
 ثبسمه تؼبلی

شدددبراه دب   1393آزمددیا اسدد ینامی سددب  قجددیلنو  (سدده ثباثبفبتندد ایلندده  ثددن و یسددنته ج ددب ح       

یا قدبا  اسد با آبهثب ددبا شدبقی  ثده       -مجدبه  شددب  -کیزه کندبا –خیاخه  –خیاجقتؼه  -تنمیهلی –آچبچی 

مدی ردبررم مؼبتدی شدنربا     تفکنک شدب؛ هش ه شغتی میهر تقبضب یثه تبتندت ثدبرتب و جمدبه ػتمدی اػد        

اسد بجناه    خدد  تکمندپ وبیجدنه  ثده     ثده مدنی  دک هف ده      22/07/93می تیاجنن ازهیز سه شدنجه مدیه    

امیهشدددب  یشددیهاهب اراهه کدپ  آبهثب ددبا شددبقی  هدیزه  مؼبیجدد  همدبهنعی امددیهػمباجی  عجقده همکدد      

خندت ثبجدک متدی  ثبرهرسد      یاهن امیهاراه  یاس ینامی یاقغ ره خنبثبا خمددیه  اسد می مندناا شددنا     

 راش و مناه  ز ب مباخؼه جمب ننم

 آا ازتمبمی صفحبی اصپ شنبسنبمه ػکسناه یت یکپی-1

 اصپ  کبهی متی یت یکپی آا-2

 اصپ منه  تحصنتی یت یکپی آا-3

 تمب  ه  که رهسب  خبه  ربت ه شنه ثبشنم  3*4قغؼه ػکس  2 -4

 ره از ام نبز ثیمی ثیرااهائه مناه  را  ثبثیمی ثیرا رهصیهی اس فب -5

 اهائه مناه  مبثیط ثه ا ثبهرب  رهصیهی اس فبره ازسدمنه ا ثبهرباا -6

 اهائه مناه  مبثیط ثه اس فبره ازسدمنه  مؼتیرا ػبر  -7

اهائه مناه  مبثیط ثه اس فبره ازام نبز کبهکنبا  قباهرار  شبغپ ره کی ازشدبراه دب  راخپ شدبس با  -8

 نهمشدبراه  وذ بت ه ش

 رهآزمیا اس ینامی جب  اهائه تنش هز نه یاه ز شنه  ازثبث  ثج  -9

ودس از تکمندپ وبیجدنه ازمؼبتدی شدنربا رههبهشد ه شدغتی  مصدبهجه ی آزمدیا          کده  رز  ثه  برآیه  اس  

یثؼدن ازعدی مباهدپ     ثؼمدپ خیاهدن آمدن    "شدغتی کده جندبز ثده آزمدیا ػمتدی راهجدن        هب  رههش ه"ػمتی 

تبر  که رهکپ  ثنشد ب و  ام ندبز یجمدبه ها کسدت جمب دن ثؼندیاا جفدبای  یوذ بت ده شدنه جددب ی            رز نش 

 مؼبتی خیاهنشنم

 

 اس می امیهشدب  یشیهاهب اهه کپ را                                                                                                                                  

 س بجناه  آبهثب دبا شبقیا                                                                                                                                           

 



 خیاا -تنمیهلی –شدبراه دب  آچبچی  1393آزمیا اس ینامی سب قجیلنو اػ   ج نده سه ثباثب فبتن  ایلنه 

یا قبا  اس با آبهثب دبا شبقی  ثه تفکنک شدب؛ هش ه شغتی میهر  -مجبه  شدب-کیزه کنبا–خیاخه  –قتؼه 

 تقبضب یثه تبتنت ثبرتب و جمبه ػتمی

 شمبهه رایعتجی شمبهه متی جب  ونه اسبمی اتبارمؼبتی شنه هش ه شغتی میهرتقبضب جب  شدبراه  هر  
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 آچبخی

 

 کبهشنبس محنظ ز س 

 111288 1382634749 ػتی هبر   ثدبه 

 111306 1467650862 ػجنالحسنو ػبر     قبسم ویهجنبه 

 111342 007426292 همضبا مدن   منبجدی

 

 آتش جشبا هاجننه

 111376 1533984417 اسمبػنپ محمیر   ػباقی زهجقی

 111384 1532742576 سنبیس  بیه   خناثننه

 113198 1532689268 محب  سؼننهضب ػنیضتی

 

 آتش جشبا

 111407 1533979146 اسناله مدن    اخیاا

 111399 1689961252 ستنمبا هسنو   مقن 

 111408 1361085886 ثب ننیه غفیه  اس منبا

 

 کبهشنبس تحتنپ رب سنس م

 112108 1534007113 صجبػتی مؼصیمه  ػجبر 

 111582 1533652201 ههنم شنیثبه  ی هئنسجی ن  

 111645 1534044892 ػتی هسو   مدنی  قیت ه
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 تنمیهلی

 

