
اریخ آزمون کتبیتعداد ت

اکسازی پوست صورت زنانه  توران1401/07/1811401/08/30پ

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/07/201پ

1401/07/181اکستنشن مژه 

09123856068خ ایزدی 1401/07/191اکستنشن مژه 

09126042787خ اسدی 1401/07/201اکستنشن مژه 

رنگ کردن و حالت دادن و ویتامینه کردم 

1401/07/18مژه
21401/08/30

رنگ کردن و حالت دادن و ویتامینه کردم 

1401/07/18مژه
2

رنگ کردن و حالت دادن و ویتامینه کردم 

1401/07/19مژه
3

رنگ کردن و حالت دادن و ویتامینه کردم 

1401/07/19مژه
3

یرایشگر زنانه 1401/07/252آرایشگر و پ

ر  یرایشگر موی زنانه از روی عکس وتصوی 1401/07/261پ

اکسازی پوست صورت زنانه ایده آل5 کژال1401/07/261پ

اکسازی پوست صورت زنانه ایران آذین6 کیانی1401/07/302پ

14014/07/201کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه اسرا حسینی7

اکسازی پوست صورت زنانه اطمینان8 1401/07/1861401/09/01پ
خ ) 09120233078خ فتحی

(09122807781امیدی

ر  یرایشگر موی زنانه از روی عکس وتصوی 1401/07/232پ

1401/07/231(مانیکور و پدیکور)فرم دهی به ناخن

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/07/231پ

اکسازی پوست صورت زنانه  09125228804خ اطمینان 1401/07/261پ

اکسازی پوست صورت زنانه  09122752439تراب ترکی 1401/07/265پ

1401/07/191اکرلیک ناخن 

1401/07/263کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/07/1611401/09/01آرایشگر ناخنالهه محمدیان12

ر  یرایشگر موی زنانه از روی عکس وتصوی 09122752439خ تراب ترکی 1401/07/181پ

 09194884358مازندرانی31401/09/01باروس

یرایشگر زنانه  2(1401/07/30)آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه بانو موسوی14 51401/09/01(1401/06/08)آرایشگر و پ

یرایشگر موی زنانه   09193239600حیدرنجات 1401/07/1613پ

یرایشگر زنانه  13(1401/07/17)آرایشگر و پ

1401/07/271آرایشگر ناخن

09122339065خ نادری 1401/07/301آرایشگر ناخن

یرایشگر زنانه  1(1401/07/019)آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه  1(1401/07/26)آرایشگر و پ

09123856068خ ایزدی 1401/07/202کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

09126042787خ اسدی 1401/07/261(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/07/2621401/09/01(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

ر  یرایشگر موی زنانه از روی عکس وتصوی 1401/07/201پ

1401/07/191آرایشگر عروس 

1401/07/201بافت مو

1401/07/231متعادل ساز چهره 

یزی17 ای ن1401/07/2531401/08/30آرایشگر ناخنبانو پ تورا

یرایشگر زنانه 1401/07/301آرایشگر و پ

1401/07/301آرایشگر وپیرایشگر موی زنانه

روتئینی رمیم، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پ 09122339065خ نادری1401/074/30151401/09/01(ت

09128052367خ متولی 1401/07/301رنگ کردن مو 

1401/07/301(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/07/302پ

توران1401/07/2511401/08/30آرایشگر ناخن

یرایشگر زنانه 1401/07/251آرایشگر و پ

بانو موسوی1401/07/1811401/09/01آرایشگرموی زنانه بیکران آبی22

اکسازی پوست صورت زنانه بهران23 کیانی1401/07/2641401/08/30پ

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/07/191پ

09124244016میرجوادی 1401/07/231(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09127218404فرزعلیان 1401/07/2321401/08/30آرایشگر ناخن

یرایشگر زنانه 1401/07/235آرایشگر و پ

1401/07/231کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

اکسازی پوست صورت زنانه 09127218404فرزعلیان 1401/07/231پ

یرایشگر زنانه 09122142496مشایخی 1401/07/2311401/09/01آرایشگر و پ

روتئینی رمیم، احیا و )صاف کردن مو با مواد پ ت

1401/07/26(کراتینه
3

یرایشگر زنانه 1401/07/181آرایشگر و پ

09124244016میرجوادی 1401/07/184کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

