
رهش یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد  دیووک 19 - نویسانیسکاو  تمدخ  هدنهد  هئارا  یاه  دحاو 
نارهت                             

فیدر مان
هکبش / زکرم هقطنم دحاو مان  سردآ نفلت هرامش                              

1
زکرم
تشادهب

لامش
3

داشرا

یوربور یتعیرش –  خ 
هچوک داشرا - هینیسح 
قباس هیده  یکشمش ( 

9 کالپ ( -

22257699                             

2
زکرم
تشادهب

لامش
3 یدنقرمس

راولب ماجرف -  خ 
 ) یلامش تشهبيدرا 

یئابط ابط  دیهش 
نابايخ نيب  بسن )  -

-206 و 212

77376205                             

3
زکرم
تشادهب

لامش
3

بارت

ديهش خ   - یتعیرش خ 
شبن تلود - ) ) زودهالك
352 کالپ - نايروكف

22552519                             

4
زکرم
تشادهب

لامش
3 ورابص

نابايخ  - كنو ناديم 
هاگشناد زا  دعب  كنو - 

ديجم نابايخ  ارهزلا - 
204 کالپ - روپ

88045061                             

5
زکرم
تشادهب

لامش
3 ینابیش

نیب تلود –  نابایخ 
رای یبونج و خ  یجابید 
هچوک شبن  یدمحم – 

ظفاح
22542360                             

6
زکرم
تشادهب

لامش
4 ردان

مود ـه  كلف
نا ـ بايخ سرا –  ـ پنار ـ هت

نابايخ هراو -  ـ نشج
- يناد ـ نفسا د  ــ يهش

سناژروا بنج  - 58 کالپ
115

77330733                             

7
زکرم
تشادهب

لامش
4 راپس نورب  ماگنه (   )

نابایخ ریدغلا -  نادیم 
هچوک 8 نارواکت - 
برد یفجن )  یزکرم ( 

 - ارهزلا دجسم  یتشپ 
پ6

76872619                             

8
زکرم
تشادهب

لامش
4 سوداک

 - سراپنارهت مود  هكلف 
 - هراونشج نابايخ 
يا هدجس  نابايخ 
16 کالپ - يلامش

77733312                             

9
زکرم
تشادهب

لامش
4 یکرابم -خ یداشرف خ  نازیول – 

40 کالپ - ییاضرهاش 22931953
                            

10
زکرم
تشادهب

لامش
4

(ع يبتجم نسح  ماما  )

نادیم سراپنارهت ،
یاهتنا خ 196 نیورپ ، 
 ، نابایخ 137 یقرش ، 

-پ 51 مشاه ینب  هچوک 
77320518                             

11
زکرم
تشادهب

لامش
4

هيميكح

 - راهب راولب  هيميكح - 
تشپ گنهرف -  نابايخ 

- دنورهش هاگشورف 
2 کالپ 77308747

                            

12
زکرم
تشادهب

لامش
4

ع  ) موصعم هدراهچ 

بنج تلاسر -  هارگرزب 
شرورپ شزومآ و 
ياهتنا هقطنم 4 - 

هچوك يتياده -  نابايخ 
32 کالپ - زومآون 22526400

                            

13
زکرم
تشادهب

لامش
7

يدمحا

يادتبا دنوامد - نابايخ 
ديهش نابايخ 

قباس نهك  (خ  ييانحتف
20 کالپ (-

77574245                             

14
زکرم
تشادهب

لامش
7 ماظن هجاوخ 

ياهتنا يتعيرش -  خ 
نابايخ ملعم -  نابايخ 
هچوك شبن  يرهوگ - 

 - یئاوه لپ  ریز  - يدايص
2 کالپ 88406731

                            

15
زکرم
تشادهب

لامش
8 نویامه

گربلگ  ) یبرغ نازابناج 
یوربور يبرغ – )

 ) هیدیجم لوا  يرتم  16
نابايخ یئامه - ) 

243 كالپ ييافص –  77811307

                            



16
زکرم
تشادهب

لامش
7 نویامه ارهز 

هجاوخ خ  هاپس –  نادیم 
 - پ 204 یبرغ –  ریصن 

ناگداپ یوربور 
رصعیلو

77661807                             

17
زکرم
تشادهب

لامش
8

نایرفعج

خ ضوح - تفه  نادیم 
 ) یقرش نازابناج 
خ یقرش )  گربلگ 
شبن  – یبونج یرابدور 
شبن - یرافغ هچوک 

مهدزون نادیم 

77907039                             

18
زکرم
تشادهب

لامش
8

س  ) هيقر ترضح  )

خ دابا ،  ماظن  هار  راهچ 
نیب یلامش ، یندم 
دیهش خ  هیدیحو ( 

، رکشل و  یدوواد ) 
پ تلم ، کناب  یوربور 

1038 77817444

                            

19
زکرم
تشادهب

لامش
8 ناگنمس

 ) ناگنمس خ  کمران – 
ناردارب خ  نادیم 73 – )

پ21 یروس – 
77915057                             

20
زکرم
تشادهب

لامش
8 یمالک

يس نيب  ون - نارهت  خ 
يورين كمران و  يرتم 

نابايخ يياوه -
18 کالپ - یرهاط 77915100

                            

21
زکرم
تشادهب

لامش
8 یچ همگد 

نامرک تلاسر -  خ 
نیرز هچوک  یبونج - 

یئابق پ 96
26302225                             

22
زکرم
تشادهب

لامش
4 قارشا یارسگنهرف 

مود هکلف  سراپنارهت -
- هراونشج نابایخ  – 

ورتم یوربور 
هچوک ارسگنهرف – 

یقرش برد  هانپ  رفعج 
قارشا یارسگنهرف 

                            

23
زکرم
تشادهب

لامش
7 نیسح ماما  ناتسرامیب 

دیهش خ  ون --  نارهت 
ماما ناتسرامیب   - یندم

نیسح
                            

24
زکرم
تشادهب

لامش
3 هلا هیقب 

نابایخ - کنو نادیم 
یدناگ نابایخ  کنو ،

نابایخ 23، یبونج ،
12 دحاو  21 کالپ

88671779                             

25
زکرم
تشادهب

لامش
3 هللا  هیقب  ناتسرامیب 

- اردصالم -خ  کنو نادیم 
هللا هیقب  ناتسرامیب 

هاگنامرد لوا  هقبط 
لافطا

                            

26
زکرم
تشادهب

لامش
3 هدنگرز

هدنگرز یتعیرش خ  خ 
هدنگرز کراپ  بنج 

- فوئر هیریخ  هاگنامرد 
پ9

22006729-31                             

27
زکرم
تشادهب

لامش
3 هیرایتخا

- هیرایتخا نادیم 
- یلامش هیرایتخا 
خ یمیلست - نابایخ 

ط 4 کالپ 1 - زوقود - 
دحاو 12

22568440                             

28
زکرم
تشادهب

لامش
3 افلج

 - نادنخ دیس  یتعیرش -
نادیم زا  رت  نییاپ 
لپ بنج  یباتک -

هرت یوربور  ) وتسرپ
افلج هلحم  یارس  راب -)

26701394                             

29
زکرم
تشادهب

لامش
3 سورد

نادیم - نارادساپ
حلاص -خ  هیماشتحا
ریم نیب  - ینیسح

- یروس تجح  یکولب و 
سورد هلحم  یارس 

22568084                             

30
زکرم
تشادهب

لامش
4 دابآ مظاک 

- یلامش هیدیجم 
- مشاه ینب  نابایخ 
یارس یربت - هچوک 

هقبط دابآ - مظاک  هلحم 
مود

22312101                             

31
زکرم
تشادهب

لامش
4 ییایرد ورین 

ورین خ   - تلاسر نادیم 
- یبرغ لگ  خ  ییایرد -

جارعم دجسم  شبن 
77183276                             

32
زکرم
تشادهب

لامش
4 ییاجر دیهش 

یئاجر دیهش  هاگیاپ 
ییاباب دیهش  نابوتا  :

دایص یجورخ  زا  دعب 
دیهش کرهش  - یزاریش

ییاجر -

22931314                             



33
زکرم
تشادهب

لامش
4 شترا

ییاباب خ دیهش  نابوتا 
نازیول 1 کرهش  ماگنه 

نازیول هاگنامرد 
22949017                             

34
زکرم
تشادهب

لامش
4 یوره

یهانپ -خ  یوره نادیم 
 - یبرغ یدنز  هچوک  این -

هچوک یرداق -  هچوک 
کالپ 21 موس - 

22500667                             

35
زکرم
تشادهب

لامش
4 دابآ نیسح  - ولنابعش -خ  نازیول

-پ4 مود لگ  هچوک  26753742-22935203                             

36
زکرم
تشادهب

لامش
4 ناروالد

-خ ناروالد راولب 
-پ24 یبونج نایئالاو 
ینب رمق  دجسم  شبن 

مشاه -

76871474                             

37
زکرم
تشادهب

لامش
4 تعنص  ملع و 

راهچ زا  دعب  ماجرف - خ 
-پ460- رصع یلو  هار 

7 دحاو لوا - ط 
77240936                             

38
زکرم
تشادهب

لامش
4 سراپنارهت لداع 

- سراپنارهت موس  هکلف 
-خ یبرغ خ 196 
ناکشزپ -س  یرهاط

 - مجنپ سراپنارهت ط 
58 دحاو

76700779                             

39
زکرم
تشادهب

لامش
4 سراپنارهت مراهچ 

مراهچ هکلف 
- سراپنارهت

-خ یقرشرادافو
هچوک 222 یرفظم 
ابا دجسم  بنج  یقرش 

یوربور هللادبع 
یشورف ینیریش 

پ53  - دیحوت

یلخاد -77381799
208-204                             

40
زکرم
تشادهب

لامش
4 قارشا

این و رادغاب  ماجرف - 
 - پ 162 ینشلگ - 

ناکشزپ و نامتخاس 
ط 5 یرادا - 

77726913                             

41
زکرم
تشادهب

لامش
4 دیفس کاخ   ) نشلگ )

خ سراپنارهت -
نیما خ  هراونشج -

زا رت  نییاپ  (- یدهز )
نادیم یتخت - نادیم 
هلحم یارس  لیمک 

نشلگ

77966032                             

42
زکرم
تشادهب

لامش
4 ناسحا

ناسحا سراپنارهت خ 
هلال خ  تشهب - خ 

یبونج پ 13
76792757                             

43
زکرم
تشادهب

لامش
4 هراونشج

، هراونشج نابایخ 
( ، یدهز ) نیما نابایخ 

2 کالپ ناتسلگ ، شبن 
77142921                             

44
زکرم
تشادهب

لامش
4 نیورپ

-خ196- نیورپ نادیم 
شاوراک 133و131- نیب

-پ336 ناردارب گرزب 
77964331                             

45
زکرم
تشادهب

لامش
4 ون ناریمش 

تلاسر هارکرزب 
نابایخ ماگنه  نابایخ 

کناب بنج  زابراو  دیهش 
انیس پ 78

77271276                             

46
زکرم
تشادهب

لامش
4 قیاقش

-خ ون ناریمش  خ 
یبرغ راونونب  یرافغ -
دیهش خ  یبرغ - )  12)

