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کاوسامانه بازاریابی ایده  
ی از بانک شدسترسی یابید. در این فایل بخ، این امکان وجود دارد تا به بانک موبایل مشاغل و یا هر بخشی از جامعه که مشتریان خوبی برای شما هستند، کاوایدهدر موتور جستجوی 

ال هدفمند برای ارائه بانک تلفن کامکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک دبیران موبایل 

ان ها مشتریکنیم که اعضا و یا مدیران آنهایی از تلگرام را پیدا میکانالها یا زنیم و گروهجستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در از مشاغل و یا دیگر بخش

 ها تلگرامی را دانود کنید.ها و یا کانالکاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی هدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروهوکار شما هستند. در ایدهخوبی برای کسب

 جستجو و دانلود بانک اطالعات مورد نیازتون، لطف ویدئوی آموزشی زیر رو مالحظه فرمایید:برای آموزش چگونگی 

 آموزش دانلود رایگان بانک موبایل از هر صنف، شهر، استان و یا بخشی از جامعه
 

 پیام ارسال فرمایید.یا تلگرام در واتساپ  *۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳ها، به ها به * تغییر یافته است. لطفا برای دریافت کامل شمارههایی از شمارهبخش

 گروه تلگرامی مبدا نام کاربری  نام و نام خانوادگی در تلگرام شماره موبایل

9*99049015*9 Jamileh Sadoughi  عضو دبیران ریاضی متوسطه اول 

 ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند  mohamadfatahi@ محمد فتاحی *4425*3*91

91952*1225 Fatemeh   ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 

930**10054 Ali khorasani Nejad @ALI0930KHD  ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 

 ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند   بي تا سعیدي *1*5**9123

9123**9*02 Nasim Bahrami   ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 

9125124**1 Mohammad Goudarzi @M_Goudarzi_121  ۹۸مدیر همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 

919**9*0*2 M.sh @mohamadteacher  ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 

93*0*251*1 mohsen Dadashi @Mohsen_Dadashi92  ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 

9335003**9 VahidDarki @VahidDarki  ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 

9151*3990* M M @zoamma  ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 

91*1**103* Mtb @mtb103*9  ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 

922*991*54 Hosein Salehi @MathTeacher1234  ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 

93*4112515 Sepehr Mot @bKHsepehr  ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 

91254*1*** Hamideh Hadj Hosseini @H_hadjhosseini  ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 

91253*295* parisa shirazi   ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 

933*20*400 Raziye   ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 

915***05** saman @sharafgh_saman ۹۸ی دبیران کشور اسفند عضو همایش ریاض 

9222412219 sanam raha   ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند 
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 شهر تهران ۵مدیر دبیران ریاضی منطقه  kazemejlali@ کاظم اجاللی 934*912314

912***1031 T n   شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9122113*32 Majid Azizi @amazizi  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9122**5344 F.Pourrahim @FP_5*  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

91252*034* Z M @zm2094  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

912509*290  @Sh*9n54  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

91*3394*0* hoshang mahjub karambasti @Karambasti1334  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

912*4*014* Lili-5* @Lili_5*  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9123124523 safari @Na_sa201*  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

91242*2**4 K k   شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9121945012 S. Fatahi @mediso95*  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

91245*4540  @mitra_oskoee  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9122*5*345 maryam M @Mobaraki_m4  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

912**2*992 zohreh @math_9*5  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9123**531* Shahrzad Sabaei   شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

91234*100* Hamid Razzaghi @RazzaghiHamid  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

91231*59*5 Fatemeh hasanlu @F_h_5*0*13  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

912495*324 Z.N @znekoonam  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

912250**5* Nazanin Samadfam @Samadfam  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

912395945* Zari Rasouli   شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

91253**993 Fatemeh @frkks1359  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

 شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه  ya_abasaleh113@ گودرزی 20*0*0*912

 شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه  gh_hamid@ حمید ق 9123433514

 شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه  Jamaleddin_Hosseini@ جمال الدین حسینی 409***9123

91050211*4 Gh.m   شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9123*13*0* Reza Aliazar @aliazar1349  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

912*2**302 jirKarimi @Sonya19**march30  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

912*35055* Maryam F   شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

91220***43 Hengame Savaheli @Savaheli  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9125*1*2*0 M Gholami @Baranmahdihosein  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

912***03*3 Z. Jalayeri @zjalayeri  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

912501***3 l-sayahi   شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

 شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه   شاه منصوری 229*912414

9125009921 Maryam Tavakoli   شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 
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912*3*9423 Fereshte Esmaili @F_Esmailit  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

 شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه  Pahlevani5@ نسرین 1*91253002

912*991924 Ebrahim Ghasemi   شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9124335*11 M.m @Mehrabani13  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

91251*09** H @H2*30  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9123*13*92 zhinoos Ehsani @ZHE*4  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

91232*0421 N Abazari   شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

 شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه    455*935232

91243**24* Maryam @MaryZOF  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

912*1**414 BEHNAZ @Aidafattahi  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

 شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه  mehrbanoo39@ مهر بانو 301330**91

912493*351 Par.Mahmoudian   شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9125955141 M Abooei @maabooei  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

912***0*42 F Arani @arani_fa  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

912*1**0** Azhir Arezoo @Aarezooazhir  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

 شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه  Hosseini0913@ رح 540**91323

91230**311 Elham @Elkarbassian  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9124109033 Hosseini @Kh_hosseinii  تهران شهر ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

 شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه  Artin13*3@ جعفر نیک پور 9121944100

 شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه   محمدی *509*2*912

9122*05100 amir adeli   شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9122*4*024 Alirezaa @Entesarii1234  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

 شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه   میکائیل صدقی 9*39*91415

912*1*2550 Taherkhani Rezvan @Taherkhani_R  شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9124954233 Sahel Rezvanian   شهر تهران ۵عضو دبیران ریاضی منطقه 

9*99049015*9 Jamileh Sadoughi  عضو دبیران ریاضی متوسطه اول 

 ۹۸عضو همایش ریاضی دبیران کشور اسفند  mohamadfatahi@ محمد فتاحی *4425*3*91

 

هایی از تلگرام را بیابید ها و کانالمیلیون کانال تلگرامی جستجو بزنید و گروه 4میلیون گروه تلگرامی و  2این امکان فراهم شده است تا در میان نزدیک به ، کاوایدهتور جستجوی در مو

ها عضو شوید و  تبلیغات خود را در آنجا ادامه دهید. برای ها و کانالتوانید کامال رایگان در این گروکاو میدر ایدهوکار شما هستند. که اعضا و یا مدیران آنها، مشتریان خوبی برای کسب

 کلیک بفرمایید تا ویدئوی آموزشی رو مالحظه فرمایید. روی این لینکها گروه و کانال تلگرامی لطفا آموزش چگونگی عضویت در میلیون
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ها و توانید اعضا و یا مدیران آنالین این گروههای تلگرامی را دریافت کنید و یا با درخواست شما میتوانید بانک موبایل اعضا یا مدیران این گروهمی همچنین عالوه بر عضویت،

 رو مالحظه فرمایید. کاوویدئوی خالصه خدمات بازاریابی هدفمند در سامانه ایدهکاو، لطفا های تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدمات ایدهکانال
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