یرایش ابرو  09124461255ایلخانی 1401/07/2711401/09/01پ

1401/07/271آرایشگر ناخن

یرایشگر مو  1401/07/231آرایشگر و پ

یرایشگر مو  1401/07/201آرایشگر و پ

1401/07/191کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

09122142496مشایخی1401/07/301کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

09123152674رحیمی1401/07/2011401/08/30کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/07/206(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

یرایشگر زنانه 1401/07/264آرایشگر و پ

1401/07/202آرایشگر ناخن

اکسازی پوست صورت زنانه 09123152674رحیمی1401/07/277پ

09193371901احمدیان1401/07/2771401/09/01(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

یرایش ابرو 1  1401/07/16پ

اکسازی پوست صورت زنانه 51401/08/30 1401/07/16پ

بانو موسوی1401/07/1811401/09/01آرایشگر ناخنچهره خندان30

یرایشگر زنانه 1401/07/239آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه 1401/07/271آرایشگر و پ

09126805881کوشکستانی  21401/08/30 1401/07/26اکستنشن مژه 

09354899161خدایاری 1401/07/273بافت مو

اه کردن صفردرجه موی زنانه  1401/07/231کوت

توران1401/08/30

1401/08/30

بانو موسوی1401/09/01

1401/08/30

توران1401/08/30

1401/08/30

توران1401/08/30

بانو موسوی

امروز 10

پلک 26

بانوی فردوس 21

خوش ذوق 31

توران 29

ارنیکا

28

9

یوند پ 27

بیداربخت 25

ه  ه از مرکز : نکته قابل توج رفه مربوط یست آزمونی ح افت ل ملی نسبت به دری خ آزمون ع ین آموزشگاه بایستی قبل از تاری ملی آنها در محل آموزشگاه می باشد ، مسئول ه  برگزاری آزمون ع ی ک رفه های برای آن دسته از ح

.اقدام نماید 

ملی   فرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های ع 1401 (30 تا 16)آزمون آنالین مهر ماه     (دو منظوره زع

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

ملی اریخ آزمون ع ت

اهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند یر مجاز بوده و وج ال غ اب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ویدئوک اب و ذه نه ای اهت قانونی نداشته و با - هزی ورودی آزمون وج

ورد قانونی میشود نندگان برخ افت ک دری

ملی  برگزاری آزمون ع

تعداد مهمانان

آزمونگر

ش دائم صورت  رفه آرای ملی ح زامی   (زنانه)                 در زمان برگزاری آزمون  ع ه در آموزشگاه  ال ضور پزشک مربوط ی ممنوع میباشد و میبایست آزمون بر روی مدل زنده انجام گردد، ضمناً ح استفاده از مدل مصنوع

است

محل برگزاری ساعت نوبت اول

ملینام حرفه مجدد ع

ل داده میشود لذا مراجعه موسس آموزشگاه مهمان به مرکز الزامی نمیباشد (مهمان )شایان ذکر است لیستهای آزمونی کارآموزان آموزشگاههایی که آزمون عملی آنها در آموزشگاه دیگری .میباشد به آموزشگاه میزبان تحوی

ی : نام رشته  بای بت زی مراق

باروس 13

بهجویی 24

بانو آشوری

بانو نهال 15

16

2آسمان آبی 3

اراز ت

آترین 1

الماس نشان 11

آرنامیس 2

بانو فرجی



ه  ه از مرکز : نکته قابل توج رفه مربوط یست آزمونی ح افت ل ملی نسبت به دری خ آزمون ع ین آموزشگاه بایستی قبل از تاری ملی آنها در محل آموزشگاه می باشد ، مسئول ه  برگزاری آزمون ع ی ک رفه های برای آن دسته از ح

.اقدام نماید 

ملی   فرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های ع 1401 (30 تا 16)آزمون آنالین مهر ماه     (دو منظوره زع

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

ملی اریخ آزمون ع ت

اهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند یر مجاز بوده و وج ال غ اب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ویدئوک اب و ذه نه ای اهت قانونی نداشته و با - هزی ورودی آزمون وج

ورد قانونی میشود نندگان برخ افت ک دری

ملی  برگزاری آزمون ع

تعداد مهمانان

آزمونگر

ش دائم صورت  رفه آرای ملی ح زامی   (زنانه)                 در زمان برگزاری آزمون  ع ه در آموزشگاه  ال ضور پزشک مربوط ی ممنوع میباشد و میبایست آزمون بر روی مدل زنده انجام گردد، ضمناً ح استفاده از مدل مصنوع