پ65 یناشاک -
77191597                             

47
زکرم
تشادهب

لامش
4 جارس

یس نیب  جارس  نابایخ 
مود لوا و  یرتم 

ماما دجسم  یوربور 
ط4  - -پ490 قداص

77249780                             

48
زکرم
تشادهب

لامش
4 هیمیکح رجفلاو 

راولب هیمیکح -
یرتم هچوک 15  ، ناییاباب
مایپ هاگشناد  ، یزاریش

5 کالپ ، رون
77009227                             

49
زکرم
تشادهب

لامش
4 هیمیکح رهم 

زاف هیمیکح  یناشن 
تشهب خ یاهتنا خ  2

-پ32 شناد
77309798                             

50
زکرم
تشادهب

لامش
4 راسهوک

- رختسا خ  سراپنارهت -
ییافص دیهش  ای  خ 244

یارس پ 38 - یناهارف -
راسهوک ط هلحم 

فکمه

77782141                             



51
زکرم
تشادهب

لامش
4 رنهاب دیهش 

- سراپنارهت
-خ یقرشرادافو

نامزاس
(- یئاجردیهش ) تشوگ

- یبرغ  6 هچوک شبن 
- راسهوک هلحم  یارس 

پ133

77334002                             

52
زکرم
تشادهب

لامش
4 یرانا غاب 

مراهچ هکلف 
- دیحوت خ   - سراپنارهت

کراپ یبونج  علض 
هلحم یارس  سیلپ -

دابآ دیجم 

77075790                             

53
زکرم
تشادهب

لامش
4 هیداوج

، هراونشج نابایخ 
نابایخ عطاقت 

هدزاود و  نیما ) ) یدهز
نامتخاس نمهب ،

، یمرک رتکد  ناکشزپ 
موس هقبط  کالپ 156،

77967010                             

54
زکرم
تشادهب

لامش
7 یبونج نالبس 

هچوک یندم -  نابایخ 
هلحم یارس  یروه -
مود هقبط  دهاش -

77541170                             

55
زکرم
تشادهب

لامش
7 یندم دیهش 

یندم دیهش  نابایخ 
هب هدیسرن  یبونج 

- یندم دیهش  ورتم 
یارس ناینیسح - هچوک 
هقبط دابآ  ماظن  هلحم 

لوا

77554066                             

56
زکرم
تشادهب

لامش
7 ناگرگ

- وجمان خ 
میظع هارراهچزارتالاب 
هقبط - یلالج شبن  - روپ

-پ14 هیلتآ یالاب 
77625786                             

57
زکرم
تشادهب

لامش
7 سیلپ خیش خ  ناگرگ - نادیم 

-پ17-و5 یفص 77588103                             

58
زکرم
تشادهب

لامش
7 یناقلاط

 - یتعیرش عطاقت 
رت نییاپ   ) ریصن هجاوخ 
( یناقلاط هار  هس  زا 

نایرهاط لمآ (  نابایخ 
لوا هقبط   79 کالپ (

کی دحاو 

77656107                             

59
زکرم
تشادهب

لامش
7 یدرورهس

هب هدیسرن  یرهطم  خ 
یدرورهس عطاقت 

کناب یوربور  یلامش 
کالپ 91 داگراساپ 

88513743-88174279                             

60
زکرم
تشادهب

لامش
7 یلامش نالبس 

نالبس خ  نالبس - نادیم 
نودیرف یلامش ک 

یسابع پ 10
88470898-88409343                             

61
زکرم
تشادهب

لامش
8 سراپنارهت  لوا 

- لوا هکلف   – سراپنارهت
- یقرش هچوک 144 

- نایناریا نامتخاس 
دحاو 18 پ29 ط 5 

77739785                             

62
زکرم
تشادهب

لامش
8 سراپنارهت راهب 

لوا هکلف  سراپنارهت - 
(- 134) ینیسح نابایخ 

هقبط کالپ 178 
مجن هناخوراد  یناقوف 

نیدلا

77875665                             

63
زکرم
تشادهب

لامش
8 تشدرد

هب هدیسرن  تشد - رد  خ 
 – 3 دحاو -پ133  میهاربا

ط3
77920932                             

64
زکرم
تشادهب

لامش
8 کمران

لاله نادیم  - کمران
هچوک - ناتسلگ -خ  رمحا

-پ16 یچکروچ
77832507                             

65
زکرم
تشادهب

لامش
8 شکرز

ون خ نارهت  نابایخ خ 
هچوک تسود  نشلگ 
یارس یمشاه پ62 
هقبط شکرز  هلحم 

لوا

77283860                             

66
زکرم
تشادهب

لامش
8 گربلگ

یقرش لامش  علض 
رمحا لاله  نادیم 
کدف هلحم  یارس 

لوا هقبط 
77202376                             

67
زکرم
تشادهب

لامش
8 نامرک

نییاپ  - یبونج نامرک  خ 
لداع -خ  گربلگ زا  رت 

هویم و هب  هدیسرن  - هداز
پ14  - راب هرت 

77849745                             



68
زکرم
تشادهب

لامش
8 تاحیلست

-خ تاحیلست نادیم 
زا رتالاب  یریصن - بجر 

کالپ هیمطاف  دجسم 
31

77825644                             

69
زکرم
تشادهب

لامش
8 هیدیحو

زا خ دعب   - ون نارهت  خ 
رالات زا  دعب  دازآ -  تخب 
دیهش خ   - دیفسرصق
نامتخاس ینیسح - ریم 

