّالل احوط 

2 
 -هزتوغ فطٌّگي

 لطآًي آل عِ)ع( 
 فطٌّگي 

تطٍيذ اهَض فطٌّگي زيٌي ٍ لطآًي ثِ ػوَم 

هطزم ، تطثيت زيٌي هطزم ثِ ٍيػُ ًؿل 

 ًَرَاى ٍ رَاى 

 ًبّيسُ افكبضي
53504649 

 

عبلمبًي چْبضضاُ قْيس 

 21قْيس ثيغن پالن طوَچْ

 هْسوَزن -عجمِ زٍم 

3 
ذبًِ نٌؼت ٍ 

 )غيطفؼبل(هؼسى 
 نٌؼتي

تالـ زض رْت تَؾؼِ نٌؼت ٍ هؼسى 

قْطضب ، تالـ زض رْت افعايف زضآهس 

ؾطاًِ ثِ هٌظَض ضفبُ ػوَهي، تالـ زض 

رْت تمَيت ًمف ٍ ربيگبُ نٌؼت ٍ 

 هؼسى زض التهبز قْطؾتبى 

 هؿؼَز تبوي 
 

خ نبحت العهبى)ػذ( ًجف 

ذبًِ نٌؼت ٍ  -وَچِ ذٌسق

 هؼسى



2 
 

4 

هَؾؿِ ػلوي 

آهَظقي ثْيي 

 اٍؾتبي پبضؾيبى 

 ػلوي 

ووه ثِ اضتمبء ؾغح ػلوي زاًف پػٍّبى ٍ 

آهبزگي ثطاي قطوت زض وٌىَض، ثطًبهِ ضيعي 

زضؾت ٍ ّسهٌس ٍ ًحَُ نحيح هغبلؼِ ، 

پطوطزى اٍلبت فطاغت رَاًبى ، ايزبز 

 اقتغبل ٍ وبضآفطيٌي 

 53223865  هْطالؿبزات يًَؿي
هيساى قْيس قبزهٌس اثتساي 

  حىين ًهطا...

5 

هَؾؿِ ذيطيِ 

اثبالفضل 

 الؼجبؼ)ػذ( 

اهَض 

 ذيطيِ 

ووه زض تبهيي ًيبظّبي اٍليِ ، هؿبػست 

رْت تْيِ هَاز غصايي اؾبؾي، ووه ثِ 

ظًبى ؾطپطؾت ذبًَاض، اضتمبئ ؾغح 

ثْساقت فطزي ٍ ذبًَازگي افطاز تحت 

پَقف، ووه ثِ ثيوبضاى ذبل، ووه زض 

 تْيِ زاضٍي ثيوبضاى ، تْيِ رْعيِ 

 53549389 ػكميآلبي هطتضي 
ضٍثطٍي ذيبثبى حىين فطظاًِ 

  تىيِ ؾٌگ ظى

6 

اًزوي ذيطيِ 

هٌتظطاى 

 ٍليؼهط)ػذ( 

اهَض 

 ذيطيِ 

ووه ثِ ثيوبضاى ثي ثضبػت، رْيعيِ، 

آظازي ظًساًيبى، ووه ثِ زاًف آهَظاى ثي 

 ثضبػت،

 ووبل ويفط
 

 
 

ًجف فطػي ذيبثبى حىين الْي 

19 

7 

اًزوي ذيطيِ 

هؿىي نبحت 

 العهبى )ػذ(

اهَض 

 ذيطيِ 

تْيِ يب ؾبذت ٍاحس ّبي هؿىًَي وَچه 

ٍ زض اذتيبض گصاقتي آًْب ثِ نَضت اهبًي ثِ 

ؾبل ثِ افطاز ثي ثضبػت  2الي  1هست 

 ثرهَل ظٍد ّبي رَاى 

  فتح ا... ذسيَي
53514230 

 

