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پژوهشگرکارشناسی ارشدعزیزيوحید1

صداوسیمانویسنده برنامه تلویزیونیکارشناسی ارشدموسوي نژادسید مرتضی2

کارگردان و مستندسازکارشناسیمعنوي اسماعیل3

عضو انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه عالمه طباطباییپژوهشگر و فعال رسانه اي و اقتصادي کارشناسی ارشد اقتصادمرادي برونمجتبی4

پژوهشگر و مدرسدکتراي تخصصیمومنیمریم5

تحلیلگرکارشناسی ارشدمهدي نژادعلی رضا6

پژوهشگرکارشناسی ارشددیباجیفاطمه7

کانون فرهنگی دانشگاه، بسیج محله و دانشگاهمحققکارشناسی ارشدخسروينفیسه8

بسیج اساتیداستاد دانشگاهکارشناسی ارشدطباطبائی نژادسید محمود9

پژوهشگر اقتصاديکارشناسی ارشدازرقیمهدي10

مدرس و کارمند دانشگاهدکتراي تخصصیمحیط آرامحمد11

پژوهشگرکارشناسیصداقتبیتا12

نویسنده و پژوهشگرکارشناسی ارشدرحیمی یگانهزهرا13

امام جمعهامام جمعهکارشناسی ارشدزارع علی مدد14

روحانیتحصیالت حوزويدستیارانسید حسین15

قاضیکارشناسی ارشدفرقانیعباس16

رسانهاستاد دانشگاهدانشجوي دکتري تخصصیفتاح پورمحمد حسین17

پژوهشگرکارشناسی ارشدحاجی پورحامد18

استاد دانشگاهدکتراي تخصصیرضوانحسین19

عضو شوراى مرکزى شعر بسیج هنرمندان کشور و شبکه اجتماعى توییترپژوهشگردکترىعبدالهىمحمد مهدي20

روزنامه نگار (روزنامه کیهان)کارشناسی ارشدصفارهرنديمرتضی 21

خبرنگاري و روزنامه نگاري، سرپرستی یک روزنامه اقتصادي و یک سایت خبري و خبرنگاري در خبرگزاري مهرروزنامه نگارکارشناسیطلوعیزهره22

کالس قرآن ایام تابستانروحانیسطح دو حوزه درحال تحصیلرحیمی پورحسین23

برگزاري جلسات اندیشه ايپژوهشگرکارشناسیحسینیسید حسام الدین24

فیلمسازکارشناسیتوکلیمحمد 25

مسئول کانون نشر ارزشهاي دفاع مقدس بسیج دانشگاهپژوهشگرکارشناسی ارشدکمالیمرجان26

نویسنده، پژوهشگر و مستندسازکارشناسی ارشدیزدان پناه قره تپهزهره27

پژوهشگردکتراي تخصصیکنعانییاسر28

پژوهشگر در حوزه نانو مواد و مواد پیشرفتهکارشناسی ارشدموسويسید دانیال 29

روحانیدرس خارج حوزويیارعلیحسین30

تدریسروحانیکارشناسیذبیح نیاعلی31

فرماندهروحانیتحصیالت حوزويبدريسید علی32

پیش نماز مسجدروحانی کارشناسی ارشدحسینیسید تقی 33

پژوهشگرکارشناسی ارشدوقارشراره34
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روحانیکارشناسی ارشدسیادت موسويمحمد حسین35

پژوهشگرکارشناسی ارشدجديپدرام36

امام جماعتقاضیکارشناسی ارشدجبلیاحمد37

معاون حوزه علمیهسطح 3 حوزهکمال الدینیحمیده38

معاون فرهنگی حوزه علمیهسطح 3 حوزه علمیهیوسفیمهري39

معاون فرهنگی حوزه علمیهسطح 2 حوزهعفتینفیسه40

نهاد رهبري دانشگاهمسئول واحد خواهران نهاد رهبري دانشگاه فرهنگیان پردیس رسالت استان سیستان وبلوچستاندانشجوي کارشناسی ارشدعبداللهینسرین41

معاون فرهنگیمعاون حوزه علمیهکارشناسیستارياعظم42

استاد جامعه المصطفیدکتراي تخصصیاعتصامیسید مهدي43

روحانیتحصیالت حوزويچشم براهبهنام44

روحانیخارج فقه واصولمعینیحسین45

مدرس و محققکارشناسی ارشدرستگارپناهزینب46

تدریس در حوزه و دانشگاهسطح 3 حوزه علمیهذوالقدرمحسن47

مدرس سطح عالی حوزه علمیه قمخارج فقه و اصول و دانشجوي دکتريپارساسعید48

مشاورمدرس دانشگاه و پژوهشگردکتراي تخصصیصدرفاطمه49

رسانه هاي خبرياستاد دانشگاه تهراندکتراي علوم سیاسیکوشکیمحمد صادق50

مسئول فرهنگی حسینیه سنندجمعاون پژوهش حوزه علمیه کردستانکارشناسیشریفی خواهمحمد رضا51

امام جماعتکارمند (رئیس) سازمان تبلیغات اسالمی آملسطح 3 حوزه علمیهرمضانیاسماعیل52

روحانیطلبه سطح4رحمانیمهدي53

امام جماعتمدرس حوزه علمیهسطح 3 حوزهمهدويسید حبیب اهللا54

پژوهشگردکتراي تخصصیاحمديجمال55

پژوهشگرپژوهشگردکتراي تخصصیحاجی رجبعلیکاظم56

دبیرستاد فرهنگی یادمان شهداي هویزه و فعال رسانه ايروزنامه نگارکارشناسی ارشدکریمیمیالد57

بسیج طالبمعاون آموزش حوزه علمیهسطح 3 حوزه علمیهاحمديفروغ58

مرکز حفظ و نشر دفاع مقدس خراسانپزوهشگر اقتصادي- اجتماعیکارشناسی ارشدموسوي عماديسید حسین59

استاد دانشگاهدکتراي تخصصیبهشتیسید حامد60

مبلغ و فعال فرهنگیمعاون حوزه علمیه کرمانکارشناسی ارشدمومنیاحمد61

امام جماعتمعاون آموزش حوزه علمیه امام صادق اسالم شهر تهرانکارشناسی ارشدنصیريصادق62

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد شهرکرد دانشجوفوق دیپلمدرویشی سجاد63

فرمانده بسیج دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازيدانشجوکارشناسینوريزینب64

معاونت سایبري ناحیه بسیج شهريدانشجوکارشناسیحسنیزینب65

دبیر روابط عمومی انجمن اسالمی 1348 دانشکده پزشکیدانشجودانشجوبختیاريمعصومه66

معاون فرهنگی بسیجدانشجوفوق دیپلمجوکارحانیه67

دبیر سابق سیاسی دفتر تحکیم وحدتعضور کارگروه پژوهشی کارشناسیبختیاريمجتبی68



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دبیر کمیته آموزش انجمن اسالمی دانشگاه اصفهاندانشجودیپلممنصوريمائده 69

واحد عقیدتی انجمن اسالمی دانشجویان 1348دانشجودانشجوي دکتري عمومیآقائیآزاده70

دبیر انجمن مستقل دانشگاه کاشان دانشجودانشجوعربمحمد علی71

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه عالمه طباطبایی رهدانشجوکارشناسی ارشدرفعتیامیر حسین72

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجودیپلمعابديعلی73

دبیر سابق تشکیالت انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه دماوند ، معاونت سیاسی بسیج دانشجویی شرق استان تهران، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دبیر کانون مطالعات شهروند مسئول دانشگاه دماوند، مدیرمسئول فصلنامه تخصصی حقوقی سپنددانشجو و سردبیر ماهنامهکارشناسی ارشدخطیب دماونديمهدي74

مسئول سیاسی بسیج دانشکدهدانشجودکتري عمومیگشاويرضوان 75

دبیر شوراي دبیران انجمن هاي علمی استان البرز/مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه نامددانشجوکارشناسیمفاخريمیالد76

معاونت اسبق ناحیه بسیج دانشجویی استان تهراندانشجودانشجو کارشناسی ارشدفروهرمنشمحمد رضا77

دبیرسیاسی انجمن اسالمی مستقلدانشجودانشجوي دکتري عمومیعظیمیبتول78

دبیر سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه قمدانشجودیپلممقیسهرعنا79

دبیر فرهنگی انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد عالمه طباطباییدانشجودیپلمکیانیرئوفه80

معاونت سیاسی خواهران بسیج دانشگاهدانشجودکتراي تخصصیاحمدیانریحانه81

دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه لرستاندانشجوکارشناسیمختاريرضا82

فعالیت در بسیج دانشجویی و هیئت موسس انجمن اسالمی (دفتر تحکیم وحدت)دانشجودیپلمیاساییمصطفی83

واحد سیاسی بسیج دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسیدانشجوکارشناسیشهرآباديمحمد مهدي84

دبیر فرهنگی انجمن اسالمی مستقلدانشجودانشجوي کارشناسیزمانیمهسا85

دبیر انجمن اسالمی مستقلدانشجوکارشناسیبهاالدینیانسیه الحورا86

دبیر انجمن اسالمیدانشجودانشجوي کارشناسیپیروي نژادعلی87

اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانشجویان مستقلدانشجوکارشناسیتوانا رادسعید88

واحد فرهنگی انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجوکارشناسیکاکامنصوره89

معاون پژوهشی پایگاه شهید احديدانشجودانشجوخوش چشم آرانیزهرا90

قائم مقام انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شیرازدانشجوکارشناسی ارشدخلیل آزادمحمد رضا91

فرمانده بسیجدانشگاه پیام نورالهیجاندانشجوکارشناسیخسروي اشکجانپهلوئیشهره92

ادوار(مسئول واحد خواهران) انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجوکارشناسی ارشداسمعیلیزهرا93

دبیر علمی اموزشی آنجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودانشجوي کارشناسیتوکلیعاطفه94

معاونت سیاسی بسیج مدرسه عالی شهید مطهري دانشجوکارشناسیحسنیپژمان95

دبیر سابق جامعه ي اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراك، شوراي مرکزي بسیج دانشجویی دانشجوکارشناسیشهبازيزهرا96

دبیر کانون مهدویتدانشجوکارشناسیعباس پور بحرانیامیر97

فرمانده بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیفتحی پورحسین98

قائم مقام منابع انسانی انجمن مستقلدانشجودیپلمطاهريمعصومه 99

مسئول پایگاه بسیج دانشگاهدانشجوکارشناسیمهدیانمحدثه100

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان صفادشتکارمند شرکت خصوصیکارشناسی ارشدحسن شاهیسمیرا101

معاونت علمی بسیجدانشجوکارشناسیفتوحیانزهره102
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دبیر رسانهدانشجوکارشناسیملک محمدعلی103

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تفرش دانشجودیپلمباقی زادهسجاد104

عضوستادنمازجمه وشوراي پایگاهمربی مهد کودكفوق دیپلم عطاییمنیژه105

معاونت اموزشی بسیجماماکارشناسیسلطانینرگس106

دبیر جامعه اسالمی علوم پزشکی همداندانشجوکارشناسیکشاورزیانامیر107

دبیر جامعه اسالمیدانشجوکارشناسیعیوضزینب108

مسئول سیاسی انجمن اسالمی اصفهاندانشجوکارشناسیطاهرينگار109

معاون فرهنگی پایگاهعکاس و تدوینگرکارشناسینجاراصلمجتبی110

حوزه علمیه بسیج طالبمدیرمدرسه علمیه حضرت آمنه (س) قمسطح 3 حوزه و دکتراي دانشگاهسایريسلیمه111

معاونت اموزشی بسیج دانشجویی دانشجودیپلمعسکريزهرا112

معاون سیاسی بسیج دانشکده دانشجوکارشناسیباباییعاطفه113

فرمانده پایگاه بسیج حضرت ولیعصر ناحیه عمارخانه داردانشجوطاهرانوريزهرا114

معاونت اعزام مبلغ بسیج طالب خواهرانخانه دارلیسانس دانشگاه تهران /5سال دروس حوزويمحمديشهرزاد115

معاونت آموزش بسیج پردیس کشاورزي دانشگاه تهراندانشجو و خبرنگارکارشناسیمختاري حسن آبادمطهره116

عضویت در شورا مرکزي انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه قمدانشجودیپلمرحیمیمرضیه117

فرمانده پایگاه و فرمانده گروهان حوزه جواداالئمه بخش افزر دانشجوکارشناسیظرافتحسین118

دبیر روابط عمومی شوراي مرکزي انجمن اسالمی دانشجویاندانشجوکارشناسیعبدي شهاب 119

دبیر قرارگاه شهید احمدي روشن، مطالبه گري و گفتمان سازيخانه دارکارشناسیقاآن زادهلیال120

معاونت فرهنگی مسجد امام رضامدرسدکتراي تخصصیآقاخانیبانو121

دبیر علمی بسیجدانشجودیپلمروشندل هرمزيفرحناز122

مسئول دانشکده پزشکی و جانشین معاونت سیاسی حوزهدانشجودانشجوي پزشکیعادلزهرا123

مسئول سیاسی بسیج، مسئول کانون قرآن و عترتدانشجودانشجویزدانمریم124

دبیر انجمن اسالمی دانشگاه اصفهاندانشجوکارشناسیدلگشاییمحمد125

دبیرسیاسی انجمن اسالمی دانشگاهدانشجودانشجوصحرانشینفاطمه126

اخبار صدا وسیمادانشجوي دکترا و دبیر خبردانشجو دکتراي ارتباطاتتیناي تهرانیحمید رضا 127

مسئول پایگاه بسیج دانشکدهدانشجودانشجوي اقتصاد دانشگاه گیالنپرش کوهیرقیه128

مسئول پایگاه بسیج دانشکدهدانشجودیپلماردونی مهدي129

عضو شوراي مرکزي اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه هاي سراسر کشور دانشجوکارشناسیمحرمیابوالفضل 130

معاونت علمیدانشجودیپلمکرمیانصبا131

دبیر جامعه اسالمیدانشجوکارشناسیزارعیحامد132

معاون پژوهش حوزه علمیهمدرس حوزه علمیهسطح 3 حوزه علمیهشکرانی پوروجیهه133

معاونت پژوهش موسسه تربیت حوزويتحصیالت حوزويدین دارایمان134

دبیر فرهنگیدانشجودیپلمعباسیمحدثه135

حوزه حضرت معصومه/ سرمربیسرمربی طرح صالحین و پژوهشگرکارشناسی ارشدقائمی بافقیطیبه136
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برنامه ساز ( کارگردان )کارمندکارشناسیشمس آرا محسن 137

معاونت سیاسى حوزه بسیج دانشکده پرستارى دانشجودیپلمنظیرىسمانه138

تشکل جامعه اسالمی دانشجویاندانشجوکارشناسیانصاريمیثاق139

رییس هیات مدیره خانه پژوهش هاي دینی شفق و عضو بسیج حقوقدانان استانکارمندکارشناسی ارشدحسینیسید روح اهللا140

دبیر تشکیالت انجمن اسالمی امیرکبیردانشجودیپلمتاجیکمحمد مهدي141

مسئول دفتر خواهران انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر دانشجوکارشناسیمهربانمریم142

دبیر جدید نشریه ي حوا(بسیج) و کانون قرآن و عترت زمردانشجودانشجوي کارشناسینکوبینمهدیه143

اداره بسیج جامعه پزشکیپرستارکارشناسی ارشدزارعجمال144

مسول بسیج دانشجویی دانشکده انقالبدانشجوکارشناسیانارکیام البنین145

فرمانده پایگاهخانه دارکاردانینیکونژادسمیه146

انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجوکارشناسیصادقیمهدي147

انجمن اسالمی عضو دفتر تحکیم... واحد فرهنگی دانشجودیپلمتوانانرگس148

انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودیپلمریاحیامیر149

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل و بسیج فعالدانشجودیپلممحبیفائقه150

انجمن تحکیم وحدت دانشجوکارشناسیاتابکیالهام151

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (عضو دفتر تحکیم وحدت)دانشجوکارشناسیسفیدچیانمحمد حسین152

انجمن اسالمی دانشجویان مستقلپزشکدانشجونیکوامید153

انجمن مستقلدانشجوکارشناسیطهماسبیمحمد154

انجمن مستقلدانشجوکارشناسی ارشدبشیريامیر رضا155

انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودانشجو دکتري عمومیمقتدرحانیه156

انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودانشجوي دکتري تخصصیرحیمیعلی رضا157

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه ارومیه0دانشجودیپلمامانی انگنهمحمد علی158

انجمن اسالمی مستقلدانشجودیپلممهدويمریم159

انجمن اسالمی دانشجویاندانشجوکارشناسیتأملیزینب160

انجمن اسالمی تحکیم وحدت - دبیر سیاسیپزشکدانشجوي دکتري حرفه اي پزشکیخودمهرسجاد161

انجمن اسالمی دانشجویان دانشجودیپلماقبال زادهزهرا162

انجمن اسالمی دانشگاه شاهددانشجودیپلمموسوي نارنج بنفاطمه سادات163

انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودیپلمملک حسینیزهرا164

انجمن اسالمی مستقلدانشجوکارشناسیعلیمحمديیاسمن165

انجمن اسالمی دفتر تحکیم وحدتدانشجوکارشناسیدالوري فرداکرم 166

انجمن اسالمی مستقل ، نویسنده دانشجودیپلمشیخانمریم167

انجمن اسالمی دانشگاهدانشجودیپلمهاشمیعاطفه168

انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودانشجوي کارشناسیعسکریانآزاده169

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاهدانشجوکارشناسی ارشدعطائیسعیده170
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انجمن اسالمی دانشجویاندانشجودانشجوي کارشناسیموسوي نژادسیده فاطمه171

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه اراكدانشجودیپلمحیدريمحمد مهدي172

انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودانشجوي کارشناسی ارشدحیدريزینب173

انجمن اسالمی دانشگاه امیرکبیر(عصو تحکیم وحدت)دانشجودانشجوي کارشناسیاخونديمریم174

انجمن اسالمی مستقلدانشجودانشجومیرزامصطفیمریم سادات175

انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجوکارشناسی ارشدخسرويحمزه176

انجمن اسالمیدانشجودیپلماینانلوفرناز177

انجمن اسالمی مستقلدانشجوکارشناسیقنبريکوثر178

انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودانشجوي دکتري تخصصیهاشمیزهرا179

انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجوکارشناسیشهابیفاطمه180

انجمن اسالمیدانشجوکارشناسیخداداديفریبا181

انجمن اسالمی دانشجویان دانشجودیپلمنظري پور طاها182

انجمن اسالمی مستقلدانشجوکارشناسیکیانیسارا183

انجمن اسالمی مستقلدانشجوکارشناسیپورمحمدمهال184

دبیر سیاسی انجمن اسالمی دانشجویاندانشجودکتراي تخصصیمشکانیعلی185

انجمن اسالمی دانشجویاندانشجوکارشناسیمحموديحامد186

انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودیپلمزارعیریحانه187

انجمن اسالمى مستقلدانشجودانشجوذوالقدریاسمین188

انجمن اسالمی مستقلدانشجوکارشناسیبهرامیفاطمه189

انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی امیرکبیردانشجوکارشناسیمیرصانعسید محمدعلی190

انجمن اسالمی مستقلدانشجودانشجوي کارشناسیسعادتمندمطهره191

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل، دبیر پذیرش وآموزشدانشجودیپلمآقاجانیمرضیه192

انجمن اسالمی دانشگاه شاهدخبرنگارکارشناسیدارابیامیر حسین193

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه ارومیهدانشجوکارشناسیجاویديمحمد صادق194

انجمن اسالمی دانشگاه سمناندانشجوکارشناسیغالمیمحمد195

انجمن اسالمی مستقلدانشجودانشجوي کارشناسیداورمنشفاطمه196

انجمن اسالمیدانشجودیپلمشمسیسمانه197

انجمن اسالمی دانشجویان1348دانشجودانشجونصرتفائزه198

انجمن اسالمی مستقل دانشجوکارشناسیغازانحدیثه 199

انجمن اسالمی(دفتر تحکیم وحدت)دانشجودانشجوي کارشناسیحسین لقبنرگس200

انجمن اسالمی امیرکبیردانشجوکارشناسیاسمعیل زادهطاهره201

انجمن اسالمی و تحکیم وحدت دانشگاه دانشجودانشجوي علوم آزمایشگاهیقهرمانیزهره202

انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودیپلمسعادتی فرعرفان203

انجمن اسالمی مستقلدانشجودانشجوي کارشناسیحق شناساسرا204
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انجمن اسالمی مستقلدانشجوکارشناسیدوستیبهناز205

بخش سیاسی بسیجدانشجوکارشناسیمسافرنصرت آباديکوثر206

بسیج دانشگاهدانشجوکارشناسیقربانیانمهدي207

بسیج دانشجودیپلمشاکري صفت مریم208

بسیج دانشجویی و فعال فضاي مجازيدانشجوکارشناسی ارشدترك پورامیر حسین209

بسیج دانشجویی سیاسیدانشجوکارشناسیعسگريهاجر210

بسیجدانشجودیپلمکارگرزهرا211

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیکرماجانی امیر212

بسیج دانشجویی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتیدانشجودانشجوي کارشناسیترحمیمحمد امین213

بسیج دانشجوییدکتر داروسازدکتراي داروسازيلک محدثه214

بسیج جامعه پزشکی فارسکارمند علوم پزشکیکارشناس ارشد علوم ازمایشگاهیرضاییفریدون215

بسیج، مربی نقاشی مسجدمسول اجرایی تعلیم و تربیت سپاه و دانشجودیپلممحمدعلیزادهفاطمه216

بسیح اساتید فارساستاد بخش علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمیدکتراي تخصصیزارع غالمحسین217

بسیج اساتیدعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی (بازنشسته)فوق لیسانس عضو هییت علمی دانشگاه عباسیعلی218

بسیجاستاد حوزهسطح 3 حوزه علمیهسیاريراضیه219

بازرسی حوزه بسیج ،حوزه 312 ام البنین و انسیه الحوراحوزويحوزوي،درحال تحصیل وهمچنین کارشناسی علوم تربیتیناطقی ریحانه220

بسیج و رسانهخبرنگاردانشجوي کارشناسیرضاییسوزان221

بسیج فرهنگیان و ناظرین شوراي نگهبان و کانون خیرین ازدواج مربی پرورشی کارشناسی ارشددهقان پورزینت222

بسیج دانشجویی، نهاد رهبري و کانون مهدویتدانشجوکارشناسی ارشدتوکلیطاهره223

بسیج دانشجویی انجمن اسالمی و نهاد رهبري دانشجویی وکانون ادبی دانشگاهدانشجوکارشناسیرحمانیحوریه224

بسیج دانشجویی. فرمانده پایگاه خواهراندانشجودانشجوي کارشناسیمسیح گلزینب225

بسیج دانشجویی، مسول دفتر دانشکده علوم انسانی و مسول جهاد سازندگی بسیج رازيدانشجوکارشناسی ارشدحیدريحدیث226

بسیجی سپاه حضرت رسول(ص) و مجتمع فرهنگی شهداي ساداتمدیر مرکز حقوقیکارشناس ارشد حقوقشریف زاده جعفريمحمد علی227

بسیج اساتید و هیأتعضو هیات علمی دانشگاهدکتريصحرائیانراضی228

بسیجمدیر دفترنظام مهندسی کشاورزي کارشناسیسجودينسیبه229

بازرسی بسیج و نشریه انجمن علمیدانشجودیپلمتقويمهدیه230

سیاسی انجمن اسالمیدانشجودیپلمایزديفاطمه231

عضو انجمن اسالمی دانشجویان1348دانشجودانشجوي کارشناسینیک پورالهه232

مسول علمی حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه ازاددانشجوکارشناسیهوتیعبدالرزاق 233

مسئول واحد آموزش بسیج دانشگاه، مسئول واحد قرآن و عترت بسیج دانشگاه، دبیر کانون قرآن، عترت و نماز دانشگاهدانشجودانشجوي کارشناسیبیاتفاطمه234

تدریس در حوزهاستاد حوزهکارشناسی ارشدسلیمیزینب 235

دبیرتبلیغات انجمن اسالمی دانشجویاندانشجودانشجوي کارشناسیباهمتلیال236

عضو شوراي مرکزي انجمن اسالمیدانشجوکارشناسیحاجی مراديفاطمه زهرا237

شوراي مرکزي انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودانشجوي کارشناسیمقدم منشزهرا238
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دبیر اسبق و عضو فعال فعلی کانون قرآن و عترت (ع)دانشجودیپلمرشیديفرناز 239

مسول فرهنگی پایگاه استاد حوزهکارشناسی ارشدحاجی پورمریم240

دانشگاهعضو هیات علمی دانشگاهدکتراي تخصصیپاك سرشتمحمد241

عضو انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودیپلماسماعیلیامیر حسین242

مسئول واحد خواهران و دبیر علمی اموزشی انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه عالمه طباطباییدانشجودانشجوي کارشناسیمحموديفاطمه243

فعال دانشجویی انجمن اسالمی دانشجویاندانشجودانشجوي کارشناسیذبیحیسیما244

دبیر کل انجمن اسالمی دانشجویاندانشجوکارشناسیرجبیحسین245

عضو اصلی انجمن اسالمی دانشجویاندانشجودیپلمآورکانیزینب246

فعالین اعتقادي در انجمن اسالمی مستقلدانشجودیپلمنقويفاطمه247

فعالیت دینی در اروپارئیس دپارتمان اسالم شناسی در مرکز مطالعات بین المللی دیموره دال ساپینتزاي ایتالیادکتراي روابط بین الملل و تدریس خارج فقه استراتژیکامامی میبديابوالفضل248

با امت واحده همکاري دارممدرس حوزه علمیهسطح 1 حوزه علمیه و لیسانس علوم قرآنیسیبویهجمیله249

پژوهش وتبلیغمدرس حوزه و دانشگاهدکتراي فلسفهاقدممریم250

مدیرمدیر حوزه علمیهکارشناسی ارشدرستم پورزینب251

عضوفعال بسیج حوزه علمیهمدرس حوزه علمیهسطح 2محمودآباديفاطمه252

تبلیغی سخنرانی و تدریسمدرس حوزه علمیهدکتراي تخصصیاحنديالهه253

عضو هیات علمی دانشگاهدکتراي تخصصیپوالديشهناز254

تبلیغ وامامت جماعتمدرس حوزه علمیهدرس خارج حوزهحسن زادهسید مصطفی255

شوراي حوزه بسیج از ناحیه شهیدمفتح (امورصالحین و قرآن و عترت)وکیل دادگستريدانشجوي دکتري تخصصیچمانینقی256

ستادامربمعروف ونهی ازمنکرتهرانمدرس دانشگاهدانشجوي دکتري تخصصیهاشمی یگانهحسن257

تبلیغ وسخنرانیمدرس دانشگاهسطح 3 حوزه علمیهروستاطاهره258

مبلغ حوزهاستاد حوزهسطح 3 حوزه علمیهفروتنبی بی زینب259

فعالیت فرهنگی، علمیمدرس دانشگاهدکتراي تخصصیکرمیلیال260

مساجداستاد حوزهسطح 3 حوزهانتشاريمعصومه261

تبلیغاستاد حوزهسطح 3 حوزه علمیهموسويزهره سادات 262

کارمندکارشناسی ارشدحسینیسید محمدرضا263

مدرس دانشگاهدکتراي تخصصیفرجینجمه264

کارمنددانشجوي دکتري تخصصیقائدشرفمحمد حسین265

عضو هیات علمی دانشگاهدکتراي تخصصیحق خواهمنیر266

عضو هیات علمی دانشگاهدانشجوي دکتري تخصصیافسريعلی267

استاد حوزهسطح 3 حوزه علمیهخدایار فاطمه 268

مدیر واحد هنري دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی کارشناسی ارشدخسروبیگی رسول269

استاد حوزهسطح 3 حوزه و کارشناسی ارشد هوافضاجلیلیمجید270

عضو هیات علمی دانشگاهدکتراي تخصصیفتحىجواد271

مدرس حوزه علمیهسطح 3 حوزه علمیهکاظمیفاطمه 272
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معلم مدرسه و حوزه علمیهلیسانس_ محصل درس خارجضیایی نیاسید محمدصادق273

حقوقداندکتراي تخصصیصفایی کجاباديجواد274

استاد حوزه و معلم آموزش و پرورشسطح 3 حوزه علمیهجاودان فرنرگس275

مدرس حوزه علمیهسطح 2 حوزه علمیهایامحسام الدین276

مدرس حوزه و دانشگاهتحصیالت حوزويمعینیوحید277

مدرس حوزه و دانشگاهکارشناسی ارشدروستامعصومه278

عضو هیات علمی دانشگاهکارشناسی ارشددهقانیعلی رضا279

عضو هیات علمی دانشگاهدکتراي تخصصیپیروزوندسهیال280

مدرس حوزه و دانشگاهدانشجوي دکتري تخصصیامیديزهرا281

مدرس حوزه علمیهسطح 3 حوزهزاچکارفاطمه282

عضو هیات علمی دانشگاهدکتراي تخصصیجاجرمی زادهمحسن283

مدرس حوزه علمیهکارشناسی ارشدباغبانزهرا284

مدرسفوق لیسانس و خارج حوزهبهرام پوروحید285

عضو هیات علمی دانشگاهدکتراي تخصصیبنیادي نایینیاحمد286

عضو هیات علمی دانشگاهکارشناسی ارشدحیدري نسب حمید رضا 287

عضو هیات علمی دانشگاهدکتراي تخصصیفالحیاحمدحسین288

مدرس حوزه علمیهسطح 3 حوزه علمیهسامانیابراهیم289

مدرس حوزه و دانشگاهسطح 3 حوزه علمیهفتحیمحمد علی290

عضو هیات علمی دانشگاهکارشناسی ارشدفایزمعصومه291

عضو هیات علمی دانشگاهدکتراي تخصصیارجمندفرسعید292

استادیار دانشکده پرستاري مشهددکتراي تخصصیصالحیان مریم293

استاد دانشگاه و حوزهدکتراي تخصصیاسديحسن294

بسیج اساتیدهیت علمی دانشگاه شیرازدکتري تخصصی خلیلیمرضیه 295

بسیج جامعه پزشکیکارمندلیسانسحسین خانیرحیمه296

تدریسروحانیدرس خارجغالمیمحمد علی297

پژوهشگردکتريابوالحسنیزهرا298

پژوهشگرکارشناسی ارشدصیفوريمریم299

پژوهشگر فوق لیسانس رسانه محصصیاننسرین300

پژوهشگردانشجوي دکتريپرهیزکاريحمید رضا 301

مدرس حوزهدرس خارج فقه،ارشد مذاهب فقهیجهانیریحانه302

موسسه راه حقطلبهکارشناسیملونديسمانه303

مبلغ دینیسطح 2 حوزه علمیهدهقان دهنوي طاهره304

امور اجرایی هیئاتطلبهکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، طلبه در س خارجانجوي امیريسید علی305

طلبهسطح دو حوزه و کارشناسی حسابدارياخرويآمنه306
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امام جماعتطلبهدیپلمدیلمی نژاد حکیم307

طلبهسطح 2 حوزه علمیهنظريفرزانه308

تاسه ماه پیش درشهرستان فعالیت مسجدداشتم، االن مجددا مراجعت کردم به قمطلبهدرس خارجعالمیانعبدالرضا309

مبلغ دینیطلبهجواهرعزت310

طلبهکارشناسی ارشدتقی پورمحمد 311

مبلغ دینیسطح 3 حوزه علمیهروستاپیشهمحسن312

طلبهسطح 2رزمی نیاعلی اصغر313

اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانش آموزانطلبهتحصیالت حوزويعبديسیاوش314

طلبهطلبهشریفی زادهصدیقه315

فرهنگینویسندهدانشجوي کارشناسیدیبازهرا316

مسجد امام سجاد علیه السالممشاور مذهبی دبیرستان علوم و معارف اسالمیسطح 2 حوزه علمیهغالمی سعادت آباديسعید317

تا جاییکه بتونم شبهه هاي اینستاگرام رو پاسخ میدم، زیر نظر گروهی فعال نیستمطلبهکارشناسی فیزیک/هم اکنون طلبهرحمی جعفريریحانه318

فرمانده پایگاهمبلغ دینیسطح2دهقان عاطفه319

طلبهکارشناسیمیربقاییفاطمه سادات320

دانشگاههامبلغ دینیکارشناسی ارشدکاظمیزهرا321

مبلغ دینیکارشناسیاشقرينوراهللا322

طلبهسطح 2محمدخانیمحمد323

طلبهسطح 3 حوزهحسینی معصومه سادات 324

طلبهدیپلمجمشیديزهرا325

امام جماعتطلبهسطح 3 حوزهجوکار حمید رضا 326

طلبهطلبه درس خارج حوزه علمیه مشکات، کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیرعصاییسید محمدرضا327

طلبهدیپلمآذر سافاطمه328

دبیر جبهه فرهنگی شهرستان شاهرود، رابط استانی جشنواره عمار، دبیر مجمع فرهنگی گفتمان انقالب اسالمی طلبهسطح 2 حوزه علمیه مهندس مکانیکواحديمصطفی329

فعالیت فرهنگیطلبهکارشناسی مهندسی صنایع و طلبه درس خارج فقهقدیريعرفان330

کانون فرهنگی مسجدالرسول ... بسیج طالبطلبهسطح 2 حوزه علمیههادیپورحافظ331

طرح صالحین و هیئت روستاي روح اباد زرند کرمانطلبهتحصیالت حوزويپورمحمديعلی332

طلبهکارشناسی ارشدطاهريسید محمد 333

طلبهکارشناسی ارشد مدیریت- سطح سه حوزهامیدوارمحسن334

طلبهکارشناسی ارشداجوديحجت اله335

طلبهکارشناسیحاجی پورمحمد مهدي336

طلبهطلبه درس خارج و لیسانس عمران مفیدي نایینی محمد علی 337

بسیج طلبهمشغول به تحصیل سطح3 حوزهخوشروییزینب338

طلبهسطح 2 حوزه علمیه - کارشناسی مهندسی مکانیکحاجی پوریاسر339

تحلیلگر اقتصاديکارشناسیغیاثیمحمد340



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

طلبهکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی. سطح سه حوزهدشت بزرگیمحمد حسین341

طلبهکارشناسی فناوري اطالعات از دانشگاه شریف طلبه پایه دوحبیبیمحمد مهدي342

سردبیر نشریه طلبه و مهندس کامپیوتر کارشناسیارجمندراضیه 343

رسانه بسیج فرهنگیطلبهتحصیالت حوزويولی زادهفیروزه344

طلبهطلبهکریمی خالدآباديمعصومه345

نماینده مسجد بوعلی سعادت آبادمدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان و بازنشسته فرهنگیکارشناسی ارشدترکمانیاعظم 346