موس ط   - پ 1  - رایرهش
دحاو 21 - 

77038596                             

70
زکرم
تشادهب

لامش
8 دازآ تخب 

، یبونج نالبس  نابایخ 
، دازآ تخب  نابایخ 

هچوک
77819628                             

71
زکرم
تشادهب

لامش
8 رگشل

یدیهش نابایخ 
نابایخ یردیح ،

بنج درف ، یزورون 
کالپ 3 ، هناخوراد

88418260                             

72
زکرم
تشادهب

قرش
13 نایدمحم

یرتم یس  نابایخ 
یزول هکلف  ییاوهورین 

پ 2
77423334-77470004                             

73
زکرم
تشادهب

قرش
13 ردقلا هلیل 

یس یادتبا  دنوامد - خ 
0- ییاوهورین یرتم 

بوخ دیهش  هچوک 
77038318-77038960-

77037392                             

74
زکرم
تشادهب

قرش
13 یتاولص

 – یزوریپ نابایخ 
یورین لوا  نابایخ 
ییاوه پ 59

77472287-
774280870                             

75
زکرم
تشادهب

قرش
14 یردفص دیهش 

 – یزوریپ نابایخ 
یوربور دربن  نابایخ 

بآ پ5 نامزاس 
33183536-
33050606                             

76
زکرم
تشادهب

قرش
14 یلالج

هفوکش یزوریپ خ 
ک کراپ - زا  رت  نییاپ 

یرها پ 4 دیهش 
33782998                             

77
زکرم
تشادهب

قرش
14 داژن عراز 

خ رویرهش –  نابایخ 17 
دیهش خ  شنمایک -
یکلیگ پ 225

33723468                             

78
زکرم
تشادهب

قرش
14 تیادهروپ

بالود خ بایسآرس 
ناردارب اویش خ 

-پ 164 درف یحضاو 
33173199                             

79
زکرم
تشادهب

قرش
14 یثایغ

هیکت خ   - یتالحم نابوتا 
 - یبونج یدابآربکا 
ینایک دیهش  هچوک 

33701018-33436907                             

80
زکرم
تشادهب

قرش
12 یدنره

- یقرش شوش 
نادیم هب  هدیسرنب 
هچوک یدنرهدیهش 

ناشخر
55697005                             

81
زکرم
تشادهب

قرش
12 یرفعجدیهش

هاگتسیا رویرهش  خ 17 
شتآ بنج  تابارخ 
پ 137 یناشن -

33556914-33131812                             

82
زکرم
تشادهب

قرش
12 یرافص نابایخ یر –  نابایخ 

لداع پ 310 دادح  33559777                             

83
زکرم
تشادهب

قرش
12 یرون هجاوخ 

خ  – ناریمش هزاورد 
یکشم نسحم  دیهش 

هرادا یوربور  ( دابآرخف )
قرب پ67

77509906                             

84
زکرم
تشادهب

قرش
12 یوقت

ادهش خ نادیم 
مالسا ک نیدهاجم 

پ  – یرگزروپ ولناجآ ک 
18

33440403-33564646                             

85
زکرم
تشادهب

قرش
12 یمالسا تدحو 

یمالسا تدحو  نابایخ 
 - ینابایخ سدقم  -خ 

یمشاه هچوک 
55627538-55691109                             

86
زکرم
تشادهب

قرش
15 نمهب هدزاود 

هیرسفا خ هار  هس 
هب هدیسرن  - نارواخ
نارواخ یارسگنهرف 

کراپ پ 324 یوربور 
33692930-33693001                             

87
زکرم
تشادهب

قرش
15 داژن یلامک  یرتم  15 هیرسفا – 

موس خ 44-پ 3 33157333-33640430                             

88
زکرم
تشادهب

قرش
15 هللادبعدیس

- هیرسفا یرتم  تسیب 
- مود یرتم  عطاقت 15 
-پ541 یناقوف هقبط 

33155933-33155363                             



89
زکرم
تشادهب

قرش
15 یبنلا تثعب  یرتم  15 هیرسفا – 

موس خ 7-پ 46 33640051-33800907                             

90
زکرم
تشادهب

قرش
15 هیدوعسم

خ هیرسفا –  هار  هس 
وکین کراپ  بنج  رهاظم 

پ 2
33868199                             

91
زکرم
تشادهب

قرش
15 یمزررتکد

یاهتنا خ دابآرگسم - هد 
زکرم بنج  رهلک 

صاخ پ324 یاهیرامیب 
33869195-33867776                             

92
زکرم
تشادهب

قرش
15 ریبش

یبونج رویرهش  خ 17 
نادیم زا  رت  نییاپ 
ناردارب ناسارخ ک 
یربنق پ174

33031513                             

93
زکرم
تشادهب

قرش
13 افص

خ  - نیسح ماما  نادیم 
بنج یقرش –  یافص 
یلع ماما  هارگرزب 

پ27
33347410-33353745                             

94
زکرم
تشادهب

قرش
13 رویرهش هدفه 

تشپ ادهش - نادیم 
هدنبات قرب خ  هرادا 

تسود پ 2
33791872-33791873                             

95
زکرم
تشادهب

قرش
12 راشبآ 

 - یتالحم نابوتا 
 - یر لپ  هب  هدیسرن 
یارس وگزردنا - هچوک 

راشبآ هلحم 
33500670                             

96
زکرم
تشادهب

قرش
14  2 رذوبا

مراهچ لپ  رذوبا - راولب 
دعب مجنپ  لپ  فرط  هب  -
هچوک شبن  مزمز -  زا 

نامتخاس  - ییامس
یادهش هلحم  یارس 
هقبط 2 مانمگ 

33838941                             

97
زکرم
تشادهب

قرش
15 کباتا 1 

— کباتا خ  نارواخ - خ 
هچوک یمیهاربا - 

هقبط کالپ 26  یتمشح 
لوا

36620887                             

98
زکرم
تشادهب

قرش
15  2 کباتا

خ  – نارواخ نابایخ 
 - یمیهاربا خ   - کباتا

 - یتردق هچوک  یاهتنا 
ناشخرد هلحم  یارس 

33731092                             

99
زکرم
تشادهب

قرش
15 جرا 

خ یقرش -  شوش  خ 
یارس ( - جرا  ) یمیهاربا
هقبط شوش  هلحم 

فکمه
55067018-112                             

100
زکرم
تشادهب

قرش
15  1 هیرسفا

شبن خ  - جیسب هارگرزب 
(- یناتسبانع دیهش  )17

بنیز هاگنامرد 
یرایتخب

33816535-5 یلخاد                             

101
زکرم
تشادهب

قرش
15  2 هیرسفا

هیرسفا یرتم  تسیب 
نابایخ نابوتا  تمس  هب 
الپ یرواگنک )   ) 29

ک330
33654344                             

102
زکرم
تشادهب

قرش
15 (ع  یلع ماما  ) - هدازرونا -خ  نارواخ خ 

ع  ) یلع ماما  هاگنامرد  ) یلخاد 33702878-219                             

103
زکرم
تشادهب

قرش
13 تماما

تمس هب  - تماما نادیم 
کناب بنج  - تیآ هار  4
نامتخاس - نایسراپ

- نایسراپ ناکشزپ 
لوا هقبط  پ169-

2 دحاو

77176223-77176209                             

104
زکرم
تشادهب

قرش
13 رهمناریا 

خ ون –  نارهت  خ 
هچوک شبن  یرظتنم – 

هاگنامرد ینافوط – 
هقبط - اهیدابآ نمهب 

مود

33342047                             

105
زکرم
تشادهب

قرش
15 مود یرتم  هدزناپ 

هیرسفا

مود یرتم  هدزناپ 
شبن خ هیرسفا – 
کالپ ماجنا -) کین  )37
ناکشزپ نامتخاس   582

3 دحاو  - مود هقبط  – 

33650720                             

106
زکرم
تشادهب

قرش
14 یناریسکات 

یاهتنا خ راتسرپ - خ 
یوربور - یبایسارفا

- یناریسکات عمتجم 
ادهشلا دیس  هینیسح 

33095513                             



107
زکرم
تشادهب

قرش
12 دیشروخ 

-خ ادهش نادیم 
 - مالسا نیدهاجم 

نامتخاس -133 کالپ
-4 هقبط - مئاق ناکشزپ 

15 دحاو

33120594                             

108
زکرم
تشادهب

قرش
14 نارواخ

 – نارواخ نابایخ 
ریما یاهتنا خ 

هچوک شبن  ینامیلس - 
هلحم یارس  ییازخ 
فکمه هقبط  بالود 

33438302-33040530                             

109
زکرم
تشادهب

قرش
14 اشگلد 

هفوکش خ- یزوریپ خ -
ردان هچوک   - نایدورد

کالپ 34- - یراهآرظن
هقبط 4  - هلحم یارس 

33311827                             

110
زکرم
تشادهب

قرش
15 یمزر 

خ  – هیدوعسم خ 
- رهلک خ   – ملسموبا

- مود هارراهچزارتالاب 
کالپ 167

33570446                             

111
زکرم
تشادهب

قرش
14 داژن  عراز  -خ رویرهش خ17

انیم -خ  شنمایک 33723468                             

112
زکرم
تشادهب

قرش
13 ینالیگ  دهاز 

یاهتنا یزوریپ -  خ 
 - ینیلک نابایخ 
ینیلک هاگنامرد 

33329489                             

113
زکرم
تشادهب

قرش
14 نوتیز 

خ  - یتالحم هارگرزب 
بونج یدابآ  هاش 
یمشاهریم یاهتنا خ 

نوتیز ناتسوب  لخاد 
دابآ نیسح  هلحم  یارس 

بالود

33719258                             

114
زکرم
تشادهب

قرش
14 رذوبا  هلحم  یارس 

یزوریپ خ-  - خ
شبن  - نایهاشمیرک

- دیعس دامتعا  هچوک 
رذوبا هلحم  یارس 

33195824                             

115
زکرم
تشادهب

قرش
12 ادهش 

نابایخ  - ادهش نادیم 
شبن خ نیدهاجم - 

نامتخاس - یمیحر
هقبط کالپ 16- - انیاش

کی

33120594                             

116
زکرم
تشادهب

قرش
14 اویش 

بالود خ بایسآرس 
(- اویش  ) ینزرواد

- یناتسرل هب  هدیسرن 
لوا هقبط  کالپ 106 

33164968                             

117
زکرم
تشادهب

قرش
15 بیط 

-خ ناسارخ نادیم 
- ینیدباع -خ  بیط
بیط هلحم  یارس 

33432738                             

118
زکرم
تشادهب

قرش
14 فراع 

هدیسرن - رویرهش خ17
-خ ناسارخ نادیم  هب 
هچوک - یبونج یکلیگ 

یارس کالپ 40- - یتمحر
فراع هلحم 

33718190                             

119
زکرم
تشادهب

قرش
12 ناجالدوع

هس هب  هدیسرن  - یر خ 
هچوک - روضح نیما  هار 
یارس - یبرغ راشبآ 
ییحی هدازماما  هلحم 

33512234                             

120
زکرم
تشادهب

قرش
14 یثایغ

زا دعب  - رویرهش خ17 
-خ فراع هار  راهچ 

هینیسح - لگ بجع 
ترضح نالفطود 

4 هقبط کالپ 31- - بنیز

33697443                             

121
زکرم
تشادهب

قرش
14 هنازرف 

دربن خ   – یزوریپ نابایخ 
یدابآ دوواد  یلامش خ 
داژن رفعج  عطاقت خ 
مود هقبط  کالپ 36

33345296                             

122
زکرم
تشادهب

قرش
15 مئاق 

یرتم 20- هیدوعسم
- یناسارخ ملسموبا 

 – یناطلس هچوک  شبن 
ناکشزپ نامتخاس 
ط4 مسبت -

33579279-33579683                             

123
زکرم
تشادهب

قرش
14 نسحلا  نبا  مساق 

علض  - یتالحم هارگرزب 
- نادیم یلامش 

مساق دجسم  هاگنامرد 
نسحلا نبا 

یلخاد 33067600-166                             



124
زکرم
تشادهب

قرش
12 مایق 

یادتبا مایق  نادیم 
هچوک شبن  مایق  راولب 
یارس ییاضر  دمتعم 

کالپ 130 مایق  هلحم 
مراهچ هقبط 

33522965                             

125
زکرم
تشادهب

قرش
14 دادقم 

- دادقم یزوریپ خ  خ 
خ دادقم - مود  هکلف 
کالپ یجاسن  ناردارب 

42

33181354                             

126
زکرم
تشادهب

قرش
12 یولوم

هب هدیسرن  یولوم -  خ 
هچوک  - روپاش هار  راهچ 
 - کالپ 4 نازاسلفق 

فکمه هقبط 
55898356                             

127
زکرم
تشادهب

قرش
13 ییاوه  یورین 

یورین نابایخ 5 
هکلف زا  رتالاب  - ییاوه

کالپ 267 - مود
77980892-77980417                             

128
زکرم
تشادهب

قرش
15 دابآ  مشاه 

- نارواخ نابایخ 
لانیمرت یوربور 

- هدازریم خ   - نارواخ
-30 کالپ - ییاضر هچوک 

دحاو 1

33149246                             

129
زکرم
تشادهب

قرش
12 یدنره 

علض - یدنره نادیم 
یوجاوخ کراپ  یلامش 

- یدارم ک   – ینامرک
حلاص ابا  هاگنامرد 

یدهملا

55897807                             

130

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 لگزا یادهشلادیس 
- هسردم هچوک  - لگزا

- مئاق یرتم  نابایخ 12
یاه جرب  یور  هبور 
6 کالپ - سوناروا

22487057                             

131

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 مساق هدازماما 
نادیم - دنبرد نابایخ 

هچوک - مساق هدازماما 
- سای هچوک  - یقثوم

11 کالپ
22703030                             

132

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 مئاق

 - شترا هارگرزب 
- کی زاف  مئاق - کرهش 

یورین راولب  زا  دعب 
- شیاین نادیم  - ییاوه

هچوک اهلگ - راولب 
کالپ 3  – نسوس

22457628                             

133

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 رذیچ
هلحم - وگزردنا راولب 
یادتبا - ادن نادیم  - رذیچ

یمیلس نابایخ 
4 کالپ - یلامش

22219085                             

134

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 کانبات هکرد 

  - یو کراپ  لپ  زا  دعب 
- رصعیلو نابایخ 
یلیبدرا سدقم  نابایخ 

هب هدیسرن  هینارفعز -) )
یوربور فلا –  نادیم 

 – دنالنف ترافس 
دجسم نامتخاس 

یناقلاط

26802921                             

135

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 دنبرد

  – شیرجت نادیم 
هدیسرن - دنبرد نابایخ 

- دنبرس نادیم  هب 
لح یاروش  نامتخاس 
فکمه هقبط  فالتخا – 

کالپ 24 - 

22737350                             

136

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 هفوقوم  ) یناقلاط
وکین موحرم  )

یادتبا سدق ، نادیم 
بنج بیشازد ، نابایخ 
یوربور تراجت ، کناب 

( - جع  ) یدهملا دجسم 
24 کالپ

22758689                             

137

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 کناهوس

راهچ – شترا -  نابوتا 
هلحم - یتیس ینیم  هار 

نابایخ - کناهوس
هچوک - کناهوس

12 کالپ - هاگنامرد

22460718                             

138

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 نوگیم
دعب  نارصق –  رابدور 

 - نوگیمرهش مشف –  زا 
یادتبا نوگیم –  نادیم 

دهاش راولب 
26513130                             

139

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 مشف
رهش  نارصق –  رابدور 

- مشف نادیم  مشف - 
نیزنب پمپ  یوربور 

26502031 -
26502032 ربامن                             



140

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 ناساول مرکا  لوسر 
نادیم  ناساول -  رهش 
-خ الکراجن - کودنلگ
هچوک - یمیحر دیهش 

افش

26542626 -
26542026 ربامن                             

141

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 نالک

- ییاباب دیهش  هارگرزب 
یصاصتخا هداج 

هناخزا دعب  ، نایتلدس
ینامزاس یاه 

یاتسور - نایتلدس
نالک پمک  بنج  - نالک

26557586                             

142

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 یناقلاط ناتسرامیب 

نابایخ  نارمچ -  نابوتا 
نابایخ - کجنلو
بنج - یناقلاط

یکشزپ مولع  هاگشناد 
- یتشهب دیهش 

- یناقلاط ناتسرامیب 
یناقلاط هاگیاپ 

23031604                             

143

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 یباسح رتکد 
یادتبا  - سدق نادیم 

بنج - یتعیرش
- یناقلاط هناخوراد 

هقبط 1

22235000(-205 یلخاد
206)                             

144

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 نارمچ
نابایخ  - داینبون نادیم 

کرهش - یرگنل دیهش 
نارمچ هاگیاپ  - نارمچ

26102800                             

145

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 3 نازیول
 - شترا هارگرزب 

مشاه ینب  رمق  کرهش 
(- 3 نازیول کرهش  )

نازیول 3 هاگیاپ 
29723171                             

146

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 ناشوا
هداج  نارصق –  رابدور 
- ناشوا یهارود  - مشف