ذيبثبى ربًجبظاى قْطن قْيس 

عجبعجبيي همبثل زضة قطلي 

 هؿزس 

 ػلوي  ذبًِ ضيبضيبت  9

ضقس ٍ قىَفبيي اؾتؼسازّبي ذالق ٍ 

هجتىط، آقٌب ؾبذتي رَاًبى ٍ ًَرَاًبى ثب 

تبضيد ػلَم ضيبضي ، تمَيت آهَظـ 

ضيبضيبت ثِ نَضت پبيِ اي زض همبعغ 

هرتلف تحهيلي ، ووه ثِ اضتمبء ؾغح 

 ػلوي ربهؼِ ثطاي تحمك ربهؼِ ًَيي ػلوي 

 29772221190 هحوس رؼفط لسيوي 

 

ثبى ذيبثبى ًَاة نفَي ذيب

  20هسيٌِ پالن 

10 
اًزوي ذيطيِ ػلي 

 اثي اثيغبلت )ع(

اهَض 

 ذيطيِ 

تكىيل پطًٍسُ ثطاي ثيوبضاى هؿتوٌسٍ 

تحميك پيطاهَى ٍضؼيت التهبزي ٍة ثب 

حفظ حيخيت.اضتجبط ثب قجىِ ثْساقت ٍ 

زضهبى ، ازاضُ ثْعيؿتي، ّالل احوط ٍ وويتِ 

اهساز اهبم ذويٌي رْت ضؾيسگي ثِ اهَض 

 زضهبى ًيبظهٌساى 

 53547000 اثطاّين احوسي
ذيبثبى اًمالة اؾالهي ًجف 

 ذيبثبى قَضا
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11 
     

 

12 
وبًَى ًبقٌَايبى 

 ضاٍيبى ؾىَت 

اهَض 

ارتوبػ

 ي 

تالـ زض رْت حوبيت ًوَزى اظ اقربل 

ًبقٌَا زض چْبض چَة لَاًيي هَرَز زض توبم 

ظهيٌِ ّب ، تالـ زض رْت اضائِ ضاُ حل 

هكىالت ٍ هؼضالت اقتغبل افطاز، تالـ 

زض رْت اضتمبء ؾغح ػلوي، فطٌّگي ٍ 

وَقف زض رْت هْبضتي ًبقٌَايبى ، 

قٌبؾبًسى وفبيتْب ٍ تَاًوٌسيْبي افطاز 

ًبقٌَا، تالـ زض رْت ثطلطاضي ضاثغِ ثب 

 ؾبيط وبًَى ّبي ًبقٌَايبى وكَض

 ػلي وبهيبثي

 
 

