
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 (سگروه انصارالزهرا) 79جهادی تابستاناردوی  – 1اطالعیه شماره 

 جهادگر مدافع حرم حمیدرضا اسدالهیشهید دوره خدمت رسانی 

 
 .شود می منتشر هم گروه این اطالعیه ها در کانال سروش، ایتا و بله

 

ای جلسه ام مرداد ثبت نام کرده اند و بر11روز  11لیست خواهرانی که از ابتدا ثبت نام تا ساعت  -1

 به شرح زیر می باشد. گزینش حضوری دعوت میشوند

 بعدی  مرداد ثبت نام میکنند در لیست11روز چهارشنبه  21سه شنبه تا ساعت 11رادی که از ساعتاف -2

  .شد خواهند دعوت جلسه برای و بررسی

افراد اعالم شده در این لیست باید در جلسه ی حضوری گزینش و هماهنگی اردو شرکت کنند. حضور  -3

این جلسه از طریق  حل برگزاریم می باشد. 11مرداد ساعت11جلسه پنجشنبه  الزامی است. زمان

  .به آنها اعالم میشودپیامک 

با توجه به ظرفیت اردو و تخصص های مورد نیاز از میان افراد حاضر در جلسه گزینش، نفراتی که  -4

هزار تومان( وقت دارند تا با واریز آن بصورت نهایی 05اردو )روز برای واریز هزینه ی 2انتخاب میشوند، 

  .در لیست اردو قرار گیرند

های قبلی گروه حضور داشته اند، نیازی به شرکت در جلسه گزینش حضوری برای افرادی که در اردو -0

 .نیست

 

 اسامی افراد دعوت شده به جلسه گزینش و توجیهی:

 احمدوند فاطمه

 اسمی مهسا

 اکبری محبوبه

 هاللی امیر اکرم

 انصاری مریم

 آخوندی فائزه



 آزادگان غزاله

 بوربور فاطمه

 بهشتی مرضیه

 بهشتی زهرا

 آزاد پریوری مهدیه

 تراب طیبه

 ترابی زهره

 جعفری رقیه

 جلیلی شهرزاد

 جنتی قدسیه

 جوادی زینب

 جهانشاهی مخدثه

 جهانگیریان زهره

 محمدی حاجی فاطمه

 حیدری اکرم

 حیدری فهیمه

 غفاری خراط عسل

 خردمند فاطمه سیده

 نژاد داداش پروانه

 فراهانی دارستانی سادات زهرا

 درچه سروناز

 راسدی حنانه



 ربیعی زهره

 رفیعی فاطمه

 پیرلر رفیعی مریم

 منش رئوفی منیره

 زارعی فاطمه

 انالوجه زمانی زینب

 سرایلو الهه

 سعدی فاطمه

 زاده سمیع فاطمه

 سیاری سحر

 سیاوشی مونا

 مقدم شعرباف زهرا

 کامل شفیعی فهیمه

 نیا صادق غزاله

 طاهری یگانه

 عساکره شبنم

 اکبری علی زینب

 کرمانی فائزه

 کشاورزترک فاطمه

 پور گوهری حسنیه

 مرادحاصلی فاطمه

 مطلّبی سادات مرضیه



 مفیدی فائزه

 مال معصومه

 منصوری فاطمه

 میرمحمدی سادات زهره

 نامنی فاطمه

 مقدم نثاری معصومه

 زاده حسین زهرا

 لری داج هاجر

 نصیری فاطمه

 سیاوشی عاطفه

 زاده قلی معصومه

 امیری یگانه

 رضایی سوسن

 دُرعلی فاطمه

 نعمتی زهراسادات

 هاشمی مریم

 یزدی معصومه

 یزدی غزل

 یعقوبی زینب

 

 و من اهلل توفیق