بسیج دانشجویی و فعال در موسسه جهاديطلبهکارشناسیشناورعلی رضا347

طلبهطلبه سطح2دهقان مفردزینب348

خبرنگار و عکاسکاردانی روابط عمومی و رسانهسعیديزینب349

طلبهدیپلمصداقت پورعلی350

طلبه و معلمسطح 3 حوزه علمیهکربالیی جعفرمحمد351

طلبهکارشناسی ارشد مدیریت-سطح 2 حوزهعرب مازار یزديمجتبی352

طلبهسطح 2 حوزه علمیهنظافتمریم353

طلبهکارشناسیامامیمحمد رضا354

طلبهکارشناسیرائیجیمسعود355

طلبهکارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطالعات، طلبهسراجعلی356

طلبهسطح 3 حوزه علمیهنوبختمحسن357

مربی صالحین بسیج طالبطلبهکارشناسی علوم سیاسی و طلبه صدیقیمرضیه358

طلبهکارشناسیعموريمدینه359

طلبهکارشناسیسخاییمحمد رضا360

تربیتی و فرهنگیطلبهلیسانس و سطوح حوزهشمیرانیحامد361

طلبهکاردانیدرویشوندمحمد رضا362

طلبهتحصیالت حوزوينجاريمحمد363

طلبهسطح 3 حوزه علمیهشبانیمحمد رضا364

طلبهکارشناس مهندسی صنایع امیرکبیر_ طلبه حوزه علمیه مشکاترضازادهمحسن365

طلبهتحصیالت حوزويخراسانیندا366

تبلیغات در مدارسطلبهتحصیالت حوزويسربیسلیمه367

اجتماعی و فرهنگی بسیجطلبهکارشناسی ارشدعلیزادهرقیه368

طلبهسطح 2 حوزه علمیهمحمديزینب369

طلبهدیپلماسديسمیه370

فرمانده پایگاه مسجدامام حسن مجتبی(ع) و...طلبهطلبهبازيزهرا371

طلبهکارشناسی ارشدرزاقیفاطمه372

طلبهکارشناسیسلیمیانمحمد هادي373

طلبهکارشناسیحسینیسیده فاطمه374



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

کادرمعاون مرکز جامع خانواده استان البرزکارشناسیفتاحی حسن آبادفاطمه375

کار با کودكطلبهکارشناسیمیرزاآقاییمهشید376

طلبهکارشناسیکیامراديمصطفی377

طلبهکارشناسی ارشدمومنیمحمد رضا378

طلبهکارشناسیحسینیسیده معصومه379

طلبهدرس خارجسمیعامحمد380

روحانیدیپلمقربانیمجتبی381

طلبهدیپلممالکیعلی رضا382

طلبهسطح 2 حوزه علمیهتقواییزینب 383

طلبهکارشناسیدهقانفائزه384

طلبهلیسانس و سطح دو حوزهسالمتمهدي385

طلبهکارشناسیرضازادگانفهیمه386

طلبهسطح 3 حوزه علمیهکرمی آزادایمان387

مبلغ دینیسطح 2 حوزه علمیهجمشیدیانمریم388

تبلیغ طلبهسطح دوم حوزه / کاردانی مهندسی شیمیولويوحید 389

مسئول امور زنان و خانوادهطلبهمحصلمرادي مقدمنعیمه390

طلبهکارشناسیرستگارپناهامیر حسین391

طلبهتحصیالت حوزويرحیمیمحمد جواد392

طلبهفوق دیپلم طاهريسید محمد393

مبلغ دینیسطح 2 حوزه علمیهافشارزینب394

 مبلغ دینیسطح 3 حوزهاسالمیحبیبه395

طلبهارشد صنایع / پایه6 حوزهغالمحسین گیلکیمحمد396

روزنامه نگارکارشناسیخوشناموندمحمد جواد397

مبلغ دینیسطح 2 حوزه علمیهنادريمریم398

طلبهسطح 3 حوزهعلی عمرانیدنیا399

فعالیت مجازي و پژوهشطلبه و دانشجودیپلمجعفريمهذبه400

قبال بسیج دانشجویی، فعال همکاري با دفتر امام جمعه و بسیج محالتطلبهکارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ودرحال تحصیل در حوزهشیرزادفهیمه401

نویسنده کودك و نوجوانکارشناسیمقدريزهرا402

طلبهسطح 2 حوزه علمیهجمالیزهرا403

مسجدحضرت ابوالفضل طلبهتحصیالت حوزويخدابخشیانسعیده404

طلبهکارشناسیپشتیانفاطمه 405

طلبهسطح 2 حوزه علمیهدهقان پیرفاطمه406

مربی صالحین، مربی قرآن و مبلغهمبلغ دینیتحصیالت حوزويجمشیديفاطمه407

طلبهکارشناسیپناهندهراضیه408



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

طلبهسطح 2 حوزه علمیهمراديامیرعلی409

طلبهطلبه درس خارج محبوبی مرادمحمد410

طلبهطلبهافشینمهرانه411

بسیجینویسندهدیپلمفیروزآباديزهرا412

گردانطلبهکارشناسیتقیانفهیمه413

طلبهکارشناسی ارشدآبسوارانرحیمه414

بسیج کرمانطلبهکارشناسی ارشدعسکرپور مقدسه 415

هیئات منتظران ظهور و هئیت خانگی جوانان حیدريطلبهلیسانس و پایه دو حوزههدایت الهیآسیه416

طلبهکارشناسیکرمیانسیه417

بسیج رسانه روزنامه نگارکارشناسیبوستانیراضیه418

مبلغ دینیسطح 2 حوزه علمیهمومنیمعصومه419

طلبهکارشناسیمراديفهیمه420

بسیج خواهرانمبلغ دینیکارشناسیحسین پورآمنه421

طلبهسطح 2 حوزه علمیهنورزادزهره422

بسیج پایگاه مقاومت و گردان ورزمطلبهدیپلممجردفردسمیه423

طلبهمقدماتی حوزهغفاريمسلم424

طلبهکارشناسی حسابداري و سطح 3 حوزهحیدريفاطمه425

فرهنگی قرآنیطلبهسطح 2 حوزه علمیهکارگرفریبا426

طلبهطلبه درس خارج و کارشناسی برق محمودخانیحمید رضا 427

طلبهتحصیالت حوزويقائینیعلی رضا428

طلبهسیکل پایه سوم حوزهاسالمیفاطمه429

طلبهتحصیالت حوزويصادقیطاهره430

مبلغ دینیتحصیالت حوزويباباییحسن431

طلبهکارشناسیعزیزيحمید432

طلبهکارشناسیمصلحیمحمد جعفر433

طلبهحوزوي سطح4اعلمی نسبعلی434

بسیج شهريپژوهشگرکارشناسی ارشدتقی زادهفاطمه435

طلبهسطح 3 حوزه ـ کارشناسی ارشد هوافضانوري ابوذريحسین436

طلبهکارشناسی ارشدنوراعزیز اهللا437

مبلغ دینیسطح 2 حوزه علمیهآستانه جورابیسمانه438

کانون مسجد شهر و اردوهاي جهاديطلبهسطح 3 حوزهساداتشبنم439

طلبهطلبه درس خارجانصاریپور محمد هادي440

مبلغ دینیکارشناسیخیرخواهوجیهه 441

طلبهدیپلمحسینیفاطمه442



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

طلبهکاردانیتقی زادهزهرا443

طلبهسطح 2 حوزه علمیهنکونامداود444

طلبهسطح 2اکبريزینب445

کودکان و نوجوانانپژوهشگرکارشناسی ارشدعابديمرضیه446

طلبهکارشناسیخادممحبوبه447

طلبهسطح 2 حوزه علمیهنقويزهره448

درمساجد کانون بسیج مداحان قسمت فرهنگی و حوزهطلبهسطح 2 حوزه علمیهکریمیناهید449

بسیجی فعالطلبهتحصیالت حوزويصالحیمرضیه450

طلبهکارشناسیمعصومی پروین451

طلبهکارشناسیسباعیفاطمه452

طلبهکارشناسی ارشدشیبانینجمه453

پژوهشگر اقتصاديکارشناسی ارشدادیبیراضیه454

طلبهکارشناسیخلیلیمحمد455

پژوهشگر و آزادکارشناسی ارشدساعیعلی456

مربی صالحینطلبهکارشناسی الهیات و طلبه سطح 2کریم زادهمعصومه457

طلبهسطح 1 حوزه علمیهحیدريزینب458

طلبهخارج فقه و اصولسلمانیاحمد 459

بسیج، حلقه صالح، موسسه فرهنگی تربیتی یاران سبز موعود و طرح شهید بهنام محمديطلبهسطح 2 حوزه علمیهمحسنیفاطمه460

مبلغ و مشاور مذهبیمشاور مذهبیکارشناسیشهبازيبهناز461

مبلغمبلغ دینیکارشناسیشهبازيمهناز462

طلبهکاردانی حوزه و همچنین دانشگاهجعفرياسماعیل463

طلبهکارشناسیکریمیفاطمه464

طلبهکاردان بهداشت محیط و هم اکنون طلبهنجفیانمعصومه465

طلبهسطح دوحاجیلوسهیال466

طلبهکارشناسی ارشدحسنیجمال الدین467

مسئول دبیرخانه در حوزه 514 حضرت زینب(س)طلبهسطح 3 حوزه علمیهطلوع نژادفاطمه468

طلبهتحصیالت حوزويپیرگزيجواد469

طلبهلیسانس برق؛ طلبه درس خارجاخوتوحید470

طلبهسطح 2 حوزه علمیهمجاوريزهرا471

مربی حلقه صالحین مسجد الزهراطلبهسطح 2 حوزه علمیهاسماعیلیسمیه 472

حوزه بسیجاستاد دانشگاهکارشناسی ارشدجاللیمهدي473

خدمت در بسیج و مراکز قرآنیمبلغ دینیکارشناسی ارشدفرجی پورفاطمه474

طلبهطلبهمعینی ممتاز هانیه475

طلبهسطح 2 حوزه علمیهعسکري عمار476



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

طلبهطلبه سطح دوحسنیانسید جالل477

طلبهسطح 3 حوزه علمیهنظريمحمد478

طلبهدیپلم بعدش سطح 2حوزهعوض زادهمریم479

طلبهسطح 2 حوزه علمیهخسروپناهفاطمه480

تدریس در دانشگاهدانشجوي دکتري فلسفه تطبیقییوسف زادهسیده راضیه481

بسیج ورسانهطلبهدیپلمطاهري مطلقفاطمه482

طلبهسطح 2 حوزه علمیهفاتحمعصومه483

حلقه صالحین پایگاه آیتمبلغ دینیسطح 2 حوزه علمیهمیرشجاعمحدثه سادات484

محققکارشناسی ارشدپالیکحمزه485

طلبهکارشناسی ارشدارامیدهمصطفی486

طلبهطلبه سطح سهحیدريفریبا487

بسیج مسجد و طالب، کارگروه سیاسی حوزه علمیهطلبهدیپلمولی اللهیسوگل488

بسیج، مسجد و کانونروحانیتحصیالت حوزويعباسیاسماعیل489

فضاي مجازيطلبهسطح 2 حوزه علمیهفرمانیبهنام490

طلبهطلبه سطح دونوروزيزهره491

طرح مدرسه درمسجدطلبهتحصیالت حوزوياسماعیلیعلی رضا492

طلبهسطح 2 حوزه علمیهالیاسیانعباسعلی493

در موسسه مصاف اردبیل براي ھمکاري عضو ھستمطلبهکارشناسیاسمعیلی زهرا494

تبلیغ و مساجدمبلغ دینیسطح 2 حوزه علمیهشجاعیمحبوبه495

پژوهشگرکارشناسی ارشدمهربانزهرا496

طلبهکارشناسیسیدرضاییصدیقه سادات497

مسئول نیروي انسانی حوزه علمیهطلبهسطح 2 حوزه علمیهحیدريزینب498

بسیج طالبطلبهکارشناسیشریفیانزهره499

تدریس ترجمه قرآن، مهدویت و اندیشهمبلغ دینیکارشناسیچمن خواهمخدره500

طلبهسطح 2 حوزه علمیهصداقتالهام501

طلبهسوم دبیرستانابونصريمحمد ظاهر502

کانون مساجدطلبهفوق دیپلم زارعیاحمد503

حوزهمبلغ دینیسطح 3 حوزه علمیهبابااحمديمریم504

جلسات حلقه صالحین فاطمیه محلطلبهسطح 3 حوزه علمیهغالمیفرزانه505

طلبهطلبه سطح 2شهابیصالحه506

طلبهسطح 3 حوزهکریمیمحمد صالح507

مبلغ مدرسه طلبهدیپلمتقی زادهفرزانه508

پژوهشگر و نویسنده سطح 2 حوزه علمیهاسکندريآزاده509

طلبه و راننده سرویس مدرسهفوق دیپلم و حوزويخرقانیمنیر سادات510



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

پژوهشگرکارشناسی ارشدنجفیوحیده511

طلبهدیپلمموسويزینب سادات512

تبلیغطلبه مبلغسطح 3 حوزه علمیهحسینیسیده زهرا513

در مدارس مبلغ دینیکارشناسیکیایی عظیمه 514

بسیجروزنامه نگار و طلبهکاردانیجعفريمحمد515

طلبهدرس خارجشیرعلیغالمرضا516

طلبهکارشناسیلطفیمحسن517

طلبهتحصیالت حوزويمرادياسماء518

مبلغ دینیکارشناسیرنجبرسعید519

پژوهشگرکارشناسی ارشدیکه زارع صغري 520

طلبهکارشناسیهمتی فرمرتضی521

هیئات قاسم بن الحسنطلبهطلبه پایه دومعباسی دیزیچهمیثم522

بسیج فرهنگیطلبهکارشناسیمجیدي فیروز ام البنین 523

طلبهطلبهاکبرلوفاطمه524

طلبهسطح 2 حوزه علمیهاقاییمهدي525

پژوهشگرکارشناسی ارشدحاجیلوحسین526

کالس تفسیرطلبهکارشناسی,سطح 2حوزهابراهیمیفاطمه527

تبلیغمبلغ دینیدیپلم و معارف حوزهملونديعصمت 528

طلبهطلبهصباغفریبا529

مساجد، ادارات، مدارس و مربی صالحینطلبهتحصیالت حوزويداوديمجتبی530

طلبهتحصیالت حوزويمراديمعصومه531

طلبهدیپلمعبدالمومن طوسی مریم532

سر مربی بسیج و مدیریت خانه قرآنطلبهسطح 2 حوزه علمیهمنصوريفاطمه زهرا533

طلبهدیپلممصطفی زاده سمانه534

پژوهشگرکارشناسی ارشدکرمی نیامحمد امین535

طلبهکارشناسیاردستانیزهرا536

کارهاي فرهنگی و پژوهشی مطالعاتیمعاون فرهنگی موسسه قرانی ریاحینکارشناسی ارشدقاسمیانالهام 537

طلبهکارشناسی ارشدقربانیموسی538

بسیج و رسانهطلبهطلبه سطح 2چهاردولیزینب539

طلبهکارشناسیگودرزينسیم540

مبلغ طلبهکارشناسی حقوق و طلبه سطح 2آیتیفاطمه541

بسیجطلبهتحصیالت حوزويساالرمرادياعظم542

استاد دانشگاهکارشناسی ارشدحسینی یمینسید کمال543

فعالیت فرهنگی حوزه طلبهتحصیالت حوزويمقبولیسارا544



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

طلبهکارشناسیاله یارياکرم545

امام جماعتطلبهکارشناسیزهابمحمد546

طلبهکارشناسیدهقانناهید547

فعالیت فرهنگی و روشنگري در بسیج و مسجد محله نویسنده و فعال اجتماعیکارشناسیخبازيام کلثوم548

مسجدطلبهدیپلمکارگرآیسکروح اله549

طلبهسطح 3 حوزه علمیهاصفهانی محدثه550

طلبه و دانشجوکارشناسی ارشد - سطح 3 حوزهافشینسجاد551

فرهنگیطلبهفوق دیپلم واعظیزهرا552

بسیج طالب حوزه و تحقیقاتطلبهدیپلمکوثرينفیسه553

طلبهسطح 3 حوزه علمیهبیات مختاريمنیره554

فرهنگیطلبهسطح 2تراهندهزینب555

سیاسیطلبهدیپلمپورپیر علیمریم556

طلبهطلبه ي سطح دوذاکريثنا557

طلبهتحصیالت حوزويمیرزادهعلی رضا558

طلبهکارشناسیاسماعیلیمحمد559

طلبهدیپلماسدزادهزهرا560

طلبهسطح 2 حوزه علمیهحسنیزهرا561

طلبهسطح 3 حوزهساکیالهام562

طلبهسطح 3 حوزه علمیهعلیزادهزهرا563

طلبهکارشناسی ارشدمرادي وحید564

احکام و قرآن و عقائدطلبهسطح 3 حوزه علمیهنواسريمحمد565

بسیجطلبهطلبهسعديزهرا566

هیئات دارماستاد دانشگاهکارشناسی ارشدسمیع زادهمرضیه567

مساجد سیار و فعالیتهاي مستبصرانه ي سیاسیطلبهخارج فقه و اصولدستگرديمحمد علی568

همکاري در فعالیت هاي فرهنگی حوزهطلبهتحصیالت حوزويمشفق خوشکاروندانیمحبوبه569

طلبهکارشناسی ارشدبیديحسین570

پژوهشگرکارشناسی ارشدفهیمیفاطمه571

طلبهخارج فقهشاهجعفريغالمرضا572

مبلغه دینیمبلغ دینیسطح 3 حوزه علمیهپاکدامن نایینیراضیه 573

طلبهکارشناسیهماییمیثم 574

پژوهشگرکارشناسی ارشدصیادمحسن575

طلبهکارشناسیمیرزایی فردالهام576

تربیتیطلبهکارشناسیقرقچیامیر577

مسئول فرهنگی مسجدطلبهطلبهصادقپورپوریا578



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

مسؤول بسیج مدرسه مهدي موعود(عج)طلبهکارشناسی ارشدفروتنسید مهدي579

طلبهتحصیالت حوزويگرگريمهدي580

دوره بینش مطهرطلبهسطح 2 حوزه علمیهربانیمرضیه581

طلبهتحصیالت حوزويعلی پوريعادل582

طلبهکارشناسی ارشدیونسیوحید583

مدرسه در مسجدطلبهتحصیالت حوزوينعمتیاحمد584

طلبهدیپلمهمتیانمهدي585

طلبهدیپلمموسوي فرسید مهدي586

طلبهخارج فقهجانثارسید 587

محقق و نویسندهفوق دیپلم زاهدي ندا588

در بسیج، مسجد وکانون فرهنگی طلبهدیپلمباقريحسن589

تحلیلگر رسانه ايکارشناسیحسینیفاطمه590

ناحیه شهید چراغیطلبهسطح 2 حوزه علمیهشایقحسام591

طلبهپایه 4 حوزه علمیهسلیمیمهدي592

طلبهکارشناسی ارشدسیفی پورداود593

طلبهتحصیالت حوزوياحمديمهدیه594

طلبهطلبه سطح دوپاکدلسیده مرضیه595

طلبهسطح1بیرانوندحانیه596

طلبهکارشناسی ارشدصادقیاناصغر597

طلبهسطح 2 حوزه علمیهعلی نژاد خادرمیترا598

طلبهسطح1بیرانوندمریم599

مدرس و مبلغ مهدوي مبلغ مهدويکارشناسیخلخالیناهید600

پاسخ به شبهات در فضاي مجازيطلبهسطح 2 حوزه علمیهزواريز601

طلبهسطح 1 حوزه علمیهاصفهانیمیالد602

استاد دانشگاهکارشناسی ارشدتوکلیان زهرا603

طلبهکارشناسی حقوق وطلبه سال اخرقاسمیاعظم604

طلبهسطح دو کارشناسی حسن خواهحسین 605

مبلغ دینیکاردانیحق پرستمهین606

طلبهسطح 2 حوزه علمیهدامکیعلی607

موسسه قرآنی خادمین ساقی کوثر مدرس قرآنکارشناسی فروشندهفرحناز608

طلبهتحصیالت حوزويعظیمیمرتضی609

طلبهسطح 2 حوزه علمیهقلعه خانی نژادصالحه610

طلبهسطح 1عباسیمحمد611

متربیطلبهسطح 3 حوزه علمیهحسینی منشسید مهدي612



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بسیج حوزه و کانون فرهنگی مسجدمبلغ دینیسطح3 جامعه الزهراءداودآباديصغري613

عقیدتیطلبهکارشناسی ارشدخورشاهیانعلی614

طلبه و کارمندکارشناسیگل احمديحسین615

طلبهفوق دیپلم رضائیداود616

حوزه طلبهطلبه سطح 2حمیديلیال617

طلبهکارشناسیاحمديحسین618

طلبهکارشناسیشناورزهرا619

فعالیت فرهنگی در جامعه الزهراطلبهدیپلمدیباج فروشانیمهدیه سادات620

طلبهطلبهپاكریحانه 621

طلبهسطح 2 حوزه علمیهناصريرضا622

بسیجطلبهکارشناسیهاشم زادهزینب623

بسیجی فعالطلبهتحصیالت حوزوينیکی یارنسرین624

فعالیت قرآنی در موسسات و تبلیغی در پایگاه بسیج و مدارس مبلغ دینیکارشناسیاحمديمریم625

طلبه و مدرس حوزهدرس خارجباالوندمسلم626

مبلغ و سخنرانطلبهسطح 3 حوزه علمیهداداشیمقداد627

طلبه و دانشجوارشد وخارجحسینیمجتبی628

طلبهکارشناسیرضاییمحمد629

طلبهطلبه قادري سمیرا630

بسیجطلبهکارشناسیخاتمیاعظم631

طلبهتحصیالت حوزويموسويفاطمه سادات632

بسیجپژوهشگرکارشناسی ارشدشعبانی کوچصفهانیآیه 633

بسیجطلبهطلبه سطح دوفردکتله کمرسکینه634

طلبهکارشناسی ارشدعلویانعلی635

طلبهطلبه سطح دوشاه ولیفاطمه636

مبلغ دینیسطح 2 حوزه علمیهشاه جوانمهین637

سازمان فضایی مجازي سراجپژوهشگر و طراح گرافیککارشناسییارياحمد638

طلبهسطح 3 حوزهعباسیزهرا639

طلبهطلبهورکشمحمد جواد640

فعالیت فرهنگی داخل حوزهطلبهدیپلماربچینفاطمه641

طلبهطلبهمحمدي رمینصیبه642

طرح صالحین در مسجدطلبهدیپلم مشغول به تحصیل در حوزه حسن زاده زهرا643

رسانهروحانیسطح 2 حوزه علمیهاصغريحسین644

طلبهتحصیالت حوزويرضاییفاطمه645

طلبهطلبهمشیرزهرا646
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مشاورحقوقیفوق لیسانس حقوقرضایینرگس647

طلبهسطح دوویالیییاسمن648

فعالیت در پایگاه بسیج، سرگره حلقه هاي صالحین، تدریس کالس هاي قرآن، برگزار کردن خانه هاي آسمانی و فعالیت در حوزه به عنوان عضو فعالطلبهدیپلم _ سطح 2 حوزه ترم 3عباس نژادزهره649

طلبهارشد علوم قرآن و حدیث - طلبه سطح 3 بیجارچیانزهره650

مدرس و طلبهسطح 3 حوزه علمیهبوالحسنیفاطمه651

عضو بسیج حوزه علمیهطلبهطلبه درحال تحصیل سطح 2هدایتی نسبسیده فاطمه652

استاد دانشگاهکارشناسی ارشدکاظمیسعید653

مبلغ دینیسطح 2 حوزه علمیهعبديرضا654

بسیج فرهنگی و از مسولین کانون مساجد طلبهتحصیالت حوزويحبیبیمریم655

طلبهکارشناسیمعتمديمینو656

مبلغ دینیکارشناسی ارشدهوشیارجلوداررقیه657

مربی و عضو اصلی دارالقرآنطلبهکارشناسیخلجیزهره658

تعلیم و تربیت حوزه مقاومت شهري، رابط نمایندگی ولی فقیه گردان بیت المقدسطلبهسطح 2 حوزه علمیهآذربخشعلی رضا659

پژوهشگردکتراي تخصصیامیرخانیعلی660

فعالطلبهکارشناسیروشیمریم661

طلبهسطح 2 حوزه علمیهرمضانیمرتضی662

طلبهدیپلمبشارتمحمد663

مسجد خیراتطلبهکارشناسیمعظم نیامریم664

طلبهسطح 2فرهاديزهرا665

طلبهکارشناسی ارشدرحمانیمحمد جواد666

استاد دانشگاهکارشناسی ارشدمحمودآبادياعظم667

پژوهشگردکتراي تخصصیخوش مشربانزینب668

واحد سیاسی جامعه اسالمی دانشجویان دانشجودانشجوي کارشناسیارگنجیسینا669

حوزه بسیج خواهران کوثردانش آموزمتوسطه دومغریبیحنانه670

خانه دارسطح 2 حوزه علمیهبهروزيآسیه671

حوزه بسیج علوم پزشکی تهراندانشجودیپلمفالح سلطانیسمن672

عضوفعال انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودیپلمخضريمهدیه سادات673

جامعه اسالمی دانشگاه شیرازدانشجودانشجوي کارشناسیدهقانیعلی رضا674

تشکل عدالت خواهدانشجوکارشناسیدهقانفاطمه675

فرمانده پایگاه امام رضا علیه السالم تل حسین آبادخانه داردیپلمصفایی زادهلیال676

حوزه امام سجاد(ع)دانشجودیپلمندافزهرا677

تشکل انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه یزددانشجوکارشناسیایزدي نجف اباديزهرا678

عضو شوراي مرکزي انجمن اسالمی علوم پزشکی بابلرادیوتراپیستدانشجوي کارشناسیگل پیکري فردنگین679

تشکل عدالتخواهدانشجوکارشناسیصادقیافشین680
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فرمانده پایگاهحسابدارکارشناسیصادقیمعصومه681

جامعه اسالمی دانشجویاندانشجوکارشناسیمراديامیر682

فرمانده ي نیرو انسانی حوزه 257 امام علی بخش سلمانتولید کننده ي قارچ خوراکیدیپلمسلطانیحجت683

فرمانده پایگاهمربی قرآنکارشناسیپروازخیرالنساء684

ائمه جماعت مدارس و روحانی مستقرروحانی مدارس امینسطح 2ناطقیآذر685

اردوهاي جهادي و انتشار و مجالت علمی فرهنگیبیکاردکتراي تخصصیشهنیانیاحمدرضا686

فرمانده بسیج در مدرسهدانش آموزسیکلنوريزهرا687

دبیر آموزشی کانون هنر هاي تجسمی دانشگاهدانشجودانشجو کارشناسی مدیریت بازرگانیدارایینسترن688

انجمن اسالمی دانشجودانشجومحمدیان صفدر طیبه689

انجمن راویان فتح رضويکارمند بازنشسته کارشناسییساقی محمد حسین690

بسیجخانه دارکارشناسی ارشدخراسانی نژادمریم691

بسیجی کارمندکارشناسیمسعودي نشلجی سید مهدي 692

بسیج فعالمربی مهد کودكکارشناسیساریخانی خرمیزهرا693

بسیجتدریسکارشناسیافضلیزهره694

بسیجکارگر تولیدي شیرآالت بهداشتیکاردانیمحمديیاسر695

بسیج دانشجویی عالمه طباطبایی دانشجودیپلمحاجی اقانژادپرستو 696

بسیج کوارکشاورزکارشناسیویسیبهنام697

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دانشجودیپلمحسینمردي ریحانه 698

بسیج و فضاي مجازيخانه دارکارشناسی ارشدسبکتکیناعظم699

بسیج دانشجوییخانه دارفوق دیپلم وطن دوستزهرا700

بسیج دانشجوکارشناسیقنبري نیاسارا701

بسیج مساجد دانشجودیپلمقلعه نويفاطمه702

بسیجی و فعال فرهنگی در مسجد ائمه اطهارخانه دارکارشناس ارشد فقه و حقوقعلیرضا یی فرفاطمه703

بسیج محالت خانه دارکارشناسی ارشدمرادي پورلیال704

بسیج و کانون فر هنگی مسجدرانندهدیپلمظفر آباديحمید705

بسیج محالت و دانشجوییدانشجوکارشناسی ارشدزارعیفاطمه706

بسیجدانشجودانشجو علوم پزشکی مودبفاطمه707

بسیج محالتخانه دارکارشناسی ارشددلجوفاطمه708

بسیج، هیئت منتظران مهدي عدانشجودانشجوي پزشکیقاسمیهعلی رضا709

بسیجی پایگاه امیرالمومنینتنظیم موتورکارشناسیشه پرستمحمد علی710

بسیجخانه داردیپلمشهریاريزیبا711

بسیج فرهنگیان و کانون تربیت اسالمیفرهنگیکارشناسی ارشدخلیلی ابوذر 712

بسیج فعالمشغول در شرکت خصوصیدیپلمهاشمی امیرساالريسید علی713

بسیجدانشجوکارشناسیجعفرينفیسه714
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بنیاد مهدویت فارسآزادکارشناسی ارشدمختاريزهرا715

بسیج دانشجوییدانشجودانشجوي کارشناسیسبزه کارسعید716

بسیجدانشجودانشجوي کارشناسیصوفیفاطمه717

بنیاد بانوان محجبه استان قزوین ، جهاد دانشگاهی، کانون یاس هاي آسمانی و ...دانشجوکارشناسیمردانیفرنرجس718

بسیج دانشگاهدانشجودیپلمفالح زادهزهرا719

بسیجدانشجوکارشناسیرحیم زادهمرضیه 720

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهرانخانه دارکارشناسیآزادمندفاطمه721

بسیج دانشجویی،خادم الشهدادانشجودانشجوي کارشناسیهاشمیسیده رقیه722

بسیج دانش اموزي محالت و خادم الشهدا دانش آموزدیپلمصفرزادهفاطمه723

بسیجدانشجودانشجوي کارشناسیامرایییاسی724

بسیجدانشجودانشجوغیبیفاطمه سادات725

بسیج دانشجویی دانشگاه زنددانشجوکارشناسی ارشدخسروي مزیديسمانه726

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیریاحی پورعلی727

بسیح محله خانه دارکارشناسیهاشمیفاطمه سادات728

بسیجدانشجوکارشناسی ارشدحسینیعذرا 729

بسیج دانشجوییدانشجودانشجو مهندسی معماريروستاییسحر730

بسیج فعالکشاورزدیپلمایامحسین731

بسیج محلّهخانه دارکارشناسی ارشدعلی زادهطیبه732

بسیج و انجمن ورزشدانشجوکارشناسی ارشداعتماد مفردامید733

بسیج دانشگاهی و بسیج محلیخانه دارکارشناسیدهقانرقیه734

بسیج دانشجویی و محالتدانشجوکارشناسیجانبازي ناصروزهرا735

بسیج دانشجوکارشناسیساالريمهدیه736

بسیج محالت خانه دارتحصیالت حوزويراحتیسکینه737

بسیج. کانون قرآن و عترتدانشجودانشجوي دکتراي داروسازيگوهريمهتاب738

بسیجمشغول به کارهاي فرهنگیکارشناسی ارشدطوافیبنت الهدي739

بخش فرهنگی (واحدشهدا) کانون مسجددانشجوکارشناسیقربانیزکیه740

بسیج دانشجوییدانشجوفوق دیپلم امام داديمحمد جواد741

بسیجحوزويمحصلشیشه چیفاطمه 742

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیپیش دادکیمیا سادات743

بسیجدانشجوکارشناسیزائري نژادمرضیه 744

بسیجکارمندکارشناسی ارشدمیرزاییعلی745

بسیج دانشجوییپرستارفوق دیپلم بهرامیانمحمد باقر746

بسیج دانشجوییدانشجودیپلمطاهريفاطمه747

بسیج دانشجوییدانشجودیپلمهمتیزینب748



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بسیجدانشجوکارشناسیمیرشکاريمحدثه749

بسیجدانشجوکارشناسیشهریاريزهرا750

بسیج دانش اموزيدانشجودیپلمدانش بیاتفاطمه751

بسیج دانشکده مهندسی فردوسیمهندس برقدانشجوي کارشناسیحیدريمحمد رضا752

بسیج جامعه پزشکیپزشکدکتراي تخصصیقاسمیانسید علی753

بسیج اداراتکارمند دولتدانشجوي کارشناسی ارشد هوش مصنوعیکریمیجواد754

بسیج و کانون مهدویت دانشجوکارشناسی ارشددهقانسیده نجمه755

بسیج دانشگاه شیرازدانشجوکارشناسیراستینجمه756

بسیج عاديکار فرهنگی و فروش کتابدیپلمزارعمحسن757

بسیجکارمنددیپلماحسنیمهدي758

بسیجبازنشسته فرهنگیکارشناسیمعلمی فردمنیژه759

بسیج دانشگاهدانشجودیپلمیادخسروحنانه سادات 760

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسی ارشدموسوي سیده زینب 761

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسی ارشدهاديفهیمه762

بسیج دانشگاه و محلهدانشجودیپلمصحرائیفاطمه763

بسیج دانشگاهدانشجوکارشناسیدهقانیسمانه764

بسیج مسجد امام زین العابدین خانه دارسیکلاکبرينجیمه 765

بسیج دانشجویی دانشجوکارشناسیباغبانفائزه766

بسیج و فرهنگی استان فارس شهرستان مرودشتدانشجوکارشناسیهمایونمحمد حسین767

بسیج جامعه پزشکیپزشکدکتراي تخصصیشجاعیبی بی سهیال768

بسیجدانشجودیپلمحسینیاحمد 769

بسیج دانشجویی در دانشگاه خواجه نصیردانشجودیپلمسدیفیزهرا770

بسیج دانشجویی ، کانون علمیدانشجودیپلمعسکريفاطمه771

بسیج و مستقلدانشجوکارشناسیدباغینسیم772

بسیجکشاورزکارشناسیچوپانیسلمان773

بسیج، فرهنگیدانشجوکارشناسیویسیصفورا774

بسیجخانه دارکاردانیبرزگرزهرا775

بسیجدانشجوکارشناسیغالمشاه می دره ايعلی رضا776

بسیج فرهنگیانمعلمکارشناسیبنانزهرا777

بسیج دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجودانشجوي کارشناسیگلويمهشید778

بسیجدانشجوکارشناسیرکعیمهدي779

بسیج دانشجویی شهداي خیاممعلمکارشناسیزارعیفرشته780

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیزمانی مقدمعاطفه781

بسیج دانشجویی، مسئول فرهنگیخانه دارکارشناسیعبداللهیسارا782



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بسیجی، فعال فرهنگی و اجتماعی دانشجوکارشناسی ارشدماندي زادهمرجان783

بسیجدانشجوکارشناسی ارشدخاکباززهرا784

بسیج شهرستانحسابدارکارشناسیمیرزاییاکرم785

بسیج دانشجویی- فعالیت هاي رسانه ايدانشجودانشجوي کارشناسینصرتیمحمد786

بسیجدانشجوفوق دیپلم اکبريمطهره787

بسیج دانشجویی خانه دارکارشناسیقلی زادهزهره788

بسیج دانشجوکاردانیقادريساجده789

بسیج دانشگاهدانشجوکارشناسیکیومرثییاسمن790

بسیج مساجدکارگر اخراج شده بخش خصوصیدیپلمعاشورزادهمرتضی791

بسیجدانشجودانشجوي کارشناسیمهدي پورفاطمه792

بسیجکارمند راه آهنکارشناسیصرفیعباس793

بسیج حلقه صالحینخانه دارکارشناسیمحققیزهرا794

بسیج حوزه 316مربی قرآن و مربی امربه معروفدیپلمغفاريمرضیه795

بسیج دانش آموزي و بسیج دانشجویی بعنوان فرمانده پایگاهدانشجوکارشناسیممشلورضا796

بسسج دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواريدانشجودیپلمکشاورزفهیمه797