09137040353  

13 

اًزوي ذيطيِ 

چْبضزُ هؼهَم 

 )ع(

اهَض 

 ذيطيِ 

ووه ثِ هؿتوٌساى ٍ افطاز ثي ثضبػت، 

ووه زض ظهيٌِ ّعيٌِ ّبي زضهبًي ٍ فؼبليت 

 زض ظهيٌِ اهَض ارتوبػي ٍ فطٌّگي 

  ػلي هحوس احوسي،آلبي رؼفطي
09138250911 

 آلبي احوسي

ذيبثبى قْيس چبٍقي هؿزس 

 هحوس ضؾَ اهلل)ل(

14 
اًزوي ذيطيِ ثبة 

 الحَائذ ظيبضتگبُ 

اهَض 

 ذيطيِ 
 آلبي حيسض قبّپيطي ووه ثِ هؿتوٌساى ٍ افطاز ثي ثضبػت 

53442140 
 

ضٍؾتبي ظيبضتگبُ ضٍثطٍي 

 پبيگبُ ثؿيذ 

15 

اًزوي ذيطيِ 

فطٌّگي اهبم 

هحوسثبلط) ع( 

 قْطضب

اهَض 

 ذيطيِ 

تجليغ ٍ اقبػِ اضظقْبي هصّجي زض رْت 

ًيل ثِ اّساف ػبليِ اؾالم ٍ لبًَى اؾبؾي 

روَْضي اؾالهي، اًزبم وليِ فؼبليت ّبي 

اهَض ذيطيِ اظ رولِ : روغ آٍضي ًصٍضات ٍ 

ووه ّبي هطزهي، فطٍـ تبد گل ٍ تفت، 

حوبيت اظ رَاًبى ٍ ايزبز تؿْيالت اظزٍاد 

ت ٍ ، ووه ثِ افطاز ًيبظهٌس ٍ ثي ؾطپطؾ

ايزبز وبضگبُ ّبي وَچه رْت اقتغبل 

 افطاز ثي ؾطپطؾت 

  فبعوِ اهيٌي
53508100 

 

اثتساي وَچِ هؿزس حضطت 

 ػلي)ع(



4 
 

16 

وبًَى اظزٍاد 

هْطآفطيٌبى 

 قْطضب

اهَض 

ارتوبػ

 ي 

اًزبم وليِ فؼبليت ّبي ارتوبػي ٍ 

ًيىَوبضي ٍ اهَض ذيطيِ زض ضاؾتبي آؾبى 

 ؾبظي اظزٍاد

 ػليطضب ضؾتوي
53223522 

 

چْبض ضاُ نبحت العهبى ذيبثبى 

قْيس هغْطي همبثل ثبًه ؾپِ 

 477پالن 

17 

هَؾؿِ ضؾيسگي 

ثِ اهَض ظًبى 

ذَزؾطپطؾت ٍ 

ثي ؾطپطؾت 

حضطت 

 ًطرؽ)ؼ(

اهَض 

 ذيطيِ 
  ؾيف ا... پَضهٌس ضؾيسگي ثِ اهَض ايتبم ٍ ًيبظهٌساى 

53502870 

09133220249 
 

ذيبثبى حبفظ غطثي ضٍثطٍي 

 35ٍ ؾفط فطػي  طؾي

18 

اًزوي هسزوبضي 

اهيطالوَهٌيي 

 قْطضب 

اهَض 

 ذيطيِ 

 20ذسهت ثِ وَزوبى يتين ًيبظهٌس تب ؾي 

ؾبلگي ٍ زض نَضت ازاهِ تحهيل تب پبيبى 

تحهيالت ػبليِ ٍ يب تب حس ذَزوفبئي هبلي 

ٍ زض هَضز زذتطاى يتين تب حس اظزٍاد ، 

تبهيي هبيحتبد ػوَهي ٍ ضطٍضي ذبًَازُ 

ّبي يتين تحت پَقف ثب اٍلَيت هَاز 

ذَضاوي ، ّعيٌِ ّبي تحهيلي ، پَقبن ٍ 

اضٍ زضهبى زض حس تَاى هبلي ، تبهيي ز

رْيعيِ زذتطاى يتين ًيبظهٌس. ووه هبلي 

رْت تْيِ هؿىي ٍ تؼويطات هٌعل 

 هسزرَيبى زض حس تَاى 

 هحوس رؼفط تمسيؿي 
 

53227251 
 

ذيبثبى نبحت العهبى فطػي 

14  

19 
هَؾؿِ ضاّيبى 

   قْطضب ثْكت

اهَض 

 -ذيطيِ 

 فطٌّگي 

زضآهس زض حوبيت اظ ظٍرْبي رَاى ون 

تكىيل اٍليِ ظًسگي ، حوبيت تحهيلي 

فطظًساى ذبًَازُ ّبي ون زضآهس ، حوبيت اظ 

ًرجگبى ثي ثضبػت زض هؿبئل ػلوي ، 

حوبيت اظ اضتمبء ؾغح زيي ثبٍضي ٍ تحىين 

ثٌيبى ذبًَازُ ّب اظ عطيك آهَظـ ، هطاوع 

هكبٍضُ، حوبيت اظ ثطًبهِ ّبي تحىين 

ازُ ّبي ثبٍضّبي زيٌي ٍيػُ رَاًبى ٍ ذبًَ

ثي ثضبػت، ثطًبهِ ضيعي ثطاي ايزبز 

والؾْبي هصّجي، لطآًي ٍ فطٌّگ زيٌي 

 ثطاي الكبض ون زضآهس.