است

محل برگزاری ساعت نوبت اول

ملینام حرفه مجدد ع

ل داده میشود لذا مراجعه موسس آموزشگاه مهمان به مرکز الزامی نمیباشد (مهمان )شایان ذکر است لیستهای آزمونی کارآموزان آموزشگاههایی که آزمون عملی آنها در آموزشگاه دیگری .میباشد به آموزشگاه میزبان تحوی

ی : نام رشته  بای بت زی مراق

بانو موسوی1401/07/3011401/09/01کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه درنیکا32

1401/07/175کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/07/181کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/07/162بافت مو 

ر  رکیبی از روی عکس وتصوی اه کردن مو به روش ت کوت

1401/07/17
09126805881کوشکستانی  4

09194843033خ آژنگ 1401/07/161خشک کردن مو برای شکل دادن 

1401/07/174(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

روتئینی رمیم، احیا و )صاف کردن مو با مواد پ ت

1401/07/16(کراتینه
51401/09/01

یرایشگر ابرو و صورت زنانه 1401/06/091پ

1401/07/161آرایشگرموی زنانه 

1401/07/169آرایشگر ناخن

یرایشگر زنانه 1401/07/1711آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه 1401/07/181آرایشگر و پ

1401/07/261خشک کردن مو برای شکل دادن 

یرایشگر موی زنانه 1401/07/265پ

ر  یرایشگر موی زنانه از روی عکس وتصوی 1401/07/233پ

09194843033خ آژنگ 1401/07/3041401/08/30کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

اکسازی پوست صورت زنانه  09126705216مریم صادقی 1401/07/231پ

1401/07/233آرایشگر ناخن

یرایشگر زنانه 1401/07/231آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه 1401/07/277آرایشگر و پ

1401/07/273(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09123245128غزالی پور 1401/07/276(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

یرایشگر زنانه 09362484733مردمی1401/07/2611401/08/30آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه 1401/07/262آرایشگر و پ

1401/07/261آرایشگر ناخن

یرایشگر موی زنانه  1401/07/271پ

1401/07/302کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

اکسازی پوست صورت زنانه  09354899161خدایاری 1401/07/3041401/09/01پ

09126705216مریم صادقی 1401/07/307(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

یرایشگر زنانه 1401/07/231آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه 1401/07/304آرایشگر و پ

سیس37
روتئینی رمیم، احیا و )صاف کردن مو با مواد پ ت

1401/07/16(کراتینه
1

بنا به درخواست کتبی موسس 

آزمون زودتر برگزار شد

1401/07/183کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

یرایشگر موی زنانه 1401/07/191آرایشگر و پ

1 1401/07/19اکستنشن مژه 

09362484733مردمی1401/07/191(متعادل ساز چهره 

یرایشگر  زنانه  09124285136تقی زاده 1401/07/1821401/09/01آرایشگر و پ

یرایشگر  زنانه  1401/07/185آرایشگر و پ

1401/07/181آرایشگر ناخن

1401/07/191آرایشگر ناخن

1401/07/234آرایشگرعروس 

یرایشگر موی زنانه  1401/07/231پ

ر  یرایشگر موی زنانه از روی عکس وتصوی 09124285136تقی زاده 1401/07/231پ

09122762234طوسی 1401/07/2321401/08/30کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/07/262آرایشگرصورت زنانه

1401/07/231آرایشگر ناخن

یرایشگر زنانه 1401/07/231آرایشگر و پ

توران1401/07/1711401/08/30آرایشگر ناخنسیب سرخ40

یرایش ابرو شاهده41 بانو موسوی1401/07/2511401/09/01پ

09191771553توران1401/07/188کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

یرایشگر موی زنانه  09127334028پورمند1401/07/1731401/09/01پ

یرایشگر موی زنانه  1401/07/261پ

09122762234طوسی 1401/07/163کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

09336203458حمیدزاده1401/07/2611401/09/01آرایشگر موی زنانه 

1401/07/182آرایشگر ناخن

یرایشگر زنانه صاحبان44 توران1401/07/2611401/08/30آرایشگر و پ

روتئینی رمیم، احیا و )صاف کردن مو با مواد پ ت

1401/07/18(کراتینه
کیانی21401/08/30

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/07/191پ

1401/07/271کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/07/273(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

