
 بسم الله الرحمن الرحیم

گروه جهادی  ۹۷نوروزبرای اردوی جهادی لیست افراد انتخاب شده 
شهید محسن حججیدوره  –( س)انصارالزهرا  

، افراد جدید جایگزین میشوند.لیست انتظاردرصورت لغو حضور افراد انتخاب شده از   

ا هماهنگی خواهد شد.با آنه برای حضور یا عدم حضورشان برادران اصفهانی و قمی در هیچ کدام یک از لیست ها نیستند و  

از همه جهادگران عزیز و باانگیزه ای که باوجود توانایی های فراوانشان به دلیل محدودیت ظرفیت امکان حضورشون در اردو 
می کنیم.عذرخواهی  وجود ندارد  

:انتخاب شده برادران  

 احمدی رضا
 ارجمندي محمود
 اسدزاده مرتضی
 اسمعیلی علیرضا

 اورعی محمدعلی
 ایرانی ایمان

 آزرمی محسن
 بادله یاسر
 بختیاری سینا

 بیات علی اصغر
 تاجی پور حسین

ترابی لطیف  امیر
 آبادی

 تیربند محمد هادی
 جعفری ابوالفضل
 جعفری علیرضا
 جمشیدیان غالمرضا

 حاجی کاظمی حمید
 حدادی حامد

 حسن بندی مصطفی
 حسینی سید یونس

 حیدری محمد



 خزائی احمد
 خسروی حسین
 خلیل بیگی احسان
 خلیل زاده امین
 خوان یغما رضا

 دادمرزی مرتضی
 داودی کیا عطا

 دهقانی مدوار محمد صادق
 دوستی محمد مهدی

 رجبی علی
 رستمی فاقلو عمران

 رهبرپور محمدرضا
 زرندی مهدی
 سلطانی رد علی

 صادقی رسول
 صیفی محمد

 طباخ سیروس
 طوی بیگی میثم

 عباسیان حمیدرضا
 عرفانی دوست محمود
 عزیزی جواد

 علی اکبری حسین
 غفوری سید روح اله

 فرزان مهر احمد
 فیضی حسین

 کاظمی رضا
سید محمد 

 حسین
 گرشاسبی

 محسنی فر علی
 محمدپور رضا

 محمدنیا محمد
 مختاری محمد

 مردانی امیر حسین
 مسافری محمد



مقدمی آغچه  محمد
 مسجد

 مهدیزاده رسول
 میرقاسمی سیدمحمدتقی

 ناصحی مهدی
 نصیری محمدرضا

 هوشمند میثم
 

:انتخاب شده خواهران  

 احمدی پور مریم
 اقبالی فاطمه
 بختیاری سمانه
 برجی اعظم

 بهرامی حدیثه
 بوربور فاطمه
 پارسائیان فاطمه
 پرنیان خوی محدثه
 تقوی پارسا فائزه
 جمشیدیان توارن
 حاجی عبداللهی زهرا
 حیدري نیا مارال
 خدادادی صالحه
 داداش نژاد فرزانه

 رستم منصوره
 زماني فاطمه
 سروي ریحانه
 سروي فاطمه
 سیاری سحر
 شهریور فاطمه
 شیرازی مقدم فاطمه
 صفرى ساناز

 علیارى محدثه
 علیرضالو ریحانه

 عمرانی لیال



 فاتحی مرج محدثه
 فدایي نسیبه
 گرامی مهر مهدیه
 گل محمدی مهدیه
مریم 
 سادات

 لنکرانی

 محمدی ناصح حکیمه
 مسعودی فر فهیمه
 معین آبادی فاطمه
زینب 

 السادات
 میرامین

فاطمه 
 سادات

 میرحسینی

 ناصری فاطمه
 ناصری فاطمه
هاشمی شریف اباد  الهه

 کشکو
 وفایی نیکو طهورا

 

 

 لیست انتظار برادران:

 احمدی محمد رضا
 آل ابریشم کار احمد

 بختیار مسعود
 جلودارناصری علی

 خادمی امیرحسین
خواجوند  مهدی

 صالحی
 زارع غالمرضا

 شکیبا پور حامد
 شیشه گرزاده دانیال
محمد 
 مهدی

 طالبی



 طه سید حیدر
 ظهیری محمد

محمدزاده  محمدرضا
 صباغی

 نوشادی مهدی
 هاشمی نژاد سیدمصطفی

 

ت انتظار خواهران:لیس  

 آذرمی رقیه
 بابایی فر خدیجه
 پورکاظمی نرگس
 ترابی زهره
 توسلی الهام
 چاپی سمانه
 حیدری فرشته
 خلیلی سعیده
 خلیلی زینب

 رضایي فرنوش
 زارع گاریزی مریم
 عزیزی سمیه
 فضلی فاطمه

طاهره 
 سادات

 کاظمی

 الری مریم
 محمدی صدیقه
 مرادی فاطمه
 مشایخی فاطمه
مهردادی  فاطمه

 انباردان
مرضیه 
 السادات

 میرفتاح

سیده 
 فاطمه

 نظام الدین

 یزدی غزل



 