 ؾيس هحوس حؿي حؿيٌي ًػاز

  
53223791 

ذيبثبى قْيس ثْكتي رٌت 

ثبًه ؾطهبيِ ؾبذتوبى ؾبهبى 

 عجمِ اٍل 
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20 

ذيطيِ اًهبض 

الحؿيي )ع( قْط 

 هٌظطيِ 

اهَض 

 ذيطيِ 

گؿتطـ فطٌّگ تؼبٍى ٍ ّوىبضي زض هحل 

ووه  -قٌبؾبيي اؾتؼسازّبي زضذكبى  -

ّبي هبزي ٍ هؼٌَي ثِ رَاًبى رَيبي وبض ٍ 

ووه زض اهَض فطٌّگي  -لكطّبي ون زضآهس

ٍ ارتوبػي ٍ هسزوبضي ثِ اهَض ػبم الوٌفؼِ 

تؿْيل زض اهط اظزٍاد ٍ تْيِ زاضٍ ٍ  _

 زضهبى ثيوبضاى ون ثضبػت 

 هٌظطيِ ذيبثبى اهبم حؿيي )ع(  53283080 هحوس هحوسي 

21 

اًزوي ذيطيِ 

حضطت فبعوِ 

 العّطا)ؼ( 

اهَض 

 ذيطيِ 

ووه ثِ پطزاذت ّعيٌِ اًكؼبة ئأة 

هؿتوٌساى، ووه ثِ پطزاذت ّعيٌِ ههطفي 

 آة هؿتوٌساى 

 53542424 حزة االؾالم ؾيس ػجبؼ لطيكي 
ذيبثبى اثَشض ضٍثطٍي ثيت 

 االنغط 

22 

هَؾؿِ ذيطيِ 

ّيئت حضطت 

 ضليِ ذبتَى 

اهَض 

 ذيطيِ 

اضائِ اضظاق ، پَقبن لَاظم ذبًگي تطُ ثبض اظ 

تَليس ثِ ههطف ثب حصف ٍاؾغِ ّب ٍ ووه 

 ثِ هؿتوٌساى 

 ؾيس ووبل ؾزبزي 

53220566 

53242591 
 

رٌت  2هيساى تبؾَػب فطػي 

لطو الحؿٌِ حضطت ضليِ ) 

 ؼ( 

23 

هزوغ ذيطيي 

ؾالهت اهبم حؿيي 

)ع( ثْساقت ٍ 

زضهبى قْطؾتبى 

  قْطضب

اهَض 

 ذيطيِ 

حفظ ،تبهيي ٍ اضتمبي ؾغح ثْساقت ٍ 

زضهبى ٍ ؾالهت ربهؼِ ثب اؾتفبزُ اظ وليِ 

 اهىبًبت هؼٌَي ٍ هبزي زٍلتي ٍ هطزهي 

 حزت ا... تٌْبيي
53223071 

 آلبي ذَقٌظط
 قجىِ ثْساقت ٍ زضهبى

24 
هزتوغ هىتت 

 هْسيِ قْطضب 
 هصّجي

تطٍيذ فطٌّگ زيٌي ، هصّجي ثبالذم 

هْسٍيت ٍ اًتظبض، همبثلِ ثب فطٌّگ ّب ٍ 

 ضؾَم هْبرن غيط زيٌي 

 حجيت ا... ؾربيي
53503630 

 

ذيبثبى اًمالة اؾالهي فطػي 

35    

25 

هَؾؿِ ذيطيِ 

اهبم هَؾي وبظن 

 )اؾتبًي( 

 (غيطفؼبل)