09127334028پورمند1401/07/272اکرلیک ناخن

بانو صولتی1401/07/2711401/08/30آرایشگر صورت 46

1401/07/271 (شنیون)آرایشگر موی زنانه

1401/07/272آرایشگر ناخن

اکسازی پوست صورت زنانه  09336203458حمیدزاده1401/07/175پ

اکسازی پوست صورت زنانه  نرمند 1401/07/17121401/08/30پ 09122245641ه

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/07/171پ

1 1401/07/27اکستنشن مژه 

اکسازی پوست صورت زنانه  کیانی1401/07/2721401/08/30پ

اکسازی پوست صورت زنانه 49 09128476247توسن 1401/07/1811401/08/30پ

اکسازی پوست صورت زنانه  09124461255ایلخانی 1401/07/234پ

یرایشگر موی زنانه  1401/07/191پ

1 1401/07/19اکستنشن مژه 

نرمند 1401/07/1911401/09/01(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 50 09122245641ه

اکسازی پوست صورت زنانه  09128399791مالیی 1401/07/262پ

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/07/191پ

یرایشگر زنانه 1401/07/273آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه 1401/07/301آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه 1401/07/161آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه51 09128399791مالیی 1401/07/261آرایشگر و پ

اکسازی پوست صورت زنانه  09123209593پورحسین 1401/07/3011401/08/30پ

1401/07/261(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/07/301(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/07/201آرایشگر صورت 

1401/07/201آرایشگر ناخن

یرایشگر زنانه 1 1401/07/18آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه 1 1401/07/19آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه 3  1401/07/20آرایشگر و پ

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/07/192پ

گل گیس 52

ا سایه ه 36

فرزان دخت 47

42

کلبه آرامش 48

کیانی

شهرزاد

کلبه الهه

کژال

رضایی 34

43

فرحناک

شایسته نو

ساقدوش 39

سرای فهیمه 38

ره آفرین

دترلند 33

35

طناز گل 45



ه  ه از مرکز : نکته قابل توج رفه مربوط یست آزمونی ح افت ل ملی نسبت به دری خ آزمون ع ین آموزشگاه بایستی قبل از تاری ملی آنها در محل آموزشگاه می باشد ، مسئول ه  برگزاری آزمون ع ی ک رفه های برای آن دسته از ح

.اقدام نماید 

ملی   فرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های ع 1401 (30 تا 16)آزمون آنالین مهر ماه     (دو منظوره زع

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

ملی اریخ آزمون ع ت

اهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند یر مجاز بوده و وج ال غ اب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ویدئوک اب و ذه نه ای اهت قانونی نداشته و با - هزی ورودی آزمون وج

ورد قانونی میشود نندگان برخ افت ک دری

ملی  برگزاری آزمون ع

تعداد مهمانان

آزمونگر

ش دائم صورت  رفه آرای ملی ح زامی   (زنانه)                 در زمان برگزاری آزمون  ع ه در آموزشگاه  ال ضور پزشک مربوط ی ممنوع میباشد و میبایست آزمون بر روی مدل زنده انجام گردد، ضمناً ح استفاده از مدل مصنوع

است

محل برگزاری ساعت نوبت اول

ملینام حرفه مجدد ع

ل داده میشود لذا مراجعه موسس آموزشگاه مهمان به مرکز الزامی نمیباشد (مهمان )شایان ذکر است لیستهای آزمونی کارآموزان آموزشگاههایی که آزمون عملی آنها در آموزشگاه دیگری .میباشد به آموزشگاه میزبان تحوی

ی : نام رشته  بای بت زی مراق

یرایشگر موی زنانه  1401/07/194پ

یرایشگر موی زنانه  1401/07/207پ

09122151627خ گلی 1401/07/1811401/08/30کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

09198329289خ معتمد و1401/07/1917کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/07/2611401/09/01کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

5 1401/07/20اکستنشن مژه 

1401/07/209(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

روتئینی رمیم، احیا و )صاف کردن مو با مواد پ ت

1401/07/20(کراتینه
1

1401/07/203(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/07/181(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/07/261آرایشگر موی زنانه 

