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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 

انک تلفن برای ارائه بکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  های کشورآزمایشگاهموبایل 

ها کنیم 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 کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخش

انود ها تلگرامی را دها و یا کانالکاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی هدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروهوکار شما هستند. در ایدهمشتریان خوبی برای کسب

 کنید.

 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   ۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷ها، به دریافت کامل شماره ها به * تغییر یافته است. لطفا برایهایی از شمارهبخش
 گروه تلگرامی مبدا نام کاربری  نام و نام خانوادگی در تلگرام شماره موبایل

9121*844** Mahdi Zojaji @zojaji_mahdi عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

93*83**4*8 Jalal Mhdz @Jalal_Mhdz عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

93****33*9 Moein @m_33*9s عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9124*8*04* fateme Hb @fatemehb*1 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

912144*4*0 K. B. @Kamy_91 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

930**49**8 Aydin @Aydin_Dinar عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

912199*019 K.B  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91232***32 Salar Noroozi @salarnoroozi عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9111*9909* M @HoomanMirBaha گاهی ایرانعضو جامعه آزمایش 

91*184**4* H@ a @Lamra عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91*8*43*23 rr rr  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91243*2330 Honey @Honey_nez عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

912491829* S F @medical_laboratory201* عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

912*12**2* Salar @se_salar عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91*91192*4 A Gholami @Gholami_SP عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

910210*0** Mohsen  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

93**000809 SaYna Kzm @Sayna_kzm عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91223*212* Ali Khanian @Khanian عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 
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91***02312 SIMBIOLAB  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9133190894 Tannaz sarmadi  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9123****4* Afshin  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

93803*901* Ahamd Ei @Ahmadeizhak عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91*9090992 Mahmoodi  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91440300** Amir A @AmirSA2018 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91*1342*88 Amir Hossein Malek @Malek عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

912*49*38* Dr. Bagheri  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

913*08*202 Mehran BaghGolshani @Mrn_Bgh عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91234*9490 Ehsan Mehdizadeh @Ehsanmeh94 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9133832128 Kamran Tahmasbi  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9128**9001 Iman Mirmohammadi @Bonyanweb عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91224*2**9 Farzaneh @Zahabiun عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

938*80*049 yavar @yavar_talebi عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91213*4*90 Rasoulinejad Siamak @siarasouli عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

912134*81* Roxana Aghakhani @RoxanaAghakhani عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91*183*238 Eftekhar Ebrahim  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

912109820* Maziyar M  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

912338*44* Hadi Ghamary @Arshianilian عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

93**310**0 Zeinab @Zeinab_ezhari عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران **Moh3en19@ محسن 01*0*91231

93980**383 Hestia @hestiaadmin عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91222*492* Amyr Graves @ribeirio عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

912202*412 Mo. Mohaghegh @Mohandesmohaghegh عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91**22**83 Fereydoon bordbar  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران   1*0*9*9131

 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران Azizollahsmaeily@ عزیزاله اسماعیلی *912128000

912309*83* Mahyar @Mahyar_a** عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

93*9809338 Ali Karimi @Woundplus_admin گاهی ایرانعضو جامعه آزمایش 

93*1*230*9 Shohre A  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9122119384 Ashkan @Ashkan_Alamdari عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9123020*10 Safi Shahab @SafiShahab عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

933*0*291* YasharRostami @yshrrstmii عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91244*48** bashir.d.h @hoss*2 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 
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 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران  رضا *9*100*912

91224829*0 Amir Partovi @EPartovi عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91222*8413 Farshid Hojjat  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

912220***3 Farnush  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91*31**311  @Mj1340 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91****1*3* R C @soreza*3 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

93*3**0*01 M.s Q @mohammad_sina_q عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

93*00*0*43 Arrow @arrow*8 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9123***1** leilii @leillliiho عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91241**88* Payam @p2*9* عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91209*42** amirreza mousavi @amirreza*202 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9133*3428* Telegram None @Lalehm*810 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9111914*** Dr Hosseini @z_razilab عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

93*2**82*0 Mojtaba.gh @Havayeto1 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91*1410*3* Iran Amin @Iranamin*3* عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9123***2*3 Amir @amsep عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9122**93*2 Hadi Azarinoush @Hadi1984XRay عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91*31189*0 M.Moghimi @Moghimi091*31189*0 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

912*11*134 Saeed Ayenehchi @ainechi*4 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9121***88* Reza Ghadiri  عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91224**4*0 Bahman @MohammadErfanii عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91234448*1 Dr.Z Farahani @DrFarahani عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

912*3*2108 Sahar Beigi @Sshbeigi عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9102124**2 MAJID JALALY @Majidjalaly عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

9124141*08 Dr.tehrani @Drtehraniii عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

93*38****2 Abolfazl Saneii @asaneii عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

91231**904 Hossein Bazargan @Ho3ein_19*9 عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

93***9*3*4 Mostafa Asefi @Mostafa_Asefi عضو جامعه آزمایشگاهی ایران 

 

د هایی از تلگرام را بیابیها و کانالمیلیون کانال تلگرامی جستجو بزنید و گروه *میلیون 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 زش چگونگی عضویت در میلیونآمو
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ها و توانید اعضا و یا مدیران آنالین این گروهکنید و یا با درخواست شما میهای تلگرامی را دریافت توانید بانک موبایل اعضا یا مدیران این گروههمچنین عالوه بر عضویت، می

 رو مالحظه فرمایید. کاوفمند در سامانه ایدهویدئوی خالصه خدمات بازاریابی هدکاو، لطفا های تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدمات ایدهکانال
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