بسیج مساجد و گروههاي فرهنگی مذهبی مدارسمربی کودك و نوجوانکارشناسیاسالم فرطاهره798

بسیج شهرك صنعتی بزرگ شیرازمدیرعامل و صاحب کارگاه تولیديدیپلماعتماد کسایبانمحمد مهدي799

بسیجدانشجودیپلمکارگرزینب 800

بییج دانشجوییدانشجوکارشناسیلشنی زندحمید رضا 801

بسیجبازنشستهدیپلمنجفیفاطمه802

بسیج دانشجوییدانشجودانشجوشاهوییراحیل803

بسیج دانشگاهدانشجودیپلمجعفريفاطمه804

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیکریمیمهسا805

بسیج دانشجوییدانشجودکتري دامپزشکیحسدريکوثر806

بسیج دانشجویی، دبیر رسانه و فضاي مجازي دانشجوکارشناسیمیري سحر 807

بسیجکارمند دفتريکارشناسیرعناي کرباسبافانطاهره808

بسیج، کانون شعر و ادبدندانپزشکدکتراي تخصصیجهانبخشحجت809

بسیج دانشجویی، فرهنگیدانشجوکارشناسیمحموديمریم810

بسیجدانشجوکارشناسیرستگارفاطمه811

بسیج دانشجودیپلمداوريزهرا812

بسیج دانشجوییدانشجودیپلمعموعلیحمید813

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیدرگاهیزینب814

بسیج/ مسجد/ نهاد رهبري دانشگاه /خادم شهدادانشجوکارشناسی بهداشت عمومیزارعیفاطمه815

بسیجدانشجودیپلممقدم پورعلی816



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیهوشمندمحمد817

بسیج دانشگاه دانشجوکارشناسیموسويمرجان818

بسیج دانشگاه رازيدانشجوکارشناسیسامرهفاطمه819

بسیج دانشجوییدانشجودانشجوي پزشکیمحسن زادهعرفان820

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیکیانیفاطمه821

بسیج دانشجوییدانشجودانشجواحسان زادهفاطمه 822

بسیج دانشجویی دانشگاهدانشجودیپلمبیکی حسنمحدثه823

بسیح دانشجویی دانشگاه رازيدانشجوکارشناسیاحمديمریم824

بسیجپزشکدکتراي تخصصیجمعه زادهمحمد رضا825

بسیج دانشجویی و جبهه فرهنگی مردمیکارمند دانشگاهدکتراي تخصصیفاطمیبانو826

بنیاد عفاف و حجاب استان قزوین/ بسیج دانشجوییخانه داردر حال تحصیل کارشناسی ارشد بشیريزهرا827

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیخداداديفاطمه828

بسیج دانشگاه معارفدانشجوکارشناسیعلويمریم سادات829

بسیج فرهنگیانمشاور آموزش وپرورشکارشناسی ارشدفالح تفتیفاطمه830

بسیج و مسجددانشجودانشجوي کارشناسیدهقانی سانیجسیده زهرا831

بسیج دانشجوییدانشجودیپلممعروفیشیما832

بسیجخانه دارسطح 2 حوزه علمیهحاجی علیسمیه833

بسیجدانشجوکارشناسیزمانیزهرا834

بسیج طالب، مبلغ فضاي مجازي و موسسه فرهنگی شهر آسمانیکتابدارسطح 3 حوزهخورشیدمعصومه835

بسیج ناحیه امیرفرهنگیکارشناسیسوهانیبتول836

بسیجمعلمکارشناسیقربانیزهره837

بسیج کارمنديمربی امور آموزشی و کارمندکارشناسیکیش بافانسید محمد838

بسیج فعال حوزه حضرت زهرا (س)محصلدیپلممیرجعفريمحیا سادات839

بسیجکارشناسی ارشدتابشفاطمه840

بسیج، حوزه خاتم االنبیادانشجوکارشناسی ارشدصدیقیصالح841

بسیج دانشگاهکارشناس بیهوشیدانشجوي کارشناسی هوشبريشهرکیفاطمه842

بسیج دانشگاه و محله و از اعضاي مرکزي انجمن اسالمی دانشگاهدانشجودانشجوي کارشناسیمحمدپورروشنمحمد رضا843

بسیج دانشجویی،کانون حجاب وعفاف، شوراي صنفیدانشجوکارشناسیعظیمیزهرا844

بسیج شهري، مسجد امام علی علیه السالمخانه دارکارشناسیخسروبیگیمژگان845

بسیج قزوینمشاورکارشناسی ارشدجهان بخشمحمد رضا846

بسیجدانشجودیپلمفرزانفاطمه847

بسیجدانشجودیپلمرستمیفاطمه848

بسیجمشاوردیپلمسیاحیزهرا849

بسیجدانشجودیپلم (دانشجو)کرمانیزینب850



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بسیج دانشجوییدانشجودانشجوي کارشناسیربیععاطفه851

بسیج دانشگاهکارشناس تغذیه در مرکز بهداشتکارشناسیحاج محمديمریم852

بسیجفرهنگیکارشناسیخالقیراضیه853

بسیج مسجدخانه دارکارشناسیشعبانیاشرف854

بسیج مسجد محل خانه دارکارشناسیمحمدي مال امیري پریسا 855

بسیجدانشجوفوق دیپلم عابديفاطمه856

بسیجدانشجودیپلمرجبیلیال857

بسیجدانشجوکارشناسیمنصوريفاطمه858

بسیج، فعالیت فرهنگیپرستارکارشناسی ارشدپریشانیندا859

بسیجدانشجودانشجوي کارشناسیخوانساريطیبه860

بسیج عاديدانشجودیپلمعلمدار میبديزینب861

بسیج دانشجویی، کانون قرآن و عترت دانشجوکارشناسیقلندري مطهره 862

بسیج دانشجودیپلمسیدحسینی زهرا سادات863

بسیجرانندهدیپلمغالمزادهجواد864

بسیج دانشگاهدانشجودانشجوي کارشناسینصريفاطمه سادات865

بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی/ مدیریت مالی و برنامه ریزيدانشجودیپلمعلیوندملیحه866

بسیجخانه دارکارشناسی ارشدسیديسیده بهجت867

بسیج فرهنگیدبیر آموزش و پرورشکارشناسیفرزین زادهبدري868

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیالهی دوستمطهره869

بسیجخانه داردیپلمروحانیاعظم870

بسیجدانشجوکارشناسی ارشدشیرانیانزهرا871

بسیج محالت دانشجوکارشناسیالهی دوستمحمد رضا872

بسیج علوم پزشکیدانشجودیپلمرحمت پورسعیده873

بسیجدانشجوفوق دیپلم رفعتی پورمنیر سادات874

اتحادیه انجمن اسالمی دانش اموزان و بسیجمحصلسیکلشهسواريمهدیه875

بسیجی فعالمدرسدکتراي تخصصیفتحیزهرا876

مسئول پایگاه بسیجدانشجودانشجوي کارشناسیصادقیمینا877

بسیجکارمند نمایندگی سایپاکارشناسیکشاورزهادي878

بسیج فرهنگیانمعلمکارشناسی ارشدعلیمحمدي علی879

بسیجکارمند وزارت دفاعفوق دیپلم علی پورمحمد صالح880

بسیج دانشجویی ودانش اموزيدانشجودیپلمخراسانی امیر حسین881

اتحادیه ي انجمن هاي اسالمی دانش آموزان - سمت مربیدانشجودیپلمغالمیحمیده882

بسیج و مسجددانشجودیپلمبخشیانراضیه883

بسیج دانشجوییکارمنددانشجوي مقطع کاردانیمجرائیمهدي884



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بسیج جامعه پزشکیپزشکدکتراي تخصصیایرانمنشفاطمه885

بسیجدانشجوکارشناسیفرهنگفاطمه886

بسیج و کانون هاي فرهنگیخیاطدانشجو کاردانیچزگیمریم887

بسیجدانشجودکتراي تخصصیپروازي ایزديمعصومه888

بسیج مسجدخانه داردیپلمجوانمرديفاطمه889

بسیجمدیر مالی شرکتکارشناسیرحیمی فرعلی890

بسیج محلیخانه دارکارشناسیکیفرعاطفه891

بسیج دانشگاه و کانون هادانشجودانشجوي کارشناسیمحمدیانسحر892

بسیج دانشجوییدانشجودانشجوي کارشناسیایرانیزهرا893

بسیجمربیکارشناسیجعفريرقیه894

بسیجخانه داردیپلمرایگانفاطمه895

بسیج محله دانشجودیپلماینانلورقیه896

بسیجراننده آژانس مسافرتیکارشناسیرئوفی دشتکیمحمد حسن897

بسیجآزادکارشناسیمفتخروحید898

بسیج مسجد و مدرسهخانه دارکارشناسیمهدیزادهمعصومه899

بسیجخانه دارکارشناسی ارشدلطفیشیما900

بسیج و هیات مذهبیکارمند اداريدیپلممختاريصمد901

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیده نوییراضیه902

بسیجبیکارفوق لیسانس کامپیوترحسنیمهدي903

مسئول بازرسی بسیج مسجددانشجوکارشناسیمنگلی میدوك نجمه904

بسیجفرهنگیطلبه ي سطح 3زینلزهره905

بسیجخانه دارکارشناسی ارشدگرامیاسماء906

بسیج شهر فومنکارمندکارشناسیباقرزادهکاظم907

بسیج فرهنگیانفرهنگی بازنشستهکارشناسی ارشدصدقیمنصوره908

بسیجی پایگاه سلمانطال فروشدیپلمزارعیجواد909

بسیجدانشجوکارشناسی ارشدنجففریده910

بسیج ومسجدکارگردیپلماحمديمحمد911

بسیج فرهنگیاندبیر آموزش و پرورشکارشناسیزارع پورسرور912

بسیجی فعال در امر رسانهدبیر آموزش و پرورشکارشناسیبخشیالهه 913

بسیج و هییت هفتگی دانشگاهدانشجودیپلمفرجی فیروزآباديعلی914

بسیج امام صادقدانشجوکارشناسی ارشدسواريمحمد جواد915

بسیج طالبحوزويکارشناسیفروزندهسیده زینب916

بسیج وپایگاه مسجدخانه داردیپلماستادابراهیم طاهره917

بسیج دانشگاه شیرازبازنشستهکارشناسیکامیابیمحمود918



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بسیج دانشجوییخانه دارکارشناسیباباشاهیمهدیه919

بسیج دانشجوییدانشجودیپلمکورکیزهرا920

بسیجخانه دارکارشناسی ارشدهاشمیبی بی مرضیه921

بسیج هیاتدانشجودیپلمهاشمی سید محمد 922

بسیج مسجدخانه دارکاردانیاعلمی نیاسعیده923

بسیجی فضاي مجازيآزاددیپلمنوشاديمهدیه924

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجاندانشجوکارشناسیصفی جهانشاهیپرنیا925

بسیجدانشجودانشجوي کارشناسیزارععلی رضا926

بسیج در قسمت نیروي انسانیدانشجوکارشناسیباذوقسمیه927

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گرافیستدیپلمابراهیم کنیمحمد حسن 928

بسیج دانشکدهدانشجودیپلمنصیرنیافاطمه929

بسیج مسجدمهندس تاسیساتکارشناسیسیروسیمریم930

بسیج، مروج فرهنگی، ستاد نمازجمعه(معاون فرهنگی بانوان)خانه دارکارشناسیوضیعنرجس931

بسیجخانه دارکارشناسی ارشدزارعنجمه932

بسیجطراح سایتکارشناسیجعفرزادهزهرا933

بسیج دانشجوییدانشجودیپلمکاظمیفاطمه934

بسیجکارشناسیبنیانیفائزه935

بسیج دانشجویی هیئت نوجوان انصار المهديدانشجوفوق دیپلم شاه نظري مائده 936

بسیجخانه داردیپلمنجفیفاطمه937

بسیج دانشجوییدانشجودیپلمبصیريیاسین938

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیصداقتمطهره939

بسیجدانشجودانشجواعتصامی رنانیسیده فاطمه940

بسیجدانشجودانشجوي کارشناسیتیموريفاطمه941

بسیجبناکارشناسیپروريابراهیم942

بسیجدانشجوکارشناسیصابري توالییزهرا943

بسیج مسئول سیاسیدانشجوکارشناسیعمادرویانینرگس944

بسیجخبرنگارکارشناسیبهشت آئینامیرمحمد945

بسیج دانشگاه و تئاتر مشهددانشجودیپلمنیروبخشمرتضی 946

بسیج طبسخانه دارکارشناسیعلیزادهزکیه947

بسیج بیکارکارشناسیباغیزهرا948

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسییوسفیفاطمه949

بسیجدانشجودیپلمپورشعبانعلیفاطمه950

بسیجبیکاردیپلمباغیفاطمه951

بسیج خیاطکارشناسیسرفراز جواد 952



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بسیج دانشجویی دانشگاهدانشجودکتراي تخصصیآزادي زالنیحسنا953

بسیجدانشجوکارشناسیزنگنهزهرا954

بسیجدانشجوکارشناسیاحمدیان مونس 955

بسیج فرهنگی دانشگاه بیرجند دانشجوفوق دیپلم افشونمحمد956

بسیج و مسجد شوراي پایگاه و مدرس کالس صالحینخانه دارکارشناسیمردانیفاطمه957

بسیج ومسجد کشاورززیر دیپلمخانی باصريصفر علی 958

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسی ارشدعلويالهه سادات959

بسیج اساتیدمدرس دانشگاهکارشناسی ارشدقباديفرشته960

بسیجدانشجودیپلماصلیانکوثر961

بسیج اساتید و پایگاه شهريمدرس دانشگاهکارشناسی ارشدیوسفیفاطمه962

بسیج فعالدانشجوکارشناسیباقريفاطمه963

بسیج(جانشین) و نهاد رهبري(کانون مهدویت)دانشجودیپلمرهدارحوریه964

بسیج دانشجوییبیکارکارشناسیاسیابانیالهام965

بسیجآموزگارطلبه سطح 2خجسته روزسیده فاطمه966

بسیج ناحیه و دانشگاهدانشجوکارشناسینظام دوستعاطفه967

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیبزيعلی968

بسیج عاديدانشجوکارشناسیحیدريسمیرا969

بسیج ادارهکارمندکارشناسی ارشدنجفی دستنائیعلی970

بسیجآزادکارشناسی ارشددادمحمديصادق971

بسیج دانشگاهدانشجوکارشناسینامداريزهرا972

بسیج محالتخانه دارزیر دیپلمامینزهره973

بسیج فعالدانشجودیپلممظفرپورفاطمه974

بسیج مسجد امیر المومنین و مربی قرآنخانه دارکارشناسیسیفینرجس975

بسیج طالبطلبه، مبلغ و مدرستحصیالت حوزويخورشیدوندمریم976

بسیجکارمندکارشناسی ارشدباباییمهران977

بسیج اداراتکارمندکارشناسی ارشدسعديمحسن978

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیقاسمیزهره979

بسیج فعالدانشجوکارشناسیپاکارحکیمه980

بسیج پایگاه علوم پایه (مسئول رسانه و برد )دانشجودیپلمقربانپورفاطمه981

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیمحمديحسین982

بسیج دانشجوییدانشجودیپلمفامیل سماكمهرانگیز983

بسیج پزشکدکتراي تخصصینادريفائزه984

بسیج دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجودیپلمهاشم زهی گازارزهرا985

بسیج فرهنگیانفرهنگی بازنشستهدیپلمعزتیفرحناز 986



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بسیج و نهاد رهبريدانشجوکارشناسیرمضانپورخدیجه سادات987

بسیج مسجد المنتظرمدیر داخلی درمانگاه خصوصیدیپلمزحمتکشفاطمه988

بسیج مسجد و دانشکدهدانشجوکارشناسیخاکبازعاطفه989

بسیج دانشجویی دانشجوکارشناسیعابدينرجس990

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیشرفیسیما991

بخش سیاسی بسیج دانشگاهدانشجودانشجواحمديفاطمه992

بسیج اساتید عضو هیات علمی دانشگاهکارشناسی ارشدانصاريزمیفرا993

بسیجبیکارکارشناسیگلی پوربهنام994

بسیجبیکارکارشناسیهادي زادهفاطمه995

بسیجی فعال، عضو گروه فرهنگی یاوران آسمانینگهبانفوق دیپلم طالبیصادق996

بسیجکارمندکارشناسیکهنموییسجاد997

بسیجدانشجودیپلممهذب فرطاها998

بسیجدانشجودانشجوي کارشناسیطاهريزهرا999

بسیجدانشجوفوق دیپلم سادات هاشمیسیده الهه1000

بسیج دانشجوییدانشجودانشجونوريزهرا1001

بسیج مسئول سیاسی دانشجودیپلمحیدريحدیث1002

بسیج و کانون فرهنگی دانشگاهدانشجومحصلاسالمیراحله1003

بسیج و مسجدخانه داردیپلممهدويمعصومه1004

بسیج و انجمن اسالمی (مسئول انجمن مدرسه)محصلزیر دیپلممراديزهرا1005

بسیجدانشجودیپلمکرامتیزهرا1006

بسیج دانشگاه دانشجوکارشناسیکوهکنمهسا1007

بسیج دانشگاه(جانشین فرمانده)دانشجوکارشناسیمیرزایی شیما1008

اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانش آموزانمعلمدکتراي تخصصیحاجیحمید1009

بسیجخانه داردیپلمعالییافسانه1010

بسیج اساتیداز اساتید پیشکسوت دانشگاه فرهنگیاندکتراي تخصصیطباطباییسوسن1011

بسیج محلخانه دارفوق دیپلم دوست محمديفاطمه1012

بسیج دانشجویی و محلهدانشجودیپلمجمشیديزهرا1013

بسیج دانشگاه بوعلی سینادانشجودیپلممجذوبیعطیه1014

بسیجخانه دارکارشناسیبنانفریده1015

بسیجدانشجوکارشناسیشمس الدینیحسین1016

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد زاهدان دانشجودیپلمسپاهیانمحمد1017

بسیجدانشجوکارشناسیجزایريمحدثه سادات1018

بسیجخانه دارطلبه سطح 2سیدنورانییسري سادات1019

بسیجدانشجوکارشناسیمحمديفاطمه1020



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بسیج دانشگاه و محلهدانشجودیپلممعصومیآزاده1021

بسیج دانشجوییدانشجودانشجوحسنلوزهرا1022

بسیجدانشجودیپلمساالريمریم1023

بسیج، مسجد، .هیآت، کانون فرهنگیمشغول در شرکت خصوصیدیپلمجان پرواولی1024

بسبج دانشجوییانیماتورکارشناسیمحمدپورسحر1025

بسیج عاديخانه داردیپلماکبريزینب1026

بسیج و جامعه اسالمی دانشگاهدانشجودیپلمتقويفاطمه1027

بسیجدانشجودیپلمشهداد نژادمطهره1028

بسیج و گزینش دانشگاه کارشناس آزمایشگاه شیمی دانشکده علوم کارشناسیپیشگاه هادیان کبري 1029

بسیجدانشجوکارشناسینیک نفسسحر1030

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیقاسمیفاطمه1031

بسیج و تدریس اخالق و والیت شناسی در حسینیهفعال فرهنگی و مبلغکارشناسی ارشدفرسادزهرا1032

بسیجتعمیرکار وسایل گرمایشیکارشناسیمحمديرضا1033

بسیجخانه داردیپلمهادیپورمریم1034

بسیج خواهران خانه دارفوق دیپلم حسینیاکرم1035

بسیجپرستارکارشناسیقربان زادهدانیال1036

بسیج دانشجویی و محالتدانشجوکارشناسیپناهیفاطمه1037

بسیج پایگاه محالت و بسیج دانشگاهدانشجوکارشناسیرفیعیحسین1038

بسیج دانشجودیپلمشجاعی رضوانه 1039

بسیج اساتید مدرس دانشگاه کارشناسی ارشدعلی مددي فرزانه1040

بسیج و دانشگاهدانشجوکارشناسیجهانیسمانه1041

بسیجدانشجوکارشناسیمهرابیفاطمه1042

بسیجخیاطسیکلمعینیانفاطمه1043

بسیج مسجدخانه دارفوق دیپلم احمديزینت سادات1044

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران و انجمن علمی فلسفه و حکمت اسالمیدانشجودیپلمباللینیایش1045

بسیجآزادکارشناسیمیراحمديمیالد1046

بسیج ادارات کارشناس هماهنگی و پیگیري سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییکارشناسی ارشدثناییمحمد جواد1047

بسیج فرهنگیاندبیر آموزش و پرورشکارشناسینصراله پورزکیه1048

بسیج محالتخانه دارکارشناسیسائیلیزهرا1049

بسیج خانه داردیپلمسعیديفاطمه1050

بسیج دانش آموزيفرهنگیکارشناسیصادقی معصومه1051

بسیج دانشگاه دانشجودیپلمابراهیمی فاطمه 1052

بسیج جامعه پزشکیعضو هیات علمی دانشگاهدکتراي تخصصیاسکندرلوامیر1053

بسیج و مساجدمدرس حوزه و دانشگاهکارشناسی ارشدپناهیاقدس1054



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بسیج سازمان بهزیستیکارمندکارشناسی ارشدیزدانیمهري1055

بسیج فرهنگیانفرهنگیکارشناسیکاظمیفاطمه1056

بسیج فعالخانه دارسطح 3 حوزه علمیهنیکبختاعظم1057

بسیج فعال در حوزهدانشجوکارشناسیجهانگیرزهرا1058

بسیجمعاون جهاد کشاورزيکارشناسی ارشدکشت گر کهخااحمد1059

بسیج دانشگاهدانشجودانشجوي کارشناسیشعبانیمهدیه1060

بسیجبیکارکارشناسی ارشدخواجهمسعود1061

بسیجی فعال کارمندکارشناسی ارشدقربانی نوروزعلی 1062

بسیجدانشجودانشجوي کارشناسیآراستهزینب1063

بسیج دانشگاه صنعتی همدانمهندس رباتیککارشناسیحسنیشیما1064

بسیج مدیرداخلی مهدکودكدانشجوي کارشناسینظمیفاطمه1065

بسیج فعالآزادکارشناسیمهدي نژادمحمد رضا1066

بسیج دانشگاه فردوسیدانشجوکارشناسیرمضانیفاطمه 1067

بسیج محلی (عضوفعال)دانشجودانشجوي کارشناسیادیبفاطمه1068

بسیجمحصلسیکلنداف اردستانیمبینا1069

بسیج و کانون فرهنگی مسجدبیکارکارشناسیشاهزاده صفويسیده فاطمه1070

بسیج و هیئت مذهبیخانه دارطلبه پایه سوم حوزه علمیهیوسفی زاویهسیده سمیه 1071

بسیج دانشجوییدانشجودانشجوي کارشناسی پرستاريدهقانسارا1072

بسیج دانشگاه و نهاد رهبري دانشگاهدانشجوکارشناسیمالیی سغینبهشته1073

بسیج فرهنگیانفرهنگیکارشناسی ارشداسديناهید1074

بسیجخانه دارکارشناسیلواسانیرقیه1075

بسیجدانشجوکارشناسیغالمزادهملیحه1076

بسیج، کالس هاي شهید مطهري و نهج البالغهخانه دارفوق دیپلم شیريمائده 1077

بسیجدانشجوکارشناسیصالحینرجس1078

بسیج مربی مهد کودكکارشناسیخاندار لطفیمهسا1079

بسیج بواناتپرستارکارشناسیحکیمیوحید1080

بسیج و رسانهدانشجودیپلماحمدي طارونیزهرا1081

بسیج مهندسین استان فارسمدرس دانشگاه علمی کاربرديکارشناسی ارشدمنوچهريرویا1082

بسیجبیکارکارشناسیحسین زاد علی1083

بسیج محله و مربی حلقه صالحین نوجوانانمعلمکارشناسیهدایتیسمانه1084

بسیجدانشجودانشجومدیريشقایق1085

بسیج دانشجوییدانشجودیپلمشکرائیزهرا سادات1086

بسیج محلخانه دارکارشناسیخزاعیکلثوم1087

اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانش آموزانمربی دانش آموزان دوره دوم متوسطهکارشناسی جغرافیاي سیاسی /سطح 2 حوزه علمیهولوئیانفاطمه1088



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بسیج جامعه پزشکیپزشکپزشک عمومیاسماعیلیحمید1089

بسیجدانش آموززیر دیپلمالجورديامیر حسین1090

بسیج دانشجوییدانشجودیپلمحسینیالهه سادات1091

بسیج مهندسینمعلمکارشناسیقربانیفرزانه1092

بسیج و مسجدمعلم قرآنکارشناسیموسويمرضیه سادات1093

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیاللهیاريمرضیه1094

بسیج ادارهکارمندکارشناسیزارعیمحمد صادق1095

بسیجکارمند نیروهاي مسلحکارشناسیخوشبوییحسین1096

مسوول پایگاه بسیجدانشجوکارشناسیمالمیرحدیث1097

بسیج تولید کننده پوشاكفوق دیپلم شامیجعفر1098

بسیجیراننده سرویس مدارسفوق دیپلم عظیمینیره 1099

بسیجکارمندکارشناسیرضاییفرید1100

بسیج معلمکارشناسیعابدياکرم1101

بسیجی فعالماماکارشناسیقیوم علیمرضیه1102

بسیج مسجد قائم چیذرخانه دارکارشناسیرضاییزهرا1103

بسیج خواهرانخانه دارکارشناسیسلطانزادهفاطمه1104

بسیج عاديخانه دارکارشناسیسعیديسیده عاطفه1105

بسیج فعالیت فرهنگیخانه دارکارشناسی ارشدفاطمیفاطمه1106

بسیج و سرگروه حلقهمدیر و مربی پیش دبستانی قرآنیکارشناسیجوادي مایوان فاطمه1107

بسیج شرکترییس حراست شرکتکارشناسیایمانیبهزاد 1108

بسیجخانه دارسیکلهادیانلیال1109

بسیجی جهاديخانه دارکارشناسیخادمخدیجه1110

بسیج دانشجودانشجوي کارشناسینورعلیزادهمیالد1111

بسیجدانشجوکارشناسیپرپینچیمهدیه سادات1112

بسیج دانشجویی (مسئول سابق)دانشجوکارشناسیستودهسید محمدرضا1113

بسیج طالب معروف محوران  مربی رهپویان معروف سطح 1 حوزه علمیهرفائی زوار زادهزینب 1114

بسیجدانشجوکارشناسیعسکريسجاد1115

بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهاندانشجوکارشناسیدافعیانفاطمه1116

بسیجدانشجودیپلمشکري علی آباديزهرا1117

کانون قرآن و عترتدانشجودیپلموصالیفرزانه1118

کانون قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی همدان کارشناس اتاق عمل کارشناسیقنريفردین 1119

رسانه خانه داردانشجو حاجمحمدينرگس 1120

آزاداندیشی در دانشگاه یاسوج و هم اکنون در دانشگاه شهید چمران اهوازدانشجوکارشناسیپیراينسرین1121

فرهنگی در مسجددانشجودیپلمحمزئیانساجده1122



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

فعالتهاي عملی ازقبیل فعالیت در ساخت وزیباسازي مکانهاي مذهبی ومدارسکارگرکاردانیکاظمیوحید1123

نیرو انسانیدانشجودانشجوي کارشناسیتشتريفرزانه1124

مسئول بسیج خواهرانکارمند صداوسیماکارشناسی ارشدحسینیراضیه1125

رسانهدانشجودانشجوي کارشناسیقربانیسید محمدعلی1126

مسجد و بسیجمدرسکارشناسی ارشدصادقیثنا1127

فضاي مجازيمدیر و مشاور مهد کودكکارشناسیصفرينیلوفر1128

مربی صالحین خانه دارکارشناسی ارشدقناعتیانزهرا1129

فعالیت هاي سیاسی و فرهنگی دانشگاه دانشجودانشجویحیاییآفاق1130

فعالیت در فضاي مجازي زیر نظر سازمان سراجفعال فضاي مجازيکارشناسیملوزهفاطمه1131

رسانه دانشجودیپلممیرافضلفائزه1132

فعالیت در بسیج خواهرانخانه داردیپلمعلويهاشمیه سادات 1133

فعالیتهاي جهادي و عملیات فضاي مجازي رئیس امور سهامکارشناسیسلطانی پورفریده1134

تدریس، مسجد پیامبراعظم، مسجد المهديفعال فرهنگی و معلمکارشناسیپرورشعطیه1135

مسئول امور اجتماعی دانشجوکارشناسیمیرزائی یزنیزهرا1136

فعالیت فرهنگیمحصلسیکلمرادي شریفیمریم1137

بسیج دانشگاهدانشجودانشجوي کارشناسیسلحشورفرهاد1138

طنز نویسی در روزنامه و سایت وطن امروزخانه دارکارشناسیمحمدياعظم1139

مربی قرآن و پایگاه شهید مفتح راننده تاکسیکارشناسیبهروزيبهنام 1140

تشکلهاي دانشجوییبیکاردانشجوي کارشناسیمنتظريمحمد1141

فرهنگی و بسیجدبیر آموزش و پرورشفوق لیسانس فلسفهمظلومیفاطمه1142

رسانهخانه دارفوق دیپلم خرسندملیکا1143

تشکلدانشجودیپلمجان نثاريفرزانه1144

تئاتر فرهنگی و بسیجبازیگر تئاتردیپلمغالمیفاطمه1145

رسانه(کانال سروش نهضت بیداري)دبیر آموزش و پرورشفوق لیسانس فیزیولوژيانجوي امیرينفیسه1146

رسانهآموزگارکارشناسیمحمدحسنیمریم1147

طرح شاگردان بهشتیدانشجوکارشناسیتورانی فاطمه1148

تحلیل وبررسی حوزه پیشوادانشجوکارشناسیمرادي پورمریم1149

رابط مسجد با امور مساجد، امور فرهنگیخانه دارکارشناسیبنایی املشیزینب1150

جانشین خواهر دانشگاه آزاد واحد ورامین پیشوادانشجوکارشناسییوسفیزهره1151

فعال انجمن اسالمی دانشجویانبازنشستهکارشناسیغالمیزینب1152

گروه جهاديخانه دارکارشناسیحسام پور صدیقه 1153

ناحیه بسیج دانشجوییبیکارکارشناسی ارشدترکاشوندفاطمه1154

مسجد امام حسین - شادآبادخانه داردیپلمادهمی معصومه1155

شوراي نقش آفرینی مطالبه گريمعلمکارشناسیرضایی جممهدي1156



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

فعالیت در شوراي مرکزي بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیمیکائیلیفرناز1157

عضو انجمن اسالمی دانشجویاندانشجوکارشناسیاسکندري نودهحبیب1158

فرهنگیدانشجوفوق دیپلم قبولی شرامینمهدي1159

سرحلقه ي صالحیندانشجودیپلمبیگیزهرا1160

مربی قرآن بچه هاخانه داردیپلمارمنديمرضیه1161

کارهاي فرهنگی تکیه محلحسابدارفوق دیپلم کمال زادهسعید1162

گردان کوثردانشجودیپلمحسن زاده زهرا1163

مسئول فرهنگی مسجد الغدیر شهرك گلستان و پایگاه مقاومت امیرالمومنین شیرازطراح صنعتیکارشناسیشه پرستمحمد رضا1164

فعال بسیجیبیکارکارشناسیحسینیفاطمه 1165

حوزه فرهنگی بسیج و مساجد مختلفپیمانکار ساختماندیپلمزارعیحسن1166

راهیان نورکارمندکارشناسیخادمیزهرا1167

پایگاه مقاومت امام سجاد (ع)(مسئول عقیدتی)کاسبدیپلمزارععقیل1168

پایگاه مقاومت بسیج خاتم االنبیاء کازرونمغازه دارفوق دیپلم صادقیمسعود1169

مالی بسیج فرهنگیانکارمند آموزش و پرورشکارشناسی ارشدپایمردسید مصطفی1170

کانون هاي فرهنگی و جهادي دانشگاهدانشجودانشجوي دکتري تخصصیپنابادفاطمه1171

فرهنگیکارمندکارشناسیراه پیمامصطفی1172

سرگروه بسیج دانشجوکارشناسیخادمی معصومه1173

دبیر آموزش پرورشدبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدمقامیزینب1174

هیات مذهبیکارمنددانشجوي ارشدحنانیپوریا1175

کانون رهپویان وصالمحصلسیکلحاجی قنبري وحیده 1176

رسانهدانشجوکارشناسی ارشدروشنفاطمه1177

فعالیت قرآنی در بسیج کتابدارکارشناسیسلطانیطیبه1178

از هیئات امناء مسجدمحله و بسیجیفروشنده لوازم ساختمانیسیکلحسینیسید حسن1179

مجمع مدارس قرآن وعترت دانشگاه تهرانخانه دارکارشناسی ارشدحقیقیزینب1180

حفظ قرآنپرستاردانشجوي پرستاريحاصلی ایرانشاهیفرشته1181

فرهنگی، مذهبیکارمندکارشناسی ارشدمحمديسید محمدجواد 1182

فعالیت فرهنگی درسطح حوزه و شهرخانه دارطلبه سطح 2 درحال تحصیلعلیزادهمریم1183

فعالیت در انجمن اسالمیدانشجودیپلمرحمانیمعصومه1184

عضو گردان دانشجوکارشناسیهاشمی امیرآبادي سید رضا1185

فرهنگیدانشجوکارشناسیپارساییفاطمه1186

عضو شوراي پایگاه بسیج، عضو هیات امنا قرارگاه فرهنگی جهادي کوثروالیت، مسئول کانون فرهنگی مسجد محلهمکانیکدیپلمنوروزیانمهدي1187

مربیمعلمکارشناسی ارشدجفائیمرضیه1188

هیات یاسین شیرازخانه دارکارشناسیعبدالهیکبري1189

جانشین پایگاه بسیجکارمنددکتراکاوه محمد حسین1190



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خادم حرم حضرت سیدعالالدین حسین، فعالیت در کانون رهپویان وصال شیراز و بسیجخانه دارکارشناسیکیانیاسماء1191

فرهنگی بسیجبیکارکارشناسیبخشی زادهنسیم1192

عملیات حوزه امام رضافروشنده محصوالت  فرهنگی دیپلمشه پرستمحمد صادق1193

مسجد ابوالفضل شیرازکارمندکارشناسی ارشدقوامی فر حمید رضا 1194

جبهه فرهنگی میقات ظهور و بسیجکارمندکارشناسیفالح زادهعلی1195

برنامه نویس اندرویدبرنامه نویسکاردانیدوستدارپویا1196

اموزش قرانپرستارکارشناسی ارشدسیفی االنمهسا1197

مسجددانشجوکارشناسیباریکانیفاطمه1198

مسئول فرهنگی تشکل یادواره شهدادانشجوکارشناسیکشاورززهرا1199

سیاسی و فرهنگیکارمندکارشناسی ارشدسبحانییونس1200

مسئول بازرسی حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه(شهید باقري)دانشجوکارشناسی ارشدآقائیاحسان1201

