
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

به شرح  1401انتخاب شده برای حضور در بیستمین اردوی جهادی قرارگاه انصارالزهرا)س( در ایام نوروز اسامی برادران 

 :ذیل می باشد

 

هزارتومان از طریق آدرس  200بهمن وقت دارند با واریز هزینه  20افراد انتخاب شده تا تاریخ 

https://idpay.ir/jahadiansarozahra .حضور خود را قطعی کنند 

 هزارتومانی تا اواسط بهمن ماه هماهنگی های بعدی انجام خواهد شد( 300)درمورد جمع آوری کمک های مردمی بعدی حداقل 

 

 اسامی افراد انتخاب شده:

 ابراهییم فر محمد مهدی

حسیر    احمدی امیر

 اسحاق   عیل

 اسمعیل پور شهرام

ی نادعیل  اکبر

ی محمد جواد   اکبر

حسیر    امان   امیر

 امان   وحید

 امران   پژمان

  میثم
 
 امین  کهریزسنگ

 ایران   ایمان

 آدینه لو حیدر

 آرامش عیل اکی  

 آقاباالن   محمدصدرا

 آهنگران محمد

 بادله یارس

 باقری غالمعیل

 باقری زازران   عبدهللا

سید محمد 
 سعید

 بتویل



 بلوری احمد

ایم حسیر    ببر

 بیگدیل محمد

 پنایه مصطف  

 پورک نیا سید بهزاد

 تقیان حبیب اله

 تقیان مظاهر

سهراب 
 )ابوذر(

 جدیدی

 جعفری محسن

 جعفری عیل

 چمن آرا عماد

 حاجر حسن زاده پوریا

 حسن زاده امیر  

 حسیر  زاده مهدی

 حضوری مهدی

 حکیم عیل

 حالجر فر رضا

 خادمیان نارص

 خادمیان عیل

 خالدی رسدشن   محمد

حسیر    خجسته نژاد امیر

 خرقان   مهدی

 خرمیان عیل

 خزان   احمد

 خرسوآبادی مهدی

 خلیق   مصطف  

مندپاریزی محمدصادق  خبر

 دادمرزی عیل

 دادمرزی تفرش   مرتض  

عیل  دادمرزی تفرش   امیر

 داوری عیل



 داوری محمدامیر  

 داوریان مرتض  

 درخشان خانقاه مهدی

 درویش   ابوالفضل

 درویش   محمد 

 دل آرام دیزجر  محمد

 رحییم رضاعیل

حسیر    رستیم امیر

 رستیم مزرعه محمدامیر  

 رضان   عبدهللا

 رضان   رضا

 رضان   محسن

 رضان   رضا

حسیر    رضان   امیر

 رمش پور مهدی

 رمضان   محمدجواد

 رنجر  پوریا

 رهنما رضا 

 رهنما محمدرضا

 رهنما رضا

 زراندوز محسن

 زند امیر 

ازی عباس  زندیه شبر

 ستاری سعید

سیدکمال 
 الدین

 سجادی

 سلیمان   براتعیل

 سمییع محمدعیل

 سیاج اکی  

 سیق   اکی  

 شاه محمدی جعفر

 شجاع پور حسیر  



 شخص زرین کار محمد حسیر  

یعت پور محمد  رس 

 شفییع اصغر

 شکیبافر مبش  

خان  ولدان   امید  شبر

  حسیر  
 
 صادق

  عیل
 
 صادق

  رسول
 
 صادق

 صانیع غالمرضا

 صباغان عیل

 صفاران مهدی

 صفیخان   متیر  

 صمدان   محمد

 طالنر  رضا

 طالنر قباق تپه محمد مهدی

 طاهباز عیل

 طائق   محمد مهدی

 طالن   محمد

 عابدی ابراهیم

 عابدین  کهنمون   محمدمهدی

 عبداللیه محمدرضا

 عظییم مظاهر

 عیل نژاد مهدی

اده یوسف  علبر 

حسیر    عموعابدی امیر

 غریب نژاد ابوالفضل

رضا  غریب نژاد امیر

 غالمرضان   حسیر  

 فاطیم راد حسن

 فتج احسان 

 فرزانه نژاد آرش



 قاسیم حمید

 کاظیم محمد حسن

 کامران   مهدی

 کرانر  حسیر  

 کرییم محمد

 کشوری نیما

 کنعان  کاشان   محمد

 کنعان  کاشان   محمد مهدی

 گزی مرتض  

 گلستان   مهدی

 گودرزی عیل

 گودرزی محمد هادی

 گودرزی فرامرز

 گودرزی جورانر  مرتض  

 محایم مهدی

 محمدی رضا

 محمدی محمدجواد

 محمدی قزلبالغ سلمان

ضا  محمودی علیر

 محمودی حمزه

 مداج رحمت هللا

 مرادی نارص

 مسافری محمد

 مصطفان   سلمان

 معصوم زاده عباس

 مقدش محمد

 ملکون  خواه محمد عیل

 ملیک سعید

 مومن   اصغر

زاده انباردان میر یوسف  مبر

زان   محمدامیر    مبر



عظییم سیدمحمد  مبر

لوج سیدمیثم  مبر

ی محمد  مبر

ی آقچه قشالق محمدرضا  مبر

 نادری حسیر  

 نجاری محمد مهدی

 نجق   میثم

 نرصت یار امیر حسیر  

 نرصت یار محمد ضیا

 نرصت یار مهران

 نرصتیار محمد مهدی

 نظری اصغر

 نکونام مهدی

 نگهبان شهروز

 نوروزی سید یارس

 نوری رضا

 نیک زاد قاسم

 نیک فرد محمد

 واژیر ابوالفضل

یف آباد   ابوالفضل هاشیم رس 
 کشکو

 هوشمند میثم

 یادحسیر   حمید

حسیر    یزدان   امیر

 یزدی باالجاده توفیق

 یوسق  پناه امیر رسول

 

 

 

 

 



 

 اسامی افراد لیست ذخیره که در صورت لغو حضور افراد اصلی جایگزین میشوند:

 

ی اکی    اکی 

 ایزدی حامد

 خاکپور صادق

 دادمرزی مهدی

 درویش  یزدابادی حسیر  

 دهقان بنادیک یوسف

 رستیم جواد

 علیان محسن

 فالح زاده مصطف  

 قاسیم عیل

 وفان   پارسا

 

 


