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

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

9122934149 Pa a @indoor21 )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

91234**90* Dr. ghasemi @DrGhasemiii )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912130*1** P @psrfz )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

93*****931 Amir Hossein @Dr_amirhossein_kh )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

913**08423 Asad Daneshvar @Asad_Daneshvar )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

93*2**3424 Sajedeh Nobakht @PharmaNoT )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

922241403* puri keyvan  )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912424*842 Dr Sina @drsinasaremi )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

91238*2019 Mariyet Zahedi @DRmariyetzahedinik )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

91214943*9 M @mns89y )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

93*24**911 Neda @Neda_kazemipoor )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

919134**1* M  )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9338111842 Ramezani @pharmD2 )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

919*2**9*1 Khashayar vojdanitalab @Khashayar_vojdanitalab )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9134*2*840 Saeede @Mohajer1234* )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

93**891890 Dr saeedi  )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

90103999*9 Ngh_M @H_stonehenge )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

91*31***49 Dr. Bahare Yousefsani @bahareyousefsani )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 
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912**0*484 Sanaz naghavi @Drsanaznaghavi )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9384*489*9 Dr.A.H.Dehghani  )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912*983281 Golbarg Srm @Drsaremi )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

93**44*881 Atefeh @Dr_ph94 )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912312843* F.fakhri @Fa198* )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

93*2*839** mehdi gh @mehdi_gh_13 )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9132*834** Mehdi  )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

 عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان( n_karimi*3@ نازنین کریمی 0882*4*912

9111**2303 Dr fateme jamal @Drfatemejamal )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912**92942 Akbar Sabetghadam @a_s_g8 دالت شیفت)داروسازان(عضو مرجع رسمی تبا 

930*2*032* Dr.Atoosa S.Marandi @dr_ato0o0osa )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912214**** Aida Pourmoghadam @Aidapm )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9121*38024 Abbas Yazdian  )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912*140*03 Samare Arjangpour @samarrree )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912*13*8*9 Yasaman @Yasamanjz )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9124**44*1 Neg.jfry @Pharmacy**14 )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

914124*81* A H @Amin_HS )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

91338*409* Dr Leila @LEILAESMAILI** )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9124*119*3 Mehrsa.Heydari @mehrsaheydarii )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912*9909*8 Dr. Rezaie @Abadis_pharmD )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9121*9*881 Shimaa M @shimaa_m )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9124108*0* Maryam Ahani  )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

93*44*8920 Yasin @yasinboume )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

93*9414812 farnaz zarrabi @Drnanazarrabi )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9121*40828 Sepideh saadat @Drsaadat1988 )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

91280**0** Mahan Maadi @Mahan2m )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

933*9*32*9 Nayere @Zp_nayere )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912**004*8 Aida @Aidarg*1 )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912*9*3*84 Mahboube Ashoubi @Dr_Ashoubi )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912*483382 Nafise Mbayat @Dr_NMB )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

91239**128 dsafinazloo @dsafinazlo )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912*1*19*3 Fatemeh @fatemeh_zarringhalam )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

91243*939* Navid Tawilly @NavidTawilly )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9148481*4* Babak @babakbb1* )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 
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91239**98* P.M @Pharmacist_2012 )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9124*80*** Dr Esfahani  )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

913232291* Sajjad Gh @sajjad*0pharm )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9121*28**1 Sh r @Drrah*0 

912443*898 Yasaman @Yasaman_taghaviii )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9120184*29 samira banafshi  )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912*20*489 Maryam @Pharmacist1401 )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9121984*9* Amirkasra Ghahremani  )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

 عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان( *Syar198@ اهورا *938032284

93*0090213 Sanaz @dr_lotfii )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912802*082 A A @eguftijvdij )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

903943*3*1 Dr Nematollahi  )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

91***2**** B Kari @beti909090 )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

 عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان( dr_mohammad*4@ محمد حسین بازرگانی 30*9122104

9122**41*0 Armin Moslemi @Arminpharma )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9123*0**38 Dr Hamed Sohrabi @H_Drpharmoptometrist )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912448*233 Hediye @Hediye_yb )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

9124010411 Dr R @Dr_R_sbmu )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912*0*2448 komeil kariminejad @Komeilkariminejad )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912834*4*0 Kave @Drkhatami13*4 )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

913222292* Setareh @Setarehtaki )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

938*4*0900 Ladan Goorkani @pharmacist_91 )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

93*8983134 Shamim @ShamimAnv )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

93*38349** Dr Fatemeh @Dr_shaaFa (عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

93**318**1 Mehrnaz  )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912814*104 Masoomeh zmn @Masoomeh_zmn )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

912309*204 Zahra @Dr_khodabakhshh )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

921*481**1 alireza heidari @AlirezaHE1**0 )عضو مرجع رسمی تبادالت شیفت)داروسازان 

 

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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