هاگیاپ - مامح هچوک 
ناشوا

26520898                             

147

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 رسدنبرد - کشمش

دعب  نارصق –  رابدور 
رهش نوگیم -  رهش  زا 
لته یوربور  کشمش -

بنج کشمش – 
سناژروا

26526214-26525322                             

148

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 نارواین

  – نارواین خاک  لامش 
 – یهاشناهج هچوک 
میکح ناتسبد  یوربور 
نارواین هلحم  یارس  – 

هقبط 5 – 

26138942                             

149

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 بیشازد

رتکد نابایخ  - نارواین
بنج  – یبرغ یناساول 
یارس نیماوق –  کناب 
هقبط بیشازد –  هلحم 

کالپ 152 یلامش –   2

26138942                             

150

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 هینارفعز
زا دعب  نارمچ –  نابوتا 

بنج یو - کراپ  لپ 
کینیلک نازوس –  رصق 

زان سای 
26204909                             

151

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 یتیس ینیم 
نابایخ - شترا نابوتا 

هرت یور  هبور  - هدازیلع
هچوک - تفن کرهش  راب 

کالپ 40 - مود کراخ 
22453415                             

152

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 وبس ادهش 
یاتسور  - ناساول رهش 

نابایخ - گرزبوبس - 
 - نادنخ یدهم  دیهش 

جارعم نابایخ 
26545371                             

153

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 هجفا یاتسور  - ناساول رهش 
یرایهد یوربور  هجفا -  26555450                             

154

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 ایلع دنک 
یاتسور  - ناساول رهش 
 - یلصا نادیم   - ایلع دنک 

یرایهد بنج 
26553880                             

155

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 نانسر
دس  یصاصتخا  هداج 
چگ هناخراک  نایتل -

یاتسور نارهت -
نانسر

26557196                             



156

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 نایتلدس
  - پمک 2 نایتلدس - 
همیمض تشادهب  هناخ 

نایتلدس
76202300                             

157

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 نالک
دس  یصاصتخا  هداج 

- نالک یاتسور  نایتل - 
دیهش پمک  بنج 

ییاون
26557586                             

158

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 گرزب ناساول 

دس یصاصتخا  هداج 
یاتسور نالک  - نایتل - 

دیهش خ  گرزب - ناساول 
دیهش هچوک  یتشهب -
نامتخاس بنج  - یمخفا

یرایهد

26562688                             

159

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 هدمانکین

دس  یصاصتخا  هداج 
یاتسور نالک -   – نایتل

ماما نابایخ  هدمانکین -
هچوک ینیمخ - 
هناخ ) یتعیرش

کالپ 11 تشادهب )

26563940                             

160

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 ردبامرگ
هداج نارصق –  رابدور 

یاتسور مشف - 
هداج بنج  ردبامرگ -

اتسور یلصا 
26518255                             

161

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 راهآ

هداج  نارصق –  رابدور 
- راهآ یاتسور  مشف 

- هدکهد خ  راهآ - نادیم 
رابراوخ یوربور 

کالپ مرخ -  یشورف 
125

26522380                             

162

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 هماما
هداج  نارصق –  رابدور 

هماما یاتسور  مشف 
- یسینا یادهش  خ  الاب - 

هلحم نایم  هچوک  شبن 
26510402                             

163

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 لگیا
هداج  نارصق –  رابدور 

- لگیا یاتسور  مشف 
بنج یلصا - یدورو 

تارباخم
26517388                             

164

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 هتور
هداج  نارصق –  رابدور 
- هتور یاتسور  مشف - 

هسردم بنج 
26506436                             

165

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 کدور

 – نارصق رابدور  ت 
یاتسور  - مشف هداج 
یوریور کدور - 

کدور هچغاب  ناروتسر 
کالپ 207 - 

26507311                             

166

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 ناگیاز
هداج نارصق –  رابدور 
ناگیاز یاتسور  مشف - 

 - یلصا نابایخ  - 
نالال یهارود 

26533330                             

167

هکبش
تشادهب و

نامرد
تاناریمش

1 رس دنبرد 

دعب - نارصق رابدور 
رهش - نوگیمرهشزا

- رس دنبرد  کشمش 
ماما هینیسح  بنج 
تشادهب هناخ  - اضر
رس دنبرد 

26525322                             

168 یر

20

ملاس رهش 

نادیم  _ یر رهش 
بنج  - یعاس یداه 

- ییادف نابایخ 
ملاس رهش  هاگشزرو 

55213109                             

169 یر
20

عماج تامدخ  زکرم 
دابآزوریف تمالس 

وليك - نيمارو هداج 
یاتسور رتم 7-

کالپ 61 - دابآزوریف
36685035                             

170 یر
20

عماج تامدخ  زکرم 
دابآ مالسا  تمالس 

زا دعب  دابآ - نیما  هداج 
یاتسور دابا -  ينغ 

بنج دابآ - مالسا 
شیاین نادیم 

33533288                             

171 یر
20

عماج تامدخ  زکرم 
دابآ نیما  تمالس 

نيما هداج  يررهش - 
بنج کلرس -  خ  دابآ - 
هیمطاف هسردم 

33409373                             



172 یر
20

عماج تامدخ  زکرم 
دابآ مالسا  تمالس 
یماظن

کرهش نیمارو ، هداج 
ماما راولب  یماظن ،
هلحم یارس  نیسح ،
مود هقبط  یماظن ،

33417686                             

173 یر
20

عماج تامدخ  زکرم 
هیریشم تمالس 

یبلطم خ  هیریشم – 
هشفنب کراپ  لخاد 
هیریشم هلحم  یارس 

33487105                             

174 یر

20

عماج تامدخ  زکرم 
دابآ ریهظ  تمالس 

هار هس  یررهش 
هچوک نیمارو 
هلحم یارس  یرجاهم 
یوربور  ) هیسدقا
ینوکسم عمتجم 
ناراهب )

55922352                             

175 یر
20

عماج تامدخ  زکرم 
نیئالع تمالس 

 ، نیئالع کرهش 
یبونج مثیم  نابایخ 

،پ113
33419522                             

176 یر
20

عماج تامدخ  زکرم 
دابآ میظع  تمالس 

خ يررهش - 
یداه خ   - ییاجردیهش
میظع هلحم   - یدیشر
دابآ

55002347                             

177 یر

20

عماج تامدخ  زکرم 
دابآ حلاص  تمالس 

نابوتا يررهش -
نابایخ یئاجردیهش -
نابایخ نابآ - هدزیس 

 - یقرش دابآ  حلاص 
رهلک یرتم  نابایخ 16

5 کالپ -

55004050                             

178 یر
20

عماج تامدخ  زکرم 
رهشرقاب تمالس 

- ارهز تشهب  دابآ  رقاب 
 - یلیعامسا دیهش  خ 

زاگ پ 82 هرادا  بنج 
55223835                             

179 یر
20

عماج تامدخ  زکرم 
دابآروش تمالس 

رتموليك 10 یررهش -
- مق نارهت  ميدق  هداج 

مساق یاتسور 
دابآروش ) دابآ )

56545322                             

180 یر

20

عماج تامدخ  زکرم 
رصمق تمالس 

مق نارهت  ميدق  هداج 
یاتسور رهش -  رقاب  - 

ماما نابایخ  رصمق - 
راولب یادتب  ا  ینیمخ - 

کالپ 210 - 

56527078                             

181 یر

20

عماج تامدخ  زکرم 
راصحلگ تمالس 

ميدق هداج  يادتبا 
لباقم مق - نارهت 
دیهش نابایخ 

 - راصح چوق  یتشهب -
- ادهش خ  ربملس -

مظاکدیهش هچوک 
فکمه هقبط  یربکا - 

پ 42

56532341                             

182 یر
20

عماج تامدخ  زکرم 
ردب تمالس 

کرهش یدرجورب - خ 
خ یرهطم - دیهش 
هداز یضاق  دیهش 

33881517                             

183 یر
20

عماج تامدخ  زکرم 
اضر ماما  تمالس 

راولب تشدمايق - 
یرتنالک بنج  یدازآ - 

دیدج
33583882                             

184 یر
20

عماج تامدخ  زکرم 
رهشرواخ تمالس 

خ نارواخ -  هداج 
 - هوژپ تلادع 

تارباخم یوربور 
33852022                             

185 یر

20

عماج  تامدخ  زکرم 
یکرابم تمالس 

درمناوج يررهش - 
- هداز هفینح  -خ  باصق
- ییایکدیهش تسب  نب 

هاگشزومآ بنج 
مئاق نیرظتنم 

33740170                             

186 یر
20

عماج تامدخزکرم 
شنیرفآ تمالس 

کرهش تثعب –  نابوتا 
 – موس خ  دهاش -
تثعب یادهش  دجسم 

33602660                             

187 یر

20

عماج تامدخزکرم 
دابآ یلو  تمالس 
یتشهب

دیهش خ  یررهش ،
یتشهب هلحم   ، ییاجر
سودرف یاهتنا خ  – 

جاح هچوک  ، یبرغ
تسب نب  بیبح 
یرادهب

55213109                             



188 یر

20

عماج تامدخزکرم 
ناگدازآ تمالس 

 - هییافص نادیم 
هیوباب نبا  نابایخ 

 - کالپ 150  - یلامش
یادهش هاگنامرد 

هیریخ 22  ) یررهش
ریز هقبط  نمهب )
فکمه

33378248                             

189 یر

20

عماج تامدخ  زکرم 
دابآ سابع  تمالس 

هداج  – ير رهش 
هسزا دعب  نیمارو -
نابایخ دابآ - یقت  هار 
نابایخ یراوخبرع – 

 - ینیمخ یفطصم 
-ک دابآ سابع  کرهش 
-پ3 یرصابدیهش

33417800                             

190 یر

20

عماج تامدخ  زکرم 
کزیرهک تمالس 

نابایخ - کزیرهک
- یوفطصم دیهش 

مانمگ رادساپ  نابایخ 
دیهش هاگشزرو   - 7
یمیدق

56529001                             

191 یر

20

عماج تامدخ  زکرم 
ون هعلق  زکرم  تمالس 

زا دعب  - نيمارو هداج 
هدیسرن  - دابا زوريف 
یاتسور کچرق - هب 
نابایخ ون -  هعلق 

13 کالپ کیجات  دیهش 

366935553                             

192 یر
20

عماج تامدخ  زکرم 
دابآ نسح  تمالس 

نارهت میدق  هداج 
هيوفاشف شخب   - مق ،

ینیمخ ماما  راولب  -
یرادرهش یور  هبور 

56222121                             

193 یر

20

عماج تامدخ  زکرم 
ماما تمالس 

(ع قداص )

یرتم رهشرقاب ۳۰ 
نابایخ ینیمخ  ماما 
رصع یلو  دجسم 
نامتخاس کالپ ۶۵ 
ینامیلس دیهش 