 کبهشنبس محنظ ز س 

 111287 1382724829 ههنم ثبثک    ثبسمندی

 111311 1690000457 ا یة ػتنبضب   خنبالتدی کتیاجق

 111275 1376741636 قنهی رایر   مبراا زاره

 

 هسبثناه

 111495 1490105190 اکجب ػتی  زاهع

 112022 1360589635 محمن تبئزه   ػتنزاره

 113255 1381013511 تنمیه ػتی   زاهع  ر زج

 

 مدننسی هاه یسبخ مبا

 111009 1382164688 ثب بامؼتی هسی   هننه  شتتی

 111242 1382731418 جبصب یهنن ههمبجی رثبؽ

 111104 1378435044 محمنهضب محمنمحمن با قبضی خدبجی
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 خیاا قتؼه

 

 

 آتش جشبا هاجننه

 113188 5079722851 وبی ز محمن  ریل  خیاه

 111374 5069680137 هننه صبثب  زاهع راجبلی

 111388 1699625492 ههنم خیار  صبرقی ونبچیثبا

 

 هسبثناه

 111507 5069934104 هس مؼتی کیچکیاسمبػنپ  ثبثب زاره 

 111523 1382412487 اصغب جبصب  شمسی

 112192 1550785788  ناله جنب هضب ویه

 111597 1708622020 محمن مدن   آخب  اسکی ی کبهشنبس تحتنپ رب سنس م

 111610 1382443031 محمن قبره  ا مبجی

 111701 1621423344 سننخمشنن سننهیح اله  خمشنن 
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 خیاخه

 

 کبهشنبس محنظ ز س 

 111285 1382226624 اهن هسی   اصپ مدبثبا مب با

 111360 1381537928 محمن ػتی  ثنبزاره ثبغی

 111346 1381928692 مدن  سؼنن  زراجنبا اسکیئی

 

 مدننسی هاه یسبخ مبا

 113047 1380208831 اهمن هسی   ػتنزاره

 111038 1500739251 هسو محمنسبقننی

 111077 1376036789 ثدمو مدن  شبمخ هبخی آقب

 



 شمبهه رایعتجی شمبهه متی جب  ونه اسبمی اتبارمؼبتی شنه هش ه شغتی میهرتقبضب جب  شدبراه  هر  
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 کیزه کنبا

 

 مسئی  خنمبی مبلی

 111425 5079860537 مصغفی مبتضی  اتبثک

 111471 1729857272 محب  محی الن و ػبر  لسبا

 111409 1729920160 اکجب مسؼیر غفبه  خبمنه

 

 کبهشنبس امیهاراه 

 111565 1533147760 ابجؼتی اکجب چباغی

 111550 1502736918 تبهمحمن هسنو  تبضی

 112059 1580271502 ػجبس امننه  ػتجبثب ی

 111793 2939035725 ػتی اصغب اهلل  کبفمی زارشمس  کبهشنبس شدبسبز 

 111799 0384297862 منبػتی منبعبهب ػنقبئی شنشیاا

 111773 1377439445 اهمن اهن  هضبئی ضنبئی

 111802 1688879412 هسی  هضب ػجبر  هبخی هسو خبلصه کبهراا هیاثظ ػمیمی

 111807 1379316219 سنن اهمن سنن کبفم  یسفی

 111808 5079632194  ؼقیثؼتی صبلح قبسمؼتی زاره متکی
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 مجبه  شدب

 

 کبهشنبس محنظ ز س 

 111315 5079725834 اهیخؼتی اکجب  ػظنمی

 111325 1382148011 کب م سؼنن قتنزاره

 111282 1689620188 متکؼتی هد  شدبع مدنن آثبر

 

 آتش جشبا هاجننه

 111365 5079865679 هشنن اکجب  ت حی

 113199 5079745495 امنب رایر  محمن با

 111377 5079901640 وبی ز سدبر شنبر 

 112161 5070017561 محمنػتی تدنمه  ثنبجی متکی کبهشنبس تحتنپ ربسنس م

 111605 5079856841 ػتی تبزار  اصغب 

 113352 5079891319 محمن یهنن لغفی ػتی آثبر

 

 مدننسی هاه یسبخ مبا

 111135 5079733561 خبجؼتی مصغفی   ههم ی

 113034 5079647851 اکجبػتی ػبر   اخ لی

 113146 5069889362 تباة هضب منب زائی ثیرلی
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 یا قبا

 

 آتش جشبا هاجننه

 111389 1729920901 لغن  اثباهنم  خباعی خبمنه

 111366 1382416148 هجنت یهنن  زاهن  اصپ

 111386 1739953729 محمن مبتضی  تشی قی کتیاجق

 

 مسئی  خنمبی مبلی

 111440 0079922104 ػنو اله تب ن  آرمی

 111443 1378307038 کمب  امنب  ػتنمحمن  عبز 

 111433 1381995314 تنض اله صبثب  منبزاخبجی

 

 اسالمی مورشهری وشوراهایاداره کل ا                                                                                                                        

 استانداری آذربایجان شرقی                                                                                                                                