اهَض 

 ذيطيِ 

ووه ثِ اضتمبء ٍضؼيت ثْساقت ٍ زضهبى ، 

تَؾؼِ فضبي آهَظقي ، فطٌّگي، ٍ ضفبّي 

ظًساًيبى ، ؾبهبًسّي اهَض ظًساى ّب، ووه 

ثِ آظازي ظًساًيبى ًيبظهٌس، رصة ووه ّبي 

هطزهي ٍ ًْبز ّبي زٍلتي ٍ غيط زٍلتي، 

رصة ووه ّبي هبلي ذيطيي ٍ ًيىَوبضاى ٍ 

 53222040 فضل الِ ضحوتي 
هغْطي ازاضُ قْيس ذيبثبى 

 ظًساى قْطضب 
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ؼيت ّعيٌِ آى زض رْت ووه ثِ اضتمبء ٍض

ثْساقت ٍ زضهبى ٍ تَؾؼِ ي فضبي 

 _فطٌّگي ٍ ضفبّي ظًساًيبى-آهَظقي 

 تؼبهل ثب ؾبيط ؾبظهبى ّب ي هطزم ًْبز 

26 

هَؾؿِ ذيطيِ 

حضطت پيبهجط 

اػظن ) ل( 

 قْطضب قْطضب

 )غيطفؼبل(

اهَض 

 ذيطيِ 

ووه زض تبهيي ًيبظّبي اٍليِ افطاز ًيبظهٌس، هؿبػست رْت 

تْيِ هَاز غصايي اؾبؾي هَضز ًيبظ افطاز هحطٍم، ووه ثِ 

ظًبى ؾطپطؾت ذبًَاض ) ثي ؾطپطؾتيب ثس ؾطپطؾت هؼتبز، 

ظًساًي ، ثيىبض، هؼلَل...(، تالـ زض ايزبز قطايظ الظم ثِ 

ف، هٌظَض اضتمبء ؾغح فطزي ٍ ذبًَازگي افطاز تحت پَق

ضاٌّوبيي ٍ هؼطفي افطاز ثيوبض، هؼلَليي رؿوي ٍ شٌّي ثِ 

هطاوع زضهبًي ٍ تَاًجركي ٍ هتؼبلت آى پكتيجبًي ٍ تبهيي 

ّعيٌِ ّبي هطثَعِ، ووه زض تْيِ زاضٍي ثيوبضاى ، ذطيس 

تزْيعات تَاًجركي ٍ ٍؾبيل پعقىي هَضز ًيبظ ثيوبضاى ٍ 

ض اهط هؼلَليي ًيبظهٌس، ووه زض تْيِ رْيعيِ ٍ تؿْيل ز

اظزٍاد ًيبظهٌساى، ووه ثِ تطن اػتيبز ٍ هؼطفي آًبى ثِ هطاوع 

زضهبًي تطن زاٍعلجبًِ، تالـ زض اًزبم فؼبليت ّبي حوبيتي ٍ 

هطالجتْبي پؽ اظ تطن رْت ثيوبضاى هؼتبز، هؼطفي افطاز 

تحت پَقف ثِ هَؾؿبت ٍ آهَظقگب ّْبي ػلوي ، فطٌّگي، 

رْت گصضاًسى زٍضُ ٌّطي، ٍضظقي، فٌي ٍ حطفِ اي وبضآهَظي 

ّبي هطثَعِ ، ووه زض تبهيي ّعيٌِ ّبي هطثَعِ، تالـ زض 

اًزبم الساهبت حوبيتي رْت ايزبزالساهبت حوبيتي حوبيتي 

رْت ايزبز ظهيٌِ ّبي اقتغبل ًيبظهٌساى ثيىبض رْت 

ذَزوفبيي، حوبيت ٍ پكتيجبًي هبزي ٍ هؼٌَي اظ رَاًبى تحت 

مبء ٍ ضقس آًبى زض پَقف رْت فطاّن اٍضزى ظهيٌِ ّبي اضت

ربهؼِ ٍ تب حس اهىبى اقتغبل آًبى، ووه زض ثطگعاضي 

وبضگبّبي آهَظقي ثطاي افطاز تحت پَقف زض ظهيٌِ ّبي 

هرتلف حؿت ًيبظ ٍ قطايظ ًيبظهساى، اّتوبم زض ّوىبضي ثب 

هؿئَليي زض ضاؾتبي تحمك اّساف، تالـ زض ثطپبيي ؾوٌبضّب 

في ثطًبهِ ّبي ٍ وٌفطاًؽ ّبي هطتجظ ثب اّساف زض هؼط

هَؾؿِ ٍ تٌَيط افىبض ػووي ، تالـ زض ثطپبيي ًوبيكگبُ آحبض 

افطاز تحت پَقف ٍ زض نَضت ًيبظ چبح وتت ٍ ثطٍقَض ٍ 

 ًكطيبت زاذلي، 

 ههغفي ًبظن
09131210410  

 