55223836                             

194 یر

20

همیمض تمالس  هاگیاپ 
کین دیهش  یرهش 
داژن

نایئادف -خ  یررهش
زا رت  نییاپ  - مالسا

- دابا نیسح  همیب 
- یناگیاپهوک هچوک 
رصع یلو  دجسم 
مود هقبط 

55913971                             

195 یر

20

تمالس هاگیاپ 
یرهش همیمضریغ 
یلع دیهش  هرامش 1 
داژن کین 

یرتم  35- زامن ناديم 
خ نیسح –  ماما 
هچوک - نامزلا بحاص 
هچوک شبن  - یرفعج

یروخآریم پ 14

55936295                             

196 یر

20

تمالس هاگیاپ 
یرهش همیمضریغ 
یلع دیهش  هرامش 2 
داژن کین 

- زامن نادیم  یررهش -
نیسح ماما  نابایخ 
یفطصم نابایخ  (- (ع
ینیسح هچوک  - ینیمخ

7-پ20

33771913                             

197 یر

20

تمالس هاگیاپ 
یرهش همیمضریغ 
یلع دیهش  هرامش 3 
داژن کین 

یبیغ دیهش  نادیم 
هرد مرخ  نابایخ 
یلع ترضح  هینیسح 

هقبط 2 رغصا 
55956926                             

198 یر
20

همیمض تمالس  هاگیاپ 
ناگدازآ یرهش 

هیواب نبا  یر  رهش 
اضر هچوک  یلامش 
هلحم یارس  یلق 

هیئافص ط 2 پ 19
33751226                             

199 یر

20

تمالس هاگیاپ 
یرهش همیمضریغ 
ناگدازآ هرامش 1 

زا رت  نییاپ   - یررهش
-خ هییافص نادیم 
 - یدمحم درگرس 
هچوک یرون - هچوک 

 - کالپ 18 هداز  قداص 
فکمه ط 

33632549                             

200 یر

20

تمالس هاگیاپ 
یرهش همیمضریغ 
ناگدازآ هرامش 2 

- مالسا ناییادف  خ 
نیورپ نابایخ 

- ینشلگ -خ  یماصتعا
- یمیهاربا هچوک 
23 کالپ

36656086                             

201 یر
20

تمالس هاگیاپ 
یرهش همیمضریغ 
نیئالع هرامش 1 

 – نییالع کرهش 
هچوک حتفم –  کرهش 

کالپ 16 لالقتسا 
33415120                             



202 یر

20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
دیهش هرامش 1 
ییامغی

- دابآ تلود  مود  هكلف 
 – يتشهب نابايخ 

1 كالپ - یدراطع هچوك 
33779705                             

203 یر

20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
دیهش هرامش 2 
ییامغی

- دابآ تلود  لوا  هكلف 
نابايخ ادخهد - نابايخ 
رجفلاو خ  گنهرف -

پ31
33371064                             

204 یر
20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
دابآ میظع  هرامش 2 

- نابآ کرهش 13 
- یمیحر دیهش  نابایخ 
- یناکیپ یحتاف  هچوک 
پ63

55032012                             

205 یر

20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
قداص ماما   1 هرامش

((ع

یس راولب   - رهشرقاب
خ  - ینیمخ ماما  یرتم 

یبیصم ک   - یزورون
کالپ 8

55203349                             

206 یر

20

همیمض تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض  ریغ  و 
قداص ماما  2 هرامش

((ع

نابایخ رهش -  رقاب 
هچوک ینیمخ -  ماما 
ریغ پ3( روپسلیس - 

هرامش 2 همیمض 
ماما همیمض  اب  ماغدا 

(ع قداص )

55230982-
55230979                             

207 یر

20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
قداص ماما  3 هرامش

((ع

نابایخ رهشرقاب -
نابایخ - یمرک دوواد 

- یناقلاط یرتم   24
کالپ 286

55231084                             

208 یر

20

تمالس هاگیاپ 
یرهش همیمضریغ 
دابآ یلو  هرامش 1 
یتشهب

نادیم یررهش ، 
نابایخ یعاس ، 
هچوک شبن  ییادف ، 
هینیسح ینیسح ، 

ربکا یلع  ترضح 

55929159                             

209 یر

20

تمالس هاگیاپ 
یرهش همیمضریغ 
یلو هرامش 2 

یتشهبدابآ

.م  . دابآرفن یررهش -
.ک  . یسراف ناملس 
کالپ یدهم .  ییالبرک 

3

55966274                             

210 یر

20

همیمض تمالس  هاگیاپ 
دابآ ریهظ  یرهش 

نابایخ یررهش - 
دیهش نابایخ  نیمارو -

نابایخ 12 روپ - یبن 
( - جع ) مئاق یرتم 
عمتجم یوربور 

پ22-20 یسربط -

33389637                             

211 یر

20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
دابآ ریهظ  هرامش 1 

- یررهش ناديم 
- مق هداج  نابايخ 
 - یبیغ ديهش  نابايخ 

- ییاضق مساق  ک 
69 كالپ

55915655                             

212 یر

20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
دابآ ریهظ  هرامش 2 

 - یرتم  24 نابایخ یررهش - 
یزاریش - یمیرک  نابایخ 
 - یرتنالک 172 هب  هدیسرن 
هقبط رختسا  - هلحم  یارس 
لوا

55912467                             

213 یر
20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
دابآ ریهظ  هرامش 3 

- شوغلیپ خ   - یررهش
کالپ  - یمیظع هچوک 
نیمزریز هقبط   17

55973483-
55954890                             

214 یر

20

همیمض تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض  ریغ  و 
هیریشم کی  هرامش 

نابایخ هیریشم  -
یرتم  30  ) ینانیزم
هچوک شبن  یحلاص ) -
کالپ یقرش -  نمهب 
فکمه هقبط   - 189

33466879                             

215 یر

20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
هیریشم هرامش 2 

هارراهچ هیریشم - 
یس یاهتنا  موس -
شبن یحلاص - یرتم 

- یبرغ هاوخ  نیرز 
مراهچ ط  کالپ 229 -

33870253                             

216 یر

20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
هیریشم هرامش 3 

نامزاس خ  هیریشم -
7 هچوک شبن  بآ -
(- یناقهد دیهش  )
ماما دجسم  یوربور 

78 کالپ یبتجم - نسح 

33867184                             



217 یر
20

همیمض تمالس  هاگیاپ 
دحا یادهش  یرهش 

 - ناوراک کرهش 
 - داجس ماما  نابایخ 
کالپ  - یرهطم هچوک 

۵۰
                            

218 یر

20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
دحا یادهش  هرامش 1 
ناوراک ))

 – ناوراک کرهش 
ماما راولب  یاهتنا 

 – مئاق راولب   - ینیمخ
داجس ماما  نابایخ 
لوا هقبط  کالپ 7 

33249095-                             

219 یر

20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
دحا یادهش  هرامش 2 
ناوراک ))

ناوراک خ کرهش 
یسابع ولردنکسا خ 

یحالف پ 82 ک 
33473612-
33473975                             

220 یر

20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
شنیرفآ هرامش 1 

اقآ نابایخ  رهشنایک -
نابایخ ییاباب - 
شبن  - . یمیهاربا

 - یماما هارراهچ 
یلو نکسم  بنج 
هقبط پ144 - رصع - 
نیمز ریز 

33606500                             

221 یر
20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
شنیرفآ هرامش 2 

کرهش تثعب - نابوتا 
- هیدیعسو هیدیمح 
بنج - کرهش یاهتنا 
ییاونان

33609880                             

222 یر

20

تمالس هاگیاپ 
یرهش همیمضریغ 
هرامش (ع ) داجس ماما 

(ع اضر ماما   1)

نابایخ - تشدمایق
هچوک - رنهابدیهش

کالپ 45 - مهدزناپ
33587005                             

223 یر
20

تمالس هاگیاپ 
یرهش همیمضریغ 
مانکین تکوش  دای  هدنز 

(ع اضر ماما  هرامش 2  )

دیهش -خ  تشدمایق
هچوک 22 یتشهب -
287 کالپ یبرغ -

33584202                             

224 یر

20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
ردب یادهش  هرامش 1 

نابایخ  - رهشنایک
نابایخ  - یماما
هچوک  - یمیهاربا

 - -پ 29 روپ فیس 
فکمه هقبط 

33605234                             

225 یر

20

ریغ تمالس  هاگیاپ 
یرهش همیمض 
ردب یادهش  هرامش 2 

 - یدحا -خ  رهشنايك
پ83 33601350                             

226 یر

20

هرامش 1  یرهش 
دابآ نسح 

مق - نارهت میدق  هداج 
- هیوفاشف شخب  ،
- دابآ نسح  هقطنم 
- یفیرش راولب 
ماما  - اضر ماماراولب 
نکسم بنج  اضر 27-
ناراهب رهم 

56220860                             

227 یر

20

تمالس هاگیاپ 
ییاتسور همیمضریغ 
میهاربا ) دابآ نسح 

دابآ )

مق - نارهت میدق  هداج 
- هیوفاشف شخب  ،
- دابآ میهاربا  یاتسور 
کالپ عراز  دیهش  خ 

110

56237280                             

228 یر

20

تمالس هاگیاپ 
هرامش 1 ییاتسور 

نیئابت  ) کزیرهک )

 – مق نارهت  هداج 
راولب یاهتنا  کزیرهک 

 ) یتشهب دیهش 
 ( ادهش کرهش 

نیئابت باتفآ  نابایخ 
کراپ یوربور  – 
باتفآ

56524018                             

229 یر

20

تمالس هاگیاپ 
ییاتسور همیمضریغ 

) دابآ مالسا  هرامش 1 
دابآ نامز  )

نیمارو نارهت  هداج 
زا دعب  دابآ  یقت  هار  هس 

- نارهت نامیس  هناخراک 
- دابآ نامز  یاتسور 

نادیم راگتسر - نابایخ 
پ132 رصع -  یلو 

33534486                             

230 یر
20

نیلک
 – مق نارهت  هداج 
نسح هیوفاشف  شخب 
خیش نابایخ  - دابآ
نیلک یاتسور  ینیلک 

56239282                             



231 یر
20

قلناخ
 – مق نارهت  هداج 
نسح هیوفاشف  شخب 
خیش نابایخ  دابآ -
قلناخ یاتسور  ینیلک 

56239661                             

232 یر
20

ناویز
 – مق نارهت  هداج 
نسح هیوفاشف  شخب 
خیش نابایخ  - دابآ
ناویز یاتسور  ینیلک 

56221009                             

233 یر
20

دنمقالع دابآ  سابع 
نابوتا نارواخ –  هداج 

زا دعب  اضر  ماما 
یاتسور رهشرواخ 
دنمقالع دابآ  سابع 

36675499                             

234 یر
20

یچنارهت دابآ  مساق 
نابوتا نارواخ –  هداج 

زا دعب  اضر  ماما 
یاتسور رهشرواخ 
یچنارهت دابآ  مساق 

36857864                             

235 یر
20

دابآ دومحم 
نابوتا نارواخ –  هداج 
رهشرواخ اضر –  ماما 

- دابآ دومحم  یاتسور  -
ناتسوب بنج 

33856426                             

236 یر
20

خیش هعلق 
 – مق نارهت  هداج 
یارس راولب  کزیرهک 
یاتسور نادنملاس 

خیش هعلق 
56525797                             

237 یر

20

هیوتود

 – مق نارهت  هداج 
یارس راولب  کزیرهک 
هداج زا  دعب  نادنملاس 
یاتسور یدنبرمک 
هیوتود