مسئول علمى_اقتصادى بسیج دانشجویى پیام نور ورامیندانشجودیپلمنورمحمدىفرشته1202

نهاد رهبري، انجمن اسالمیدانشجوکارشناسیفرخینسترن1203

فعال فرهنگی سیاسی بسیج دانشجوکارشناسیدرگاهی موالنمحمد1204

تشکل هیئت محبین اهل بیت دانشگاه شیرازدانشجوکارشناسیعزیزپورزهرا1205

رسانهخانه دارکارشناسیخوشدلفاطمه1206

سیاسی و فرهنگیدانشجودانشجوي رشته داروبهمنیسمیه 1207

مساجدفرهنگیکارشناسییزدانیزهرا1208

عضو شوراي حوزه خانه داردیپلمفایضناهید1209

امور فرهنگی و روابط عمومی مسجددانشجوکارشناسی ارشدلک مائده 1210

تربیتیمعلمدانشجوي کارشناسیموسی پورعلی رضا1211

سابقه مسولیت فرهنگی در بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیرمضانیفاطمه زهرا1212

هیات رایه الهدي یزددانشجوکارشناسیمهدوي نیاحمید رضا 1213

در گروه امر به معروف و نهی از منکر و در تشکیالت طرح تبیین اندیشه مقام معظم رهبريپزشکدکتراي تخصصیهاديمهسا1214

هییات محبیندانشجودانشجوي کارشناسیمعینزکیه1215

حضور در نیروي انسانی و حلقه هاي پایگاه هاي بسیج المهدي و ثامن االئمه شهر ريدانش آموزسیکلحسین صرافمحمد حسین1216

گروه جهادي وارثین- دانشگاه شهیدبهشتیدانشجوکارشناسیفاطمیبتول السادات1217

ماهین نیوز نداي ماهین ، اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی مدیر مسئول سه نشریهدانشجوي دکتري تخصصیحسینی ماهینی سید احمد1218

سرمربی صالحین پایگاه دوزکیهمدرسسطح 3 حوزهرحیمی نصرآباديفاطمه1219

نهاد رهبريپرستارکارشناسیدرویشیعلی1220

فعالیت هاي فرهنگی واجتماعیفرهنگی بازنشته ومدیرعامل تشکل مردم نهادکارشناسیفیاضیقدسیه1221

فعالیت در بسیج دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیردانشجودانشجوحسینیفاطمه1222

دفتر تاریخ شفاهی راه شیرازمهندس ناظر ساختمانکارشناسی ارشدعظیمیمحمد حسین1223

فعالیت فرهنگی و سیاسی در بسیج دانشجویی دانشجوکارشناسییوسفی علی اصغر 1224



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

عضو فعالفرهنگیکارشناسی ارشدملک مکان کرامت 1225

عضو شورا بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد یادگار امامدانشجوفوق دیپلم قنبريحسین1226

کانون شهدا پیرایشگردانشجوي کارشناسی عمران محمودي فردعلی1227

تاریخ شفاهی اردکان، جشنواره فیلم عمار، کتاب فروشی( مقر کتاب) ، فعالیت سیاسی دانشجودیپلمجعفري اردکانینرگس1228

کانون مهدویت ثنادانشجودانشجوصداقتفاطمه1229

مسئولیت فضاي مجازي و خبرگزاري_ بسیج دانشجوییدانشجودیپلمساالرزاده ریحانه1230

فعالین فرهنگیدانشجوفوق دیپلم حقوقیعلی رضا1231

خادم شهدا، بسیج دانشجو و دانش آموزي و مسئول اردودانشجوفوق دیپلم کالنتريزهرا1232

فرهنگی دانشکده پزشکیدانشجودانشجو پزشکیحسین زاده بندبنمائده 1233

فعال فرهنگی دانشجوکارشناسیقلیزادهفاطمه1234

عادي _ بسیجدانشجودیپلمحسینی سیده نفیسه1235

رسانه و کانون هاي فرهنگیدانشجودیپلمعطاییسارا1236

پایگاه عفاف جنت شهرخانه دارسطح 2جوجسمانه1237

کانون دانش پژوهان نخبهدانشجودیپلمپرویزامیر رضا1238

مسئول علمی پایگاه بسیجدانشجوکارشناسی ارشد مهندسی صنایعمرادي کرمحبوبه1239

فعالیت فرهنگی سیاسی در بسیجدانشجودانشجومحققیعاطفه1240

فرهنگی دانشگاهدانشجودانشجو ارشدشبانپري1241

تدریس تفسیر قران در جامعه القرانخانه دارکارشناسی وتحصیالت حوزويمشایخشهناز1242

ادارهفرهنگی بازنشستهکارشناسیزواشکیانیحسنیه 1243

فعالیت در کانون فرهنگیخانه دارکارشناسی ارشدمحمديمریم1244

هیئات جانثاران مسجد جامعاعضاي غیر هیئت علمی دانشگاهکارشناسی ارشدمحبوبیرحمت اله1245

نهاد رهبريدانشجودیپلمبزرگمهرفاضله1246

کانون کفاخانه دارکارشناسیحافظیاسماء1247

جانشین فرمانده بسیج دانشجویی بمدانشجودیپلمرحمت ابادي پورسعیده 1248

مجتمع فرهنگی شهید اژه ايمعلم و مبلغ طلبه درس خارجاحمديمحمد سجاد1249

روایتگري دفاع مقدسبیکارکارشناسیبنی حسنالهام1250

مسئول فرهنگی بسیج دانشگاهدانشجودیپلمکاظمیفاطمه سادات1251

شوراي فرهنگیدانشجوفوق دیپلم سجادیانسید علی1252

مسول بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد ممسنیدانشجوکاردانیسلیمانیعباس1253

کانون اندیشه انقالبدانشجوکارشناسیمرادبیک لومهدي1254

دفتر تحکیم وحدت دانشجودکتراي تخصصیبسطامیحسین 1255

مربی نماز و قرآن کودکان در مسجد صاحب الزمانمربی قرآن و ریاضیدانشجوي کارشناسیابراهیم پورزهرا1256

جنبش عدالتخواهفعالیت در موسسه تاریخ شفاهیکارشناسیسعیدزادهسیده کوثر1257

مسئول کانون قرآن و عترت دانشگاهدانشجوکارشناسیاقبالی فرفاطمه1258
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مسئول قرآنی دفتر بسیج مسجد امام حسن عسکري (ع)خانه دارکارشناسیملک حسینیسمیه1259

معلم مدرسهطلبه، برنامه نویس اندروید و معلمکارشناسی ارشد, طلبه خارج سطحغفوريسید حسن1260

فرهنگی بسیجدانشجودکتري عمومیبرفروشانحانیه1261

هیئاتدانشجوکارشناسی ارشدحسینیسیده هاجر1262

حوزه نمایندگی ولی فقیهنظامیکارشناسیپارساییعبداهللا1263

مسئول و مربی صالحینخانه دارکارشناسینصیريفاطمه1264

فرمانده پایگاه بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیکریمی مطلقحسین1265

موسسه فرهنگیکارشناس آموزشکارشناسیعسکريزهرا1266

نیرو انسانیدانشجودانشجوي کارشناسیصالحی منشسارا1267

مسجد فاطمه الزهرا نیروي دریایی رشتکارمندکارشناسیقلی پورقنبرعلی1268

فرهنگیدانشجوکارشناسیرحیمیمحمد رضا1269

فرهنگی مسجدکارمند وزارت دفاعکارشناسی ارشدصادقیسید حسن1270

عضویت فعال دربسیج دانش آموزي وانجمن اسالمی دانش آموزيدانشجودیپلمیوسفی منشعالمه1271

کارفرهنگی پرستاردانشجوي کارشناسیحیدريهومن1272

مسوول خواهر بسبج دانشجویان علوم پزشکی فسا دانشجوکارشناسیدهنادعاطفه 1273

پایگاه بسیجخانه دارکارشناسی ارشدعالی نژادطاهره1274

شوراي سیاسی بسیج دانشجوییدانشجوفوق دیپلم عبدالهیفاطمه1275

مرکز مطالعات کلبه اندیشه و فرهنگکارمنددانشجوي دکتري تخصصیمحمديمحسن1276

فعال بسیج دانشجوییدانشجودانشجوي کارشناسیاصالنیزهرا1277

دبیر آموزش انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه جندي شاپور اهوازدانشجودانشجوي پزشکیفروزانزینت الشریعه1278

مربی مهدامینمربی پیش دبستانیکارشناسیمحمديلیال1279

عضویت فعال، حوزه ي حضرت فاطمه(س)دانشجودیپلممزینیمعصومه1280

کانون یاسهامعلمکارشناسیسلیمانیزهره1281

گردان امام حسین (ع)دانشجودیپلمآتشین پنجهصابر1282

مسوول بسیج دانشجویی کارمندکاردانیعلی اکبر زاده ابوذر 1283

مسئول بررسی و تحلیل در بسیج دانشجوییدانشجودیپلمکریمیفاطمه 1284

رسانهدبیر آموزش و پرورشکارشناسیمهدي زادهبی بی زهرا1285

نیروي انسانیخانه دارکارشناسیایرانمنشمریم1286

جواب شبهات عقایديتدریس خارج فقهشهیدحسین1287

مجموعه فرهنگی شهید بهشتی (واحد سیاسی)بیکارکارشناسیکرمیمحمد صادق1288

هیئت دانشگاه دانشجوکارشناسیموسوىسید ابراهیم1289

بسیج دانشجودانشجوي کارشناسیرشیدیان راد پرستو 1290

مسئول تحلیل بررسی بسیجدانشجودیپلمصادقیحورا1291

مربی قرآن، مدرسهفعال فرهنگیدیپلمرحمانینسیبه1292



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

مدیر فرهنگی موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیرازمدیر فرهنگیکارشناسیجمالیمحمد علی 1293

جانشین فرماندهیدانشجودیپلمفرجیمحمد1294

مسئول بسیج خوابگاه شهید سقایی دانشگاه خوارزمیدانشجوکارشناسی ارشدجلیلی آبجازي سعید1295

رسانهدبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدنزل ابادينفیسه1296

شوراي فضاي مجازي و شوراي پژوهشی، دانشگاه و بسیج محالتدانشجودانشجوي کارشناسیمحمودياسماء1297

واحد سیاسیدانشجوکارشناسیرحیمی علی1298

فعالیت هاي فرهنگی وسیاسی درسطح بسیج دانشگاه و...دانشجوکارشناسیانصاريزهرا1299

مسئولیت هاي مختلف در بسیجدانشجودیپلمفرديامیر حسین1300

جامعه القران واحد فاطمه الزهراء مربی حفظ قرآن کریمسطح 2 حوزه- کاردان علوم آزمایشگاهیامام قیسی زهرا بیگم1301

مسئول فرهنگی پایگاه بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیسروريفاطمه1302

فرهنگی و اجتماعیتعمیرات موبایلدانشجوي کارشناسیمحبیرضا1303

مسول بسیجمعلمکارشناسیهاشم خانلوهدي1304

کانون مهدویت و بسیج دانشگاهدانشجودیپلمخسرويمریم1305

دبیر قرارگاه شهید احمدى روشن استان فارس/ ناحیه بسیج دانشجویى استاندانشجودیپلمسهرابىسید حسین1306

بررسی وتحلیل، نشریهبیکاردیپلمدهقانی پوراحمديبتول1307

هیئاتبیکارکارشناسی ارشدرحیمیمعصومه1308

تدریس تدبر در قرآنبیکارکارشناسی ارشدصفاییالهه1309

فرهنگی، حوزه بسیجخانه دارکارشناسیروزبهانیسمیه1310

بسیج محالتآزادکارشناسیمزارعیپردیس1311

مسئول کانون فرهنگی مسجدخانه دارکارشناسیسعديطاهره1312

پایگاه بسیج شرکت و خادم افتخاري حرم رضويشاغل در صنایع قطعه سازي خودروکارشناسیرحمانیمجتبی1313

کانون قرآن و عترتدانشجودیپلمسیفعلی رضا1314

معاونت هاي مختلف بسیجدانشجودکتراي داروسازياورعیملیکا1315

مسئول فرهنگی بسیج دانشگاه قم واحد خواهراندانشجوفوق دیپلم حسینی دست جرديکوثر سادات1316

فرهنگیدانشجودانشجورحیمیزهرا1317

فعال کارمندکارشناسیاکبريحامد1318

مربی قرآن در مسجد محل خانه داردیپلمدارایی مریم1319

کانون فرهنگی مسجد و جبهه انقالب فرهنگیفعال فرهنگیکارشناسیزارعزهرا1320

کانون مهدویت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگاندانشجودکتراي عمومی دندانپزشکی جباري نسا1321

مسوول پایگاه، پایگاه دانشجویی دانشجودانشجوي، روانشناسی سرخ ابادي زینب 1322

واحد علمی پژوهشی روستادانشجودانشجوي کارشناسی ارشدمیرزاییاحمد1323

فعال دانشجویی، مسئول بسیج محالتدانشجوکارشناسیزارععلی رضا1324

مجموعه هاي فرهنگی سطح شهردانشجودیپلمدره گزنی دهقیفائزه1325

فعالیت فرهنگی در فضاي مجازي دانشجوکارشناسی ارشدپرورشنفیسه سادات1326



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

مدیر فضاي مجازي یکی از ارگان هانماینده شرکت بیمهکارشناسیقائديفضل1327

فرهنگی- بسیجخانه دارکارشناسیحسینیزینب1328

آموزشدانشجوکارشناسی ارشدآقااسماعیلیفائزه1329

تبلیغتدریسکارشناسی ارشدناظريفلک1330

مسجد مطهري . فضاي مجازيبازنشستهمتوسطهخلیلیانعبدالرسول1331

مسئول تربیت آموزش کانون فرهنگی مسجد و فرمانده بسیج پایگاه دانشکدهدانشجوکارشناسینوريفردین1332

عضو شوراي تعلیم و تربیت بسیجدانشجوکارشناسیفارسیسعید1333

مسئول فرهنگی پایگاه مدرس زبانکارشناسیسلیمیانفاطمه1334

مسئول واحد خواهران قرارگاه جهادي بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیآقامحمديفاطمه1335

مسئول بسیج پایگاه پزشکی دانشگاهدانشجودانشجوروفزهرا1336

فعالیت هایی براي روز قدس برگزاري برنامه در مراسمات مختلف در شهرستان پیشوامدرسکارشناسیحسینیعاطفه1337

رسانه وتدریسفرهنگیکارشناسی ارشدرضوانیمحمد امین1338

مربی حلقه صالحین مسجد، اعضاي شوراي راهبردي حسینیه انقالب شیرازخانه دارکارشناسیقوامی فرزهرا1339

عضو بسیجکارشناس فرهنگی دانشگاه فرهنگیانکارشناسی ارشدمومنیانفاطمه1340

مسئول سیاسی پایگاهدانشجودانشجوي دندانپزشکیخلوصیزهرا1341

آموزش فرهنگی و اعتقاديفرهنگی بازنشستهکارشناسی ارشدژیان پناهپروین1342

مشاوره مذهبی و فرهنگی در مدارس دخترانه تهرانکارمندکارشناسیمومنیمعصومه1343

سیر مطالعاتی بینش مطهرمعلم کارشناسی ارشدابوطالبی سعیده 1344

در بسیج سر حلقه هستم، عضو شوراي اصلی هیئت دانشگاهدانشجوکارشناسیمردانیزهرا1345

نیروي انسانیدانشجودیپلمنصیريحدیث1346

مساجددانشجوکارشناسیرفیعی علويسید مصطفی1347

مسئول فرهنگی بسیج دانشجوییدانشجودکتراي تخصصیمحمددوستریحانه1348

حسینیهکارمند دولتکارشناسیهمدانیمجید1349

موسسه فرهنگی باغ بهشت، موسسه شهید اندرز گو و ...مجري و عروسک گردانکارشناسیضیاییفاطمه زهرا1350

تشکل دانشجوییکارمندکاردانیپورسلطانیمرتضی1351

فرهنگی بسیجدانشجودیپلمعابدینیسمیه1352

پایگاه بسیج محل سکونتکارشناس آزمایشگاه تشخیص طبیکارشناسیسناییزهرا1353

عضو شوراي مرکزي بسیج دانشجویی دانشگاه دانشجودانشجوي پزشکی نقدي زاده علی1354

فرهنگی بسیج دانشگاهدانشجودانشجوي کارشناسیمحمدزادهفهیمه1355

مجمع دانشجویان مومن و انقالبی بخش کادر اجرایی ونهاد رهبريدانشجوکارشناسیعمرانیمهال1356

فرهنگی رسانه ايکارمندکارشناسی مهندسی الکترونیکخان محمديبهنام 1357

بسبجدانشجودیپلمطالبیمحمد1358

هیات مذهبی بیت الزهرا س در منزل شخصیخانه دارطلبه در حال تحصیلرضاییمعصومه1359

تبلیغمدرس حوزه و دانشگاهکارشناسی ارشد و سطح دو حوزهظهوري فرسنگیمعصومه1360



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

مسئول بررسی وتحلیل سیاسی بسیج دانشگاه آزاد اسالمی واحد تیراندانشجوکارشناسیعلی آبادي زهرا1361

مربی حلقه هاي صالحین بسیجدانشجوسطح 2 حوزه علمیهعمرآباديسمانه1362

مسئول آموزشمعلمکارشناسیعلیخانی محمد رضا1363

مسئول مجمع بسیج دانشگاه فرهنگیان شیراز فرهنگیدانشجوي کارشناسی ارشد کریمی مرتضی 1364

مسجد آقا احمد پایگاه مقاومت شهید موسوي گردان توپخانه فاتحین لشکر عملیاتی راننده اتوبوسدیپلمپیروزمندایمان 1365

فعالیت پژوهشی در جبهه انقالب فرهنگی اصفهانپزشکدکتراي تخصصیقاسمینجمه1366

در مسجد فعال هستممشغول در حیطه هوش تجاريکارشناسیاعتذارزهرا1367

مسئول علمیدانشجوکارشناسی مکانیک ساخت وتولیدتقی زاده رمیفاطمه1368

تربیت و آموزش حوزه بسیج دانشجوییدانشجوترم 4 پرستاريباباخواهفاطمه1369

تشکل علمی و فرهنگیدبیر آموزش و پرورشکارشناسیحسینی نیريزینب سادات1370

پایگاه بسیج مسجدحوزويتحصیالت حوزويرئیسی ناغانیمحمد رضا1371

فعالیت در مسجدکارمندفوق دیپلم میرزاییمحمد1372

مبلغ کتابدانشجوکارشناسیتسلیمیمرضیه 1373

عضو فعال انجمن اسالمی دانشگاه یزد خانه دارکارشناسیافشاري الهه1374

شوراي مرکزي-انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودانشجوي کارشناسیایزدينوشین1375

پایگاه بسیج مسجد شهید ساداتیمدیرعامل شرکت ساختمانیکارشناسیقنبريحامد1376

هیات دانشگاهدانشجوکارشناسیاحمديپریسا1377

کانون فرهنگی، سرپرست حلقه صالحین، عضو بسیجبیکارکارشناسیمشیريمریم1378

حلقه صالحینخانه دارکارشناسیسرادارمعصومه1379

سرگروه حلقه صالحینبیکارکارشناسیرحمانیفاطمه1380

پایگاه بسیج مسجد حسین ابن علی عمعلمکارشناسیظهیرنژاد زهره1381

تشکلدانشجودیپلمپیش دارساناز1382

گروه هاي جهاديدانشجوکارشناسییارمحمديزهرا1383

عضو بسیج اساتیدعضو هیات علمی دانشگاهدکتري الکترونیکاشرفمحمد رضا1384

فرهنگیدانشجوکارشناسینصرالهی زهرا1385

عضو فعال بسیجدانشجودکتراي تخصصیکرباس فروشانمحمد صادق1386

کنشگران اجتماعیپرستارکارشناسی ارشدسالمیاعظم1387

مربی در مرکز فرهنگیمربیکارشناسیفیاضبهناز1388

شرکت در برنامه ها و... مدرسه و کالس هادانش آموززیر دیپلمجمشیديسیده ملیکا1389

حلقه هاي صالحین،تیم رسانه اي بسیجدانشجودیپلمرنجبرسجاد1390

عضو بسیج شهید محبی ماسالدانشجوکارشناسیتقی زادهامیرمحمد1391

عضو خادم الشهدامعلمکارشناسیایرانیبانو1392

تهراندانشجوکارشناسیزینعلیساناز1393

مسئول صالحینمعلم پایه ابتدایی غیرانتفاعیکارشناسیناصريالهه1394
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نشریه رسمی بسیج دانشگاهدانشجودیپلمکیش بافانسید محمدجواد1395

کار با کودکانخانه دارکارشناسی ارشدجمالی فردزهرا1396

دبیرستان مشکوهمعلمکارشناسیطوسیملیحه1397

شورا نیرو انسانی بسیج دانشجوییدانشجودیپلمامیريفاطمه1398

رسانهدانش آموزدبیرستانکریمیمحمد امین1399

پایگاه مقاومت بسیج کمیل نایینپرده دوزکارشناسیعباسیرضا1400

مسجدویراستارکارشناسیزنگی وند درویشوندزهرا1401

مسجد صاحب الزمان شهر طاقانکدانشجوکارشناسیرفیعیمرضیه1402

کانون مهدویت دانشگاه فردوسی-بسیج دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی-کانون فرهنگی یک هفتاد و سومدانشجوکارشناسیفریدفریبرز1403

پاسخ به شبهات عقیدتی. فضاي توییتردباغدیپلممرادیانمسعود1404

آموزش روانخوانی و روخوانی قران دربسیجخانه دارلیسانسه وطلبهقندالیمحدثه1405

تولید پک فیلم - جشنواره عمارکارشناس فروش کارشناسیشمس آباديجالل1406

مسئول امور اداري یک موسسه فرهنگیمسئول اداري موسسه فرهنگیکارشناسیحسینی فرسارا 1407

عضو فعال انجمن اسالمی دانشجوزارعمهدیه1408

عضو انجمن اسالمی دانشجویان دانشجودانشجوي پزشکی رئیسیان حیدر 1409

کانون خیریه دانشجویی ریحانه النبی(س)دانشجودیپلمحیدريمریم1410

فرهنگی بسیجدانشجوکارشناسینورزادمرضیه1411

در یک سایت خبري تحلیلی مشفول به فعالیت هستمکارشناس حوزه انرژيکارشناسی ارشدحسین خانیسعید1412

مسوول فرهنگی پایگاه مسجدامیرالمومنینخانه داردیپلمجعفريمریم1413

مسئول نیروي انسانی بسیج_مدیر مسئول نشریه مطهر نهاد رهبريدانشجودانشجوقلی زادهمهدیه1414

فرهنگیتاسیسات ساختمانکارشناسیعلیپورحسین1415

عضو کانون مهدویت دانشگاه خلیج فارسدانشجوکارشناسی ارشدمیرجهان مردسیده مرضیه1416

کانون ریحانه دفتر نهاد رهبري دانشگاه نوشیروانیدانشجوکارشناسیجنت فریدونیفاطمه1417

حیطه ي کتابخوانی در انجمن اسالمی دانشجویان 1348دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتیدانشجودیپلمخراسانی مرجان1418

هسته علمی بسیج دانشجویی دانشجودکتراي عمومیپایمردمهدي1419

شوراي انجمن مستقلدانشجوکارشناسیزمندياسماعیل1420

کانون مساجد، بسیج، انجمن علمیدانشجودیپلمالیاسی عبداهللا1421

مدیر کانوندبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدامیريزهرا سادات1422

رسانهکارمند دانشگاهکارشناسی ارشدمسعوديمعصومه1423

علمی بسیجدانشجوکارشناسیانگالیفرشته1424

رسانه بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیمسیح پوراسماء1425

کانون قران حکمت دانشگاهی کارشناس پشتیبانی نرم افزارکارشناسی ارشدحمیديمحمد رضا1426

فرهنگیکارشناسیامینیزهرا1427

نشریه بسیج دانشکده مهندسیدانشجودیپلمدهقان پورمجید1428
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مسؤول سمن خادمین گمنام بازاریابکارشناسیریاضی خواهسارا1429

صالحین مدرسهدبیر آموزش و پرورشکارشناسیزارعزهره1430

پایگاه بسیج مساجد و دانشگاهدانشجودانشجوسراج زادهفاطمه1431

اموزش نقاشی وخط به همراه معارف دینیخانه دارکارشناسیرفیعی زاده زهرا1432

 هادي سیاسیدبیر بازنشسته آموزش و پرورش کارشناسی ارشدپرپنجیسید محسن1433

مراکز فرهنگی و آموزشی مربیکارشناسی ارشداعتماد نیما1434

مجموعه فرهنگی انقالبی طلوع مهدويمهندس برقکارشناسیزارع شریفصادق1435

ایجاد شغل براي خانواده هاي کم بضاعت درمحور مسجداماممدیر کارگاه تولیديابتدایینیک آیینخدیجه1436

کانون فرهنگی و مربی بچه هادانشجودانشجوي کارشناسینجفی زمان وحید 1437

فعال بسیجدانشجوکارشناسیباباییکوثر1438

خادمیار رضويخانه دارکارشناسیمددآرزو1439

جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاددانشجوکارشناسیمحموديکوثر1440

اعضا شورا بسیج دانشجویی مهر 97_98دانشجوکارشناسیحسنیفریده 1441

داراي گواهی نامه فرماندهی شهرستان سمیرم تاقبل از ورود به دانشگاهدانشجوکارشناسینامداريرویا1442

مسجد امام هادي و حضرت ابالفضلدانش آموزسوم ابتداییمحمديمحمد جواد 1443

فعال فرهنگیکاربر دفتر پیشخواندانشجوشمس باغبادرانیمعصومه 1444

اردوي جهاديدانشجودکتراي تخصصییزدانیالهام1445

طرح خانواده مقاوم ، بسیج جامعه زنانخانه دارکارشناسی ارشدباقرينسیم1446

کانون فرهنگیمعلمکارشناسیوزیريزهره1447

پایگاه وحوزه بسیج دانشجوکارشناسیرعیتیفاطمه1448

پایگاه بسیجمعلمکارشناسیکرشاهیانمحمد رضا1449

فعالیت فرهنگی _ بسیجبیکارکارشناسیموسويسیده الهام1450

فرهنگی اموزشیکارمندسطح2گنجیاقدس1451

عضو سابق شوراي تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشوردانشجوکارشناسیکریمیمحمد1452

دبیر کانون موعوددانشجودیپلمدره زرشکیمحمد1453

مهدویتمعلمکارشناسیدیباییزهرا1454

مربی حلقه هاي صالحین وکالس ازاد تفسیر با اساتید ودانشجویاناستادیار بازنشسته دانشگاهدکتراي فقه ومبانی حقوقاشرفصدیقه1455

دبیر قرارگاه احمدي روشندانشجودیپلمحیدرينرگس1456

فرمانده واحد مقاومت در مدرسهآموزگار و طلبهسطح 3 حوزه علمیهسخنگوسمیه1457

کانون فرهنگیخانه دارکارشناسیعبادسارا1458

کانون مسجد آزادي بندرعباسفرهنگیکارشناسی ارشددهقانیمهدیه1459

فرهنگی...دانشگاه صنعتی سجاددانشجوفوق دیپلم مرشدلوزهرا1460

شوراي پایگاه بسیج/کانون سیاسیدانشجودانشجوي کارشناسیسلمانی زادهفاطمه1461

فعالیت در بسیج در دانشکدهدانشجوکارشناسینریمانیمحمد1462



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

مسئول کانون جهاد سازندگیدانشجوکارشناسیگودرزيهانیه1463

مسئول هنر ورسانه دانشجودیپلمفتح الهیحنانه1464

فرهنگی بسیجکارمندکارشناسی ارشدزندوانییاسر1465

عضو بسیجدانشجودیپلمافشاریانفاطمه1466

کمک فرهنگینظامیدیپلمسلطانپورحسن1467

فرهنگیفعال فرهنگی در حوزهکارشناسی ارشدشهبازپورژیال1468

دبیر قرارگاه احمدي روشن البرزدانشجوکارشناسییکه زارعحدیثه1469

تعلیم و تربیت بسیجدانشجوفوق دیپلم فخاريفاطمه1470

فرهنگی و سیاسی / انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدانشجودیپلمنوروزيعلی1471

مربی صالحینبیکارکارشناسیزاهديرقیه1472

عضو فعال بسیجحوزويسطح 3 حوزه علمیهروحانی قهسارهمحمد حسین1473

تعلیم وتربیت دانشجوکارشناسی ارشدتوکلی آسیه1474

مربیفعال بسیجی (فرهنگی)کارشناسیپناهندهمحدثه1475

مسجد کار فرهنگی و قرآنیدبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدپیروزفرسیما1476

کارشناس آموزشی و مسئول فرهنگی مرکز کارمند جامعه الزهرا (س) سطح 3 حوزهشفیعیزهرا1477

تدریس حفظ ومفاهیم قرانمربی حفظ قرآن کریمکارشناسیناجی اصفهانیزهرا1478

اردوهاي جهادي و خادم الشهداپرستارکارشناسیقهرمانیسمانه1479

مسوول بسیج واحد خواهران دانشجودانشجوي پزشکی عمومی گواهی مینا1480

پایگاه مقاومت بسیجکارمندکارشناسی ارشدخانیحسین1481

حلقه صالحینخانه دارتحصیالت حوزويموسويمطهره سادات1482

آموزش حوزهدانشجوکارشناسیبادروزفرشته1483

مسول علمی بسیج دانشگاهدانشجودانشجوي کارشناسیقدیانیفاطمه1484

عضو هییت مدیره مجمع فرهنگی میعاد با شهیدانتکنسین کابین هواپیمادیپلمامیريمحمد1485

یادداشت نویسی گرافیستکارشناسیحامدي نیافرشته1486

محفل تربیتی خانوادگی محلهخانه دارکارشناسی ارشدحسینی نرگس1487

مقر کتاب مشهدخانه دارکارشناسی ارشدنظريزهرا1488

موسسه قرانی نوراالنوار اصفهانمربی قران ونهج البالغهکارشناسیبیدرامهما1489

درمسجدمحل خودسمت بازرسی و سیاسیخیاطدیپلمبنی خادمیفضه 1490

ناحیه ي بسیج دانشجویی(فعالیت فرهنگی)بیکارکارشناسیکهیانیفیروزه1491

حلقه جوانان انقالبی وعاشورایی مسجدالنبیخشکشوییدیپلمموحديحسن1492

مسئول سیاسی دانشگاهدانشجوکارشناسیسرایلومحدثه1493

فرهنگینظامیدیپلمهوشمنديعلی رضا1494

مسئول نیروي انسانیبیکاردانشجومنصورينجمه1495

مبلغ در مسجدخانه دارسطح 2 حوزه علمیهصالحی فضه1496



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دفتر فرهنگی دانشگاه و تئاتردانشجودیپلمشایستهسارا1497

جانشین خواهر دانشکده فنی دانشگاه گیالندانشجودیپلمعسکرينرگس1498

سرگروه حلقه صالحین-مبلغ راهیان نور-مربیتدریس دردبیرستان غیرانتفاعیسطح 2 حوزه علمیهرفیعیفهیمه1499

جهادعلمی دربسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیچناريفاطمه 1500

فعال در تحرییه رسانه طنز مطبوعاتی و شعر/ حافظ و قاري قرآن و مدرس در این زمینهدانشجوکارشناسی ارشدصفريزهرا1501

مربی بسیج، مبلغ و پژوهشگرکارمندکارشناسی ارشدشهبازيخدیجه1502

موسسه فرهنگی زارعین کرمانشاهخانه دارکارشناسیمراديمریم1503

کانون فرهنگی و هنري علی ابن ابیطلب (ع)نصاب دوربین و دزدگیرفوق دیپلم یزدانییعقوب1504

گروه سیاسی قانتاتبیکارتحصیالت حوزويجهانشاهلوحدیثه1505

جانشین فرمانده پایگاه برادران شهیداحمدي سخاکارمند آموزش و پرورشدانشجوفرازي اردبیلیمیرمحمود1506

 فرمانده پایگاه بسیج مسجد امام علی عمعلمکارشناسیاسالمی نیاخدیجه1507

حلقه صالحینناظر مرکز بهداشتکارشناسیرحیمیانالهام1508

مسئول کانون مداحان / مسئول هیئت بانوان فاطمه زهرا س / مسئول ستاد نماز جمعه وامور فرهنگیفرهنگی و10 سال سابقه در فرمانداريفوق دیپلم متقیزهرا1509

مبلغهخانه دارسطح 3 حوزه علمیهرحمانی زاویهسیده معصومه1510

پاتوق رسانه هاي انقالب اسالمیمدیر مرکز تولید و تامین محتواي مطبوعات(متمم) و دانشجودانشجوي کارشناسی ارشدعبديعلی1511

رسانهبیکارکارشناسیمومنیفاطمه1512

فاواي پایگاه ام ابیهادانشجودانشجوفهیمیزهرا1513

دانشگاهتکنولوژیست جراحیدانشجورهسپارلیال1514

مسجدمحلهخانه داردیپلمفرازيآسیه1515

هیئات دانشگاهدانشجوکارشناسی ارشدمحمديفهیمه1516

نیروي انسانیدانشجودیپلمنوروزي اصفهانینرگس1517

مربی حفظ دارالقرانمربی حفظ قرآن کریمدیپلمشفیعیام البنین1518

مربی حلقه هاي صالحین، مسئول تاییدصالحیت حوزه بسیجبیکارکارشناسی ارشدرنجبرعلی1519

مسئول پایگاه بسیجدانشجوکارشناسیرومیانیفاطمه 1520

معلم صالحین بسیج ،کار فرهنگی در زمینه کار با کودكحوزويسطح 2 ، پایه سوم حوزهجلیلی مطهره 1521

فعال بسیجدانشجوکارشناسیسجادیانسیده شکوفه1522

مربی  و سرگروه.دبیر امربه معروفطلبه، دانشجو و مدرسکارشناسی ارشدمحسنیخورشید1523

سرحلقه صالحینمعلمکارشناسی ارشداروجییونس1524

تدریس وتبلیغ حضوري ومجازياستادسطح 3 حوزه علمیهحريطاهره1525

کانون هاي فرهنگیخانه داردیپلممشفقراضیه1526

مسئول علمی بسیج دانشکده ارتباطات عالمهدانشجوکارشناسیاسماعیلیزمرد1527

پایگاه بسیجخانه داردیپلممختاريطیبه1528

مسئول پایگاه خواهرانمربی پیش دبستانیسطح 2شکاريمرضیه1529

در زمینه کارگاه مادر و کودكخانه دارکارشناسیکوشهنرگس 1530
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فرهنگی کودكخانه دارکارشناسی ارشدخواجعلیعظیمه1531