ذيبثبى حىين ًهطا... ضٍثطٍي 

 هطوع ثْساقت

27 

اًزوي ذيطيِ 

نبحت العهبى 

 )ػذ( اؾفطربى 

اهَض 

 ذيطيِ 

فؼبليت زض اهَض ًيىَوبضي، اهَض ذيطيِ ٍ 

ووه ثِ افطاز ثي ثضبػت، ثيؿطپطؾت ٍ 

 فميط 

 حجيت الِ ثْطاهي 
 

ضٍؾتبي اؾفطربى هحلِ هيبى 

 هؿزس نبحت العهبى 



7 
 

28 

فبًَؾْبي ّويكِ 

 ثيساض

 )غيطفؼبل(

ارتوبػ

 ي 

اضتمبء فطٌّگ احتطام ثِ حمَق وَزن زض 

ؾغح ربهؼِ ، اًزبم الساهبت پيكگيطي 

وٌٌسُ اظ وَزن آظاضي زض ؾغح ربهؼِ ع 

الساهبت قٌبؾبيي وَزوبى تحت آظاض، 

پيگيطي هَاضز حمَلي وَزوبى تحت آظاض اظ 

عطيك هطارغ لضبيي زض ؾغح اؾتبى، 

حوبيت اظ وَزوبى تحت آظاض زض ؾغح 

وَزوبى ثسؾطپطؾت تب اؾتبى ، حوبيت اظ 

ؾبلگي، حوبيت هبلي اظ عطيك 18ؾي 

 ووه ّبي ذيطيي ٍ اػضبي اًزوي، 

 هحوسػلي ثْطاهي
09133212710 

 
 ؾزبز زضهبًگبُ رٌت 

29 

ًوبيٌسگي اًزوي 

زٍؾتساضاى ازثيبت 

وَزن ٍ ًَرَاى 

 ذِطز ؾپبّبى

فطٌّگي 

ارتوبػ

 ي

 ذبًن فْيوِ وبظوي تطٍيذ فطٌّگ وتبثرَاًي
 ذبًن وبظوي

09332594819 

53214752 
 ثلَاض وكبٍضظ قوبلي

30 

اًزوي ذيطيِ 

هْطآفطيٌبى 

 لكمبيي 

 )غيطفؼبل(

اهَض 

 ذيطيِ 

حوبيت اظ افطاز هحطٍم ٍ ثي ؾطپطؾت  ٍ 

ايتبم ًيبظهٌس، تبهيي رْيطيِ ٍ هلعٍهبت 

اظزٍاد هعزٍريي ًيبظهٌس، تبهيي ّعيٌِ ّبي 

ثْساقتي ٍ زضهبًي افطاز ًيبظهٌس.تبهيي 

ووه ّعيٌِ ٍزيؼِ ٍ اربضُ هؿىي ذبًَازُ 

ّبي ًيبظهٌس. ووه ثِ اهط تحهيل وَزوبى ٍ 

رَاًبى هؿتؼس ًيبظهٌس. ووه ثِ 

ذبًَازّْبي ًيبظهٌس زض تؼويط ٍ ذيطيس لَاظم 

هٌعل. فؼبليت زض ظهيٌِ اقتغبل ظايي افطاز 

 ًيبظهٌس 

  ػجسا... ؾْطاثي
