
 بسمه تعالی

 

 

افراد انتخاب شده قرارگاه جهادی انصارالزهرا)س( به شرح ذیل است.  لیست افراد انتخاب شده نهایی جهت حضور در هجدهمین اردوی جهادی

بنام گروه جهادی انصارالزهرا)س( واریز  ۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۱۰۷۱۰۴هزارتومان( به شماره کارت 150تیرماه هزینه اردو را ) 15باید تا تاریخ 

 کرده و عکس فیش واریزی آن را به شماره های اعالمی در کانال گروه در پیامرسان بله یا واتساپ ارسال کنند.

 عدم واریز هزینه در بازه مشخص شده به معنای انصراف از اردو است و از افراد لیست انتظار جایگزین خواهند شد. 

 

 لیست برادران:

 فر ابراهیمی مهدی محمد

 احمدی محمد

 اسدپور حسین

 اکبری محمود

 باغان الماسی سعید

 ایرانی ایمان

 زر آتش وحید

 آرامش اکبر علی

 بادله یاسر

 بتولی سعید محمد سید

 جدیدی (سهراب) ابوذر

 جعفربگلو وحید

 جعفری علی

 جعفری علیرضا

 جاللی علی

 جمشیدیان اله فتح

 حضوری مهدی



 فر حالجی رضا

 سردشتی خالدی محمد

 خالقی جواد

 دهان خشک حسین محمد

 خلیلی سروش

 خیرمند محمدصادق

 داوری علی

 داوری امین محمد

 دبیر امین محمد

 درخشان مهدی

 زاده رازی ابوذر

 رستمی امیرحسین

 رضایی امیرحسین

 پندری رضایی محمدجواد

 پور رمش مهدی

 زراندوز محسن

 ساربان محمد

 ساریخانی جلیل محمد

 ستاری سعید

 سجادی الدین سیدکمال

 سرخانی مجید

 سلیمانی سعید

 کاخکی سیدشریفی سیدمهدی

 سیفی اکبر

 شاکری رحیم



 کار زرین شخص حسین محمد

 پور شریعت محمد

 شیرخانی امید

 شیری وحید

 صادقی رسول

 صارم مهرداد

 صانعی غالمرضا

 صفائی علی

 طالبی کامران

 طالبی مهدی محمد

 طاهری علیرضا

 عباسی محسن

 عرفانیان محمدمسعود

 نژاد کرمانی عسگری مرتضی

 علیزاده یوسف

 نژاد غریب امیررضا

 نژاد غریب ابوالفضل

 غفوری اله روح سید

 فاطمی حسن

 قادری حسن

 قاسمی اکبر

 قربانعلی سعید

 قشقایی محمدصادق

 کامرانی مهدی

 کاشانی کنعانی محمد



 کاشانی کنعانی مهدی محمد

 هرندی کنعانی محمد

 کولیوند ابوالفضل

 گودرزی علی

 رضایی محمد محمد

 محمدی جواد محمد

 محمدی سلمان

 محمدی رضا

 محمودی علی

 مرادی محمد

 مسافری محمد

 مصطفوی علی

 زاده معصوم عباس

 میرزاده میریوسف

 میرزایی علی

 میرعظیمی سیدمحمد

 میرلوحی سیدمیثم

 میری مصطفی

 میری محمد

 نادری حسین

 یار نصرت مهران

 یار نصرت حسین امیر

 یار نصرت ضیا محمد

 نظری اصغر

 نوری رضا



 فرد نیک محمد

 واژیر ابوالفضل

 مهر واال مصطفی امیر

 وفایی پارسا

 کشکو آباد شریف هاشمی ابوالفضل

 کلوری همتی محمدرضا

 هوشمند میثم

 یاقوتیان علی

 باالجاده یزدی توفیق

 

 لیست انتظار برادران:

 اسحاقی حسین

 اکبری حسن

 امانی امیرحسین

 خسروآبادی مهدی

 آتانی خیری حسین

 درویشی محمد

 غالمی محمد

 ملکی سعید
 

 لیست خواهران:

 ابویسانی زهرا

(سانی) ابویسانی عاطفه  

نژاد احمدیان بهار  



 استادخلیل فاطمه

 اسکندری سمانه

عارفه سیده حصاری اشرف   

سادات مهدیه  افتخاری 

 امیری زهرا

نژاد ایران فرناز  

زر آتش نگین  

لو آدینه عاطفه  

سبزوار آغشته نفیسه  

سادات فاطمه ابطحی آل   

 براتی محدثه

 بوربور فاطمه

 بیاتی سحر

 پسندیده محدثه

 پناهی فاطمه

 پناهیان فاطمه

 پورصفر زهرا

 پورصفر فاطمه

 پورمقدم مرضیه

 پورمقدم محدثه

سادات اکرم موغاری تاالری   

 تسخیری فاطمه

زاده تقوی فاطمه  

 جامعی راضیه

 جهانمردی زهرا



اکبری علی حاجی فاطمه  

 حبیبی زینب

 حسنی لیال

 حسنی فرشته

سادات زینب  حسینی 

اسماء سیده نژاد حسیني   

چشم خوش زهرا  

رو خوش مهسا  

 دارابی فاطمه

 درویشی زهرا

 دهقانی زهرا

 دهقانی زینت

 راسخ مهسا

 ربیعی ستایش

 رجبی زهرا

 رستم منصوره

 زندی اسما

 سالمي زینب

 شکیبا مریم

 شیری مائده

 شیری معراج

 طاهری یگانه

 عسکری مطهره

کالکی علیجانی زهرا  

عطار علیزاده فاطمه  



سادات فرزانه رجا فاطمی   

محمدی فالح فرزانه  

محمدی فالح ریحانه  

 قربانعلی فاطمه

معصومه نازنین  قربانعلی 

داغی قره نفیسه  

 کامفر سحر

 کبیررضایی سودابه

 کشوری مریم

کاشانی کنعانی فاطمه  

نواز کوچک الهام  

محمدی گل مهدیه  

خانی لطفعلی زینب  

 محمدی سعیده

فرد محمودی فاطمه  

پور مساح محدثه  

 مالزاده زهرا

 مهاجر زهرا

سادات فائزه  میراسماعیلی 

سده نقدی فاطمه  

 نیرومند عطیه

فرد نیک معصومه  

 واقعی نیکو

ناصری ورجاوند الهام  

بیات ویسی الهه  



 هادی زینب

 هاشمی الهه

 هرمزی لیال

 پوریحیی کوثر

 

 ران:خواهلیست انتظار 

 مند بهره اعظم

 خلیلی معصومه سیده

 شهرابی فاطمه

 مرتضایی فاطمه

 موسوی سادات محدثه

 پور مبینا

 زنگی فائزه

 ساربان فرخنده

 شیخان فاطمه

 طاهرخانی اکرم

 عبدی زهرا

 اصفهانی علیپورمقدم زینب

 قدبیگی زهرا

 مرادی سارا

 