سازمان بسیج، بسیج محالتدانشجوکارشناسیکاظم پوربشري1532

رابط فرهنگی خواهران کانون اباصالح المهدي حسن ابادمدیر فرهنگیدیپلمخیرخواهلیال1533

هیئات بانوان حریم حوراء یزدمهندس معماردانشجوي ارشدزارع بنادکوکیرضیه1534

رسانه اینستاگرام@sahebzamanajبیکارکارشناسیصفاپوربهناز1535

کانون فرهنگی شهداي گلشهرویالدستیار دامپزشکدکتري دامپزشکیاحمديسید محمدمسعود1536

خادمدانشجوکارشناسیمرجبیعلی رضا1537

معلم قرانخانه دارسیکلطباطباییمریم1538

عضو هیئت امناي مسجد امام رضا علیه السالم گرم آباد و امور فرهنگیآزاددیپلمقاسمیمحمد حسین1539

فرهنگی و کتاب ، حسینیه و مدارسکتابدار مدرسهکارشناسیصادقیسعیده1540

مسؤل فرهنگی مسجد خانه داردیپلمصادقیزهره 1541

قبالً بسیج ، االن فضاي مجازي کارمندکارشناسیکشتکارزاده سراوانی حسن1542

دفترجبهه فرهنگی امام موسی صدرخانه دارسطح 2 حوزه علمیهجوکارسکینه1543

فعال بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیعنابستانیمسعود1544

پایگاه بسیج محالت .بسیج دانشجوییبیکارکارشناسیعزیزيفاطمه1545

نیروي انسانی حوزه 13 دانش آموزيخانه دارکارشناسییوسفیمرضیه1546

شوراي پایگاه بسیجبیکارکارشناسیحیدريعلی1547

مربی طرح حلقه صالحین و طرح شهید بهنام محمدي در مدارسخانه دارکارشناسی ارشدرسولیزینب1548

فعالیت در گروه هاي امر به معروف و نهی از منکر استاد تقوي فعالیت در بسیج پایگاه حضرت نرجس س خانه دارفوق دیپلم عباسی بهرامیان راضیه 1549

کانون فرهنگی مسجدکارمندکارشناسیشریفیکامران1550

مسئول سازندگی مربی مهد کودكکارشناسیمیري الطرانرقیه1551

عضو فعال انجمن اسالمیدانشجوکارشناسیامینیزهرا1552

فرمانده پایگاه بسیجخانه داردیپلمجوزيفاطمه1553

نیروي انسانی، حوزه بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیزارعسمیه1554

مسئول حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیهدانشجوکارشناسییوسف نژادمیالد1555

قائم مقام بسیج دانشکدهدانشجودانشجوي کارشناسیفرهمندنژادزینب1556

دارالمهدي،اصفهانخانه دارسطح 2 حوزه علمیهجانثاريزهرا1557

مربی حلقه صالحین حوزه شهید محالتی نجف آباد مدرس دروس نهاد رهبري در دانشگاهکارشناسی ارشدحیدرينرگس1558

سرگروه صالحین در بسیجخانه دارکارشناسی ارشدرضوي خواهسمیه1559

فعالیتهاي فرهنگی مسجدخانه دارکارشناسیرحمانیفاطمه1560

رابط فرهنگی و فرمانده پایگاه 72تن مسجد صاحب الزمانخانه دارکارشناسیپاك نژادمریم1561

امور فرهنگی مسجدخانه دارکارشناسیعظیمیسیده سارا1562

عضو بسیج دانشگاهدانشجوکارشناسیابراهیمیندا1563

عضو شوراي حوزه بسیج خواهران علوم پزشکی یزددانشجوکارشناسیفانیمهدیه سادات1564
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کانون فرهنگی مسجد محلهخانه دارکارشناسیزارعمریم1565

اردوي جهادي کارشناس هوشبريکارشناسیهاشمیریحانه1566

تربیت مربی امربه معروف وبسیج فعالپرستارکارشناسیحسینیحوا1567

مسئول فرهنگی بسیج دانشجوکارشناسیدارابیزهرا1568

مربی صالحینبازاریابدیپلمچراغیمحمد1569

مربی حلقه صالحینبیکارکارشناسیرستمیاکرم1570

کانون فرهنگی دانشگاهدانشجوکارشناسیاردستانینگار1571

دفتر دار حسینیه شهداي قهرود کارمندسطح 2 حوزه علمیهکیاییاکرم1572

فرهنگی . قرانیمهندس مکانیک سیاالت دانشجودشتی زاده مسعود 1573

شرکت در فعالیت هاي بسیج دانشگاهبیکاردیپلمکوهستانیآتنا1574

رسانه-مدیر کانال تلگرامی کالس مجازي دین @kelasedin دیندانشجودیپلمانصاريمحمد1575

کارگروه سالمت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاهخانه دارکارشناسیاربابیفاطمه1576

کانون هاي فرهنگی .رسانه .بسیج دانشجوکارشناسیهاشمیانمریم1577

شرکت در جلسات بسیج فرهنگیاندبیر بازنشسته آموزش و پرورش کارشناسیمکملی جهرمیمحبوبه1578

شرکت در دوره استادي طرح ملی بینش مطهرمهندس مکانیک، پیمانکار صنایع ریلیکارشناسی ارشدکاسب احديفرزانه1579

مداحی و کالس قرآن براي بچه هادانشجوفوق دیپلم سعادتمحمد صادق1580

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خواهران زاهداندانشجودانشجوي کارشناسیبامريمحدثه1581

مشاور مذهبی مدرسه خانه دارکارشناسیمعافی معصومه 1582

فرهنگی و قرآنیمربی قرآنکارشناسیاکبريزهرا1583

نهاد هاي بسیجیدانشجوکارشناسیکاظمیآرزو1584

فرهنگیدانشجودکتراي تخصصیخاکساريمهسا1585

مدیرمسئول کانون آزادکارشناسی ارشدرودباريمحدثه 1586

پایگاه بسیج فرهنگی مسجدکارمنددیپلمحیدريمحمد1587

فعال سیاسی_فرهنگیمعلمکارشناسیزعفرانیهمنصوره1588

کالس تفسیر قرآن درقمخانه دارکارشناسیکریمی انالوجهمریم1589

جانشین خواهردانشجوکارشناسیدادخدایی پورمحبوبه1590

مدیر دارالقرانمربیکارشناسی ارشدطاهريطیبه1591

فرهنگی مساجد وبسیجفرهنگیفوق لیسانس حقوق بین المللحیدريشهرام1592

جانشین فرمانده بسیجدانشجودانشجوي کارشناسیحسنییگانه1593

مسئول علمی بسیجدانشجودانشجوعلی محمديفائزه1594

موسسه قرآنی خانه دارکارشناسیخندانرقیه1595

عضو بسیج محالتخانه دارکارشناسیجوان سمیه 1596

مسول نیروي انسانی پایگاه امام باقر و مسوول قران و عترت پایگاه فاطمه الزهراخانه دارتحصیالت حوزويرفیعی رادهزینب1597

در بسیج دانشکدهدانشجوکارشناسیشریفیانزینب1598
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عضو فعال بسیجدانشجودیپلمکشت گر کهخامطهره1599

حلقه صالحینبیکارسطح 2 حوزه علمیهامامیزهرا1600

سازمان فرهنگی شهرداري مشهددانشجوکارشناسیدهقانکلثوم1601

مسجد محل زندگی و پایگاه بسیج دانشگاهدانشجوکارشناسیموسیوندمحمد1602

عضو فعال فرمانده واحدمعلم مدارس غیر دولتیکارشناسیوفاییخدیجه1603

جانشین فرهنگی و انسانیدانشجوفوق دیپلم نسائیمریم1604

عضو شوراي بسیجخانه دارزیر دیپلمنظريمریم1605

فعال فرهنگی و سیاسیدانشجودیپلمدادگرمحمد رسول1606

فرهنگی خانه دارکارشناسیملک آبادينرگس1607

مهدویتدانشجو و فعال فرهنگیکارشناسی ارشدسلطان حسینیفاطمه1608

فرهنگی مسوول کانون قران و عترت دانشجوفوق دیپلم پرواززادهفاطمه1609

ستاد امر به معروف و نهی از منکرکارمندکارشناسیرنجبرمحمد رضا1610

مسئول آموزش بسیحدانشجودیپلمموسی زادهصدیقه1611

کانون بسیج فرهنگیاندبیر بازنشسته آموزش و پرورش کارشناسیرنجبرفاطمه1612

معارف استاد حوزهکارشناسیعبديفاطمه1613

کادر بسیج مساجددانشجودانشجوي کارشناسیپاشاییزینب1614

کارفرهنگی وبسیج پایگاه میرزاکوچک خانبیکارکارشناسیرستگارزهرا1615

شوراي فرهنگی خوابگاهدانشجودانشجوي کارشناسیالبرززهره1616

رسانه وفرهنگیدانشجو و طلبهکارشناسیخدابندهفاطمه1617

مدرسه قرآنتکنسین کامپیوترکارشناسیگلزارمریم1618

فرهنگیبازنشسته فرهنگیکارشناسیمقدسیابوالقاسم1619

آموزش و پرورشفرهنگیکارشناسیقدمیفاطمه1620

فعالیت فرهنگی در دانشگاهدانشجودانشجوي کارشناسیراشکی قلعه نوملیحه1621

فرهنگیمربیکارشناسیشفیعیمحمد1622

جهاد فرهنگی حاشیه شهرحسابدارکارشناسی ارشدکریمیفاطمه1623

سرگروه حلقه صالحین خانه دارکارشناسیعلی اکبري خانم پروانه 1624

کانون هاي هیئت و بسیجدانشجوکارشناسیخانیفاطمه1625

مربی اعزامی از حوزه علمیه به مدارسمربیکارشناسیکمالیفاطمه1626

عضوانجمن اسالمی مستقلدانشجوکارشناسیمهذب فرزهرا1627

کانون فرهنگی مسجدخانه دارسطح2محمديسمیه1628

یاران انقالبفرهنگیکارشناسی ارشدجهانبخشفاطمه1629

نیروي انسانیدانشجوفوق دیپلمکوهستانیزهرا1630

فعالیت فرهنگی در موسسه فرهنگی دکتر شهید آیت اهللا بهشتی اصفهانمحصلمتوسطهمهذب فرمحمد طه1631

رابط منطقه اي کانون دانشجو و فعال فرهنگیدیپلممرصعیرباب1632



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

نشریه دانشجوییدانشجودیپلمهاشمیمعصومه1633

موسسه منتظران مصلح(عج)وبسیج حوزه چهارشهريخیاطکارشناسی ارشدفتحیلیال1634

کانون مهدویتدانشجوکارشناسیزکی زادهکوثر1635

کارگروه سیاسی،فرهنگی پایگاه دانشگاهدانشجودیپلمسهرابی نیامحمد مهدي1636

کانون قران و عترت و بسیجدانشجودیپلممداحیمحدثه1637

مسئول هیئتدانشجودیپلمنوشکمحبوبه 1638

فیلمنامه نویسیتدریسکارشناسیمیرزایی زیبا1639

فعالیت در کانون فرهنگیمعلمکارشناسیفالحراضیه1640

مسجد حجت المهدىفرهنگیکارشناسیچارقچیانلیال1641

روشنگري در زمینه هاي فرهنگی، رسانه، مذهبیکارمند مجتمع آموزشیکارشناسیاسالمیزینب1642

فرهنگیکارمندکارشناسی ارشدصفاریانمحمود1643

مربی حلقه صالحینفرهنگیکارشناسی ارشدمهرآورنادر1644

مسجد جامع لطیفی الر معلمکارشناسیامینیاصغر1645

کالس تفسیر دبیر آموزش و پرورشکارشناسیکریمی شکیبفاطمه1646

مسئول فرهنگی و علمی پزشکدکتري پزشکی در حال تحصیلبذريفاطمه1647

رسانهفرهنگیکارشناسیتقی زادهوحیده1648

جانشین خواهردانشجوفوق دیپلم کشتگرخواجه دادالهام1649

رسانه( مصاحبه و تولید کلیپ)و..دانشجوفوق دیپلم زارعیفاطمه1650

مسئول امور مالی پایگاه شهیدان پناهیخانه دارفوق دیپلم معظم نیامهدیه1651

مدرس قرآن کودکان، موسسه نورالسالم رشتخانه دارکارشناسیعزیزيمریم1652

جانشین خواهر حوزه دانشگاه ازاد چالوسپشتیبان و مدرس قلم چیکارشناسیجفادیدهزهرا1653

مسجدخانه دارکارشناسیفالحیطیبه1654

فعالیت هاي فرهنگی تربیتیدانشجودیپلمرفیع زادهزهرا1655

پایگاه محلهخانه دارکارشناسی وسطح 2حوزهچهرقانی برچلوییمرضیه1656

فرهنگیکارمند و کارشناس زنان وخانوادهتحصیالت حوزويحیدريلیال1657

مسول علمی پژوهشی بسیج پایگاه عصمتدبیر آموزش و پرورشکارشناسیعرب اسديآمنه1658

رسانه قرارگاه احمدي روشندانشجودیپلماسماعیل زادهمطهره1659

هیئات امنا مسجدمهندس مخابراتکارشناسیمهذب فرحسن1660

کانون تربیت و آموزش بسیج دانشجویی و ...دانشجودر حال تحصیل مقطع کارشناسی پرستاريشهبازيفائزه1661

فعالیتهاي فرهنگی، عملیاتی و سایبري در بسیجطراح و گرافیستکارشناسیمنتظريمحبوبه1662

فعالیت علمی فرهنگی در مقر کتابخانه دارکارشناسی ارشدموسويشیما1663

کانون فرهنگی مسجدبیکارکارشناسیگل محمديعلی1664

عضو کانون هالل احمردانشجوکارشناسیبراتیسعیده1665

مسجد محل و پایگاه بسیجفرهنگیکارشناسی ارشدبامري جان محمد1666



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

مسئول فرهنگی پایگاه بسیجدانشجودیپلمحجتیمحمد مهدي1667

آموزش قرآن در مؤسسه قرآنی راهیان بصیرتدبیر بازنشسته آموزش و پرورش کارشناسی ارشدنجفیمرضیه1668

عضو موسسه مردمی افتاب والیت یزدخانه دارکارشناسیمراديعظیمه1669

فرمانده دانشگاه دانشجوکارشناسیطلوعی فاطمه1670

شوراي بسیج پایگاهکارمندکارشناسیجهانگیريسیاوش1671

نیروي انسانیدانشجوکارشناسیپریسا چکپریسا1672

همکار دبیر قرارگاهبیکارکارشناسی ارشدکیخامطهره1673

تولید محتواي رسانهخانه دارکارشناسیالهوردي زادهعارفه1674

مسجد بسیجمعلم کارشناسیاسديساره1675

فرمانده پایگاه کربکندکارمند امدادکارشناسیمعینی کربکنديمحمد1676

مسئول فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی همداندانشجوفوق دیپلم مجذوبیفائزه1677

مسئول کانون مسجددانشجوکاردانیایتیحسین1678

دانشگاه امور سیاسیدانشجودیپلمیوسف زادهفاطمه1679

در بسیج روستادانشجودیپلمبیلريفاطمه1680

کانون مساجدمدیر موسسه قرآنیکارشناسیشریف نژادعصمت1681

مربی قرآنی و فرهنگیمربیکارشناسیاحمدينرجس1682

دوره هاي مهدویت کانون فرهنگیخانه دارسطح2بازرگانیمریم1683

فرهنگی مساجد و بسیج و رسانهمربی قرآنکارشناسیعموريفاطمه1684

کانون فرهنگی مسجد (رابط فرهنگی)نظامیکاردانیلیریاییمحمد1685

فعال بسیج اساتید، نماینده طرح تبیین منظومه فکري رهبري در گیالندانشجودانشجوي دکتري تخصصیزحمتکشزکیه1686

مجموعه فرهنگیمعلمدانشجوي دکتري قرآن و حدیثسلیمی داناجواد1687

شوراي فرهنگی و بسیج و موسسه قرانی دانشجوکاردانیسرمدي سلطانی ریحانه 1688

سخنرانی وگفتمانهاي جمعیبازنشسته آموزش و پرورشکارشناسیقاقازانینسرین1689

مربی حلقه هاي صالحینمدرس حوزه علمیهسطح 3 حوزه علمیهمحمدرضاییزینب1690

مدرسهدانشجوکاردانیمحرابیمریم1691

مؤسسات قرآنی و فرهنگی و تربیتیمدیرعامل مؤسسه قرآنیکارشناسیشمسی پورآسیه1692

مربی قرآن در پایگاهمربی قرآندیپلمموسويمریم سادات1693

خادم الحسین ع، مداح، قاري قرآن،فعالیت هاي دینیخانه دارکارشناسیحسینیمریم سادات1694

عضو بسیج حقوقدانان گلستان و کانون خادمیاران حقوقی دانشجودیپلمحسینیسید جواد 1695

اموزش امور مالیدانشجودانشجوي کارشناسیریحانیفاطمه1696

مدیر اجرایی آموزشی و فرهنگی موسسه قرآنیمدیر موسسه قرآنی کاردانیآقاپوررقیه1697

استاد قرآن، واعظ و مداحمعلمدیپلم و تحصیالت حوزويخوش کیشصفیه1698

برگزاري هیئتهاي مذهبی در حسینیه فاطمه الزهراخانه دارسطح 2 حوزه علمیهنعمتیمریم سادات1699

فرهنگیدانشجوکارشناسیحسن پور زهرا1700



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

هیأت مذهبیدندانپزشکدکترى مهدوي پارسا موسی1701

سر گروه حلقه صالحیندبیر آموزش و پرورشکارشناسیسازگارنضال1702

عضو شوراي پایگاه بسیج مسجد خانه داردیپلمعباسیفاطمه1703

مسؤل فرهنگی بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیرضوي منشمائده 1704

عضو شوراي بسیج دانشجوییدانشجوکاردانیعلی نیاي آهندانیمریم1705

فرهنگی دانش اموزيدانشجوکارشناسی ارشدراعی دهقیمحسن1706

علمی _بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسینظريملیکا1707

جلسات فرهنگی اساتیددندانپزشک متخصص ارتودنسیدکتراي تخصصیطهماسبی سوده1708

معاونت زنان و خانواده بیج دانشجوییدانشجوکارشناسیمعین محسن آباديوجیهه1709

فرهنگیدانشجوکاردانیشیرازيامیر حسین1710

فرهنگیدانشجوفوق دیپلم آذر افروززهرا1711

فعال سمن هاي فرهنگیدبیر بازنشسته آموزش و پرورش کارشناسی ارشدمیرعزیزينیره سادات1712

کانون فرهنگیخانه دارفوق دیپلم عامري فردوجیهه1713

مسئول فرهنگی کانون مسجد .بسیجی خانه دارسطح 1 حوزه علمیهابراهیم پورزهرا1714

امور فرهنگیخانه دارکارشناسیسیدآقاجان زهره1715

پایگاه مقاومت آزاددیپلمشهسوارپورعلی1716

فعالیت در مسجد محلهدانشجوکارشناسیوحیدپورالهه1717

معاونت آموزش تشکل جامعه اسالمی دانشجویاندانشجوکارشناسیطالب پورمطهره1718

معاون انسانیدانشجوکارشناسیپودینهزینب 1719

مسول فرهنگی دانشگاهفعال فرهنگیکارشناسی ارشدوالییطوبی1720

فرهنگیمعلمکارشناسیمفیدخیرالنساء1721

مسول جهادي_بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیجمالیزینب1722

فرهنگیدانشجودیپلمموسی کاظمیفاطمه سادات1723

مربی طرح صالحین دانش آموز يآموزگارسطح 3 حوزه علمیهکارگرفاطمه1724

حسینیهخانه داردیپلماعتماديفرشته1725

فرهنگی و اجرایی در بسیج و هیئت دانشگاه شریفدانشجودانشجوي کارشناسیناصررنجبر فاطمه 1726

مسجد قرانخانه دارسیکلمهديزهرا1727

نهاد رهبري اراكدانشجودانشجوي کارشناسیشیرمحمديزهرا1728

گروه هاي جهادي و خیریهمسئول دفترکارشناسی ارشدبخشیانزهرا1729

حکمتپزشکدکتراي تخصصینکوئیبابک1730

مداح، قاري و بسیج فعالنظامیدیپلمرحمانیوهاب1731

مسئول فرهنگی بسیجمعلم قرآنکارشناسیجامعیبتول1732

بسیج محلمربی قرآنکارشناسیصالح زادهکوکب1733

خبرنگارکارشناسیخفتان پناهمرتضی1734



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

مسجدآزادکارشناسی ارشدافروزمریم1735

پایگاه بسیج نیروگاه بیستونکارمند بازنشسته نیروگاه بیستونکارشناسیفرحناکیجواد 1736

عضو فعال در کانون فرهنگی مسجد امام حسین شهر اراكخانه دارکارشناسی ارشداحمدي فردسمیه1737

مسئول تربیت آموزش پایگاه شهید قاسمیطراحکارشناسیسلطانیمحسن1738

مسجد نوراالصفیاخانه داردیپلم وحوزويپروردهفاطمه1739

شوري پایگاه در شهر سمنانخانه دارکارشناسیدوستمحمديبحریه1740

کادر بسیج محلهنماینده شرکت بیمهکارشناسیقربانیفاطمه1741

موسسه منتظران المهدي عج مربی قرآن نونهال و بزرگ سالمربی قرآندیپلمفتحیفاطمه1742

قراندانشجودیپلمموسوينرگس1743

فرهنگی،بسیج محالتدانشجوکارشناسیشهزادمحدثه1744

مدرك مدرسی قران،در حال حاضر مشغول حفظ قران در دارلقران حرم امام رضا(عخانه داردیپلمبذرافشانتهمینه1745

مدیر عامل سمنمدرسدکتري سطح4حجی پورفاطمه زهرا1746

نوجوانانفعال رسانه ايکارشناسیبابازادهغالمرضا1747

کارشناس ستاد امر به معروفبازنشسته آستان قدس رضويکارشناسیفیروزفرحسین1748

فرهنگیفرهنگیسطح 3 حوزه علمیهشکاريزهرا1749

شوراي بسیج حوزهمدرسدکتراي تخصصیمشهدي وهابطاهره1750

رسانه کانون فرهنگی ثقلین دانشگاه دانشجودیپلممیرقیصريفاطمه سادات1751

فرهنگیپزشکدکتراي تخصصینکوئیآرش1752

پایگاه ریحانه سنگاچین_ بندرانزلیکارمند مرکز تحقیقات شیالتکارشناس ارشد شیالترهنمامعصومه 1753

عضو گردانهاي عملیاتی امام حسین ع وحضور در منطقه صفر مرزيمهندس معمارکارشناسی ارشدامیرخانیمهدي1754

هیئات خانه دارسطح 2 حوزه علمیهشاکرسمانه1755

فعالیت هاي مختلف در بسیج دانشگاهدانشجودیپلمطباطباییسیده زهرا1756

سرمربی حلقه صالحیندبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدباقريزهرا1757

تدریس سوره شناسی و حضور آیات قرآن در زندگیمعلم بازنشستهدکتراي تخصصیخلخالزهرا1758

تدریس قرآندانشجودیپلمدانشفاطمه 1759

موسسه فرهنگی قران و عترت عصرظهوربیکارکارشناسیساريسهیال1760

سرگروه صالحینبیکارسیکلحسن پوراکرم1761

فرهنگی مساجدمعلمکارشناسیحسینیفریبا 1762

مربی انجمن اسالمیدانشجوکارشناسی ارشد جامعه شناسیمسلمیفریده1763

جهادي دانشگاه وگروه تربیتی نوجوانان دانشجوکارشناسی ارشداحمديمرضیه1764

فرهنگی کارمندکارشناسیصادقمحند1765

مربی فرهنگیدانشجوکارشناسیکدخدایینرگس1766

مساجد وسراي محلهمعلم تدبردر قرآنکارشناسیسعادتینسرین1767

مربی وسرگروه صالحینخانه داردیپلمرجبیهاجر1768



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

نمایش و دکلمهخانه دارلیسانس علوم و حدیثتهوريعصمت1769

تحلیل و بررسی بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسیپورمحمدیانپرستو1770

مسجد محلهاستاد قرآنکارشناسیافضل خانیزهرا1771

دبیر امر به معروف حوزه خواهران الهیجاندفتر فنی مهندسیکارشناسیداستانزینب1772

فرهنگی. سیاسی و رسانه ايتهیه کننده ارشد تلویزیونکارشناسی ارشدشیرمحمديابوالحسن1773

جهادگرکارمندکارشناسی ارشدصادق پورطاهره1774

کانون قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندانشجودکتراي تخصصیقاسمی فیروزآباديریحانه1775

پایگاه مقاومتمهندس عمرانکارشناسیکاظمیعبداهللا1776

کانون فرهنگی در رشتمربی قرآن و نهج البالغه درکانون و مسجددیپلم اقتصاد وتربیت معلم قرآنقاضیسرور1777

مسجد محلدبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدجالئیانفاطمه1778

حلقه صالحین مسجد امام جعفر صادقخانه دارسطح 2کشاورزطاهره1779

فرمانده پایگاه، مربی طرح صالحین، فعال اجتماعی و سیاسی، هادي سیاسینماینده شرکت بیمهدانشجوي کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعیاسديغالمرضا1780

فعالیت در بسیج مساجد.مسجد امام محمد تقیدانشجودیپلماسالمیفاطمه1781

حفظ صوت و نشر بسیج، ارزش هاي دفاع مقدس بسیجدانشجودیپلمصادقی فرزهرا1782

فرهنگیخانه دارکارشناسییزدانیفاطمه1783

معاون پرورشیفرهنگیکارشناسی ارشدرجایینرگس1784

اعضائ هیئت امناي مسجد محلبازنشستهدیپلمدوستی جندابهاحمد1785

مر بی تدبر در قرآن مساجد و حوزه هاخانه داردیپلمعلی نقیمرضیه1786

مسجد صفامعلمدانشجودارندهمیالد1787

حوزه فرهنگیکارمند اداريکارشناسی ارشدمعتکفیطیبه1788

مدرسمدرسدکتراي تخصصیخلیلی زهره1789

فرهنگیدانشجودیپلمبتالبفاطمه1790

پایگاه بسیج دانشجوییدانشجودانشجوعبدالهیعلی1791

فعالیت هاي سیاسی و فرهنگی در بسیج دانشجوییدانشجوپزشکشاکري نیاهاجر1792

قرآنیمعلمکارشناسی ارشدکریمیعلی رضا1793

نیروي انسانی پایگاه حضرت مریمدانشجودانشجومحمديحدیثه1794

گروه فرهنگی فانوس و هیات فداییان دانشجودیپلمشهامت جوهانیه1795

مربی صالحینمعلمکارشناسیکریمیزهرا1796

مربی بسیج در پایگاه فاطمه الزهرا تنکابنمدرس حوزه علمیهسطح 3 حوزه علمیهصادقیفائزه1797

خادم هیات انصار والیت یزدکارمندکارشناسینعمتی زاده نصرآبادپروین1798

کانون فرهنگیدانشجوکارشناسیرحیمیمنصوره 1799

فرهنگیفرهنگی بازنشستهکارشناسی ارشددرویشیمحمد هاشم1800

مربیخانه دارسطح 2 حوزه علمیهصفوي زهرا1801

تدیس قرانمعلمکارشناسی ارشدصفاییمریم1802



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

سرگروه صالحین. بسیج ادارهکارمند قوه قضائیهکارشناسیمعافیولی اهللا1803

جهاديدانشجودیپلمحاجی علی اکبريمحمد هادي1804

مسجد همکاري با حلقه صالحیندانشجوفوق دیپلم وحیدپورالهام1805

عضو بسیج فعال دانشگاهدانشجوکارشناسیعرشی رفیعمحدثه1806

مربی حلقه صالحین مسجددانشجوکارشناسینبی زادهسعیده1807

کانون فرهنگی مسجد محلهخانه دارکارشناسیفرزیديمعصومه1808

فعالیت فرهنگی در پایگاه بسیج دانشگاهدانشجودیپلمرهدارمهال1809

مسوول اردوهاي جهادي دانشگاهدانشجودانشجوخادمیمطهره1810

کانون فرهنگیفرهنگیکارشناسی ارشدمقدسینمائده 1811

شوراي فرهنگیدانشجوکارشناسیاسدالهیسجاد1812

مداحی اهلبیت علیهم السالمکارشناس علوم آزمایشگاهیکارشناسیرسولیوحید1813

فعالیت قرآنیتدریسکارشناسیاکبريزهرا1814

مسئول تبلیغات موسسه فرهنگیخانه دارکارشناسییعقوبی میترا1815

مجموعه فرهنگی هاتف(مربی تربیتی)دبیر آموزش و پرورشکارشناسیکریمیاکرم1816

تدریس تدبر در قرآنخانه دارکارشناسیبهاريزهرا1817

اعزام مبلیغین حوزه و بسیج طالب خواهران غرب تهرانخانه دارسطح 2 حوزه علمیهمحمدي رضاییشهرزاد1818

محصل و مربی تدبر در قرآنخانه دارکارشناسیکوهیفاطمه1819

معاونت رسانهدانشجودیپلممحمدحسینزهرا1820

هئیات رزمندگاننماینده شرکت بیمهدیپلمابلیمجتبی1821

جامعه القرآن حفظ قرآندانشجوکارشناسیافراسیابیمهناز1822

فعالیت فرهنگی در هیئتهاي مذهبی و جمع فرهنگیان به عنوان تحلیگر و سخنران بازنشسته آموزش و پرورشکارشناسیرجبیعزت1823

مربی وسخنراندبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدسیادتطاهره سادات1824

فعالیت در کانون هاي دانشگاه دانشجوکارشناسی ارشدباقوهفاطمه1825

کانال تلگرامیدانشجوکارشناسی ارشدعلويزهرا سادات1826

حوزه فرهنگیخانه دارکارشناسیتقويعطیه سادات1827

فعال جبهه فرهنگی انقالب و مسجد امام حسین ببرجندکارمند بانککارشناسیشبانیحامد1828

هادي سیاسیبازنشسته فرهنگیکارشناسیامینی هرنديبمانعلی1829

حوزه تبلیغیفرهنگیکارشناسیمصلحیمریم1830

جلسات قرائت قرآن مسجدتجارت با برخی شرکت هاي خارجیکارشناسی ارشدنوادرسجاد1831

معاونت تحلیل و بررسی بسیج دانشجویی دانشگاهدانشجودیپلممنصورکیاییامیر حسین1832

فرهنگی و تربیتیفرهنگیکارشناسی ارشدنیسیرسول1833

عضو انجمن اسالمی دانشجویاندانشجودیپلممهريمریم1834

عضو انجمن اسالمی 1348دانشجوکارشناسیشادمانمهدي1835

مسئول رسانه حوزه امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی گلستاندانشجودکتراي تخصصیزارعمصطفی1836



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

مشاورآزادتحصیالت حوزويترزباننعیمه1837

هیئات محبان الحسینخانه داردیپلمعلیزادهزهره1838

فرهنگی در مدرسهدانشجودانشجوي کارشناسیمیریانسید سبحان1839

عضو انجمن اسالمی تحکیم وحدتدانشجوکارشناسیپایدارحسینیفاطمه1840

درفضاي مجازي گروه قرارگاه فاطمه الزهراپزشک متخصص زناندکتراي تخصصیرزازيعصمت 1841

مسجد سیدالشهدا علیه السالممعلمکارشناسی ارشدمعظمزهرا1842

فعال فرهنگی_انجمن اسالمی دانشجویان مستقل_جشنواره مردمی عماردانشجودیپلمرمضانییحیی1843

موسسه فرهنگی تربیتی هاتفخانه دارکارشناسیبابائیانفرشته1844

گردان ادوات تیپ 12 قائم آل محمد صبازرس کیفی قطعات خودروکارشناسیباقري فردغیاث الدین1845

فعالیت هاي قرآنیپزشکدکتراي تخصصیعلیزهرا1846

تعلیم و تربیت دانشجوفوق دیپلم جوانمردعلی1847

نشریهدانشجوکارشناسیصالحیامیر حسین1848

مربی امین دریکی از مدارس شهرمربی امین سطح 2 حوزه علمیهگل صنم لواعظم1849

فرهنگی بسیج دانشجوییدانشجودیپلمسقائیفرزاد1850

مسئول اردویی و عضو فعال بسیج و مسجد و همجنین آمر به معروفدانشجوفوق دیپلم مترجمی زبان و دانشجوي رشته علوم قرآن و حدیثعمرانیزهرا1851

مسؤل تعلیم وتربیت پایگاهخانه دارکارشناسیمسلمیشهیده1852

عضو بسیج و هیات امناي مسجدفرهنگی بازنشستهکارشناسیانصاري محمد حسین1853

تدریس در موسسه بینش مطهرمدرسدکتري داروسازيدیدري خمسه مطلقفرزانه1854

فرهنگیخانه دارکارشناسی ارشدزهدينجمه1855

دبیر هیات دانشجوییدانشجوکارشناسیرحیمی یگانهمحمد حسین1856

امورات فرهنگی در واحد فرهنگی سازمان بهشت شهداي مالرد کارمند شهرداري مالرد دانشجوي فوق لیسانس مدیریت مالی راهی مصیب 1857

قرآنیمربی قرآنکارشناسیاذانیمعصومه1858

شرکت در اردوهاي جهادي مربوط به قرارگاه مردمیدستیار دندانپزشککارشناسیفضلی نژادسمیرا1859

کانون فرهنگی مسجد امام سجاد بزرگراه اشرفی اصفهانیخانه دارکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعیشیخ شعاعیمریم1860

