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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 

کامال  برای ارائه بانک تلفنکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  هاروانشناسموبایل 

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

91213*3*11 Hanieh Fakhar @Hanieh_F عضو مجله روانشناسان 

93*3**38*1 Niyaz @shimol_4* عضو مجله روانشناسان 

912*39*242 L   i L i @leilighgh عضو مجله روانشناسان 

9141*34**9 samira sadr  عضو مجله روانشناسان 

9189*442*3 mohamadi  عضو مجله روانشناسان 

9108*01198 Ladan Khosravi @khosravi1198 عضو مجله روانشناسان 

912430218* R.KH  عضو مجله روانشناسان 

9181**9989 Loghman Selimnejad @zhiiar12 عضو مجله روانشناسان 

918**4232* R A.p  عضو مجله روانشناسان 

91938*180* S.taheri @kafsabt1 عضو مجله روانشناسان 

یاسین احمدی ۷۲۳۹۶ *18498*918  عضو مجله روانشناسان  

93*33*11*9 Ala Zahedi @zahedi11*9 عضو مجله روانشناسان 

912*8*3*2*  @Ramyar_ea عضو مجله روانشناسان 

93*01**418  @B_setareh9* عضو مجله روانشناسان 

912**43930 ahmad @Iranpower1404 عضو مجله روانشناسان 

91*322*0** Mansour h Pourjavad @Man1348 عضو مجله روانشناسان 

9188**3304 Yadgar Saeidi @Ys149** عضو مجله روانشناسان 

 عضو مجله روانشناسان   9184133209
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91228*0348 Hawre  عضو مجله روانشناسان 

912411*2** Arshia @arshia3*20 عضو مجله روانشناسان 

9132*3*922 Azar @Zarnegar*03 عضو مجله روانشناسان 

93*32*4483 Hani vazirpanah @Vazirpanah عضو مجله روانشناسان 

91221**89* Dr kaveh @kave999 عضو مجله روانشناسان 

912**43*** ghorbani @ghorbanipsych عضو مجله روانشناسان 

912*0**080 Ali D @Dolat**00 عضو مجله روانشناسان 

939849*1** Meran @ch_mehran عضو مجله روانشناسان 

93*3*31*98 s akbarzadeh  عضو مجله روانشناسان 

9133*8*893 M.Z @mzynali_0*** عضو مجله روانشناسان 

9181**2410 Mehri  عضو مجله روانشناسان 

93*498*010 Behnam @Behnnam*9behnam عضو مجله روانشناسان 

 عضو مجله روانشناسان abolghasem_mortazavi@ ابولقاسم مرتضوی 031*12**91

 عضو مجله روانشناسان Beri_bawani@ بیری 00*3**9181

9123800*34 A&H @Ho_al عضو مجله روانشناسان 

9124409*** Koodaketavana @Koodaketavanaa عضو مجله روانشناسان 

91240*080* Karim i @ahadkarimiamdg عضو مجله روانشناسان 

9193834*3* Elahi  عضو مجله روانشناسان 

93*4*3129* Yavar Rostami @yavar_rostami عضو مجله روانشناسان 

938**81223 Masoome Jafari  عضو مجله روانشناسان 

93*1920188 nishti  عضو مجله روانشناسان 

918*20***8 nasrolla  عضو مجله روانشناسان 

93***8*9*0 arezu @arezu*1gh عضو مجله روانشناسان 

9183****** Aso K @artinelectronic1390 عضو مجله روانشناسان 

93*19*149*  @nikiansheyda عضو مجله روانشناسان 

91**0*302* Z.S @Aramgar عضو مجله روانشناسان 

93*2**912* Saber R.f @Saber_r* عضو مجله روانشناسان 

 عضو مجله روانشناسان  حسن دادخواه 9131040030

912293*3*3 Marjaneh Davoodiروانشناس سالمت بالینی @marjanehdavoodi عضو مجله روانشناسان 

91248****3 mahnaz izadi  عضو مجله روانشناسان 

912*1*1431  @Fsaberi عضو مجله روانشناسان 

9183**4304 Zahed Majidi  عضو مجله روانشناسان 

9121*19023 Aghayousefi @ARAghY عضو مجله روانشناسان 

9148139233 dr.eli @eli_1994 عضو مجله روانشناسان 
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91283030*1  @leila_khazraei_raad عضو مجله روانشناسان 

9108099114 + @parchesara_zhiyan عضو مجله روانشناسان 

9124242*01 Solmaz @Sol_sn عضو مجله روانشناسان 

901*123*9* LeilaA @LeiAAA عضو مجله روانشناسان 

91233*93*2 Maryam @Maryam***2 عضو مجله روانشناسان 

933*4*238* M.shakibaei @Masoume_shakibaei عضو مجله روانشناسان 

9183*408*3 AMIN  عضو مجله روانشناسان 

93**089*19 Hasan Shahidian @Seyed_Hasan_Shahidian عضو مجله روانشناسان 

912321*194  @Mohammadrezatalebinezhad عضو مجله روانشناسان 

914108*442 farajiyan Ebrahim  عضو مجله روانشناسان 

9190319913 H.A @Supertramp8319 عضو مجله روانشناسان 

930*49*9** Hamidreza  عضو مجله روانشناسان 

91824*820* Serve.gh @Serve_gh عضو مجله روانشناسان 

912388**** Niloo J  عضو مجله روانشناسان 

 عضو مجله روانشناسان m4*omidpeyravi@ امید پیروی 03*9144444

93**22*021  @M198*hatami عضو مجله روانشناسان 

 عضو مجله روانشناسان   2213**9183

9183***0*8 k A @kaveh2011 عضو مجله روانشناسان 

93*2*19322 Shex DaNa @DaNaDaDvaR مدیر مجله روانشناسان 

9188***081 @mobl20 Baneh @Samanbanehsaman عضو مجله روانشناسان 

91*138*800 ali rahmanizadeh @alirahmanizadeh عضو مجله روانشناسان 

93*49*9**1 Arash Mohammadpour @Arash3288 عضو مجله روانشناسان 

918*8**3** Sh @shiva_drug_company عضو مجله روانشناسان 

93**18*2*2 S♡ @soran_markazi عضو مجله روانشناسان 

91*1**9002 Maryam  عضو مجله روانشناسان 

9383**4*10  @Omid912* عضو مجله روانشناسان 

 عضو مجله روانشناسان  قلی خانی 84991*9111

9183***224 shayan Baneh  عضو مجله روانشناسان 

 

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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