09133211632 

 آلبي ؾْطاثي

هٌظطيِ ثلَاض رْبًگيطذبى 

 لكمبيي

31 

ذيطيِ حضطت 

نسيمِ 

 عبّطُ)ؼ(

 )غيطفؼبل(

اهَض 

 ذيطيِ

حوبيت اظ ثيوبضاى وليَي ٍ ذبًَازُ آًبى ٍ 

 تأهيي هبيحتبد زضهبًي ٍ ظًسگي آًبى
 حزت االؾالم ٍ الوؿلويي ؾيف الِ يؼمَثي

 

هيساى قْسا هؿزس حضطت 

 نسيمِ عبّطُ)ؼ(

32 
اًزوي هحيظ 

 ظيؿت قْطضب
ارتوبػ

 ي

اهَض هطثَط ثِ هحيظ ظيؿت، ّوبيف ّب، 

 تحميمبت ػلوي ٍ...
  ػجسالطؾَل وبظوپَض

 2فطػي  -ذيبثبى حىين الْي

 54پالن 
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33 

اًزوي عجيؼت 

گطزي ٍ 

گطزقگطي 

 قْطضب

ارتوبػ

ي 

 فطٌّگي

  ػفت ضضبيي هحيظ ظيؿت -عجيؼت گطزي ٍ گطزقگطي
وَچِ چْبض ضاُ قْطزاضي 

 پكت ثيوِ ايطاى

       

34 
اًزوي هْط 

 ًبثيٌبيبى قْطضب

فطٌّگي 

ارتوبػ

 ي

 ػليطضب احوسيبى فطٌّگي ارتوبػي -اهَض هطثَط ثِ ًبثيٌبيبى
09132204755 

 احوسيبىآلبي 

ذيبثبى حىين ًهطالِ وَچِ 

پالن  7هيطظاثِ وَچِ گلؿتبى 

61 

35 
ًوبيٌسگي ذيطيِ هلي 

 آثكبض ػبعفِ ّب
اهَض 

 ذيطيِ
 ضفغ هبيحتبد ًيبظهٌساى 

 ذبًن نبحجبى 

 هؿئَل ًوبيٌسگي
 22پبؾساضاى فطػي  53509526

       

36 

روؼيت هطزهي 

تَؾؼِ پبيساض 

 قْطضب

 )غيطفؼبل(

ارتوبػ

ي 

 فطٌّگي

 اهَض هطثَط ثِ پيكطفت قْطؾتبى

 
 آلبي ووبل رالل السيٌي

09133280971 

 لبي رالل السيٌي
 14ذيبثبى حىين فطظاًِ فطػي 

37 

وبًَى تَؾؼِ 

پبيساض وْي 

 ؾپْطگبى

ارتوبػ

 ي

 فطٌّگي

 اهَض هطثَط ثِ پيكطفت اؾفطربى

 هحيظ ظيؿت، اقتغبل، ارتوبػي فطٌّگي
 پػهبى قيجبًي

 

 

09130153202 

 قيجبًيآلبي 

 