گروه پژوهشکارشناسی ارشدرضوي علويزهرا سادات1861

معلمکارشناسی ارشدرحیمیمریم1862

فیزیوتراپیستکارشناسیگلخنیفاطمه1863

دبیر بازنشسته آموزش و پرورش فوق دیپلم حجازي فرمحبوبه 1864

وکیل دادگستريکارشناسی ارشدرضويسیده زینب1865

خانه دارتحصیالت حوزويمحمديفاطمه 1866

خانه دارتحصیالت حوزوياژدريمعصومه 1867

کاردرمانگرکارشناسییارمحمدیان مقدمزهرا1868

معلمکارشناسیاحمديهانیه1869

مترجمدانشجو ارشدچینی چیانزینب1870



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدرحمانیفریباسادات1871

آموزگارکارشناسیمحمدي منفردیعقوب1872

دبیر رسمی آموزش و پرورشکارشناسینوروزيخدیجه1873

مترجمکارشناسیانوشافرزانه1874

روانشناسدکتراي تخصصیتمدنسیده هستی1875

 مدرس بینش مطهر کارشناسی ارشدپوردیوانی زینب 1876

دبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدجمال زادهمحمد حسن1877

معلمکارشناسی ارشدسرلکعلی1878

معلمکارشناسیدهقانیسوره1879

پزشکدکتريایوبیمحسن1880

معلمکارشناسیصالحیحانیه1881

معلمکارشناسیحسینیمحدثه1882

رادیوتراپیستکارشناسی ارشدکرمی دره نارنجیمحبوبه1883

دبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدفقیهی طاهره بیگم1884

مدرسکارشناسی ارشدعبديطبیبانه1885

عضو هیات علمی دانشگاهدکتراي تخصصیاحمدي نژادمریم1886

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیسلطانی حسین1887

مراقب سالمتکارشناسیصادقی بوگرمسعود1888

معلمکارشناسیرنجبرفاطمه1889

معلمکارشناسیرییسیفاطمه1890

عضو هیات علمی دانشگاهدکتراي تخصصیمومنرقیه السادات1891

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیمهدويجعفر1892

معلمکارشناسیرجبیمحدثه1893

معلمکارشناسیقربانیمجید1894

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیهمتیریحانه1895

حقوقدانکارشناسیبرزگشاامیر حسین1896

نظامی بازنشستهفوق دیپلم علی بیگیپرویز1897

رژیم درمانگرکارشناسی ارشدکریمیزینب1898

نظامیکارشناسیبهی پور محمد1899

پزشکدکتراي تخصصیصادقیفاطمه1900

مترجمکارشناسیحسینی فاطمه1901

معلمکارشناسیقزل سفلیفاطمه1902

دبیر بازنشسته آموزش و پرورش کارشناسیحسینی مقدمسید جمال1903

کارمند شهرداري شیرازدکتراي تخصصیظریفیان مهرعبدالحسین1904



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

معلمکارشناسیحسنیپریسا1905

مدرسکارشناسی ارشدکاللیفاطمه1906

حوزويکارشناسی ارشدپیکرمحمد1907

مدرسکارشناسی ارشداحمديالهام1908

مدرسکارشناسی ارشدجعفريجواد1909

مدیر فرهنگی بازنشستهکارشناسی ارشدیحیاییحسن1910

معلم بازنشستهفوق دیپلم حضرتیحسینعلی1911

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیدهقانیام البنین1912

پزشکدانشجوي پزشکیدژماعظم1913

خبرنگارکاردانیمیرسلطانیزینب سادات1914

کارشناس رادیوتراپیکارشناسیامامیزهرا1915

دکتر داروسازدکتراي تخصصیجاللی طلبمحمد علی 1916

دبیر آموزش و پرورشکارشناسینظريزهرا1917

پزشک متخصص داخلیتخصص دکتراي حرفه ايسلیمانی جونیانیامیرمرتضی1918

خانه دارتحصیالت حوزويخلیل پوربیتا1919

خانه دارسطح 2 حوزه علمیه خواهرانمنصورزادهسیده مریم1920

حوزويسطح 1 حوزه علمیهبان پورامیر حسین1921

دبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدهادیانزهرا1922

دندانپزشکدکتراي تخصصیقباديراضیه1923

کارمند و مدرس حوزه علمیهکارشناسیروشنیزهرا1924

پزشکپزشک خانواده و کارشناس ارشد آموزش پزشکی شریفیرحیم1925

مدرسخارج فقه و اصولمددياصغر1926

معلم پرورشیکارشناسیعباديزهرا1927

خبرنگارکارشناسیداراعلی1928

دبیر بازنشسته آموزش و پرورش کارشناسیعلیپورزهرا1929

مدرسکارشناسی ارشدجهانینرجس1930

خانه دارسطح 2حسین زادهفاطمه1931

مربی قرآنکارشناسی ارشدنصیريزینب1932

نظامی بازنشستهکارشناسیصفاییلیمجتبی1933

فرهنگیکارشناسی ارشدزیست شناسی،سطح سه حوزهمروتیعصمت1934

کارشناس رادیولوژيکارشناسیعارفپریا1935

دکتر داروسازدکتراقاسمیستوده1936

استادسطح 3 حوزه علمیهعابديمسعود1937

پزشکمتخصص زنانجوديفاطمه1938



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

نظامیکارشناسیرضویان سید محمد1939

مدرس دانشگاهکارشناسی ارشدقره جه داغیعلی1940

معلمسطح 3 حوزه علمیهآقاییمحبوبه1941

آموزگارکارشناسیمحمدیان فرصدیقه1942

معاون مدرسهکارشناسیهاشمیفاطمه1943

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیمرادياعظم1944

فیزیوتراپیستدانشجوي ارشدمومنیآتنا1945

معلمکارشناسی ارشدآموزگارامینه1946

معلمکارشناسی ارشداحمديزهرا1947

خانه دارکارشناسی ارشد روابط بین المللفردوسیمریم1948

موسس حوزه و دبیرستانسطح 2 حوزه علمیهشهرستانی نرگس سادات 1949

خبرنگارکارشناسیحاجی آباديسید مهدي1950

خبرنگارکارشناسیاقوامیفاطمه1951

فیزیوتراپیستکارشناسیرمضانی صباغمحمد مهدي1952

معلمکارشناسیصالحیمهدي1953

دبیر آموزش و پرورشلیسانس علوم معارفدهقانزهرا1954

حوزويترم 3 حوزهخالديالهه1955

دندانپزشکدندانپزشکزواشکیانیفهیمه1956

آموزگارکارشناسیکوهستانیمعصومه1957

مربیکارشناسیزارعالهه1958

خبرنگارکارشناسیشیرازيکامران1959

خانه داردکتراي تخصصیچینی فروشان طاهره1960

دبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدجعفریاننیکتا1961

معلمکارشناسیقرقچیانسمانه1962

مشاور خانوادهکارشناسی ارشدروحانیعلی1963

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیرادمتین1964

پزشکدکتراي تخصصیعزیزيتوحید1965

پزشکپزشکییوسف زادهمحدثه1966

کارمندسطح 3 حوزه علمیهموسوي نظريسعیده1967

معلمکارشناسیسید امیري وکیلیامیر1968

پزشکدکتراي تخصصیعباسیمریم1969

سربازسطح 3 حوزه علمیهیاوريیاور1970

آموزگارکارشناسیمروتیفرزانه1971

خانه دارطلبهرضازادهعالیه1972



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

معلمکارشناسیابراهیم زادهزینب1973

سطح 2 حوزه علمیهتابشمحبوبه1974

مترجم دانشجونظارت مقدمفاطمه1975

کارشناس آزمایشگاهکارشناسیجوادزادهنسرین1976

کاردرمانگردانشجوي کارشناسیمحمدحسنیریحانه1977

وکیل دادگستريکارشناسیغفاريمحدثه1978

کارمند دولتدکتراي تخصصیمحمدي پور محمد 1979

مدرسکارشناسی ارشدبهرامیاناشرف 1980

کارشناس آزمایشگاه داروییکارشناسی ارشدافتخاريسید سجاد1981

پزشکدکتراي تخصصیامینیقاسم1982

معلم مدرسه غیر انتفاعیسطح 2 حوزه علمیهدرخشانمعصومه1983

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیسجادي نیاجمیله1984

آموزگارکارشناسیشیريمسعود1985

خانه دارطلبهنصیريفاطمه1986

خانه داردکتراي تخصصیکشانیزهرا1987

معلمکارشناسییوسفیجابر1988

پزشکدکتراي تخصصیپورحیدرياکرم1989

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیرنجبرمریم1990

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیجمالینسرین1991

مدرس دانشگاهکارشناسی ارشدقافله باشیمنیر سادات1992

معلمکارشناسینظرزادهامیرمحمد1993

معلمکارشناسی ارشدافقريراضیه1994

معلمکارشناسیطیبىفاطمه سادات1995

مدرس دانشگاهدکتراي تخصصیاشرفیآزاده1996

معلمکارشناسیامینیمائده 1997

خانه دارطلبه سطح 3سجاديزهرا سادات1998

دبیر بازنشسته آموزش و پرورش کارشناسیحسینی مقدمسید جمال الدین1999

آموزگارکارشناسیدهقان قاسم آباديمحمد رضا2000

حوزويتحصیالت حوزويبحرینیمحمد علی2001

خانه دارتحصیالت حوزويمهدیزادهسکینه2002

آموزگارکارشناسیآزادهفاطمه سادات2003

معلمکارشناسی ارشدمحبی تبارطاهره 2004

وکیل دادگستريکارشناسیمطیعی فرشکیبه2005

پزشکدکتراي تخصصیخرمیمریم2006



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دبیر بازنشسته آموزش و پرورش دانشجوي دکتري تخصصیافضلیطاهره2007

مدرسسطح 3 حوزه علمیهاحمدياحمد2008

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیتقی پورسهیال2009

دبیر آموزش و پرورشکارشناسی و نیز سطح 2 حوزهقدرتیفهیمه2010

خانه دارسطح 2 حوزه علمیهملکوتی خواهسمیه2011

خانه دارتحصیالت حوزويمدديناعمه 2012

دکتر داروسازدکتري داروسازينعمانیهما2013

خانه دار7سال حوزههاشمی نژاد اردستانیمنصوره2014

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیموسويطیبه2015

مدرس دانشگاه آزاددانشجوي دکتري تخصصیصافیفرشته2016

خانه دارسطح دو نوريحدیث2017

مدرس دکتراي تخصصیشیر محمدي زهرا2018

معلمکارشناسیموالییریحانه2019

معلمکارشناسی ارشدقره قانی موسويحمیده2020

مربی فنی و حرفه ايکارشناسیشرعیحسین2021

پاسدارکارشناسیزارعخدیجه2022

استادکارشناسیرزاقی حسین 2023

خانه دارطلبهحمیدي نصرلیال2024

خانه دارسطح 2 حوزه علمیهسید هاشمیرقیه2025

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیمطوريمیالد2026

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیعرفان منشزهرا2027

خانه داردکتراي تخصصیذوقیسمیه2028

مدرس دانشگاهکارشناسی ارشدعراقیمریم2029

مربی جامعه القرآنتحصیالت حوزويدولتی زهره2030

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیقاضی نرگس 2031

پزشکمتخصص زنان وزایمانمطلقمعصومه2032

حافظ قران (تدریس حفظ)کاردانی حسابداري دانشعاطفه2033

پزشکدکتراي تخصصیمیرزائی زادهسمیرا2034

مسئول زکات شهرستانسطح 2 حوزه علمیهباقريمحمد حسن2035

نظامیکارشناسی ارشدرضوانیحبیب اله2036

نظامیفوق دیپلم محمديحسن2037

نظامیکارشناسیبهرامیمحمد2038

خانه دارلیسانس حقوق طلبهاسماعیلی بهبهانیزهرا2039

دبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدفوالديراضیه2040



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

پزشکپزشکنکوهیسودابه2041

پزشکدکتراي تخصصیخاتمیطاهره2042

پزشکدکتراي تخصصیابونصريلیال2043

پزشکدکتراي تخصصیاحمدزادهحمید2044

معلمکارشناسیمهربان گهروییزهرا2045

پزشکدستیار تخصصیامین الرعایاریحانه2046

خانه دارسطح 2 حوزه علمیهمعظمی گودرزيبشري2047

آموزگارکارشناس ارشد مدیریتسهلنرگس2048

معلمکارشناسیتوحیدیانحمیده2049

استادسطح 3 حوزه علمیهیزالنیفاطمه2050

معلمکارشناسیزارع سعیده2051

پزشکدکتراي تخصصیقاسمیفائزه2052

دامپزشکدکتراي تخصصیرشیدزادهحبیب اله2053

خانه دارتحصیالت حوزويحسینیبی بی زهره2054

مدرس دانشگاهکارشناسی ارشدرشیدناهید2055

معلمکارشناسی ارشدابراهیمیفاطمه2056

معلمکارشناسیمدبیگیزهرا2057

وکیل دادگستريدکتراي حقوق بین المللصغیرامحسن2058

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیسعیدمحمدي حمیده 2059

کارمند دولتکارشناسی ارشداسمعیلی ایوکییوسف2060

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیخانی نژادفرشته2061

خانه دارسطح2رضاییفاطمه2062

دامپزشکدکتراي تخصصیقنادزادگانفاطمه2063

خانه دارسطح 2 حوزه علمیهعسگريزینب2064

دبیر بازنشسته آموزش و پرورش فوق دیپلم حداديشهال2065

پزشکدکتراي تخصصیمهربانرحیمه2066

مدرس دانشگاهکارشناسی ارشدفاضلرقیه2067

آموزگارکارشناسیدولت خواهعارفه2068

دبیر بازنشسته آموزش و پرورش کارشناسیقطمیريمهرانگیز2069

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیلطفیوهاب2070

معلمکارشناسیکبیريرباب2071

معلمکارشناسی ارشدصادقیتکتم2072

وکیل دادگستريکارشناسیکشاورزفاطمه2073

معلمکارشناسی ارشدعقداییفاطمه2074



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

معلمدانشجوسمیعی پاقلعهزهرا2075

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیبختیاريسیده جهان 2076

دبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدپروانه بروجنیمحدثه2077

معلمکارشناسیآذريیاسین2078

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیدهقانعاطفه2079

معلمکارشناسیطوق کشسمیه2080

نظامیکارشناسی ارشدمراديمحسن2081

پاسدارکارشناسیرضاییحسین2082

معلمکارشناسیپاریابی زادهریحانه2083

دبیر رسمی آموزش و پرورشکارشناسیدروديریحانه2084

معلمحوزوي، کاردانی پاژتار نرگس 2085

پزشکدکتراي تخصصیعلیخانیکبري2086

خانه دارسطح 3 حوزه علمیهعرفانی اصیلمرضیه2087

پزشکدکتراي تخصصیدلجوملکه2088

معلم فوق دیپلم گودرزي محمد 2089

معلمکارشناسیحبیبیپوریا2090

پزشکدکتراي تخصصیدهنويراحله2091

کارشناس فرهنگی نهاد رهبري در دانشگاهسطح 2 حوزه علمیهمهدیارمحمود2092

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیمهدي نژادمعصومه2093

معلمتحصیالت حوزويرسولیامین2094

پزشکدکتراي تخصصینجابتمرضیه2095

خانه دارسطح 3 حوزه علمیهآل هاشمیسیده زهرا2096

مدرسدکتراي تخصصیکریم زادهسوسن2097

آموزگارکارشناسیمحموديمتین2098

مدرس کارشناسی ارشدمیرجلیلیزهرا2099

دندانپزشکدکتريتحققیزهرا2100

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیخطیبیفاطمه2101

دبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدعاملینفیسه2102

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیکریمیرویا2103

دبیر آموزش و پرورش و استاد دانشگاهسطح 3 حوزه علمیهابوالحسن زادهنرجس2104

دکتر داروسازدکتري عمومیجام بزرگفاطمه2105

دبیر آموزش و پرورشفوق لیسانس الهیاتنعمتفرحناز2106

دبیر آموزش و پرورشدانشجوي ارشدصادقینعیمه2107

معلمکارشناسیمراديمینا2108



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

مدیر مدرسهکارشناسیشفیعیعلی2109

فیزیوتراپیستکارشناسیحسینیکلثوم2110

دندانپزشکدکتراي تخصصیقمصريسید علی2111

پزشکدکتراي تخصصیزرگرعطیه2112

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیجوادزادهمریم2113

مترجمکارشناسیاحمديعلی رضا2114

آموزگارکاردانیادیبیانفریده2115

پزشکدکتراي تخصصیامیريسمیه2116

مدرس سطح 3 حوزه علمیهاصفهانیزبنب2117

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیاطیابیمریم2118

مشاور خانوادهکارشناسیاحمديسید علی2119

حوزويسطح 3 حوزه علمیهحسینیسادات2120

مسئول آموزش شعبه آزاددرحال تحصیل سطح2حوزهغالمزادهملیحه2121

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیامیدي شولیطیبه2122

کارشناس آزمایشگاهکارشناسیشکراللهیغالمرضا2123

معلمکارشناسیسالک حقیقتسپیده2124

معلمکارشناسیفاطمیسمیرا2125

خانه دارلیسانس_ سطح 1 حوزهرحیمیراضیه 2126

معلمکارشناسی ارشدعظیمی نعیمه 2127

فیزیوتراپیستکارشناسیشاکري نیا صدیقه 2128

دکتر طب اسالمی دکتراي تخصصیکوشکیمحمد2129

ناشردکتراي تخصصیمراديفرشته2130

نظامیدیپلمهاشمیسید مصطفی2131

خانه دارسطح2بنی صادقیانمحبوبه2132

دبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدرحیمیان فاطمه 2133

معلمکارشناسیمحمدينرگس2134

دبیر آموزش و پرورشکارشناسی ارشدمیرمالکمژگان2135

آموزگارکارشناسی ارشدرضوانی نژادسیده منیره2136

خانه دارسطح 3 حوزه علمیهعظیمیمهناز2137

پزشکدکتريعباديزهرا2138

دکتر داروسازدکتري عمومی کمساريزهرا2139

مدرس دانشگاهکارشناسی ارشدرنجبرمعصومه2140

پزشکدکتراي تخصصیخیامزهرا2141

پزشکدکتراي تخصصیدوست نسیم 2142



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

کارشناس گیاه پزشکیکارشناسیجان نثاريحمیده2143

پزشکدکتراي تخصصیمیرشمسیآزاده2144

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیآجورلوصغرا2145

پزشکدکتراي تخصصیراوريیاسمن2146

دبیر آموزش و پرورشکارشناسیمیرفاطمه2147

پزشکدانشجو پزشکیهاشمی بیانسیده فاطمه2148

بسیج طالبآزاد هنريحوزوي سطح 2صوفیملیحه2149

کانون دفاع مقدس بسیج و شوراي فرهنگی خوابگاهدانشجودیپلممحمديفاطمه2150

هیات علمیدکتريسجادنیازهرا2151

حسینیه ي ثاراهللا اهوازطلبهدیپلمفراغتسیدعلی2152

نویسندهارشدقطبیزهرا2153

روحانیسطح 2جعفريعلیرضا2154

پزشک کتراي تخصصیشفیعیمحبوبه2155

طلبهکارشناسی ارشدرمضانیمریم2156

حلقه هاي صالحین خانه دارحوزويباالیی لیال 2157

حلقه هاي صالحین فرهنگی دیپلم ابوالقاسمیمیثم 2158

ستاد نماز جمعهدانشجودانشجوي کارشناسی مسعوديفاطمه2159

بسیجکارگرفوق دیپلممدملیمحمد2160

بسیج کارمند شرکت مهندسیکارشناسی ارشدکاظمیعلی2161

بسیجفارغ التحصیللیسانسقندهاريریحانه2162

محققفوق لیسانسباقريهدا2163

معاون اطالعات قرآن وعترت پایگاهخانه دارکارشناسیگوهرشاديیگانه2164

مدرس دانشگاهکارشناس ارشدکریمیسمیه 2165

مدرس دانشگاهکارشناس ارشدزارع خفريزهرا2166

هیئت علمی بازنشستهکارشناسی ارشددیهولفرنگیس2167

عملیات اطالعات فرهنگیدانشجوکاردانیمقدمبهنام2168

بسیج دانشگاهدانشجوکارشناسیملک زادهلیال2169

پزشکدکتراي تخصصیمشایخی اصلمحبوبه2170

دبیر اموزش وپرورشلیسانسانصاري رادمنشمحبوبه2171

پزشک خانواده پزشک عمومی مالیی الهام 2172

تدریسطلبهارشدعلوياحمد2173

حوزويدرس خارجزنگی آباديمحمد2174

تبلیغطلبهارشدنوروزيرضا2175

خانه دارطلبهمحمدينجمه2176



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بسیجمحصلدانشجو کارشناسیسجاديهانیه سادات2177

فعالیت در ابعاد مختلف بسیج دانشگاهدانشجوي دانشگاه امام صادق علیه السالمکارشناسی فقه و حقوق اسالمینیک خواهسارا2178

نیروي انسانی بسیج و انجمن اسالمی دانش آموزانخانه داردیپلماخوانیانمهسا2179

آموزش قرآن به کودکان کانون مسجدالنبی وابسته به مهد قرآنخانه داردیپلمکیانیمعصومه2180

بسیجروحانیکارشناسیپورغالمسجاد2181

حلقه صالحینخانه دارکارشناسیشمسزهره2182

تبلیغ در مدارسطلبهفوق لیسانسصدري شالسیده زهرا2183

مسئول نیروي انسانی و عضو هیات مسجددانشجوکارشناسیتیزمغزنسیبه2184

بسیجفیزیوتراپیستکارشناسی ارشدساجدي فرمهدیه2185

هیئت و بسیج دانشجوییدانشجودیپلمصالحلومرضیه2186

بسیج و هالل احمر _ شاهروددانشجوکارشناسیرحیمی خشتایمان2187

خانه دارلیسانس و طلبهاصالحیفاطمه2188

گروه جهاديدانشجوکاردانیغبیشاويعلی2189

دبیرفوق لیسانسموس ي رادسیدیوسف2190

حوزه ي بسیج حضرت خدیجه بیکارکارشناسی ارشد حیدريمرضیه 2191

مربی صالحین و معاونت سیاسی پایگاه خانه دارلیسانسابراهیمیزهرا2192

فعالیت علمی در گفتمان نخبگان علوم انسانی اسالمیدانشجوکارشناسیسلیمانیریحانه2193

کارهاي فرهنگی در حسینیه دوشهید محله زیبا میدان خراسانمربی مهد کودكکارشناسی ارشدخالکی فاطمه2194

کانون گردشگري بسیجدانشجودیپلممراديزینب2195

کانون انصار الحسین مسجد روستاي باغعلیشیر _ بسیج شهرستان جیرفتدانشجوي دبیري مهندسی عمرانکارشناسیفاریابیالیاس2196

محقق، مشاور، مبلغسطح سه حوزه، کارشناسی ارشد دانشگاهگل محمديمجتبی2197

مسئول تربیت بدنی بسیج خواهران پایگاه مرصاد خانه دارکارشناس ارشد ریاضی محضحق گو طوبی2198

کانال رهگذر در ایتا جهت افزایش آگاهی سیاسی و مذهبی دوستانپزشک عمومیدکترارهگذرسمیه2199

فعالیتهاي بسیجطلبهکارشناسیمیرلوحزهرا سادات 2200

فعالیتهاي فرهنگی در بسیجفرهنگیلیسانسپورقاسمیفریبا2201

دانشگاه شهرکرد.جامعه اسالمی دانشجویاندانشجولیسانسفتاحیملیحه2202

حوزه علمیه معاونت تهذیب حوزه علمیهسطح 3 اخالق وعلوم تربیتیشریف عسکريزهرا2203

دبیر لیسانس هاشمی علیرضا 2204

بسیج دانشجوییدانشجولیسانسحاجی هاشمیفاطمه2205

فرهنگی و تربیتیطلبهحوزويبرازندهامین2206

نویسنده و مترجمکارشناسی ارشدآزادمنشناهید2207

فعالدانشجودانشجوي کارشناسی دبیري مشاورهریاحی مهرفاطمه2208

برگزاري کالس قرآن و بصیرت سیاسی در کرمانمعلمکارشناسی معارف اسالمیعلی نژادمحمد مهدي2209

کانون فرهنگی مسجد امام حسن مجتبیپزشکدکترااخالقیزهرا2210



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

مدرسکارشناسی ارشدراهفاطمه2211

طلبهکاردانی علوم سیاسی و طلبه سطح2علیزادهمریم2212

بسیج (مسئول سیاسی فعلی و فرمانده سابق)دانشجوفوق دیپلمدهقان نژادفرزانه2213

استاد مدعودکتريقويعاطفه2214

معلم قرانسطح 3 حوزهپورصباغخدیجه2215

فعالیت در بسیج شهري دانشجولیسانسرادخوشزهرا2216

بسیج و موسسات فرهنگیبیکارکارشناسیعلیزادهآرزو2217

نیروي انسانی بسیجخانه دارلیسانسحیاتییکتا2218

دبیرلیسانسحسینیرها2219

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر شیراز، شاعردانشجو-معلمدیپلمصفاییفاطمه2220

طلبهحوزويکرمیطاهره2221

مربی در حلقه صالحین بسیجمبلغسطح دو حوزهبختیاريحدیث2222

مدرس دانشگاهکارشناس ارشدخلیلیسمیه2223

طلبهسطح 2 حوزهانصاريمحمد مهدي2224

پزشکتخصصیعقوبی نرجس2225

دبیردانشجو ارشدانصاريحنانه2226

طلبهطلبه سطح3دستخوش نیکزهرا2227

مسئول کمیته شهداي گمنام (مسجد)فردیسمسئول کمیته شهداي گمنام البرزکاردانیابراهیم نژادخدیجه2228

طلبهکارشناسی،پایه ششنسیمیمحمدرضا2229

مربی صالحینخانه داردیپلمشاهچراغمعصومه2230

معلمدانشجوفامیلیپروین2231

پایگاه و حوزه دانشجوییدانشجوي مترجمی زبان عربیدیپلمرستگارفهیمه2232

مدیرخانه قران روستایی احمدابادخانه دارکارشناسی سطح 2ایراندوستفاطمه 2233

طلبهسطح 3 حوزهگرجیمهدي2234

بسیج دانشجویی-مسئول بررسی و پیگیريدانشجوکاردانی-دانشجوي کارشناسیغالمی نهادزهرا2235

مربی پرورشیفوق لیسانسرسولیزهرا2236

دانشجوي دکتري تخصصیکارشناسی ارشدشیخ شعاعیفاطمه2237

دبیرکارشناسیداوديالهام2238

فعالیت در بسیج هالل احمربیکارکارشناسی ارشدقربانیانامیر2239

هیات انصاروالیت یزدمحصلدهمترشیزي برگوییمائده 2240

بسیج فعالطلبهدرحال تحصیلجمشیديعاطفه2241

مدرسکارشناسی ارشد قنادباشیراضیه2242

فعالیت در موسسه طلوع حقطلبهطلبه سطح 2عطاییکوثر2243

حلقه صالحین کرجخانه دارطلبهاقتصاديراضیه2244



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

طلبهکارشناسیقاسمیزینب2245

بسیج دانشجوییدانشجوکارشناسی مهندسی شیمیشاه پسنديزهرا2246

مسجدامیرالمؤمنین پ پونکمربی تدبردرقرآنسطح سه حوزه معادل کارشناسیزارعیزهره2247

عضو فعال بسیج کارمنديکارشناس بانکلیسانسسعادت فرالهه2248

دبیرکارشناسیالونديالهام2249

سازمان بسیج فرهنگیان آموزش وپرورش خراسان رضويمعلمدانشجوي دکتريشیخ برادرانمعصومه2250

مسئول پایگاه بسیج دانشکدهدانشجودانشجو دکتر عمومی داروسازيجودارسارا2251

بسیجفرهنگیلیسانس اسمعیلی نیهبتول2252

بسیجیمعلمکارشناسیجلیلیمرینا2253

مربی ومبلغمدرس و مبلغلیسانسرضایتپروانه2254

مسئول فرهنگی پایگاه بسیج نبی اکرمفرهنگیلیسانساسالمیمحمدعلی2255

اموزگارلیسانسکریمیفاطمه2256

حوزهطلبهکارشناسی دانشگاهی و حوزوياحمديسید2257

بسیجدر حال تحصیلسطح دو حوزهناديفائزه2258

بسیجفروشنده توفروشگاه فرهنگیاندیپلم طراحی دوخت اغشتهفاطمه2259

داروسازدانشجوي دکتريصدیقیزهرا2260

علمیفعال دانشجوییکارشناسی ارشدهاشمیالهه2261

بسیجیآموزگار پایه ي دوم دبستانلیسانسزارعمعصومه2262

بسیج فعال خانه دار کاردانیمحمددوستعاطفه2263

بسیج، معاون فرهنگیدانشجودانشجوي کارشناسیکروبیزینب2264

هیأت علمیدکتريشفیعیفاطمه صغري2265

سایت باحجابخبرنگارکارشناسی ارشدنوري فاطمه2266

ریاست کنگره ملی همفکري بسیج دانش آموزيمحصلدیپلمباقريحسین2267

بسیج و کانون مسجدبیکارلیسانسدرخشانزهرا2268

انجمن اسالمی دانش آموزي بسیج دانشگاهدانشجودیپلمرییس زیديفاطمه2269

حلقه صالحین، مهدویت و طرح هجرت براي تربیت مبلغدانشجودیپلممشرقیفاطمه2270

عضو گردانمعلمکارشناسی ارشدقربانیمهدي2271

طلبهطلبهنصربهاره2272

تدریس دینمدرس دانشگاهکارشناسی ارشدمیرجلیلیمعصومه2273

در مدرسه ي حفظ زیر مجموعه ي کانون قرآن و عترت دانشگاه تهران هم در کالسهایی شرکت میکنم و هم تدریس دارم خانه دار و برنامه نویسی کامپیوتر در یک شرکت و تدریس در مدرسه ي قرآن دانشگاه تهران لیسانس مهندسی نرم افزار و سطح سه حوزه سید افیونیلیال2274

مدرس دانشگاهکارشناس ارشد مرتضويمعصومه2275

بسیج محالتدانشجودیپلمعیوضیمحمد2276

استاد حوزه علمیه خواهرانسطح 3 حوزه طاهریان قهفرخیفاطمه سادات2277

محصلحوزويموسوي زادهسیده فاطمه 2278



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بسبج دانشجویی ومحلی کانون فرهنگی روستاییدانشجوفوق دیپلماسديمرضیه2279

مربی خانه دارسطح2حوزويرمضانیمعصومه2280

در کارهاي فرهنگی و همچنین رسانه دانشجودانشجوي کارشناسیخوشرو کسماییمهدیه 2281

بسیج محلیخانه دارلیسانس الهیاتسلیمانیراضیه2282

طلبهحوزوي سطح عالیرزاقیایوب 2283

انجمن اسالمی دانشجویان1348دانشجودیپلممحمديهانیه2284

مسئول فاوا و روابط عمومی پایگاه بسیج حزب اهللاآزادلیسانسفردوسیمهران2285

معاون سیاسی بسیج دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشجوکارشناسیتقی زادهزینب2286

طلبهسطح عالی حوزهرضاییریحانه2287

انجمن اسالمی دانشجویان مستقلتدریس زبان انگلیسی به کودکانکارشناسیفرجامصبا2288

بسیجکارمندلیسانسآقاباباییحسن2289

روحانیدیپلمبلندي سده زاده منصور2290

بسیجمربیکارشناسی ارشداحمديمریم2291

بسیجفعالیت فرهنگی سطح 3نصیريمهتاب 2292

فرهنگی علمی مسجدمحصلدیپلمایرجیسجاد2293

طلبهطلبه 09450قوي دلفاطمه2294

فعالیت در مسجد محلعضو هیات علمی دانشگاهدکتريعبداللهیمهدي2295

فرهنگی مدرس دانشگاه دکتراآذربایجانی نفیسه2296

کانون فرهنگی مسجد خانه دار دیپلم عطري سعیده سادات 2297

بسیج مسجدخانه دارلیسانسعسگريلیال2298

طلبهحوزويسالمتیانزهرا2299

خانه دار و طلبهلیسانس مهندسی کامپیوتر و سطح 1 حوزه مومنیزهرا2300

عضو شوراي بسیج دانش آموزيپشت کنکوريدیپلممموسويسیده مهدیه2301

بسیج و مسجددانشجوفوق دیپلمنقیب زادهسید جواد2302

طلبه طلبهنرگسیعلیرضا2303

روحانیحوزويخداکرمیهادي2304

بسیجخانه دارفوق لیسانسرنجبرزهرا2305

هیات علمیدکتريجوادزادهفاطمه2306

طلبهطلبه سطح سه لیسانس مدیریتنریمانعاطفه2307

بسیجدانشجودکتريملکشاهیمهرداد2308

فعالیت در حوزه بسیج، کانون فرهنگی مساجد و...طلبهسطح یک حوزهابوالقاسمیمحمد مهدي2309

طلبهحوزويناصريعلی2310

بسیج و موسسه ي قرآنیفرهنگیلیسانسحاجی زادهناهید2311

هیاتفروشندهلیسانسفوالديمحمد 2312



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

پایگاه شهیدافسرفوق دیپلمسلیمانیحسین 2313

فعالیت فرهنگی و طب اسالمیفعال فرهنگیدیپلمشاه حیدرزینب2314

طلبهطلبه حوزه علمیه ري و کاردانی مهندسی صنایعایامالناز2315

دانشجودانشجو ترم یک باستان شناسیرفیعیآتوسا2316

خیریه صاحب الزمانخانه دارفوق دیپلم بهجتی فرلیال2317

فعال فضاي مجازيکشاورزکارشناسیحیدريسید ابراهیم2318

فرهنگی کشاورزدیپلمرضایی محمد 2319

فعالیت فرهنگیمحصلدانش آموزنخعی کوشهمحمد2320

کارهاي فرهنگیدانشجوکارشناسیهاتفی ریحانه2321

کار فرهنگیکارمند نیمه وقتکارشناسیکاشف الکربعباس2322

فیزیوتراپیستکارشناسیرضوانی پورزهرا2323

دانشجو و مدرسکارشناسی ارشدتورگلیمریم2324

مربیسطح 2مرجانی مریم2325

دانشجودانشجوي پزشکیفراهانیزهرا2326

دانشجوکارشناسیقاسم زادهفاطمه2327

کتابخانه مسجد خاتم االنبیاخانه دارکارشناسیجمشیديمعصومه2328

عقیدتی و فرهنگیخانه دارکارشناسیعبديزهره2329

مسجد محل اپراتور جرثقیل کارشناسیایمانیجابر 2330

جبهه فرهنگیخانه دارکارشناسیاحمديزهرا2331

فرهنگیمدیر آموزشگاه زبانکارشناسیعلیپوررویا2332

نشست علمی کتب استاد طاهر زاده با جمعی از دوستانخانه دارکارشناسیعصمتسمیه2333

کارمند فرهنگسراکارمندکارشناسی ارشدرادزهره2334

مسجدخانه دارفوق دیپلم هاشم پورزهرا2335

کانوندانشجوکارشناسیهاشمیزهرا2336

فیلم کوتاه، تولید شخصیکارمند شرکت تجهیزات پزشکیکارشناسیشجاعی حقیقیمرضیه2337

مدیر مهد کودكمربی مهد کودكکارشناسینوربخشملیحه2338

مدرسهمربیکارشناسیعزتزادهکبري2339

مسجد محلهفروشندهدیپلمحسینیسیده سارا2340

شوراي آمادگی پایگاه ام ابیها حوزه 7 کوثر خانه دارسیکلشبانی سرشبادرانیعفت2341

مسوول حلقهلوله کشاول دبیرستانطاهريمحمد2342

فعال فرهنگی فعال فرهنگیدیپلمکارگرحمید رضا 2343

فرهنگیپخش لوازم روشناییدیپلمعابديعلی رضا2344

فرمانده پایگاه بسیجسرپرست کارگاه تنظیف حرم مطهر امام هشتمکاردانیزمانیحسن2345

مسجدمهندس برقکارشناسیطاهريحسن2346



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

عضوبسیج کانون مداحان شهرستان اسفراینتاسیسات ساختمانکالس یازدهم درحال تحصیلموسی پوررضا2347