56521271                             

238 یر

20

نمچ ون  هعلق 

 – مق نارهت  هداج 
یارس راولب  کزیرهک 
هداج زا  دعب  نادنملاس 
یاتسور یدنبرمک 

نمچ ون  هعلق 

56510287                             

239 یر

20

زقلهچ

نابوتا نارواخ –  هداج 
زا دعب  اضر  ماما 
هب هدیسرن  رهشرواخ 

یاتسور تشدمایق - 
زقلهچ

36859520                             

240 یر

20

هپت لگ 

- نیمارو نارهت  هداج 
هار سیلپ  هب  هدیسرن 
لگ یاتسور  کچرق 
ریبک هپت 

36673455                             

241 یر
20

دابآ بلاط 
- نیمارو نارهت  هداج 
ون هعلق  زا  دعب 
کچرق هب  هدیسرن 

دابآ بلاط  یاتسور 
36670449                             

242 یر
20

دابآ قشع 
- نیمارو نارهت  هداج 
زا دعب  ون –  هعلق 

- ناخرطلاچ یاتسور 
دابآ قشع  یاتسور 

36695354                             

243 یر

20

دابآ میرک 

- نیمارو نارهت  هداج 
هار سیلپ  هب  هدیسرن 
زا دعب  کچرق 
ریبک هپت  لگ  یاتسور 
دابآ میرک  یاتسور  –

36679100                             

244 یر

20

دابآ یمق 

- نیمارو نارهت  هداج 
ون هعلق  زا  دعب 
هار سیلپ  هب  هدیسرن 
یمق یاتسور  کچرق 
دابآ

36672434                             

245 یر
20

ناخرطلاچ
- نیمارو نارهت  هداج 

یاتسور ون –  هعلق 
ناخرطلاچ

36671463                             

246 یر
20

ونهد
 – مق نارهت  هداج 

یاتسور  - رهش رقاب 
ونهد

56527004                             

247 یر
20

دابآ نوسرد 
 – مق نارهت  هداج 

یاتسور  - رهش رقاب 
دابآ نوسرد 

56520449                             



248 یر

20

دابآ ینغ 

 – نیمارو نارهت  هداج 
دعب دابآ  یقت  هار  هس 
نامیس هناخراک  زا 
یاتسور نارهت – 

دابآ ینغ 

33535314                             

249 یر
20

دابآ رصیق 
 – مق نارهت  هداج 

یاتسور  - دابآروش
دابآ رصیق 

56537387                             

250 یر
20

دابآزوغرط
 – مق نارهت  هداج 

یاتسور  - دابآروش
دابآزوغرط

56531025                             

251 یر
20

دابآ قداص 
 – مق نارهت  هداج 

یاتسور دابآروش -
دابآ قداص 

56546939                             

252 یر
20

دابآ لدبع 
دعب مق –  میدق  نابوتا 

یاتسور  – دابآ روش  زا 
نیورپ دابآ خ  لدبع 

کالپ 5 یماصتعا -
56512595                             

253 یر
20

ریخ هد 
 – نیمارو نارهت  هداج 
 – دابآزوریف یاتسور 
ریخ هد  یاتسور 

36685010                             

254 یر
20

روآ دامع 
نابوتا  – یررهش
یاتسور ینیوآ – 
روآدامع

55925989                             

255 یر

20

هتیمک کرهش 

ییاجر دیهش  نابوتا 
نابآ نابایخ 13  یاهتنا 
کرهش یاتسور 
تیاده نابایخ  هتیمک 

3 کالپ یتشهب  هچوک 

55525459                             

256 یر

20

دابآ یقت 

یقت هار  هس  یررهش 
برع نابایخ  دابآ 
یقت یاتسور  یراوخ 

یبارتدیهش دابآ خ 
عماج دجسم  بنج 

پ61

33409055                             

257 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
یرهش تمالس 
دابآربکا

بوبحم خ  باون - خ 
بنج یبرغزاجم -

اس شرورپو  شزومآ 
هقطنم 10 قب 

55149454                             

258 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
یرهش تمالس 

(ع موصعم هدراهچ  )

يناحبس خ  نيوزق - خ 
(- يريما يرتم  16)

ناوضر هچوك 
66638204                             

259 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
یرهش تمالس 
مشاه ینبرمق 

خ یج - یرتم  یس 
هاش يسيعديهش 
يدمحم

66695959                             

260 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
یرهش تمالس 

ناییامرفنامرف

خ  - یبونج رگراک  خ 
 – یقرش ناجيابرذآ 

هارراهچ هب  هديسرن 
يوربور هيدشر – 

يلم كناب 

66928488                             

261 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
نبا یرهش  تمالس 
انیس

خ  - باون نابایخ 
 – یقرش یانيس 

رهشمرخ هارراهچ 
55427090                             

262 بونج عماج  تامدخ  زکرم 
ثالث یرهش  تمالس 

تدحو نابایخ 
هار راهچ  یمالسا – 

- یمالسا تدحو 
کالپ یولوم –  نابایخ 

1185

55382813                             

263 بونج  
عماج تامدخزکرم 
میکح یرهش  تمالس 
دامتعا

- یسابع نابایخ 
یمیهاربا نابایخ 

کراپ یوربور  یبونج 
قفا

55646050                             

264 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
کراپ یرهش  تمالس 
تثعب

خ تثعب –  هارگرزب 
كراپ بنج  ناينوباص -
يقرش علض  تثعب 

55317665                             



265 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
شخب یرهش  تمالس 
ششون

نابایخ دابآ - يزان 
هچوک نیب  نئادم – 
یربکاریش یبارت و 

ید کناب  یالاب  هقبط 
55044160                             

266 بونج  

عماج تامدخ  زکرم 
یرهش تمالس 
ماما افشلاراد 

(ع اضر )

- دابآ يلع 
- هراوتسدديهشراولب
یلع یورتم  یوربور 
هچوک یاهتنا  دابآ 
رغصا يلع  ديهش 
يكشم

55357805                             

267 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
خیش یرهش  تمالس 
یفاک دمحا 

- يسابع خ  هنازخ –  خ 
هرت بنج  موس –  هكلف 

هنازخراب
55061138                             

268 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
یرهش تمالس 
هیداوج

نایوگدنت هارگرزب 
هیحان یرادرهش  بنج 
یاهتنا هیداوج  کی 

-پ46 راتساوخ هچوک 
55681122                             

269 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
ماما یرهش  تمالس 

ع  ) یداه )

 – بونج لانيمرت 
دجسم کیدزن  55185543                             

270 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
دیهش یرهش  تمالس 
یدحاو

يرتم 30 دابآ - يچخاي 
بنج راگزومآ -
نانز نامزاس 

55015508                             

271 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
یرهش تمالس 
زابکاخ

خ يقرشدابآ –  تفاي 
- زيدناش خ  انيس - نبا 
پ 159 يدهم - لبم  خ 

66239074                             

272 بونج عماج  تامدخ  زکرم 
رذوبا یرهش  تمالس 

خ حالف – ) ) رذوبا
- رذوبا یرتم  تسیب 
بنج حالف –  يرتم  30
رذوبا يشرورپ  نوناك 

55747475                             

273 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
مثیم یرهش  تمالس 

يهارود نيوزق - خ 
- يناكازديبع خ  ناپق -
مثيم نوناك  بنج  55707333                             

274 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
دیهش یرهش  تمالس 
یدمحا

مزمز خ  يغرم –  هعلق 
- اين حلاص  هارراهچ  – 
غاب هچوك 

55824030                             

275 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
هاش یرهش  تمالس 
یدابآ

- هواس نابایخ 
درانفصو رتموليك 2 

خ قباس -
يناضمرديهش

66237816                             

276 بونج عماج  تامدخ  زکرم 
تیآ یرهش  تمالس 

هعلق ناگداپ  تشپ 
- ناهام خ  يغرم – 
- يتعيرش كرهش 
كراپ يوربور 
يتعيرش

55854000                             

277 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
یرهش تمالس 
دابآ لیعامسا 

 - دابآ لیعامسا 
نابایخ ناختلود – 
هچوک شبن  یرکش 
مراهچ یس و 

55820009                             

278 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
ماما یرهش  تمالس 

ع  ) قداص )

كرهش ريزالخ -
هيدمحا 55828222                             

279 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
ماما یرهش  تمالس 

ع  ) یبتجم نسح  )

خ وندابآ - يناخ 
هچوك يبونجداعيم – 

كالپ 32  – 52
55008329                             

280 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
یرهش تمالس 
شوداد

نابایخ هفوکش - راولب 
- مود هچوک  شزرو – 

یرادرهش بنج 
هقطنم 19

55883656                             



281 بونج  

عماج تامدخ  زکرم 
یرهش تمالس 

هد هرامش 
یراپسنورب ))

نیب شوخ –  نابایخ 
ینیمخ و ماما  نابایخ 
کالپ 465 یمشاه – 

66869373                             

282 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 
ییاتسور تمالس 

ع  ) یلع ماما  )

- یبرغ دابآ  حلاص 
 – تلاسر کرهش 

یبحم پ 11 هچوک 
55517090                             

283 بونج  
عماج تامدخ  زکرم 

ییاتسور تمالس 
ع  ) رقابدمحم ماما  )

 – يبرغ ناگدازآ 
فرطب نادرگربرود 
ناگدازآ قرش – 

 – تسار تمس 
- درگ يضترم  كرهش 
دعب تشادهب  نابایخ 
نیلوا هسردم  زا 
هچوک

55193878                             

284 بونج  
یرهش تمالس  هاگیاپ 
دابآ تمعن 

یراپسنورب ))

نابایخ  – دابآ تمعن 
کراپ بنج   – مانهب

رد عقاو   – ینیمخ ماما 
یرادرهش ناکم 

                            

285 بونج  

یعمجت هاگیاپ 
دیووک نویسانیسکاو 
داهج کینیلک   19
مولع یهاگشناد 
نارهت یکشزپ 

،خ بالقنا نابایخ 
عطاقت خ ، ناحیروبا
یرظن پ66 دیهش 

کینیلک
مولع یهاگشنادداهج 
نارهت یکشزپ 

66488971                             

286 بونج  
یعمجت هاگیاپ 
دیووک نویسانیسکاو 
تثعب هلوس   19

زا دعب  نیوزق - نابایخ 
- یناحبس نابایخ 
هار هس  هب  هدیسرن 

کالپ 1345 یرذآ - 
55788881                             

287 بونج  

یعمجت هاگیاپ 
دیووک نویسانیسکاو 
دیهش تیاس   19
تمالس هاگیاپ   ) یماما
ثالث هرامش 1  )

یادتبا نهآ  هار  نادیم 
هب هدیسرن  - شوش خ 
تدحو هار  هس 
بنج یمالسا 
نارهت سناژروا 

55685952                             

288 بونج  

یعمجت هاگیاپ 
دیووک نویسانیسکاو 
نارحب هلوس   19

(ع ارهزلا )

- کنایرب -خ  باون خ 
نادیم هب  هدیسرن 

هچوک یاهتنا  - کنایرب
یبحم

55786005                             

289 بونج  

یعمجت هاگیاپ 
دیووک نویسانیسکاو 

19
نامتخاس ) یکشزپاریپ
هدکشناد
یکشزپنادند )

-خ زرواشک راولب 
نامتخاس - سدق
هدکشناد یمیدق 
یکشزپنادند

                            

