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 لیست گرٍُ ّبی ثبت ضذُ اًجوي ٌّرّبی ًوبیطی استبى تْراى

 گرٍُ ًوبیطی اٍیٌبر

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 سرپرست ٍ ببزیگر ٍکبرگرداى 30/6/59 علیرضب تراهطلَ 1

 ًَیسٌذُ ٍ ببزیگر 20/3/62 رسَل حق ضٌبس 2

 ببزیگر 25/8/60 سویِ کیب دربٌذسری 3

 ببزیگر 17/8/64 پیبم تبجیک 4

 طراح پَستر ٍ برٍضَر 18/9/66 زّرُ تراهطلَ 5

 

 گرٍُ ًوبیطی هذٍسب

 

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 کبرگرداى 1/6/59 هحوذحسیي هیربببب 1

 ببزیگر 1/1/63 داٍٍد گراًٍذ 2

 ببزیگر 4/1/62 هسعَد ضیرخبًی 3

 ببزیگر 5/9/64 ّذیِ درٍیطی 4

 ًَیسٌذُ 11/5/47 ًبظریهحوَد  5
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 گرٍُ ًوبیطی هیوب

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 سرپرست ٍ کبرگرداى 61/10/21 بیبت هصطفی 1

 ببزیگر 12/5/70 اصغرحیذری 2

 ببزیگر 9/5/56 آرضی هْذی 3

 ببزیگر 3/8/30 هٌصَر ًَبخت 4

 ببزیگر 20/12/65 سجبد یسداًی 5

 

 

 سپیذارگرٍُ ًوبیطی ًقطِ 

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 ٍکبرگرداى ًَیسٌذُ 21/2/56 سعیذتبجیک 1

 ببزیگر 13/8/50 زّراًَرٍزی 2

 ببزیگر 5/3/71 صفری سَدُ 3

 ببزیگر 10/3/62 اهیرفتحی فبطوِ 4

 ببزیگر 22/9/58 آضتیبًی داٍری یَسف 5
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 ایراى گرٍُ ًوبیطی کبرگبُ تئبتر

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 سرپرست ٍ ببزیگر ٍ کبرگرداى 1/1/61 لیال جٌیذی 1

 طراح ًَر 14/6/52 اکبر ضجبعی 2

 ببزیگر 8/7/63 رستب رضَی 3

 ًَیسٌذُ ٍ کبرگرداى 25/6/63 اهیرحسیي ضفیعی 4

 ًَیسٌذُ 15/12/60 سبهبى ًبصری 5

 کبرگرداى، ببزیگر،طراح صحٌِ 29/11/59 رٍح اهلل سٌبیی 6

 ببزیگر 8/5/60 خیبم ٍقبر کبضبًی 7

 

 گرٍُ ًوبیطی ًقطِ چیي

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 کبرگرداى 9/7/60 سیذهحوذرضب حسیٌی 1

 ًَیسٌذُ 7/11/62 هْذی هعبَدی 2

 ببزیگر 16/4/66 رحیوی غسالِ 3

 ببزیگر 10/10/66 هٌتصریبى هژگبى 4

 ببزیگر 16/6/70 پَر ازاد ّراز 5
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 گرٍُ ًوبیطی هبُ هْربَى

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 کبرگرداى 25/10/69 هحوذرضب صفری 1

 ببزیگر 20/5/68 علی طربی 2

 ببزیگر 1/10/68 علی ببّری 3

 ببزیگر 27/1/64 هحوذرضب لَاًی 4

 دستیبر کبرگرداى 12/5/52 فریذٍى احوذی 5

 

 

 گرٍُ ًوبیطی فرًبم ٌّر

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 کبرگرداى 1/1/62 هیثن تفرضی 1

 ببزیگر 15/9/27 غالهحسیي بٌی آدم 2

 ببزیگر 6/6/49 زّرا ّذاًٍذخبًی 3

 ببزیگر 22/12/51 رضب تبجیک 4

 ًَیسٌذُ 15/1/60 زیبب سعیذی 5
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 گرٍُ ًوبیطی فرسیب

 سوت تبریخ تَلذ ًبم خبًَادگیًبم ٍ  ردیف

 هذیرگرٍُ 9/3/55 رٍح اهلل اسفٌذیبر 1

 ًَیسٌذُ 28/2/60 رٍیب هقذهی راد 2

 ببزیگر 24/8/69 هجیذ رضَاًی 3

 ببزیگر 15/11/69 هحوذرضب عوَزادُ 4

 طراح صحٌِ 2/12/67 حیذر قسٍسیبى 5

 

 گرٍُ ًوبیطی خلسِ

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 کبرگرداى 6/4/66 علی عوراًی 1

 ببزیگر 4/8/64 راضیِ دُ پبئیٌی 2

 ببزیگر 21/2/69 حبهذ عرة 3

 ببزیگر 24/8/68 هرجبًِ َّضوٌذ 4

 سبیر گرایطْب 17/11/70 سعیذ حسیي آببدی 5

 ببزیگر 7/3/73 علیرضب کبظن زادُ 6

 ًوبیطٌبهِ ًَیس 15/5/59 راحلِ دُ پبئیٌی 7
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 ًیبیصگرٍُ ًوبیطی 

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 سرپرست ٍ کبرگرداى 5/9/49 علیرضب اهیٌی 1