مسجد و هیئت قابساززیر دیپلماسالمییوسف2348

مدیردانشجوي کارشناسی ارشد اسالمی محبوبه2349

فرهنگیمدیر عامل شرکت ساختمانی کارشناسیقلیزاده فرد محمد رضا2350

فعالیت فرهنگی در مسجدکشاورزفوق دیپلم سیديعلی2351

مداحی دعاي ندبه وقرائت زیاراتپخش مواد غذاییدیپلممتولیانسید کاظم2352

کانون فرهنگی مساجدخانه دارکارشناسی ارشد مشاورهوزیريرقیه2353

دانشجودانشجورومیانیآزاده2354

خانه دارکارشناسیکجبافمریم2355

خانه دارکارشناسیشادادهفاطمه2356

دانشجوکارشناسیمراديمیالد2357

دانشجودیپلمعلیهازهرا2358

دانشجوکارشناسیدهدشتی هاسروش2359

مهندس شرکت دانش بنیانکارشناسی ارشدرستمی باروجیحسین2360

دانشجوکارشناسینعمتی خوشدلزهرا2361

دانشجودانشجودرویشسارا2362

کارشناس سیاسی-اقتصادي، کارمندکارشناسیجانجاناحمد2363

دانشجوکارشناسیطباطباییزینب2364

دانشجوکارشناسی ارشدایزانلوحسین2365

دانشجوکارشناسی ارشدسعادتیآصف2366

خانه دارکارشناسیجلوداريفاطمه2367

خانه دارکارشناسیصفورایی زینب2368

دانشجودیپلمملک زادهحوریه2369

فرهنگیکارشناسیکیالیال2370

دانشجوکارشناسیحردانیامل2371

دانشجوکارشناسیاسالمینعیمه2372

دانشجودیپلممصطفويسیده نیایش2373

دانشجوکارشناسیافاضلفاطمه2374

دانشجودیپلمخلیفاتمهدیه2375

تکنسین آزمایشگاهکارشناسیکریمینازیال2376

دانشجودانشجوي کارشناسیشیرزادساجده2377

دانشجوکارشناسی ارشددارابیزهرا2378

دانشجوکارشناسیعباسیحمید2379

دانشجوکارشناسیجاودانمجتبی2380



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجودانشجومداحیزهرا2381

دانشجوکارشناسینوريامیر رضا2382

دانشجوکارشناسی ارشدعلیمحمديسارا2383

دانشجوکارشناسی ارشدنظریانحمید2384

گرافیستکارشناسیدشتبان مهرجرديمحسن2385

کارمند نیروگاه برقکارشناسیفرجمندبهزاد2386

دانشجودیپلمفرمانیمژده2387

دانشجوکارشناسی ارشدمحمديمحمد رضا2388

کارمندفوق دیپلم رفیعیمهدي2389

دانشجودیپلمکوهیفاطمه نساء2390

کارمندکارشناسیخادمیسلمان2391

کارشناس حقوقیکارشناسیثوري بنه کهلمحمود2392

دانشجودانشجوي کارشناسیخسروشاهیمحمد جواد2393

دانشجودیپلمشهرکیزهرا2394

دانشجوکارشناسیتوکلیمحمد امین2395

خانه دارکارشناسیصافیکریمه2396

کارشناس انرژيکارشناسی ارشدساکتمحمد جواد2397

دانشجودیپلمجهانی حسین آباديراحله2398

دانشجوکارشناسیفیروزيزهرا2399

دانشجودیپلمابراهیمیمصطفی 2400

دانشجوکارشناسیرضويمهدي2401

دانشجودیپلمحسینیزهرا2402

دانشجودیپلمعلیزادهفاطمه2403

تکنسین لوارم خانگیکارشناسیخالدیانعلی2404

دانشجوترم 13 پزشکیفرجیزهرا2405

خانه دارکارشناسیفرج الهیراضی2406

خانه دارکارشناسیجوکار زهرا2407

خانه دارکارشناسی ارشدفرهادينگین2408

کارمند بانککارشناسیعربی نژادهادي2409

فرهنگیدیپلمعبدالهیمریم2410

دانشجودیپلمکاظمیصابر2411

دانشجوکارشناسی ارشدداغینهسعید 2412

دانشجوکارشناسیرضابنده لوسمیه2413

دانشجودیپلمسیارپورپریا2414



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجودیپلمفضلیفاطمه2415

فرهنگیکارشناسیاژدريحسین2416

دانشجوکارشناسیعطارزاده برازجانیمریم2417

خانه دارکارشناسی ارشدنیريشبنم2418

دانشجوکارشناسی ارشدمحمديمهدي2419

کارمندکارشناسیذوالفقاريعلی2420

دانشجودانشجوي کارشناسیافشاريمهدیه2421

دانشجوکارشناسی ارشدبزرگمهردرنا2422

دانشجودانشجوي کارشناسیهادیانفاطمه2423

دانشجودیپلمخوبیاريمحمد جواد2424

دانشجوکارشناسیاکبريحانیه2425

دانشجوکارشناسی ارشدباقريحسن2426

دانشجودیپلمبرجیسیانزهرا2427

دانشجوکارشناسیدهقانیفاطمه2428

بیکارکارشناسیصالحی نیکآمنه2429

مشغول در رسانه قرارگاه باقريکارشناسییاريحامد2430

گلدوزدیپلمموسیوندمحمد2431

دانشجودیپلمهاشمیفرزانه2432

دانشجوکارشناسیخوش محبتفاطمه2433

آزادکارشناسیکامگارپورمصطفی2434

دانشجو و کارمندکارشناسیزارعبهزاد2435

دانشجوکارشناسیعظیمیمینا2436

خانه دارکارشناسیصیرفیان پورفاطمه2437

دانشجوکارشناسیعامریانزهره2438

دانشجوکارشناسی ارشد باستان شناسیاذرنیوهلیال2439

دانشجوکاردانیقاسمیرامین2440

حراستدیپلمزارعمحمد جواد2441

خانه دارکارشناسیرحیمپورعاطفه2442

دانشجودانشجوي دکتري تخصصیاوجیسید حسین2443

کارشناس آموزشکارشناسی ارشداصغريسمانه2444

آزادکارشناسیکاظم زادههادي2445

مهندس تاسیسات گازکارشناسیرستگارعلی2446

بازنشستهدیپلمابراهیمیعبدالحمید2447

بیکارکارشناسیامیر یلحیدر 2448



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجوکارشناسیرستم نژاد میثم2449

فرهنگی بازنشستهکارشناسی ارشدحسن پورفاطمه2450

دانشجوکارشناسیشاهسونفاطمه2451

کارمندکارشناسیعالمیسلمان2452

رانندهدیپلمعابديمهدي2453

مهندسکارشناسیمحیطمیثم2454

مهندس کامپیوترکارشناسی ارشدانصاريعلی2455

کارمندکارشناسی ارشدشریفمصطفی2456

فعال فرهنگیکاردانی عمرانترکیجواد2457

بازنشسته نیروهاي مسلحفوق دیپلمضیاءمحمد صادق2458

بازنشسته آموزش و پرورشکارشناسیصادقی قیريمحمد علی2459

فروشندهکارشناسیجوان مردينفس 2460

دانشجودانشجوي دکتري تخصصیامیرزادهفاطمه2461

دانشجودیپلمتقدسیفاطمه2462

خانه دارکارشناسی ارشدمحمدينجمه2463

کارمندکارشناسیعزیزيخداداد2464

آزادکارشناسیزینل پورحمید2465

کارشناس حقوقیکارشناسی ارشدصالحیزهرا2466

دانشجوکارشناسیگنجیفائقه2467

بازنشسته فرهنگیکارشناسیتوکلیانعالم2468

بیکارکارشناسیحیدريصدیقه2469

آزادکارشناسیصفريمحمد2470

خانه دارکارشناسی ارشداسدزادهفاطمه2471

خانه داردانشجوي کارشناسیابراهیمیزهرا2472

بیکاردانشجوي کارشناسییعقوبیفاطمه2473

دانشجودکتراي تخصصینویديسکینه2474

خانه دارفوق لیسانس شیمیروزخوشعاطفه2475

دانشجودیپلممحمدي انائیسمیرا2476

کارمندفوق دیپلم رزم آورخشایار 2477

کارمند سازمان حجسطح 4حسینی رکن آباديسید محمدرضا2478

بازنشستهدیپلمدهقانیانعلی محمد2479

مهندسسطح 1 حوزه علمیهصفريمحمد جواد 2480

کارمندکارشناسیشرفیزهرا2481

کارمندکارشناسیعزیزيمریم2482



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجوکارشناسی ارشدزارعیمحبوبه2483

دانشجوکارشناسیاکبري جدیديزهرا2484

دانشجودیپلم_درحال تحصیلسلگیزهرا2485

دانشجوکارشناسیرادنیکی2486

کارشناس شبکهکارشناسیپارسافرابوالفضل2487

خانه دارکارشناسیطاهرفاطمه2488

دانشجودانشجوي دکتري تخصصیحاج خلیلیسمیه 2489

دانشجودیپلمیاحقی زهرا2490

دانشجوکارشناسی ارشدموسويسیده صفیه 2491

مهندس برقکارشناسی ارشدامینیوحید2492

خانه دارکارشناسیمعزيزهرا2493

خانه دارکارشناسیدلجورضوان2494

دانشجوکارشناسیدانشورعلی2495

دانشجوکارشناسیمطوريسرور2496

کارشناس پژوهشیکارشناسی ارشد مهندسی پزشکیشعبانیانطیبه2497

کارمند بانککارشناسیزرین مایهجمیله2498

کارمند هواپیماییکارشناسیقادريمحمد رضا2499

خانه دارکارشناسیاسماعیل زاده موسويسیده طاهره2500

خانه دارکارشناسیحق وردیلوجمیله2501

دانشجوکارشناسی ارشدگودرزيزینب2502

کارمنددیپلمهمرازمیالد2503

دانشجودانشجورشیديرقیه2504

مهندس مکانیککارشناسیانقیادرقیه2505

دانشجوکارشناسیحسینیحمیده سادات2506

خانه دارسطح 1 حوزه علمیهرضاییلیال2507

خانه دارکارشناسیزراعت پیشهزهرا2508

فرهنگی بازنشستهفوق دیپلم ماندنی زادهزهرا2509

دانشجوکارشناسی ارشدنصرالهیصادق2510

چاپ و نشرکارشناسیهوشیارجعفر2511

بیکارکارشناسی ارشدصدیقنسیم2512

دانشجودیپلمفقیهزهرا2513

دانشجودکتراصفرىساناز2514

فعال در معامالت بورسکارشناسیرحیم زاده کوشکقاضیمریم2515

خانه دارکارشناسی ارشدعرفان منشنجمه2516



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجودانشجو دکتري عمومی داروسازيسبزه ايسعیده2517

کارمندکارشناسیکالتهامین2518

خانه دارسطح 2 حوزه علمیهغفاريمعصومه2519

ماماکارشناسیبراتیراضیه2520

دانشجودیپلممقتدائیدرنا2521

دانش آموززیر دیپلمصفدريزهرا2522

کارمندکارشناسیماهینمحمد2523

کارمند شرکت خصوصیکارشناسیکمالی نژاداحمد2524

کارمندکارشناسی ارشدموسويسیده زهرا2525

کارمندکارشناسیسورياحمد2526

آزادکارشناسیمحمديزهرا2527

کارشناس اتاق عملکارشناسیمیهن جامهآرزو2528

دانشجودیپلممحمديسید علی2529

دانشجودانشجوي کارشناسیطاهريسید محمدامین2530

دانشجودیپلمدانشی کهنفاطمه2531

کارمنددیپلمزنديحسن 2532

دانشجودانشجوي کارشناسیدیانیفاطمه2533

دانشجودیپلممتقی بصیرعلی رضا2534

دانشجوکارشناسی ارشدموسويمحمد2535

دانشجوکارشناسیسعیديریحانه2536

دانشجوفوق دیپلم علی پورمحمد حسین2537

دانشجودیپلمخلیلیمحمد حسین2538

دانشجوکارشناسی ارشدصداقتیحسین2539

کارمندکاردانیآزاديسینا2540

دانشجوفوق دیپلم جلیلی فر فاطمه 2541

دانشجوکارشناسیکرمیمریم2542

خانه دارکارشناسیعلیپور شمیرانی مریم2543

دانشجوکارشناسی ارشدصحراییهستی2544

تاسیسات ساختماندیپلمرضایی نیا علی اصغر 2545

دانشجوکارشناسیدست خوشمهسا2546

دانشجودانشجوي دکتري تخصصیبرزگريسحر2547

کارآفرین حوزه آموزشکارشناسیحبیبی فردسعیده2548

کارآفرینکارشناسیفقیهی نیارضا2549

کارمندکارشناسی ارشدنگهداريیوسفعلی2550



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجوفوق دیپلم محمودي زادهحسین2551

دانشجودانشجوي کارشناسیحقدلغزال2552

دانشجوکارشناسیسراوارحسن2553

دانشجوکارشناسیقاسم زادهابوالفضل2554

خانه دارکارشناسیمیریان عاطفه سادات 2555

دانشجودیپلمخلیل زادهعاطفه2556

کارمنددکتراي تخصصینیک رويمهدي2557

دانشجوکاردانیمتقی پیشهمریم2558

بیکارکارشناسی ارشدعلیزاده لیسارحمید2559

دانشجوکارشناسیفالحسبحان2560

دانشجوکارشناسیفاتحیسینا2561

کارمند آزمایشگاه کارشناسیصادقی بوگرفریده2562

کارمند شرکت نفت کارشناسی ارشدحقیقیمهدي2563

فرهنگیدکتراي حقوق خصوصیرادعلی2564

دانشجوکارشناسی ارشدخسرويامیر2565

دانشجوکارشناسینظريفهیمه2566

دانشجوکارشناسیباباییمحدثه2567

دانشجودیپلمپیونديمریم2568

خانه دارکارشناسیمعزيمریم2569

دانشجوکارشناسیهوشمندسجاد2570

دانشجودیپلممقدممطهره2571

دانشجوکارشناسیاحمديمریم2572

دانشجوکارشناسیفرهادمالشاهیامیر2573

خانه دارکارشناسیمبینیفخري2574

خانه دارکارشناسی ارشدمقدسیزهرا2575

دانشجوکارشناسیعاقبتیرضا2576

دانشجوکارشناسیظروفچیحدیث2577

دانشجودیپلمیحیاییالهه2578

خانه دارکارشناسیخدادوستفهیمه2579

بازنشسته آموزش و پرورشکارشناسیبرهانیفاطمه2580

خانه دارکارشناسیسابقیزهرا2581

دانشجوکارشناسی ارشدحسن زادهمحمد علی2582

دانشجوکارشناسیطاهرينواب2583

دانشجودیپلمارجائیسیده فاطمه2584



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه دارکارشناسیمبینیمنیژه2585

بیکارکارشناسیعلیپورمحیا2586

بازنشستهکارشناسی مهدي پورعلی2587

خانه دارکارشناسی ارشدفالحیز2588

دانشجوکارشناسیمهدي زادهعلی2589

بازنشسته و شاغل در شرکت خصوصىکارشناسی ارشدنظاراتمحمد علی 2590

دانشجودیپلمرستمیزهرا2591

فرهنگی بازنشستهکارشناسیسجاديعلی2592

دانشجودانشجوچهرقانینرگس2593

دانشجوکارشناسیزرینی شبانکارهفاطمه2594

فرهنگیکارشناسی ارشدامینیمعصومه2595

فرهنگیکارشناسیعالی نژادشهناز2596

خانه دارکارشناسیعلیزادهفاطمه2597

دانشجوکارشناسی ارشدحبیبیفریبا2598

دانشجودانشجوي کارشناسیترابیان نیامعصومه2599

کارمندکارشناسی ارشدقدیمیافسانه2600

دانشجودکتراي تخصصیعبدامامیسرور2601

کارمند بانک ملی کارشناسی ارشدعسگري محمود 2602

مهندس عمرانکارشناسی ارشدوامقعلی2603

دانشجودیپلمعبدامامیثمر2604

دانشجودانشجورضوانفاطمه2605

دانشجوکارشناسیعبداللهیمحمد مهدي2606

دانشجوکارشناسی ارشدحسینیفاطمه سادات2607

دانشجوکارشناسیعالیشاهکلثوم 2608

فعال فرهنگیکارشناسیحسینیسعید2609

دانشجودانشجوي کارشناسیعطایی کمالفاطمه2610

خانه دارکارشناسیعسگرزادههانیه2611

دانشجودیپلمگودرزيریحانه2612

دانشجوکارشناسییوسفیعلی2613

دانشجوکارشناسی ارشدگرمابیزهرا2614

دانشجودیپلمجناتیمبینا2615

کارمندکارشناسی ارشدگودرزيحمید رضا 2616

دانشجوکارشناسیفرضیمریم2617

دانشجوکارشناسیکربالیی حسنخانیفاطمه2618



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه دارکارشناسیبشارتی سیده فاطمه 2619

کارآموز وکالتدانشجوي کارشناسی ارشدعلی زادهولی2620

دانشجودانشجوساجدفاطمه 2621

دانشجودیپلمدالوريفاطمه2622

دانشجوکارشناسی ارشدجواديمحمد نعیم2623

دانشجودانشجوي کارشناسیزارعیزهرا2624

دانشجوکارشناسیجهانتیغنرجس2625

دانشجودیپلمامینینفیسه2626

خانه دارکارشناسی ارشدعالمیانزینب2627

دانشجوکارشناسیصیديزهرا2628

دانشجودیپلمرضاییان فاطمه 2629

مدیر پروژه هاي نفتیکارشناسی ارشدخلقتی نیارضا2630

دانشجودانشجوي دکتري تخصصیسرمديکمیل2631

کارمندکارشناسیجمالیمهران2632

دانش آموزدیپلمخان باباییمحمد جواد2633

پرستارکارشناسیرمضانیحمیده2634

خانه دارکارشناسیترکی زادهراضیه2635

دانشجودانشجو کارشناسیعباديیاسر2636

دانشجودیپلمآورامعصومه2637

کارمندکارشناسیفخرالساعهامیرصادق2638

کارمندکارشناسی ارشدهاشمی حدیثه2639

دانشجودانشجواحدي محمد رضا2640

بیکارکارشناسیدشتی نژادشیما2641

کارمند بانککارشناسیمشهديیاسر2642

خانه دارکارشناسینیلیسمیه2643

دانشجوکارشناسیکندريفاطمه2644

دانشجوکارشناسیقنبريعفت 2645

سربازکارشناسی ارشدکریمیعلی رضا2646

کارمند فروشدانشجوي کارشناسیعلینژادحسین2647

مهندسکارشناسی ارشدفداییایمان2648

دانشجودانشجوعلیپورزهرا2649

خانه دارکارشناسیچهارباغی منصوره2650

دانشجوکارشناسیکاوسیمحبوبه 2651

دانشجودکتري عمومیآسایشیزینب 2652



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجوکارشناسیکالمیفائزه2653

دانشجوکارشناسیجوالبهمن2654

دانشجوکارشناسیرازسولقانی خدیجه2655

دانشجودانشجوي دکتري تخصصیعمرانیزهرا2656

دانشجوکارشناسیهابیلیعاطفه2657

دانشجوکارشناسیخلیلیزهرا2658

فرهنگیتحصیالت حوزويجعفريمحمد طه2659

خانه دارکارشناسینجفیان رضويآزاده2660

دانشجودانشجوي کارشناسینامجوفاطمه2661

دانشجوکارشناسیسلیمانی درباغیعلی2662

دانشجوکارشناسیزارعیمعصومه2663

مسئول دفتر فنیکارشناسیمراديمجتبی2664

سربازکارشناسیحسینیسید علی2665

آزادکارشناسیملکیعباس2666

دانشجودیپلماکبري شاه آبادبنت الهدي2667

خانه دارکارشناسیخادمسمیه2668

فعال فرهنگیکارشناسی ارشدرستگارفرزهرا2669

فعال رسانه ايکارشناسی ارشدهاشمیهانی 2670

بازنشستهکارشناسیموديفاطمه 2671

دانشجوکارشناسیحسینیمریم2672

دانشجودانشجوي دکتري تخصصیملک آباديعلی2673

دانشجودانشجوي کارشناسیاسماعیل زادهمائده 2674

بازنشستهکارشناسیرفیعیزهرا2675

کارمند سازمان صنعت معدت و تجارت استان تهرانکارشناسی ارشدنوروزيهادي2676

کارمندکارشناسی ارشدمحسنیعاطفه2677

بیکارکارشناسیزارعی زهرا2678

سرباز وظیفهدیپلمفرهمندمحسن2679

دانشجودکتراي عمومیعاشقیفاطمه2680

دانشجوکارشناسیسعادتمندفاطمه2681

دانشجوکارشناسیمحسنیصادق2682

خانه دارکارشناسیعلی بیگی نبیفاطمه2683

خانه دارطلبهرجبیطاهره2684

دانشجودیپلمصدیقمحجوب2685

دانشجوکارشناسیتاريفاطمه2686



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

فرهنگیکارشناسیقنبريعلی2687

دانشجوفوق دیپلم زارعحسام 2688

دانشجودانشجوي ارشد حقوق جزا و جرم شناسیدالونديمحمد حسین2689

دانشجوکارشناسیعلمداريآبتین2690

دانشجودیپلمترابی نژاد راوريامیر حسین2691

دانشجوکارشناسی ارشدعابدین زادهلیال2692

دانشجودانشجوي دکتري تخصصیفدويفاطمه2693

دانشجودیپلمخواجه ايامبرمحسن2694

خانه دارسطح 2 حوزه علمیهکریمینجمه2695

بازنشسته دادگستريکارشناسیشهیدطاهر2696

خانه دارکارشناسیتاجیکمهشید2697

خانه دارکارشناسیروحیمژگان2698

دانشجودانشجوي کارشناسیتشکینینرگس2699

بازنشسته آموزش و پرورشلیسانس آموزش ابتداییمحمدي بهبهانیژیال2700

ماماکارشناسیرفیعیمریم2701

دانشجودیپلمپرنیان سعید2702

دانشجودانشجو کارشناسی حقوقعباسیفاطمه2703

بیکارکارشناسیسلیمانیفائزه2704

کارمندکارشناسی ارشدمحمديمهدي2705

فروشندهدیپلمخادمی شریعتیمهدي2706

دانشجودانشجوقربان رمضانطاهره2707

تولید کنندهکارشناسیگالب بخشابراهیم2708

دانشجودانشجورضوانمحمد علی 2709

خانه دارکارشناسیمحمدي لیال2710

دانشجودیپلمتاجرطاهره 2711

خانه دارکارشناسیطاهريراضیه2712

دانشجودانشجوي کارشناسیکیوانیسیده راضیه 2713

دانشجوکارشناسیطهوريسارا2714

بافندهکارشناسیفروزان نژادعلی2715

بیکارکارشناسیهاشم پورمرضیه 2716

دانشجودانشجوي کارشناسیبیژنیزینب2717

دانشجودیپلمپودینهزهرا2718

دانشجوکارشناسیعلی نژادزهرا2719

کارشناسی ارشدباباصفريمهدیه2720



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه دارکارشناسیعلی بیگیحمیده2721

بازنشستهکارشناسی ارشدبهرانشکوه2722

خانه دارکارشناسیایمانی هکانیفائزه2723

دانشجوکارشناسیقویدلکیانوش2724

دانشجوکارشناسیترابیزهرا2725

بیکارکارشناسی ارشدموسويوجیهه 2726

فروشندهکاردانیاحمديرسول2727

دانشجوکارشناسینعمتی نسبمسعود2728

دانشجوکارشناسی ارشدسبحانی نژادمرضیه2729

کارمنددیپلمعرشیمهدي2730

دانشجوکارشناسیعظیم پورنرجس2731

بیکارکارشناسیمحمدي ماهینی الهه2732

بازنشسته فرهنگیفوق دیپلم مدسويزهره2733

دانشجودکتري عمومیفقیهزهرا2734

دانش آموزدیپلمحبیبیاحمدرضا2735

دانشجوکارشناسیدشتیمحمد مهدي2736

خانه دارکارشناسیامیريهدي2737

بازنشستهکارشناسیحاتمیاعظم2738

خانه دارکارشناس ادبیات، سطح دوحوزهیزدانبخشصدیقه2739

دانشجودیپلمرضاییسجاد2740

دانشجوکارشناسیآزاديسمیه2741

دانشجوکارشناسینخعی کوشهعلی2742

خانه دارکارشناسیمهرابیالهه2743

تیونینگ خودروکارشناسیحقیقی پورمرتضی2744

دانشجودکتري عمومیعباسیجواد2745

خانه دارکارشناسیقربانیالهام2746

حسابدارفوق دیپلم نوذريگوهر2747

خانه دارکارشناسینصرسمیه2748

دانشجودیپلممحمدزادهملیحه2749

خانه دارکارشناسینصريآسیه2750

بیکارکارشناسی ارشداقافاطمه2751

مدیر شرکت دانش بنیاندکتراي تخصصیمطهريمحمد2752

تاسیسات ساختمانکارشناسینامورسعید2753

دانشجودیپلمپورعلیسمانه2754



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجودیپلماسماعیلی دهجمرضیه 2755

دانشجوکارشناسی ارشدسلمانیمریم2756

دانشجوکارشناسیاسالمی زادهعلی رضا2757

بیکارکارشناسیظفريمریم2758

بازنشسته آموزش و پرورشکارشناسیمعرفتزهرا2759

خانه دارکارشناسیابوالحسنیبنفشه2760

دانشجوکارشناسیرضاییابراهیم2761

کارمندکارشناسیباقی زادهسید محمد2762

دانشجوکارشناسیشکرانیمجتبی2763

دانشجوکارشناسی ارشدالهیریحانه2764

بیکارکارشناسی فقه و حقوقعلیداديمحمد رضا2765

مدیر آموزشگاهکارشناسیاسماعیلیالدن2766

دانشجودانشجوي کارشناسیباقریانزینب2767

دانشجوکارشناسیماهینی زهرا2768

خانه دارکارشناسیدوست نوازتالوت 2769

دانشجوکارشناسیمحمديمحمد2770

پرورش ماهیکارشناسی ارشدبخشی زاده محمد تقی2771

دانشجوکارشناسیمیرهدایتیمائده سادات2772

فعال رسانه ايکارشناسیسینزهرا2773

دانشجودانشجوي کارشناسیمختاريسیده کوثر2774

دانشجوکارشناسی ارشدشیخیمجتبی2775

دانشجوکارشناسی ارشدقربانیمریم2776

دانشجودکتريبهزاديسینا2777

دانشجوکارشناسیکاشانیتوحید2778

خانه دارکارشناسیخوارزمیفاطمه2779

دانشجودیپلمابراهیمیانپري ناز2780

دانشجوکارشناسی ارشدصفريزهرا2781

خانه دارکارشناسی ارشدرئوفی منشمنیره2782

دانشجوکاردانیغالمیحجت2783

دانشجودانشجوگوهري نیاعارفه2784

دانشجوکارشناسی ارشداکبريسپیده2785

آزادکارشناسیعابديعلی2786

خانه دارارشد فقه و حقوقهاشمیفاطره سادات2787

دانشجودانشجوي دکتري تخصصیطباطبایی نژادسیده زهرا2788



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه دارکارشناسیپوستیانلیال2789

دانشجوکارشناسیحسینینرگس2790

خانه دارکارشناسیطاهريیاسین 2791

دانشجوکارشناسینخعیالهه2792

دانشجوکارشناسی ارشدساالري فاطمه 2793

خانه دارتحصیالت حوزويیزدان پناهسمیه2794

دانشجوکارشناسیقنبريفاطمه2795

دانشجودکتراي تخصصیفتحیزهرا2796

دانشجوکارشناسی ارشدگلستانی فرفرشته2797

دانشجوکارشناسیشیرازيفاطمه2798

خانه دارکارشناسیآخوند زادهسارا2799

دانشجودیپلمزارعیزهرا2800

دانشجودانشجوي کارشناسیتاج آباديفائزه2801

خانه دارکارشناسیطاهريفاطمه2802

خانه دارکارشناسی ارشدعزتیپریناز 2803

بیکارکارشناسیواعظلیال2804

خانه دارکارشناسی ارشدآزمون نیاالهام2805

دانشجودیپلممهدي زادهمحمد جواد2806

دانشجوکارشناسیایلخانىمهرناز2807

خانه دارکارشناسیظریفعطیه2808

دانشجوفوق دیپلم نیاز کیخافاطمه2809

فرهنگیکارشناسیذاکريسید سجاد2810

مددکار کارشناسی ارشدبمانیمریم2811

دانشجودانشجوي کارشناسی ارشدمويرعنا2812

خانه دارکارشناسیتوانیزهره2813

بازنشسته آموزش و پرورشکارشناسی ارشدستودهشهرزاد2814

دانشجودیپلمخوشناممحمد2815

خانه دارکارشناسیاشرفی نژادالهه2816

دانشجوفوق دیپلم رضاییانیفرشته2817

دانشجوکارشناسیصابريعلی2818

خانه دارکارشناسی ارشدامیرينجمه2819

بیکارکارشناسیلولمانی واضحوهاب2820

خانه دارکارشناسیشیرازيشیرین2821

دانشجوکارشناسیپالیزگرفاطمه2822



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه دارکارشناسی علوم قرآنیرستمیانهاجر2823

دانشجوکارشناسیحیدرياعظم2824

خانه دارتحصیالت حوزويناطقیطیبه2825

دانشجوکارشناسیقلعه خانینعیمه2826

دانشجوکارشناسیسرداريحسین2827

کارمندکارشناسیسریانیمهدي2828

دانشجوکارشناسیرستمفاطمه2829

خانه دارکارشناسیفالح رکابدارکالییفاطمه صغري2830

کارمندکارشناسیمحمدي نیارضا2831

خانه دارکارشناسیمعمایی زهرا2832

خانه دارکارشناسیصداقتمریم2833

دانشجوکارشناسی ارشدحسینی طباطباییخدیجه2834

بیکارکارشناسیشیرنسبشیما2835

مهندس ITکارشناسی ارشدقاسمیانهادي 2836

دانشجودکتراي تخصصیبراتیالهام2837

دانشجوکارشناسیاحمديزهره2838

خانه دارکارشناسیعلويپونه2839

کارمند حراستکارشناسی ارشدامینیسمیه2840

خانه دارکارشناسیزهتابفائزه2841

بیکارکارشناسیامینیزهرا2842

مهندس معمار کارشناسی مهندسی معماري ایرجیزهرا2843

بیکارکارشناسیافراسیابی پیمان2844

کارشناس اقتصاديکارشناسی ارشدقانعپدرام2845

فرهنگیکارشناسیپیرانعصمت2846

دانشجوکارشناسیامیري بهروسیکبري2847

بیکارکارشناسیشادکامثریا2848

خانه دارکارشناسیافالطونیانعادله2849

بیکارکارشناسی ارشدبابائیراضیه2850

خانه دارکارشناسیقرائیطیبه2851

آزادکارشناسیشکريفرهاد2852

خانه دارکارشناسیبهادريزهرا2853

دانشجوکارشناسیرضاییمحمد جواد2854

دانشجوکارشناسیسلیمانیگلشن2855

دانشجودیپلمسهیلیفاطمه2856



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه دارکارشناسیکاوکتومحدثه2857

بیکارکارشناسی ارشدرستمیخدیجه2858

خانه دارکارشناسی ارشدبسطامیفاطمه2859

دانشجودانشجوتراییرضا2860

آزادکارشناسیکثیريمریم2861

خانه دارلیسانس فقه و حقوقموسویانسمیه2862

دانشجودیپلمقلعه خانیمحمد حسام2863

دانشجودانشجوبیناییفاطمه2864

کارشناسیسلندريرضا2865

خانه دارکارشناسیگل پورپروین2866

دانشجودانشجونظریان مشهديزهرا2867

بازنشستهدیپلمزینعلیحسن2868

خانه دارکارشناسیقاسمیمریم2869

خانه دارکارشناسی ارشدنظرانمعصومه2870

کار دانشجوییکارشناسیزمانیسیده زهرا2871

خانه دارکارشناسیافشار پورنرگس2872

خانه دارکارشناسیطهرانینفیسه2873

حسابدارکارشناسیزینعلینیما2874

خانه دارکارشناسیحسابیفاطمه2875

خانه دارکارشناسیقاسم زادهفائزه2876

دانشجودانشجوي کارشناسیدیهیمفرید2877

خانه دارکارشناسیاعتمادي فر مریم2878

خانه دارکارشناسیواحديزهرا2879

دانشجوکارشناسیآشوريعاطفه2880

دانشجوکارشناسیحیدريالهه2881

دانشجوکارشناسیعسگريمطهره2882

دانشجوکارشناسی ارشدحاجی زادهآرمان2883

خانه دارکارشناسیسرفرازیانپروین2884

دانشجوفوق دیپلم عباس پورعلی رضا2885

خانه دارکارشناسیآزادي هانیه2886

برقکارکارشناسیباقريابورقیه2887

دانشجوکارشناسیکریمی مرضیه2888

دانشجودیپلمدهقانمهدیه2889

دانشجودانشجوشهریاريفاطمه2890



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجودانشجوي کارشناسیمقیمیفاطمه2891

خانه دارکارشناسیعموحسینیزینب 2892

محصلدکتري عمومیقلی پورفاطمه2893

خانه دارکارشناسیمحمد بیکیزهرا2894

خانه دارکارشناسیسلمانیسوده2895

خانه دارکارشناسیحاتمیطیبه2896

مهندس کامپیوترکارشناسینصیرزادهالهه2897

آزادکارشناسیشریفیانمیثم2898

مددکار اجتماعی مرکز خصوصیکارشناسیرجبی مقدمزهرا2899

بیکارسطح 2 حوزه علمیهزائريزینب2900

امریه قرارگاه خاتم االنبیاکارشناسیعالی پورمجید2901

دانشجوکارشناسیکوالنیفائزه2902

خانه دارکارشناسیحسینی نژادسیده مرضیه 2903

دانشجودانشجوي کارشناسیمحمدزاده مینا2904

دانشجوکارشناسی ارشدرشیديزینب2905

سربازفوق دیپلم غالمیسعید2906

کارمندکارشناسیعالیپورمریم2907

کارمندکارشناسی ارشدرضاییمهرداد2908

بیکارکارشناسی ارشدرحیم زادهراضیه2909

آزادکارشناسیصالحیمحمد رضا2910

دانشجودانشجوجعفريمهدیه2911

خانه دارکارشناسیاعالعاطفه2912

دانشجودیپلمهاشمی مهدي2913

دانشجودانشجوپورزیباییارشیا2914

دانشجودیپلمحجی زادهحسانه2915

دانشجودیپلمزارعفاطمه2916

دانشجوکارشناسی ارشدعباسىحوریه2917

دانشجودانشجوي دکتري تخصصینورانیزهرا2918

خانه دارکارشناسیشکريفاطمه2919

دانش آموززیر دیپلمقمشه ايمهدي2920

کارشناسیفرجیعالمه2921

بازنشستهسوم راهنماییدهقانیمحمد2922

دانشجودیپلمآقاباباییفائزه2923

بازنشسته فرهنگیکارشناسیمحمديلیال2924



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

مهندس نفتکارشناسیحسینیسید حامد2925

دانشجوکارشناسیشهبازيفاطمه2926

دانشجودانشجو کارشناسی حقوقصادقیلیال سادات2927

خانه دارکارشناسیزینلی پورمحبوبه2928

مدیر بخش خصوصیکارشناسی ارشدنجم الهدي سید محمد2929

خانه دارکارشناسیپورعسگريهاجر2930

پرستارکارشناسیسهرابیلیال2931

دانشجودانشجوي دکتري تخصصیحیدريمریم2932

کارمندکارشناسی ارشدمستاجرانمهناز2933

پیمانکاردیپلماحمديسید مجتبی2934

دانشجودیپلمباقريمینا2935

خانه دارکارشناسیصفرزادهالهام2936

خانه دارکارشناسیحسینی متین بی بی رقیه2937

خانه دارکارشناسیزارعانزهرا2938

دانشجوکارشناسیموحدنیاعباس2939

دانشجوارشد کالمولیفاطمه2940

دانشجوکارشناسیگلستانیفاطمه2941

دانشجوکارشناسی ارشدشیرزادپروانه2942

کارمندکارشناسی ارشدکریمیحسن2943

انباردارکارشناسیحمزه نژاد قاديمحمد زمان2944

خانه دارکارشناسیشجاعی علی اباديمعصومه2945

تکنسین هواپیماکارشناسیموديابوالفضل2946

دانشگاهیکارشناسی ارشدراستینمحبوبه2947

جواهر فروشدیپلمافخمی پورمحمد علی 2948

کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگراندانشجوي دکتري تخصصیمیرمعصومه2949

