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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 

لفن کامال برای ارائه بانک تکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  پزشک قانونیموبایل 

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 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

91*93*9043 Amiir @Amiirsamii استاد مسعودی فر()۳عضو متون حقوقی 

91**80**32  @Aidamarvi استاد مسعودی فر()۳عضو متون حقوقی 

922240288* zahra ghadimi  استاد مسعودی فر()۳عضو متون حقوقی 

933910*9*1 Salahi @Salahi_mahdiye استاد مسعودی فر()۳عضو متون حقوقی 

933829**41 Abolfazl Rayzan @Abolfazlrayzan استاد مسعودی فر()۳عضو متون حقوقی 

91**13*931 Lale  عضو پزشک قانونی 

91*0*4321* Atena rahmani @ATENAA_RH استاد صفاکیش()۸عضو مدنی 

 عضو پزشک قانونی BehzadBoloori@ بهزاد بلوری 9***110*91

93**190*8* @)-(  ):)-( @Vahid*8010* ) عضو پزشک قانونی) ارشد 

9332*8**8* Nahid Tavanaee @Nahid_Tavanaee عضو پزشک قانونی 

93*94342*1 H.Samani @Ho3ein_sAmAni عضو پزشک قانونی 

933*3*8804 M.M @mehdi***  استاد صفاکیش *عضو مدنی 

91*11**9*3 Alireza Ghassemi toussi @AlirezaGhassemitoussi ) مدیر پزشک قانونی) ارشد 

93*4*4*41* ♡ @Theycallmeellii عضو پزشک قانونی 

91*8911*20 Mohammad Javad @Mj_keshtgar عضو پزشک قانونی 

91*91*9*0* Setia barjesteh @Setia_barjesteh 1۳914مدیر اجرای احکام مدنی 

93*284222*  @Mhrnazmp عضو پزشک قانونی 

933*40**38 Ashkan Ahmadzadeh @ashkan_ahmdzde  استاد صفاکیش *عضو مدنی 
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9014389*4* Bravest @HasnRhimi  استاد صفاکیش *عضو مدنی 

933*94*9*1 Mohammad @MohammadeMaleki  استاد صفاکیش *عضو مدنی 

93**934220 Payande @Prosperity_sh استاد صفاکیش()۸عضو مدنی 

91*44933*0  @Danizm*8  استاد صفاکیش *عضو مدنی 

9222421**8 paria moradian   استاد صفاکیش *عضو مدنی 

9222412900 zari kamaliii   استاد صفاکیش *عضو مدنی 

912**42130 Mojgan  عضو پزشک قانونی آقای دکترسکوت 

9128882418 Hadiseh @hadiseh888 عضو پزشک قانونی آقای دکترسکوت 

912*4**41* A.A  عضو پزشک قانونی آقای دکترسکوت 

9123009*42 Hossein S.a  مدیر پزشک قانونی آقای دکترسکوت 

933*1*0808 Saba @Saabbaaa_blshr تعضو پزشک قانونی آقای دکترسکو 

 عضو پزشک قانونی آقای دکترسکوت Hamidshahrivar@ حمید شهریور *3*9338010

9122*8**** Jahandide  عضو پزشک قانونی آقای دکترسکوت 

990814*8** Sabbareh Miladi  عضو پزشک قانونی آقای دکترسکوت 

91293*1**3 leila @leilahmo عضو پزشک قانونی آقای دکترسکوت 

 1۳914عضو اجرای احکام مدنی  ... 898*903981

91*2204*98 Mahdi Kasravi @MAHDI_KASRAVI 1۳914عضو اجرای احکام مدنی 

922241***1 roza miri  استاد صفاکیش()۸عضو مدنی 

91**03*133 . @SAEEDEHNB99 استاد صفاکیش()۸عضو مدنی 

933*084*00 M  استاد صفاکیش()۸عضو مدنی 

91*32998*2 Mahdi_Saghafi @Mahdi_Saqafi313 استاد صفاکیش()۸عضو مدنی 

93*983*20* alizade @alizade138* استاد صفاکیش()۸عضو مدنی 

938*849081 Saber Ahangaran  عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

9149*9**80 MAHMOD HASHEMI(karshenasi)  عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

 عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی  امجد علی پاشایی 2093**9148

91448192*2 Sanaz Abyari  عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

 عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی Mlesfal@ ل.برجسته **2*92**93

93***284*4 M.n @Njfi*9 عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

9149*8*938 ALI @Ali_*8_1999 عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

922344*2*8 Sh  عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

93*8*824*8  @Arezoo_8 عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

 عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی  فراز صفری *31*914481

914*23*238 A @Hasankhery عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

914**03*22 Farzan Fakhrreyhani  عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 
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91044304*8 esmail faday iran  عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

9011823**2 sphr @Sphrkhni عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

 عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی KalbEmamAli@ کلب الحیدر)ع( 9014341239

 عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی Mahdiyeh_Rajabpour@ مهدیه 9301823214

914389*0*8 Mahmoudi  عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

 عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی valilo80*2@ جوادولیلو 2*34480*93

91482*0942 hemin @hemin000 عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

 عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی salar0nasiri@ ساالر نصیری 00****9142

9149*0921* Parviz Bahrami  عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

 عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی ir_iranu@ روح اله راد **2390*914

933*1*0238 Abbas Amini  عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

922242*4** majedeh saba  عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

93*94*3*3* Khosrowshahi @khosrowshahi* عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی 

 عضو گروه پزشک قانونی استاد روشنی rzgarrashad@ رزگار رشاد 083*914444

9222404819 neda soltani  ) عضو پزشک قانونی) ارشد 

91*93*9043 Amiir @Amiirsamii استاد مسعودی فر()۳عضو متون حقوقی 

91**80**32  @Aidamarvi استاد مسعودی فر()۳عضو متون حقوقی 

922240288* zahra ghadimi  استاد مسعودی فر()۳عضو متون حقوقی 

933910*9*1 Salahi @Salahi_mahdiye استاد مسعودی فر()۳عضو متون حقوقی 

933829**41 Abolfazl Rayzan @Abolfazlrayzan استاد مسعودی فر()۳عضو متون حقوقی 

91**13*931 Lale  عضو پزشک قانونی 

91*0*4321* Atena rahmani @ATENAA_RH استاد صفاکیش()۸عضو مدنی 

 عضو پزشک قانونی BehzadBoloori@ بهزاد بلوری 9***110*91

93**190*8* @)-(  ):)-( @Vahid*8010* ) عضو پزشک قانونی) ارشد 

9332*8**8* Nahid Tavanaee @Nahid_Tavanaee عضو پزشک قانونی 

93*94342*1 H.Samani @Ho3ein_sAmAni عضو پزشک قانونی 

933*3*8804 M.M @mehdi***  استاد صفاکیش *عضو مدنی 

91*11**9*3 Alireza Ghassemi toussi @AlirezaGhassemitoussi ) مدیر پزشک قانونی) ارشد 

 

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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