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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 

امال هدفمند برای ارائه بانک تلفن ککلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  پرستارانموبایل 

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   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

9019*3**24 ... @BARO*431 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

93*94**1** sobhan @Alijak*5 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

9151*09*99 AmirIman Zakeri @Iman2331 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

91*3*0590* Iranpoor Z @Elinazi123 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران  احمد 5**319**91

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران ***MH@ مهناز موکریان *2*0590*93

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران   42223*9350

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران AmerKaabi@ دكتر عامر كعبي *49*33**91

93**30**24  @Ellvllinellvll عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

91***241** z &A @anvar_dashty*3 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

912**15**0  @amid_m عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

۴4۴4دیا 0*5*9*9*91  @BlackWolf4444 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

93**509*91 Mr @Mr2395 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

93**2**912 Omid Heydarifar @Omidheydarifar عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

91914*3253  @Akharinmaghsad عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران Aghilinho@ (  * . قتیل الهوی. *  ) 03004*3*93

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران  . 429*5**935

91**22**1* fardin m @Fardinmmm عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

933*3*5*00 soheil @drsoheil_abbasi عضو گروه انجمن کمک پرستاران 
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91*310*009 Azi Nasr @Azar94 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

91*2452*** Pasha @Toyotabazangherb عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

913243*45* Seyed Abolfazl Roholamini @SeyedAbolfazlRouholamini عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

91**3903*1 M A @ahmadi453* عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

9359452911 Mirza.Saman @Mirza_Saman عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

9359*3235* Salar Babaie  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

9121**29*5 parisa  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

91*99*1*02  @m**ir عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

93**4**540 Yashar.2* @YasharRezaee عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران Mgaednasr@ سینوحه ***5*2**91

91*995*250 MRKA_tahami @MRKA_tahami عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران  علی 12*9121509

91**122*42 Reza Ebadian  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران  الی 043*3*1*93

912300233* mo j shadi @Mojshadi عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران azamkermani@ زندگی *1*9331352

930*123*2* Mohammad @Lefffdmbl عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران  * * .     ص     . * * *29*40*915

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران  ... 033**39*93

915453*9** A-M @Am*0** عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

9155404*2* Dr Narouei ( Ph.D in Nursing) @Drnarouei عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

91*5393*2* .... @kyar139* عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران SOLARSYSTEM2020@ همانی که در جستجوی آنی 95**2***93

91**52*039 Malek Hossein Khangholi  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

914*00539* @li @ali1234kader عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

935*455*25 Sami @samilove*5** عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

9335*51*94 ....N@z @Naz01010 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران Nojha93@ محمد 2534**9*91

9305**01*0 Davoud @Davoud_1994 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

914*521*44 dr.hemmati  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران Moslem**30@ مسلم 30**340*93

93*332*04* Reza  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

91**2*9453 AMIN @aminchzar عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

93*2231*20 Hiva @Hiva1*20 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 
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9132*091*0 Saeideh  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

91*4555523 Hiwa @hiwa0 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران masuod_h_*1@ مسعود 492*59**91

9359*404*2 Sara Esbaati @S_esbaati عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

93*90*02*2 Adeeng @Adeeng33*9 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

933*343**3 Fatah A.shakib @Fatah13*9 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

91**34*494 M s Ms  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

9355*44995 Mohammad  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

91*****100 Z RAZZAQI @Zobair*100 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

913*32902* For you @nasle9* عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران  خسرو 30*23*9125

93*2*9**** Afsaneh @Afsanehpashaei عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

91*90**593 sh&    
91*35153** F  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

 عضو گروه انجمن کمک پرستاران   0*91249005

93512**093  @MyBreathes عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

91**52**4* Hesam Heydari  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

93*2*90*25 Behzad @BBehhzaDD عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

9355*91*23 ya3r*_htl @Ya3r_* عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

93353*99*4 Mohammad  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

933**551*1 hosein  Moradi  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

930*10*4** Sara  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

91*991392* YOUNIK 23  عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

93*2153015  @ali_daneshgar_ad عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

933**42*30 Online @Allah13*5 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

93*3**9*41 Behnaz _ Dabighi @Behnazdabighi عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

93****2432 Kamran @Kawea2 عضو گروه انجمن کمک پرستاران 

 

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

 وزشی رو مالحظه فرمایید.کلیک بفرمایید تا ویدئوی آم 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 گروههمچنین عالوه بر عضویت، می

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