290 بونج انیس  ناتسرامیب 
- ینیمخ ماما  نابایخ 

نادیم هب  هدیسرن 
دابآ نسح 

63453446                             

291 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
نک تمالس 

نابایخ - نارهش
یور هب  ور  - راسهوک

- نارهش مکی  نابایخ 
یمهدا دیهش  نابایخ 

                             

292
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
یرافغ دیهش  تمالس 

عمتجم زاف 2 - - ناتابکا
هقبط - اهلگ یراجت 

فکمه
                             

293
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
ابیز رهش  تمالس 

- ابیز رهش  یاهتنا 
- یروشآ نابایخ 

11 کولب
                             

294 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
لگنج رادرس  تمالس 

- لگنجرادرس نابایخ 
تشهبیدرا نابایخ 

دیهش ) یبرغ
یور هب  ور  (- یکرتسآ

دهاش کراپ 

                             

295 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
دیهش تمالس 

یروکف

- جرک صوصخم  هداج 
- یدازآ نادیم  زا  دعب 

دیهش کرهش 
کولب 20 - یروکف

                             



296
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
قیاقش تمالس 

یرتم  35  ) یربخم
یرتم  16 (- ناتسلگ

کالپ 310 - یبونج لوا 
                             

297
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

هماج تامدخ  زکرم 
ییاتسور تمالس 
ناقلوس

هچوک  - ناقلوس
هینیسح                              

298 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
نامزاس تمالس 
همانرب

هلال - یبونج دابآ  تنج 
شبن (- هدازریبک ) یبرغ

-11 کالپ  - ناتسلگ
لیهس نامتخاس 

                             

299 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
دیهش تمالس 

نایمظاک

هارگرزب یادتبا  - یدازآ
دیهش راولب  - حانج
نادیم زا  دعب  - یحلاص
دیهش نابایخ  - امس
ینالق نابایخ  - یربکا

                             

300 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
دازحرف تمالس 

نارگراثیا نابایخ 
ماما نابایخ  - یلامش
نابایخ - دواد هداز 
بلاطوبا هداز  ماما 

                             

301 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
دابآ تداعس  تمالس 

یرتم راولب 24  یاهتنا 
نابایخ - دابآ تداعس 
ینواعت بنج  - نیوا
اه نادنز 

                             

302 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
سدق تمالس 

(- برغ ) سدق کرهش 
- برغ کناویا  -6 زاف

ناشفا لگ  شبن 
هرت یور  هبور  - یبونج

راب

                             

303
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
اینرصان رتکد  تمالس 

نابایخ یاهتنا  - اشیگ
یارس کالپ 7 - - 28

هقبط 3 هلحم -
                             

304 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
لضاف تمالس 

نابایخ - زرواشکراولب
نابایخ - باجح

- بآ نامزاس  یادهش 
نامزاس یور  هبور 
بآ

                             

305
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
دجسم تمالس 
تاداس

نابایخ 23 - دابآ فسوی 
(- نایاش  ) انیس نبا 
فکمه هقبط  کالپ 4-

                             

306 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

عماج تامدخ  زکرم 
نایمیقم تمالس 

دیهش نابایخ 
دلاخ نابایخ  - یتشهب
ور (- ارزو ) یلوبمالسا

- یدازآ امنیس  یور  هب 
16 کالپ

                             

307
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

نک  هرامش 1  هاگیاپ 
بنج هدنایم - نک -

 – قباس یلم  شفک 
نک مظعا  هیبنیز 

                             

308 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

نک  هرامش 2  هاگیاپ 
زا رتالاب  - نارهش
کناب بنج  - مود هکلف 

- موس هقبط  - هدنیآ
دحاو 11

                             

309
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

نک  هرامش 3  هاگیاپ 
- شیاین زا  رت  نییاپ 

- مئاق نامتخاس 
1 دحاو

                             

310 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

دیهش هرامش 1  هاگیاپ 
یرافغ

زاف 1و 2- نیب  - ناتابکا
یادتبا - جیسب نادیم 
یراتس یجورخ 
بنج - لامش

هیحان 6 یرادرهش 

                             

311
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

دیهش هرامش 2  هاگیاپ 
یرافغ

- قرش سودرف  راولب 
هشفنب - یبونج یکلام 

کالپ 23 - یقرش
                             

312
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

رهش هرامش 1  هاگیاپ 
ابیز

نابایخ - نواعت راولب 
(- هلالآ ) یقرش داسرف 

نابایخ - 
(- یزورون ) تلادع
کالپ - یبرغ هچوک 5 

14

                             



313
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

رهش هرامش 2  هاگیاپ 
ابیز

راولب بونج - یراتس 
- برغ سودرف 

همانرب نامزاس 
هچوک - یبونج

رمق دجسم  ییاضر -
مشاه ینب 

                             

314
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

رهش هرامش 3  هاگیاپ 
ابیز

راولب نواعت –  راولب 
 – یرفعج همالع 

هشیدنا کرهش 
دیهش هچوک   – یلامش
 – یموقرز نسح 

کالپ 18

                             

315 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

هرامش 1 هاگیاپ 
لگنج رادرس 

- یناهفصا یفرشا 
- هژاریت زا  رت  نییاپ 
اما م نابایخ  شبن 
یور هب  ور  نیسح -

کالپ 1 - شاوراک

                             

316 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

هرامش 3 هاگیاپ 
لگنج رادرس 

- لامش لگنج  رادرس 
نابایخ زا  رتالاب 

- ابص راولب  - نوتیز
دجسم هلال 4- هچوک 
بلاطیبا نب  یلع ا 

                             

317
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

هرامش 1 هاگیاپ 
قیاقش

- یلامش دابآ  تنج 
- یدهملاراصنا نابایخ 

یدهملاراصنا دجسم 
                             

318 زکرم
تشادهب
برغلامش 5

هرامش 2 هاگیاپ 
قیاقش

نیب 35 - ناتسلگ یرتم 
یلامش و 16 نیهاش 
- یلامش مود  یرتم 

کالپ 197
                             

319
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

هرامش 3 هاگیاپ 
قیاقش

- دیحوت -خ  کراصح
3 کالپ - یدیس هچوک                               

320
زکرم
تشادهب
برغلامش 5

هرامش 1 هاگیاپ 
همانرب نامزاس 

- یناشاک هلا  تیآ 
یاهتنا - رذابا نابایخ 

- یفیرش نابایخ 
- یرادرهش هچوک 

- نارهم هلحم  یارس 
هقبط 3

                             

321
زکرم
تشادهب
برغلامش 2

دیهش هرامش 1  هاگیاپ 
نایمظاک

- ناخراتس نابایخ 
- یلامش ورسخ 

- یبرغ بآ  نامزاس 
- مود نابایخ  شبن 
هقبط 4- کالپ 16-

دحاو 8

                             

322
زکرم
تشادهب
برغلامش 2

دیهش هرامش 2  هاگیاپ 
نایمظاک

-خ ورین -خ  ناخراتس
هلحم یارس  - مشش                              

323 زکرم
تشادهب
برغلامش 2

هرامش 3 هاگیاپ 
دازحرف

یادتبا - یراویدراهچ
بنج - تفن کرهش 

- ییالط ندال  ینیریش 
2 دحاو -8 کالپ

                             

324 زکرم
تشادهب
برغلامش 2

هرامش 1 هاگیاپ 
دابآ تداعس 

همالع دابآ –  تداعس 
نابایخ 24 - یبونج
هلحم یارس  - یقرش
هقبط 3 - ایرد

                             

325
زکرم
تشادهب
برغلامش 2

هرامش 1 هاگیاپ 
یرمرادناژ کرهش 

راولب - نارادزرم راولب 
نابایخ - نازابناج
عمتجم - ولامک دیهش 

- ناسیدرپ ناکشزپ 
هقبط کالپ 2255-

فکمه

                             

326 زکرم
تشادهب
برغلامش 2

هرامش 1 هاگیاپ 
الیو نارهت 

- ارآ رهش  ناخراتس -
نابایخ 13- شبن 
کالپ - ارآ رهش  نابایخ 
لوا هقبط  - 145

                             

327 زکرم
تشادهب
برغلامش 2

هرامش 2 هاگیاپ 
الیو نارهت 

نابایخ - ناخراتس
یلق هچوک  - هلا بیبح 
یارس کالپ 12- - روپ
مراهچ هقبط  - هلحم

                             



328
زکرم
تشادهب
برغلامش 2

هرامش 1 هاگیاپ 
دیحوت

نابایخ ناخراتس -
عطاقت  – یدوبهب

ور ) یدوبهب اب  ترصن 
ینیریش یور  هب 

کالپ ینافیت -) یارس 
246

                             

329
زکرم
تشادهب
برغلامش 2

هرامش 1 هاگیاپ 
یلامش هیقداص 

نابایخ - نارادزرم
نیهاش - دیهان

2 کالپ - یقرش
                             

330 زکرم
تشادهب
برغلامش 6

هرامش 2 هاگیاپ 
لضاف

نابایخ - بالقنا نادیم 
- رصعلو شبن  - یدازآ

ناکشزپ نامتخاس 
یدیجمت

                             

331 زکرم
تشادهب
برغلامش 6

هرامش 3 هاگیاپ 
لضاف

زا رتالاب  - یلامش رگراک 
کناب بنج  - نیزنب پمپ 

- دیهان نامتخاس  - نکسم
دحاو هقبط 3- کالپ 1356-

17

                             