 ًَیسٌذُ ٍ کبرگرداى 18/5/50 رحوت اهیٌی 2

 ببزیگر 14/9/64 هجیذ هسدراًی 3

 ببزیگر 8/9/75 هحوذجَاد اردستبًی 4

 ببزیگر 12/5/76 الِْ هحوذی فرد 5

 ببزیگر 30/6/60 فرزاًِ اردستبًی 6

 ببزیگر 31/5/62 علی رّبری 7

 

 گرٍُ ًوبیطی آیص

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 کبرگرداى 13/1/31 عست الِ قوی 1

 دستیبرکبرگرداى، آٌّگسبز 15/2/70 کیَهرث قوی 2

 ببزیگر 24/1/65 طیبِ سبدات ًخلی 3

 طرح صحٌِ ٍ پَستر 14/10/66 آرزٍ رستوی فر 4

 ببزیگر 27/4/59 ضیریي پٌبُزّرُ  5
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 گرٍُ ًوبیطی بیبى

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 سرپرست ٍ کبرگرداى 20/6/57 ضْبة راحلِ 1

 ببزیگر 11/4/58 غالهی سعیذ 2

 ببزیگر 19/9/58 هیرزایی پیرٍز 3

 ًَیسٌذُ 14/2/58 ٍحیذ پیوبًذار 4

 طراح 29/6/60 ضْرزاد راحلِ 5

 

 عبضَرائیبى ًوبیطیگرٍُ 

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 سرپرست ٍ ببزیگر ٍکبرگرداى 15/3/39 هحوذ تقی رٍدگر 1

 ببزیگر ٍکبرگرداى 1/11/48 سیذعببس اصفْبًی 2

 ببزیگر ٍکبرگرداى 18/4/47 رضب عبذالْی صببر 3

 کبرگرداى 4/1/50 جعقر کبظوی 4

 ًَیسٌذُ ٍ کبرگرداى 6/12/45 رحیوی هخذٍهی ضربیبًی 5
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 رًٍبک گرٍُ ًوبیطی

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 سرپرست ٍ کبرگرداى 29/6/62 بذلی علی اهیر 1

 ببزیگر 22/6/64 رهضبًی هیثن 2

 ببزیگر 4/73//2 ًجبری رضب 3

 ببزیگر 5/67/ 25 فقیذی ّبدی 4

 ببزیگر 67 /2 /22 جسی رببط علی اهیر 5

 

 

 (ّذفراگب) گرٍُ ًوبیطی

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 سرپرست ٍ ًَیسٌذُ 2/4/53 حویذرضب صفبر 1

 کبرگرداى ٍ ببزیگر 28/9/34 علی اصغر قبدری پٌبُ 2

 کبرگرداى 5/2/53 هجیذ قرببًی 3

 ببزیگر 10/6/61 علی سعیذی اصل 4

 ببزیگر 1/12/57 رٍح ا... الیکبیی 5
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 گیسگرٍُ ًوبیطی 

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 سرپرست 1/11/67 هیثن ٍحیذی 1

 ًَیسٌذُ 7/10/69 سیذّبدی قذیری 2

 ببزیگر 10/3/63 آیذا خبًسادُ 3

 ببزیگر 10/1/63 حسي برجکی 4

 هٌطی صحٌِ 22/12/69 آزادُ کبَدًٍذ 5

 

 رسبگرٍُ ًوبیطی 

 سوت تبریخ تَلذ خبًَادگیًبم ٍ ًبم  ردیف

 سرپرست ٍ کبرگرداى 15/4/69 حسیي قبسوی 1

 ببزیگر 30/8/68 سلوبًی هحوذ 2

 ببزیگر 25/3/68 هحوذیبى رضب 3

 ببزیگر 20/10/73 هحوذیبى هْذی 4

 ببزیگر 20/3/68 علیرضب هذیررٍستب 5
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 گرٍُ ًوبیطی تیبرتی ّبش

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 کبرگرداى-ًَیسٌذُ-سرپرست  1361 حبهذ بذخطی 1

 ًَیسٌذُ-ببزیگر 1368 لیال پراضیذُ 2

 ببزیگر 1372 هجیذ ضیحی 3

 ببزیگر 1370 هحسي هٌبفی 4

 ببزیگر 1373 هحسي خذایی 5

 

 هبُ ٍ پلٌگگرٍُ ًوبیطی 

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 ٍ ببزیگرکبرگرداى  30/6/63 حویذسلوبًی 1

 کبرگرداى 20/9/60 کبٍیبری علی 2

 ببزیگر 6/8/68 ٍحیذی سیبٍش 3

 ببزیگر 10/4/75 زادُ جوبل فرزاًِ 4

 ببزیگر 2/10/65 علیخبًی حبهذ 5
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 گرٍُ ًوبیطی جَاًِ ّبی هْر

 سوت تبریخ تَلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 سرپرست 10/5/70 سعیذ جَاد اصفْبًی 1

 هَسیقی 2/4/67 هْذریجبًیهَحذ جوبلی  2

 ببزیگر 26/11/65 هحوذ ًیک زهبى 3

 ببزیگر 12/9/67 هیثن قلیبى 4

 گرافیست ٍ طراح 9/6/73 هسعَد فخیوی کبظن پَر 5

 