1401/07/1910آرایشگر ناخن

1401/07/202آرایشگر ناخن

1401/07/191(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/07/2651401/08/30(زنانه)آرایشگر دائم صورت گیسونگار53
حقیری )09124438566خ فرد 

09128135743)

ر لبخند54 یرایشگر موی زنانه از روی عکس وتصوی بانو موسوی1401/07/1921401/09/01پ

1401/07/201کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

اکسازی پوست صورت زنانه 55 09123209593پورحسین 1401/07/2011401/09/01پ

09124438566خ فرد 1401/07/206بافت مو 

بانو موسوی1401/07/1831401/09/01آرایشگر ناخنمعصومه دیریشی56

ابان57 یرایشگر زنانهماه ت بانو موسوی11401/09/01 1401/07/18آرایشگر و پ

موت باما58
روتئینی رمیم، احیا و )صاف کردن مو با مواد پ ت

1401/07/23(کراتینه
بانو موسوی31401/09/01

روتئینی رمیم، احیا و )صاف کردن مو با مواد پ ت

1401/07/26(کراتینه
1

اکسازی پوست صورت زنانه 59 توران1401/07/2531401/08/30پ

1401/07/271کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

09127617025عسگری1 1401/07/19اکستنشن مژه 

09123235095نظرخوانی 1401/07/1911401/08/30آرایشگر ناخن60

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/07/162پ

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/07/1918پ

1401/07/251فرمدهی به ناخن 

بانو موسوی1401/07/2611401/09/01طراحی ودیزاین ناخن 61

1401/07/271آرایشگر ناخن

09128489300موسوی 7 1401/07/18اکستنشن مژه 

09125971730ذبیحی71401/08/30 1401/07/18اکستنشن مژه 

ای زائد باموم یرایشگر موه 1401/07/251پ

یرایشگر صورت  09127617025عسگری1401/07/2521401/09/01پ

یرایشگر زنانه63 09125971730سپهر1 1401/07/25آرایشگر و پ

یرایش ابرو  1401/07/262پ

کیانی1401/07/3011401/08/30بافت مو نگین علم64

1401/07/231کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

کیانی1401/07/3011401/08/30آرایشگر موی زنانه

کیانی1401/07/1621401/08/30رنگ کردن  وحالت دادن ویتامینه کردن مژهنشانه66

1401/07/231کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

09124864100محمدی 1401/07/2341401/09/01کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

09123235095نظرخوانی 1401/07/2310کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 67

1401/07/301آرایش موی زنانه 

نر شایگان68 یرایشگر ابرو وصورت زنانه ه توران1401/07/2041401/08/30پ

مابخت69 بانو موسوی1401/07/1711401/09/01آرایش موی زنانهه

یرایشگر ابرو وصورت زنانه نرگس حاجیان11401/01/05پ

یرایشگر ابرو وصورت زنانه ما فرجی11401/01/05پ ه

روانه فتحی11401/01/05(زنانه)آرایشگر دائم صورت  پ

یرایشگر زنانه فهیمه حسنی11401/01/05آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه نرگس حاجیان11401/01/05آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه ما فرجی11401/01/05آرایشگر و پ ه

یرایشگر زنانه سمیرا سلحشور11401/01/05آرایشگر و پ

نرگس حاجیان11401/01/05آرایشگر موی زنانه

نرگس حاجیان11401/01/05(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

یرایشگر موی زنانه  نرگس حاجیان11401/01/05پ

نرگس حاجیان11401/01/05کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

نرگس حاجیان11401/01/05کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

نرگس حاجیان11401/01/05(زنانه)کاله گیس باف با موی طبیعی 

گل گیس 52

نیلوفر زند 65

مبینی 62

منا بهرام

مه جلوه

نرفرح ه

ماهسان

نان  مهدکارآفری

ا ای پ

لیلیوم سرخ

09128489300:تلفن-2 واحد 5 ساختمان میالن ط 144مقدس اردبیلی پ -زعفرانیه:بانو موسوی

روی پ=آموزشگاه کیانی  روی برج ه (09121798916)502 واحد5ط A بلوک2م ه

روین خ=توران (09191771553تلفن ) 2 واحد 44 پ5 شرقی خ معینی نژاد نبش کوچه182تهرانپارس بلوار پ

بروزرسانی 70