 اؾفطربى هسضؾِ ّبتف

38 

اًزوي حوبيت اظ 

وَزوبى هجتال ثِ 

 ؾطعبى قْطضب

 ذيطيِ 
حوبيت اظ وَزوبى هجتال ثِ ؾطعبى ٍ 

 ضاٌّوبيي ثِ هطاوع زضهبًي
 آلبي هٌهَض ذيط

09132216528 

 ذيط

 ضٍثطٍيذيبثبى قْيس ثْكتي 

 زاضٍذبًِ ويَاى
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39 

ذيطيِ زضهبى 

گؿتط اهبم 

 حؿيي)ع(

 )غيطفؼبل(

ذيطيِ 

 زضهبًي

اًزبم اهَض زًساًپعقىي ٍ زيبثتي ثيوبضاى 

 ًيبظهٌس
  آلبي هطتضي چبٍقي، هحؿي هتمي ٍ...

ذيبثبى نبحت العهبى فطػي 

10 

40 
ذيطيِ هيخبق ثب 

 ذسا
ارتوبػ

 ي

ووه ثِ ثيوبضاى ًيبظهٌس ٍ تأهيي ّعيٌِ زاضٍ 

 ٍزضهبى آًبى
 53543564 حويس ذيط

ذيبثبى اًمالة اؾالهي فطػي 

43 

41 

ذيطيِ حضطت 

 ضؾَل اوطم)ل(

 )غيطفؼبل(

 ذيطيِ 
 ضؾيسگي ثِ ذبًَازُ ّبي ًيبظهٌس

 ذهَنأ ّعيٌِ زاضٍ ٍ زضهبى
  وطين قجبًي

هتطي هؿزس  45ذيبثبى 

 الطؾَل)ل(

 ػليطضب ًظطي ضؾيسگي ثِ ذبًَازُ ّبي ًيبظهٌس ذيطيِ ذيطيِ اهبم ؾزبز 42
53232222 

 

ذيبثبى اضزيجْكت ًجف 

 اهيطوجيط

43 
حوبيت اظ ذيطيِ 

 ثيوبضاى زيبثتي
 09132217488 ذبًن هْيي عحبًي حوبيت اظ ثيوبضاى زيبثتي ٍ ذبًَازُ آًبى ذيطيِ

اثتساي  -ثلَاض قْيس هغْطي

 وَچِ هؿزس حضطت ػلي)ع(

44 

هؤؾؿِ پرت 

ؾوٌَي ؾٌتي 

 قْطضب

فطٌّگي 

 هصّجي

تطٍيذ آزاة ٍ فطٌّگ ٍ ضؾَم ؾٌتي 

 قْطضب
  9101204827 ٍلي ا... ضحوتي
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45 
هَؾؿِ حمَلي 

 ػسل اًسيكبى
 09139212268 حويس هلىيبى ثبالثطزى ؾَاز حمَلي ربهؼِ حمَلي

هيساى قْيسيَؾفيبى وَچِ 

 رٌت لَاظم ٍضظقي 

45 

هؤؾؿِ ضّپَيبى 

وَحط 

 هؼهَهيِ)ؼ(

فطٌّگي 

ارتوبػ

 ي

 53239416 ذبًن ضًزجط، ذبًن لطقي هجبحج فطٌّگي زيٌي ٍ ارتوبػي
اضقبز حَظُ ػلويِ  ذيبثبى 

 ذَاّطاى هؼهَهيِ)ؼ(

46 
هؤؾؿِ ؾفيطاى 

 قْطضبفطزاضي 
ارتوبػ

 ي

پيكگيطي اظ آؾيت ّبي ارتوبػي ذهَنب 

 عالق ٍ اػتيبز
 الْبم اًهبضي

 ذبًن اًهبضي

09139135177 
 

47 
هؤؾؿِ يبٍض ثيوبض 

 قْطضب
 ذيطيِ

تْيِ ٍ زض اذتيبض گصاقتي لَاظم ٍ تزْيعات 

 ًيبظهٌسپعقىي ثِ ثيوبضاى 
 هؿؼَز ؾيٌبيي

 

9131210402 

حىين نْجب همبثل ذيبثبى 

 هسضؾِ قفيغ

 