332 زکرم
تشادهب

برغ
9

عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 

رجفلاو همیمض  تمالس 
نیعمداتسا خ خ 

یبرغ پ 393 بیغتسد  66064613                             

333 زکرم
تشادهب

برغ
9

عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 

یقت همیمض  تمالس 
این

یرتم نیوزق خ 16  خ 
یناجرج یریما خ  66698384-66691222-                             

334 زکرم
تشادهب

برغ
18

عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 
همیمض تمالس 

رصعیلو

خ رصع ، یلو  کرهش 
ناردارب دیهش 

کناب یوربور  یمارهب ،
تارداص

66202996- 66224755                             

335
زکرم
تشادهب

برغ
18

عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 

تمعن همیمض  تمالس 
دابآ

دالوپ خ  هواس ، هداج 
کرهش یلم  کناب  شبن 

هیقداص
55823055                             

336 زکرم
تشادهب

برغ
18

عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 

تفای همیمض  تمالس 
دابآ

نادیم ملعم ، نادیم 
هیدنز خ خ  ریدغلا ،
بنج مشاه  یفطصم 

تارداص کناب 
66801616                             

337 زکرم
تشادهب

برغ
18

عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 

دابآداش همیمض  تمالس 

یراصنا خ  دابآ ، داش 
هینیسح نوران  یوک 
موس هقبط  ادهش 

66006037                             

338 زکرم
تشادهب

برغ
18

عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 

بحاص همیمض  تمالس 
نامزلا

نامزلا بحاص  کرهش 
ییاضر دیهش  خ 

کالپ 5 هیبنیز  نامتخاس 
66224668                             

339 زکرم
تشادهب

برغ
22

عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 
کیپملا همیمض  تمالس 

بنج هدکهد  راولب 
هدکهد امنیس  44759000                             

340 زکرم
تشادهب

برغ
21

عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 

کرهش همیمض  تمالس 
یدازآ

نادیم یدازآ ، کرهش 
کراپ یوربور  کرهش 

میرم
44525336 -
44567070                             

341 زکرم
تشادهب

برغ
21

عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 
همیمض تمالس 

رسنارهت

رفولین خ  رسنارهت ،
بیغتسد یبرغ خ 

راب هرت  یوربور 
44507797                             

342 زکرم
تشادهب

برغ
21

عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 
همیمض تمالس 

دروآدرو

هداج رتمولیک 19 
بآ عبنم  صوصخم خ 
یدزی نسح  دیهش 

44981570- 44981880                             

343 زکرم
تشادهب

برغ
22

عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 

کرهش همیمض  تمالس 
همشچ

کرهش کیپملا ، نادیم 
دیهش هچوک  اردص ،

ییاین
66006037                             

344 زکرم
تشادهب

برغ
22

عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 

هار همیمض  تمالس 
نهآ

راولب نهآ  هار  کرهش 
ایقاقا ی هداز خ  مشاه 

نامتخاس یبرغ 
ایقاقا ناکشزپ 

66006037                             



345 زکرم
تشادهب

برغ
22 هاگشناد تمالس  هاگیاپ 

فیرش

خ یناتسدرا ، راولب 
ناتسوب هچوک  نارهت 

هلحم یارس  هلال  هچوک 
فیرش هاگشناد 

66006037                             

346 زکرم
تشادهب

برغ

18
عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 

انیس همیمض  تمالس 

 ، سراف جیلخ  نابایخ 
ناتسرامیب یوربور 

هچوک شخب ،  ضایف 
 ، یا هجنگ  دیهش 
هینیسح نامتخاس 

66264152                             

347 زکرم
تشادهب

برغ

18

عماج تامدخ  زکرم 
هاگیاپ تمالس و 
همیمض تمالس 

سودرف

دنرز خ یرتم  خ 45 
ناردارب دیهش 

خ یلیعامسا ،
بنج یفجندیهش ، 

ادهشلادیس هاگنامرد 
پ 9

65831301                             

348 زکرم
تشادهب

برغ
18

هرامش 2 تمالس  هاگیاپ 
تفای هیشاح  دابآ ( تفای 

دابآ )

ریم نابایخ  دابآ ، تفای 
نیریز هقبط  یمشاه ، 
نامزلا بحاص  دجسم 
کالپ 60

66789138                             

349

زکرم
تشادهب

برغ

18
تمالس             هاگیاپ 
17  ) دابآداش هرامش 1 

رویرهش )

تشپ جرك  ميدق  هداج 
هزيروتساپ ريش  ناديم 

خ رویرهش ، یوک 17  ، 
) یبونج مود  یرتم   15

ییازریم ورسخ  نابایخ 
دنکاپ پ دیهش  هچوک  ( 

هلحم 17 یارس   10
رویرهش

66804426                             

350
زکرم
تشادهب

برغ
18

3 هرامش تمالس  هاگیاپ 
هیشاح ) دابآ داش 
دابآداش )

هچوک دابآ ،  داش  نادیم 
دحاو 3 پ 4  رهم ، 66789446                             

351
زکرم
تشادهب

برغ
18 هرامش 1 تمالس  هاگیاپ 

دابآ زورون  انیس (  )

لاله جیلخ خ  نابایخ 
تمالس یارس  رمحا – 

دابآ زورون  هلحم  یلبق 
66272733                             

352 زکرم
تشادهب

برغ

18 هرامش 2 تمالس  هاگیاپ 
نیسح ماما  ) انیس )

جيلخ خ جرك  ميدق  هداج 
يقرش خ ديعسوبا 
هچوک بنج  یردیح ، 
لوسر دجسم  یدهملا ، 
ص  )ٌ مرکا )

66254730                             

353 زکرم
تشادهب

برغ
18 هرامش 3 تمالس  هاگیاپ 

شخب ضایف  انیس (  )

...ا تیآ  نابایخ 
 – جیلخ -خ  یدیعس
ضایف ناتسرامیب 

شخب
662581569                             

354
زکرم
تشادهب

برغ
18

هرامش 1 تمالس  هاگیاپ 
دیهش  ) دابآ تمعن 

یتشهب )

ناديم - رصعيلو كرهش 
يلامش يداجس  - يدهاز

کالپدنوثايغ 18 يوك  –
66223580                             

355
زکرم
تشادهب

برغ
18 هرامش 2 تمالس  هاگیاپ 

ناهام  ) دابآ تمعن  )

رصع یلو  کرهش 
خ نارگراثیا –  نادیم 

هدنهوژپ پ 158
66290616                             

356 زکرم
تشادهب

برغ
18 هرامش 1 تمالس  هاگیاپ 

یلع بحم   ) رصعیلو )

 ، ینیسحدمحا نابایخ 
خ ادهشلادیس ، خ 
یبونج یلالج   ) یملسم
ینیشل هچوک  شبن  ( 

66135487                             

357
زکرم
تشادهب

برغ
18 هرامش 2 تمالس  هاگیاپ 

نینسحم رصعیلو ( )
شبن یلالج  نابایخ 
ییاقآ نابایخ  66213726                             

358
زکرم
تشادهب

برغ
18

هرامش 2 تمالس  هاگیاپ 
ناتسرامیب جیلخ ( 
یثایغ )

نابايخ رصعيلو  كرهش 
شبن يلامش  هديپس 
يتبت نابايخ 

16 -66242710                             

359 زکرم
تشادهب

برغ
18 هرامش 2 تمالس  هاگیاپ 

ءارسا  ) سودرف )

 – ینیمخ ماما  کرهش 
کخیم کراپ  یرفظم  خ 
کرهش هلحم  یارس 
ینیمخ ماما 

66006037                             

360 زکرم
تشادهب

برغ

21 هرامش 1 تمالس  هاگیاپ 
یباراف رسنارهت (  )

هلال راولب  رسنارهت 
ناشخدب نابایخ 

نابایخ یلامش  ،
نابایخ یرفعج ،

مود هچوک  یناگرزاب ،
کالپ 8 یقرش 

44534867                             

361
زکرم
تشادهب

برغ
21

هرامش 2 تمالس  هاگیاپ 
یایرکذ رسنارهت ( 
یزار )

نابایخ رسنارهت – 
یبرغ هچوک 15  یبلاط 

پ 75 ، 
44581489                             

362 زکرم
تشادهب

برغ
21 هرامش 3 تمالس  هاگیاپ 

رون ) رسنارهت )

 – یقرش رسنارهت 
راولب سای –  راولب 

شبن ک یلصا 
کالپ 2 یراسناوخ – 

 44517213                             



363 زکرم
تشادهب

برغ
21

هرامش تمالس  هاگیاپ 
) ییامیپ اوه  کرهش  1

ایرد کرهش  )

فدص .خ  ایرد  کرهش 
هچوک 12 پ 12 66006037                             

364
زکرم
تشادهب

برغ
21 هرامش 1 تمالس  هاگیاپ 

زاورپ یدازآ (  کرهش   )
نابایخ یدازآ  کرهش 

کالپ 10 داجس  ماما  44506478                             

365 زکرم
تشادهب

برغ
21

هرامش 2 تمالس  هاگیاپ 
یدازآ کرهش  کرهش 

لالقتسا

کرهش رسنارهت -
لالج نابایخ  لالقتسا -
 – ینافرع نابایخ  – 

ییازریم پ 46 هچوک 
66006037                             

366 زکرم
تشادهب

برغ

21 هرامش 1 تمالس  هاگیاپ 
همئالا داوج  دروآ (  درو   )

هداج  15 رتموليك
كرهش جرك  صوصخم 
هچوک راصنا - راولباليو 

 ( مکی هچوک  یروشاع ( 
پ 1

44194193                             

367 زکرم
تشادهب

برغ

22 هرامش 1 تمالس  هاگیاپ 
تمالس ناحیر   ) کیپملا )

نابوتا یاهتنا 
هلحم یزارخدیهش 
نابایخ نارهت  راشبآ 

جرب یروباشین  راطع 
هقبط داگراساپ – 

فکمه

44743082                             

368 زکرم
تشادهب

برغ

22 هرامش 2 تمالس  هاگیاپ 
یرقاب دیهش   ) کیپملا  )

کرهش یزارخ  نابوتا 
نابایخ یرقاب  دیهش 
نابایخ ناتسوب ، 

عمتجم یوربور  رفظم 
لحاس جرب  لخاد  ءامس 

46081686                             

369
زکرم
تشادهب

برغ
22 هرامش 1 تمالس  هاگیاپ 

یتخت نهآ (  هار   )

راولب نهآ  هار  كرهش 
هشفنب 1 پ هچوک  جاک ، 

73
66006037                             

370
زکرم
تشادهب

برغ
22

هرامش 2 تمالس  هاگیاپ 
دیهش نهآ (  هار 

روپرفص )

 – ناتسلگ کرهش 
نابایخ  – لحاس نادیم 

لحاس 3
44733934                             

371 زکرم
تشادهب

برغ
22

هرامش 1 تمالس  هاگیاپ 
هاگشناد کرهش 

رهش ناکیپ  فیرش  (  )

جرك نابوتا  رتموليك 14 
كرهش ،

هاگياپ ، رهش ناكيپ
رهش ناكيپ يتشادهب 

44780126-8                             

372
زکرم
تشادهب

برغ
9 هرامش 1 تمالس  هاگیاپ 

سمش  ) رجفلاو )

نیعم داتسا  نابایخ 
شبن یکشزپماد ،  بنج 

ناگرهم هچوک 
66001049                             

373 زکرم
تشادهب

برغ

9 هرامش 2 تمالس  هاگیاپ 
رایشوه رتکد  رجفلاو ( )

 ، رایشوه رتکد  نابایخ 
هچوک یمیهاربا  هچوک 
نامتخاس مکی  اروش 

، ردام رهم  ناکشزپ 
فکمه هقبط 

66041998                             

374 زکرم
تشادهب

برغ
9

هرامش 3 تمالس  هاگیاپ 
هیشاح رجفلاو ( 
رجفلاو  )

هچوک یمشاه ،  نابایخ 
یلع دجسم 

هیریخ هاگنامردربکا 
ناوضر

66097938                             

375
زکرم
تشادهب

برغ
9

هرامش 1 تمالس  هاگیاپ 
یادهش  ) یفام ماظن 

شرفت )

 – یبونج دابآرهم 
یارس شرفت ، نابایخ 
یبونج دابآ  رهم  هلحم 

66618865                             

376
زکرم
تشادهب

برغ
9

هرامش 2 تمالس  هاگیاپ 
ترضح  ) یفام ماظن 

لضفلاوبا )

یناقشاو نابایخ 
یدنمشوه خ  یناهارف ،

پ 58 یبرغ ، 
66286488                             

377 زکرم
تشادهب

برغ
9 هرامش 1 تمالس  هاگیاپ 

رثوک این (  یقت  )

خ یبونج -  دابآ  رهم 
نابایخ یریشمش - 

دیهش هچوک  یناطلس 
یرغصا پ 1 یلع 

66628968                             

378 زکرم
تشادهب

برغ
___ جیدرو تشادهب  هناخ 

زا دعب  صوصخم  هداج 
هاگشناد كرهش 

رتموليك فيرش  يتعنص 
شخپ وراد نابايخ   15

44970086                             