دانشجوکارشناسیقاسمیطاهره2950

دانشجودیپلمامینی نقندرفاطمه2951

فرهنگیکارشناسیکاشانیمنیره2952

دانشجوکارشناسی ارشدفقیهی رادعلی رضا2953

دانشجوکارشناسیشریفیزهرا2954

حسابداردیپلمنیلی بخشعظیم 2955

دانشجوکارشناسیهدایتی متینفاطمه2956

خانه دارکارشناسیرضایی کالنتريفاطمه2957

مهندسکارشناسی ارشداسدالهعلی اکبر2958



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجوکارشناسیمیرزاخانیمحبوبه2959

کارمندکارشناسی ارشدرجائیمرتضی2960

دانشجودانشجوقویدلحسین2961

کارمند بانککارشناسی ارشدشریفمحمد2962

کارمنددیپلمرنجبريرسول2963

کارمند بخش خصوصیدیپلمواحدیانحسین2964

دانشجوکارشناسیایزانلوگوهرشاد2965

آزادکارشناسیبلوچ فردفرهاد2966

کارشناسیمصطفئزهرا2967

کارشناس استانداردکارشناسیوطن خواهعلی2968

دانش آموزدیپلممصطفاییرامین2969

فرهنگیفوق دیپلم محمديزهرا2970

دانشجودانشجوي کارشناسیآصالحزهرا2971

پرستارکارشناسی ارشدبیاتکبري2972

خانه دارسطح 1 حوزه علمیهخواجهمعصومه2973

بیکارکارشناسیکرديلیال2974

کارشناسکارشناسی ارشدقهرمانیسمیه2975

دانشجوکارشناسیجهان مهرمریم2976

دانشجودانشجو دکتري عمومیمحموديریحانه2977

خانه دارکارشناسی ارشدبیدگلیوجیهه2978

مهندس مکانیککارشناسی ارشدبسیطیصادق2979

دانش آموزسیکلداوريمطهره2980

کمک پرستارکارشناسیدرچه زادهمهدي2981

بازنشستهکاردانیکروبیمحسن2982

خانه دارکارشناسیحائريتکتم2983

کارمندکارشناسیجواديمحمد جواد2984

خانه دارکارشناسیاحمد شعربافیمحترم2985

دانشجوکارشناسیحسینیامیر2986

مهندس کامپیوترکارشناسیامیريعقیل2987

دانشجوکارشناسیوالیتی نسباسماء2988

دانشجودیپلمجانثاريفاطمه2989

دانشجودیپلممجلسیمرضیه 2990

دانشجوکارشناسیعلیزادهریحانه 2991

کارمند جامعه الزهرا (س) سطح 3 حوزه علمیهغالمعلی شاهیسمیه2992



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه دارکارشناسی ارشدزین الدینیفاطمه2993

خانه دارکارشناسینادراالصلیفیروزه2994

فرهنگیکارشناسیصدیق اطهر 2995

دانشجوکارشناسیعباسیزهرا2996

دانشجوکارشناسیاالوهراضیه2997

محصلسیکلشفائینرگس2998

دانشجوکارشناسیقائدامینیزهرا2999

دانشجوکارشناسیعلیجانزادهسعید3000

دانشجودانشجوي کارشناسیقصري خوزانیزهرا3001

دانشجودیپلماسديمحدثه3002

کارمندفوق دیپلم حسینیعلی3003

کارشناسیصفريعلی3004

دانشجوکارشناسییزدانیعباس3005

خانه دارکارشناسیخنجريطاهره3006

دانشجوکارشناسی ارشد مطالعات تاریخ تشیعزاکانیطیبه3007

دانشجوفوق دیپلم روشیفاطمه3008

بیکارکارشناسی ارشدنبی زادهمازیار3009

بازنشستهکارشناسی ارشدموسويپریسا3010

دانشجودانشجوعابديزهرا3011

فرهنگیکارشناسی ارشدنوروزيمرضیه3012

بیکارکارشناسیجوانیعلی3013

دانشجودیپلمنجف دوالبیعلی رضا3014

دانشجوکارشناسیفرمانیمجید3015

دانشجوکارشناسی ارشدباغباننسرین3016

دانشجوکارشناسی ارشدطاهريزهرا3017

خانه دارکارشناسیاکبريزینب3018

دانشجوکارشناسی ارشدمرتضويهانیه3019

دندان سازکارشناسیمظفريعلی3020

خانه دارکارشناسیصداقت کشفیخدیجه3021

کارشناسی ارشدکمالیودود3022

دانشجودیپلممحمدزاده سرابمحمد3023

فرهنگیکارشناسی ارشدپریزادسید امیر3024

دانشجوکارشناسیرضاییمرضیه3025

آزادکارشناسینوريسعید3026



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجودانشجوي کارشناسیعسگريزهرا3027

کارمندکارشناسیمومنساجده3028

دانشجوکارشناسی ارشدهاشم پورمریم3029

خانه دارکارشناسیاصفهانیکبري3030

دانشجوکارشناسیعالییمنصوره3031

کارمندکارشناسی ارشدفیروزياحسان3032

برقکارکارشناسیمیرزایی سعید3033

خانه دارکارشناسی ارشدجماعتزینب3034

دانشجوکارشناسی ارشدزمانیسمیرا3035

دانشجودیپلماعتصامیمحمد حسین3036

پرستارکارشناسیروحانیمهدي3037

دانشجوحوزوي.دانشجودهنويمحمد3038

خانه دارکارشناسیفریدنیاطاهره3039

دانشجوفوق دیپلم برزگرفاطمه3040

آزادکارشناسیغالمینصراهللا3041

خانه دارکارشناسی ارشدلطیفی پورفاطمه3042

خانه دارکارشناسیمحموديرحیمه3043

خانه دارکارشناسیخیرآباديمحبوبه3044

دانشجوفوق دیپلم محمديصادق3045

دانشجودیپلمفخاريفاطمه3046

دانشجودانشجوي دکتري تخصصیعزیزيمحمد صادق3047

دیپلمنصراصفهانیاحمد 3048

مددکارکارشناسیجعفري احمد3049

آزادکارشناسیداوري میالد 3050

دانشجودانشجوي کارشناسیبرزوییعلی3051

خانه دارکارشناسی ارشدقاجارسمانه3052

خانه دارکارشناسی ارشدمشکوةالدینیمرضیه3053

دانشجودانشجوي کارشناسینعیمیفاطمه سادات3054

دانشجودانشجوتگریانفائزه3055

دانشجوکارشناسیرحیمیکبري3056

حسابدارکارشناسی ارشدسروريشهال3057

دانشجوکارشناسیعطاییفاطمه3058

برقکارکارشناسیمحمدئحسین3059

مهندس کامپیوترکارشناسیالیکاکیمیا3060



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

آزادکارشناسی ارشدنیکجابر3061

خانه دارکارشناسیتفتحیمنیژه3062

راننده تاکسیدیپلمهاشمیابوالفضل3063

خانه دارکارشناسینوربخشزهرا سادات3064

پرستارکارشناسیروح االمینعاطفه3065

دانشجوکارشناسیباقرانمحبوبه3066

دانشجودانشجوداورپناهعلی رضا3067

کارمندکارشناسی ارشدابروشفاطمه3068

دانشجودانشجوي کارشناسیبدرالدینمحبوبه3069

خانه دارکارشناسیمیرباقريسیده زهرا3070

دانشجوکارشناسیفرخیعلی3071

دانشجودیپلمنجفیفاطمه3072

خانه دارکارشناسیعابدینزهرا3073

دانشجودیپلمنیک نژادفاطمه3074

فرهنگی(دبیر)کارشناسیامیدي شولی آذر3075

دانشجوکارشناسی ارشدهلیسائیاسماء3076

کارمندکارشناسیدرستکارمینا3077

بازنشستهکارشناسی ارشدعادل زاده اردکانیولی اهللا3078

مهندس ایمنی صنعتیکارشناسیبابکیفاطمه3079

دانشجودیپلمریاضیاتزهرا3080

خانه داردانشجوي کارشناسیفاضلنیره3081

دستیار وکیلکارشناسیرفوشهآمنه3082

دانشجوکارشناسیاحمديمحمد3083

دانشجودیپلمعلويعلی3084

دانشجوکارشناسیمربایانامیر حسین3085

دانشجوکارشناسیقدیمیمحمد3086

خانه دارکارشناسیقاسمیندا3087

بازنشستهفوق دیپلم علويسید علی3088

 کارمند حوزهکارشناسی ارشددهقانمحمد حسین3089

دانشجوکارشناسیتنهاي شمس آباديزینب3090

خانه دارکارشناسیافشینمریم3091

دانشجودانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی آهونلیال3092

دانشجودیپلممهبوديفریبا3093

مهندس عمرانکارشناسیحضرتیمیثم3094



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

فرهنگیفوق دیپلم سلیمانیعبدالحسین3095

کشاورزفوق دیپلم علیزادهجمشید3096

خانه دارکارشناسی ارشدیوسفیمحدثه3097

خانه دارکارشناسیرضاییرضوان3098

دانشجودکتراي تخصصیمنصوریانسید حسین3099

دانشجوکارشناسیفداییمحمد جواد3100

کارمندکارشناسیوطنخواهسمیه3101

حسابدارفوق دیپلم شیروانیفاطمه 3102

خانه دارکارشناسیخادم رضازهرا3103

خانه دارکارشناسیقنبرينجیمه3104

فرهنگی بازنشستهفوق دیپلم اکبريشهربانو3105

آزادفوق لیسانس و طلبه سطح2ملی نژادمرضیه3106

دانشجودیپلمعلی توکلیفاطمه 3107

دانشجومحصلنوروزيزهرا3108

بیکارکارشناسیموسويسیده فائزه3109

دانشجودانشجوي دکتري تخصصیمسرورغزل3110

کارمند دولتدکتراي تخصصیرضاییمحمد3111

دانشجودانشجوي ارشدحنفیمهریار3112

دانشجودیپلمتقويمحسن3113

دانشجوفوق دیپلم قربانی رضوانفاطمه3114

دانشجودیپلمهنرورانفاطمه3115

دانشجودیپلمباقريعلی3116

کارمندکارشناسی ارشدحنایی نژادعلی3117

دانشجوکارشناسیمحمديزهرا3118

خانه دارکارشناسیجاللونفاطمه 3119

دانشجوکارشناسیفتح نیاصادق3120

دانشجوکارشناسی ارشدقاسمیفاطمه 3121

خانه دارکارشناسیغریبیصدیقه3122

کارمندکارشناسیرضاییمراد3123

دانشجوکارشناسی ارشدکماجیانزهرا3124

فعال فرهنگیتحصیالت حوزويویسی نژادکوثر3125

بازنشستهکارشناسیخسروانیصدیقه3126

فرهنگیدیپلمکریمی رادسمانه سادات3127

کارمندکارشناسیصبريروح اله3128



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه دارکارشناسیقربانی مطلقمرضیه3129

دانشجوکارشناسیپورکریمی منصوره 3130

کارمنددیپلمگندم زادهمحمد حسین3131

خانه دارکارشناسیسورانیسمیه3132

خانه دارکارشناسیصادقی سمیه3133

خانه دارکارشناسیاصغريمرضیه3134

دانشجودانشجو واحديالهه3135

دانشجودانشجوحسنیریحانه3136

کارمند دفتر مطالعاتکارشناسی ارشدمشکاتسمیه3137

خانه دارکارشناسیجراحی مقدمفاطمه 3138

مدرس زبان انگلیسیکارشناسیصاحبیعزت3139

گفتاردرمانکارشناسی ارشدحسینیصدیقه3140

خانه دارکارشناسی ارشدیوسفی منشفاطمه3141

کارمندکارشناسی ارشدفرجیزیبا3142

بیکاردانشجوساکی لرستانیعارف3143

دانشجودانشجوي کارشناسیطهماسبیآناهیتا3144

خانه دارکارشناسیکوشاییفرزانه3145

کارمنددیپلمجورابدوزمحمد مسلم3146

خانه دارکارشناسیحسنیفاطمه3147

بیکارکارشناسیحیدرمورمیالد3148

خانه دارکارشناسیاخوان طباخمهدیه3149

دانشجودانشجوي کارشناسیعباس زاده باویلیامیر رضا3150

دانشجودیپلمسیدالنگیسیده فاطمه زهرا3151

دانشجودیپلمبرومندمحسن3152

خانه دارکارشناسیخلیلیاننجمه3153

خانه دارکارشناسیاخالصیسپیده3154

خانه دارکارشناسیساداتمریم3155

بازرسدانشجونوروزيمحمد صادق3156

دانشجودیپلمرضاپورزهرا3157

دانشجوکارشناسی ارشدنجفیسحر3158

خانه دارکارشناسیمبلغ توحیدمطهره3159

بیکارکارشناسیدهقانیلیال3160

پیمانکار ساختمانسیکلمهاجري امیريمحمد 3161

دانشجوکارشناسیشجاعالهام3162



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجوکارشناسیهاشمی فرسید مهدي3163

بازنشسته اداره داراییکارشناسیخسرويمهري3164

دانشجوفوق دیپلم عرفانیان منوره3165

خانه دارکارشناسی ارشدقاسمیفاطمه3166

دانشجوکارشناسییوسفیپدرام3167

دانشجوکارشناسیشایسته نیازهرا3168

دانشجودانشجو حسن نژادفاطمه 3169

خانه دارکارشناسیپاکدینفاطمه3170

بازنشسته آموزش و پرورشفوق دیپلم نوالییاکرم 3171

پرستارکارشناسیسعادتی پورسمیرا3172

بازنشسته مخابراتکارشناسینوروزي پوررمضان3173

دانشجوکارشناسیشفیعینفیسه3174

دانشجوکارشناسیبداغیرضا 3175

کارمند بانک رفاهکارشناسیموحدکیااهللا داد 3176

کارمند آزمایشگاه متالورژي گروه ملی ایرانکارشناسی ارشدباصري ارغوانیرضا3177

خانه دارکارشناسیدارانیسمیه3178

دانشجوکارشناسی ارشدعسگريعلی3179

خانه دارکارشناسییوسف آباديملیحه3180

دانشجوکارشناسیال یسسیده الهام3181

خانه دارکارشناسی ارشدایزديمرضیه3182

راننده سرویس مدارسسطح 2 حوزه علمیهجعفريمینا3183

دانشجودانشجوي کارشناسیایمانی پورسجاد3184

سربازکارشناسیبوربورفرهاد3185

دانشجودیپلمحقگوالهه3186

خانه دارکارشناسیخلیلینگار3187

خانه دارکارشناسیماهفهیمه3188

خانه دارکارشناسیصدیقمهسا3189

کارمندکارشناسیدروديسودابه3190

کارمندکارشناسیمدنیحمیده3191

دانشجودیپلمرحیمیفاطمه 3192

خانه دارکارشناسیسعديعظیمه3193

معلمکارشناسیرشیديوحید3194

خانه دارکارشناسی ارشداذريمریم3195

خانه دارکارشناسینجاحفاطمه3196



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجودیپلمنوريصبا3197

خانه داردانشجودرویشیزینب3198

دانشجوکارشناسیپودینهمحدثه3199

دانشجودانشجومراديآذر3200

خانه دارکارشناسیاحمديمریم3201

خانه دارکارشناسی ارشدطالقانیاسرا3202

خانه دارکارشناسی ارشدکشمیريمرضیه3203

مربیکارشناسی ارشداسماعیلیهاجر3204

کارمندکارشناسیهراتی نیاامیر3205

دانشجودیپلمشیخ زادهمحمد3206

دانشجودانشجومعلمامین جعفريزهرا3207

دانشجوفوق دیپلم عبدلیزیور3208

خانه دارکارشناسیاحمدي نژادعذرا3209

خانه دارکارشناسیرضاییراضیه 3210

خانه دارکارشناسیصفريسمانه3211

دانشجوکارشناسیپیرانیزهرا3212

دانشجودیپلمرضاییمبینا3213

بیکارکارشناسیقنبريحمید رضا 3214

کارمنددیپلمافتخارحسین3215

دانشجودیپلمشریفیراضی3216

معلم بازنشسته کارشناسی ارشدمهتديعلی3217

کارمند دانشگاهکارشناسیپودملکمریم3218

مربیفوق دیپلم منفردسمانه3219

دانشجوکارشناسیسلیمانیالهه3220

دانشجوکارشناسیکاظمی اسماء3221

دانشجودکتراي تخصصیآرزومندانحمیده3222

دانشجودکتراي تخصصیرنجبرفاطمه 3223

خانه دارکارشناسیموسويمولود3224

معلم بازنشسته کارشناسیزاهدي سیده راضیه 3225

دانشجودیپلمزنگنهامیر رضا3226

دانشجوکارشناسیحسینیفاطمه سادات3227

فرهنگیکارشناسیفرهادياحمد3228

دانشجودیپلماحمديامید3229

دانشجودکتراي تخصصیصحراگردفاطمه3230



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

کارشناسی ارشددشت آباديزهرا3231

دانشجودکتراي تخصصیصفرپورسمیرا3232

مهندسکارشناسیملکی نژادمحسن3233

بازنشستهکارشناسیخزدوزحسن3234

فرهنگیکارشناسیپوررضاییزهره3235

بازنشستهدیپلمعسکرياحمد3236

خانه دارکارشناسینوريفاطمه3237

بازنشستهدیپلمعسکریانعلی3238

خانه دارکارشناسیقوسی علی ابادمقدم 3239

کارشناس اتاق عملکارشناسیحمیديحمیده3240

فرهنگیکارشناسیرضاییمهشید3241

دانشجوکارشناسیسهرابیناهید3242

تکنسین آزمایشگاهکارشناسیبراتیشهال3243

خانه دارکارشناسیمحمديمه لقا3244

کارمندکارشناسیحاجی خلففاطمه3245

دانشجودانشجوي ارشد مدیریتحکیمیعلی3246

خانه دارکارشناسیرضاییفاطمه3247

دانشجودیپلمشیبانی مقدمآیدا3248

دانشجودیپلممیرشکاريسمانه3249

دانشجوفوق دیپلم گوهريسیده فاطمه 3250

دانشجودانشجوي مقطع دکترا عمومیعلیزادهرضوان3251

بیکارکارشناسینعمتی رادریحانه3252

خانه دارکارشناسی ارشدناتوانفرشته3253

خانه داردانشجوشرعیزهره3254

دانشجودیپلمزارع ا رنانی زهرا3255

خانه دارکارشناسیجزینینفیسه3256

خانه دارکارشناسی ارشدشریفیمرضیه3257

پرستارکارشناسیحسینیهستی3258

دانشجودیپلمذوالحسنیکوثر3259

دانشجودانشجوي کارشناسیرحیمیزینب3260

مربیکارشناسیقاسمیاعظم3261

دانشجوکارشناسیعبدالعلی پورفاطمه3262

خانه داردانشجوي کارشناسیذوالفقاريزهرا3263

دانشجوکارشناسی ارشدمجیديراضیه3264



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجودانشجوي دکتري تخصصیدوبهري زاده محمد مهدي3265

کارمندکارشناسیایامرضا3266

کارمندکارشناسی ارشدعباسیذریه3267

تکنسین آزمایشگاهکارشناسیخدامیندا3268

دانشجوکارشناسیسیديسیده فاطمه 3269

سر دفتر ازدواج کارشناسیتبریزیان بروجنی محمد مهدي 3270

دانشجوفوق دیپلم کمالیسمیه3271

خانه دارکارشناسیجوانیمائده 3272

دانشجوکارشناسیتقی زادهمطهره3273

خانه دارکارشناسیخادمیفاطمه3274

کارمند بخش تولیديکارشناسیکریمیمحمد علی3275

دانشجودیپلمفخاريزهره3276

کارمندکارشناسی ارشدکریمینفیسه3277

خانه دارکارشناسیمحمديمژگان 3278

فرهنگیکارشناسیسعدي اصلمجید 3279

دانشجودانشجوي کارشناسیدهقاننرگس3280

خانه دارکارشناسی ارشدمزروعىمبارکه3281

فرهنگیکارشناسیافشاري پورمعصومه3282

دانشجودانشجونوائیزینب3283

خانه دارفوق لیسانس فلسفه اسالمیثبوتزینب3284

دانشجودیپلمصادقیزهره3285

بازنشسته سپاه کارشناسیاعتصام یزدانیالله3286

خانه دارکارشناسی ارشدجاویدسمیه3287

دانش پژوهکارشناسیمحمديمحبوبه3288

فرهنگیکارشناس ارشد زبان فارسىعاشوريام نرگس3289

کارمند بازنشسته انرژي اتمیدیپلمشیرینمحمد رضا3290

خانه دارکارشناسیمعظمیراضیه3291

دانشجودیپلمعالم شناس همدانیفاطمه3292

آزادکارشناسیتیموريسلیمان3293

دانشجودانشجوي کارشناسیحسنیهانیه3294

کارشناسی ارشدشیرازيمحمد3295

خانه دارکارشناسیمهدوىفاطمه3296

دانشجودیپلمکیاناجوطاهره3297

دانشجوکارشناسی ارشدشمس الدین مطلقاسماعیل3298



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجودیپلمخاوريزهرا3299

بیکارکارشناسیریاحیزهرا3300

دانشجودانشجوي ارشدحیدريعلی3301

فرهنگیکارشناسی ارشدسهرابی نیاعبدالحسین3302

دانشجوکارشناسیجمشیدياکرم3303

کارمندکارشناسیحسین نژادرضا3304

خانه دارکارشناسیعباسیآزاده3305

دانشجوکارشناسیامینیزینب3306

کارمندکارشناسیدارابیفاطمه3307

خانه دارکارشناسیشریعتیزهرا3308

دانشجوکارشناسی ارشدقاسم پورمحمد3309

دانشجوکارشناسیدلنیادفاطمه3310

فرهنگیکارشناسیاحمدپورسونا3311

فرهنگیکارشناسی ارشداشرفیحمیده3312

دانشجوکارشناسیمحمدي فوالديهدي3313

بیکارتحصیالت حوزويبقاییزهره3314

دانشجودانشجونادريفاطمه3315

دانشجوکارشناسیخوش آیندمریم3316

دانشجودیپلمرمضانیعلی رضا3317

فعال فرهنگیدیپلمعظیمی پیشکلوزینب3318

دانشجودانشجوي کارشناسیسجادیانسید احمدرضا3319

خانه داردانشجوي کارشناسیصمصامزکیه3320

کارمندکارشناسی ارشدحسینیامیر3321

خانه دارکارشناسیابراهیمیرویا3322

کارمند درمانگاه خصوصیفوق دیپلم زحمتکشسکینه3323

دانشجوکارشناسینعمت خانیمحمد3324

خانه دارکارشناسیحسینیفرزانه3325

دانشجوکارشناسیملک آباديهاشم3326

گلخانه دارکارشناسیرهنما یزدآباديحسین3327

دانشجودیپلمحسینی نسبمرضیه3328

کارمند فوالد خوزستانکارشناسیفرامرزيمهدي3329

کارمندکارشناسی ارشدفرشیانمسعود3330

حسابدارکارشناسی ارشدبوجاريمحمد امین3331

کارمنددیپلمعلی پورافشین3332



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

مهندس عمرانکارشناسیدوالبیحسین3333

کارمندکارشناسیتهرانیعلی3334

کارمندکارشناسی ارشدعلويحیدر 3335

بیکارکارشناسیشاکرمیمعصومه3336

دانشجوکارشناسی ارشدفرهمندفرزانه3337

کارمندکارشناسیحق شناسمحمد3338

آزادکارشناسی ارشدباقرنژادآزاده3339

فرهنگیکارشناسیباطنیزهرا3340

دانشجوکارشناسیکوهساريمیثم3341

دانشجودانشجوگمرکیفاطمه3342

خانه دارکارشناسیحسینیمرضیه3343

خانه دارکارشناسیمحمد قاسمیمریم3344

کارمند دولتکارشناسی ارشدسجاديریحانه3345

خانه دارکارشناسیفریدطاهره3346

دانشجوکارشناسیمطلبیمهدیه3347

کارمندکاردانیعاشريوحید3348

دانشجودیپلممصدق عنبرانمریم3349

دانشجوکارشناسیمعصومی زارعشیرین3350

دانشجودیپلممصدق عنبرانمهال3351

دانشجودیپلمعلی رضاییمریم3352

دانشجودانشجوي کارشناسیزمانیمحمد3353

دانشجودیپلمندیمیمیثم3354

پخش مواد غذاییکاردانیمنتظريحمید3355

خانه داردانشجوي ارشدخاکدوستمریم3356

خانه دارکارشناسیکبیريرویا3357

خانه دارکارشناسییکه زارعآمنه3358

پخشMDFکاردانیکبیريمصطفی 3359

دانشجوکارشناسیرمضانیعارفه3360

کارمنددیپلمصاحب نظرداود3361

خانه دارکارشناسیبصیرتیسمانه3362

کارمنددیپلممقدممجتبی3363

دانشجوکارشناسیرضایی کمالمهسا3364

ارتشیدیپلماستادزادهمحمد حسن 3365

خانه دارکارشناسیزرین کیافاطمه سادات3366



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه داردکتراي تخصصیزواشکیانیبهاره3367

خانه دارکارشناسیحسینیمعصومه3368

خانه دارکارشناسیهوشیاريزینب3369

دانشجودانشجوي کارشناسیبرزگريفاطمه3370

بیکارطلبه. کاردانیبهزادنژادفاطمه3371

دانشجودانشجوي کارشناسیحسن زادهزهرا3372

دانشجودانشجوي کارشناسیحسینیسیده زهرا3373

دانشجودیپلمساجدیانمحمد مهدي3374

دانشجودانشجوعصارزهرا3375

کارمندکارشناسیکاویانیفرشته3376

دانشجودکتراي تخصصیشهبازياکرم3377

دانشجوکارشناسیروشن فکررضا3378

دانشجودانشجوي مهندسی شیمیآرین نیاطوبی3379

کارمندکارشناسی ارشدنمکیانسید علی3380

دانشجوکارشناسی ارشدنظريفاطمه3381

دانشجودیپلمساالريفریبا3382

دانشجوکارشناسیحاج اقامعمارفائزه3383

خانه دارکارشناسی ارشدیادگارينغمه3384

دانشجوکارشناسیدهقانفاطمه3385

دانشجودیپلمشهامتعاطفه3386

آزادسطح 2 حوزه علمیهبیت سیاحامینه3387

خانه دارکارشناسیکامرانیسارا3388

خانه دارکارشناسیصدريندا3389

بیکارکارشناسیصریحیفائزه3390

خانه دارکارشناسی ارشدرادعاطفه3391

خانه دارکارشناسی ارشدشادالوئیزهرا3392

دانشجوکارشناسی ارشد جامعه شناسیشکوهیشاهین3393

خانه دارتحصیالت حوزويکاظمیسما3394

خانه دارکارشناسیشریفیفاطمه3395

دانشجودکتراي تخصصیبازرگانیحسین3396

مهندس معمارکارشناسیجعفري نژادسعید3397

دانشجوکارشناسیپرویز آسیابريزلیخا3398

دانشجودیپلمعسگريیاسین3399

خانه دارکارشناسیفتحیطاهره3400



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

کارمندفوق دیپلم علی آقاجانمحمد3401

بیکارکاردانیحسنیزهرا3402

خانه دارکارشناسیحنیف نژادمنیره3403

دانشجوکارشناسی ارشداعتصامیمحمد3404

دانشجوکارشناسیجفاییفریده3405

فعال فرهنگیدانشجوي کارشناسیصیادسارا3406

دانشجوکارشناسی ارشدحیدريندا3407

مهندس معمارکارشناسیزارعیمرضیه3408

بازنشستهفوق دیپلم موسوي سید احمد 3409

دانشجودیپلمعبدالحفیظیمحمد3410

مربی پیش دبستانیکارشناسیرضاییهدي3411

دانشجوکارشناسیساالريامیر3412

خانه دارسطح 2 حوزه علمیهاحمديفاطمه3413

خانه دارکارشناسیحسینیفاطمه3414

دانش آموززیر دیپلمنصیرينجمه3415

خانه دارکارشناسیحسینیالهام السادات3416

خانه دارکارشناسینیازيهدي 3417

بیکارکارشناسیمحمديمحمد3418

دانشجوکارشناسی ارشدشکريساجده3419

کارمندکارشناسیسمیع زآدهزهرا3420

پرستارکارشناسیتوشهزهرا3421

خانه دارکارشناسیآتونزهرا3422

فرهنگیکارشناسیابوالفضلیفاطمه3423

دانشجوکارشناسیرضایی سودانیزهرا3424

خانه دارسطح 2 حوزه علمیهغنی آباديزهرا3425

کارمندسطح 3میريسید مجتبی3426

خانه دارکارشناسیحسینیمهدیه3427

خانه دارکارشناسیناصحیانراضیه3428

کارشناس اتاق عملکارشناسیرحیمیمرتضی3429

دانشجوکارشناسیعجمینفاطمه3430

دانشجوکارشناسیکاردان حلوائىطاها3431

خانه دارکارشناسی ارشدرضاییکوثر3432

خانه دارکارشناسی ارشدشهريمریم3433

خانه دارکارشناسی ارشدرضیئیاعظم3434



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه دارکارشناسیخرسندزینب3435

دانشجودیپلممددي مقدمزهرا3436

خانه دارکارشناسیحکیمیزینب3437

دانشجوکارشناسیعلی اکبري ریحانه 3438

خانه دارکارشناسیشاه جعفريزینب3439

دانشجودیپلمافشاريفاطمه3440

خانه دارکارشناسیشفیعیهانیه3441

کارمندکارشناسیرایگانمجتبی3442

دانشجودیپلمرازقنديسجاد3443

دانشجودیپلماسمعیلیعلی رضا3444

فرهنگیفوق دیپلم غالمیاکبر3445

فرهنگیدکتراي تخصصیجمالپورلیال3446

دانشجوکارشناسیدانشیارسارا3447

خانه دارکارشناسیصادق نژادسمیه3448

حسابدارکارشناسیجلیلیانصغري3449

دانشجوکارشناسیزیركسمانه3450

دانشجوکارشناسیخودسیانیمحمد3451

دانشجوکارشناسیشارعی قره چهافشین3452

بیکارکارشناسی ارشدسالمیامیر3453

بیکارکارشناسیاکبريسودابه3454

کارمنددیپلمخوشکارعلی3455

کارمندکارشناسیشفیع زادهسید مهدي3456

فعال بورسکارشناسیزارعیجعفر3457

جوشکاري ساختمانفوق دیپلم دژممهدي3458

خانه دارکارشناسیساالريافسانه3459

کارمندکارشناسینورمحمديمسعود3460

مربی کودكتحصیالت حوزويشفیعیاعظم3461

دانشجودانشجومحمديحانیه3462

خانه دارکارشناسی علوم ومعارف اسالمیسرخابیشهربانو 3463

کارمندکارشناسی ارشدسلمانیصادق3464

پیمانکار ساختمانکاردانیزارععلی نقی3465

کارمندکارشناسیذوالفقاريیاسر3466

دانشجوکارشناسی ارشدمحمديفاطمه3467

دانشجودیپلمربیعیمریم3468



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجودیپلماسدبیگیسمانه3469

بیکارکارشناسیکارونیهدي3470

خانه دارکارشناسیهدایتیاعظم3471

خانه دارکارشناسیخورسنديزینب3472

دانشجوکارشناسیکیانیفائزه3473

دانشجوفوق دیپلم حیدري فاطمه 3474

دانشجوکارشناسیابطحی ستاره سادات3475

کار دفتري در موسسه قرآنیدیپلمحسین زاده زینب 3476

دانشجودیپلمحاجی شمسائیامیر حسین3477

دانشجودیپلمروشیمصطفی3478

خانه دارکارشناسیکریمیفاطمه3479

دانشجوکارشناسیقاسمیفاطمه3480

فرهنگیکارشناسیکاتبیمریم3481

بازنشسته کارگريدیپلمزارعیمحمود رضا3482

فرهنگیکارشناسی ارشدروشنیآسیه3483

کارمنددیپلم روح اهللاعبداهللا3484

خانه دارکارشناس ارشد ادبیات فارسیناصريرقیه3485

برقکارکاردانیسعیدي فردرخشان 3486

خانه داردانشجوي کارشناسیزارع پور نصیرآبادي فاطمه3487

کارمند دانشگاهکارشناسی ارشداکبرينرگس3488

دانشجودیپلممیدانیفاطمه3489

کارمندسطح3صفرپور مریم3490

دانشجوکارشناسی ارشدگلی پور بهنام 3491

کارمند اداره ثبت اسنادکارشناسیکرمیمعصومه3492

خانه دارکارشناسیاخوي زادگانعطیه3493

خانه دارکارشناسیشاکرضحی3494

خانه دارکارشناسیاسالمی نژادسیده فاطمه3495

دانشجوکارشناسیقدس نیاسید دانیال3496

مهندسکارشناسی ارشدشمسیمحمد3497

فرهنگیکارشناسیاصالنیمریم3498

خانه دارسطح 2 حوزه علمیهناصريفاطمه3499

کارمندکارشناسی ارشدهدایتعطیه3500

کارمندکارشناسییادگاريحمید3501

دانشجودیپلمجلیلیمریم3502



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه دارکارشناسی ارشدصفامائده 3503

دانشجوکارشناسیمهرجومریم3504

دانشجودیپلمهاشمیانزهرا3505

دانشجودانشجوي کارشناسیفرهمندمحدثه3506

بیکارکارشناسیهرنجیمصطفی3507

کارمند دانشگاهکارشناسی ارشدشهابی نژادزینب3508

دانشجوکارشناسییاوري علی3509

کارمند موسسه مالیکارشناسیکیاپاشامصطفی3510

کارمند دانشگاه سراسريدکتراي تخصصیموالپناهزهره3511

خانه دارکارشناسیموسوي نژادزینب3512

کارمند دولتکارشناسیکرمعلیمحمد3513

دانشجوکارشناسیرفسنجانی مقدمفاطمه3514

کارمندکارشناسی ارشدقادريسید جالل3515

خانه دارکارشناسیصالحیزینب3516

مدیر فروشگاهکارشناسیاللهیاريسعید3517

دانشجوفوق دیپلم شکوهیملیکا3518

خانه دارکارشناسیقاضی زاهديمریم3519

خانه دارکارشناسی ارشدنجفیزهرا3520

خانه دارسطح 2 حوزه علمیهاسفندیارينجمه3521

خانه دارکارشناسیشهشهانیفاطمه3522

مدیر کنترل کیفیکارشناسی ارشدبخشیاسکندر3523

سربازکارشناسیاعتمادمحمد 3524

مداح اهل بیتدیپلمتامسید ابراهیم3525

بیکارکارشناسییوسفیایوب3526

دانشجودانشجوجعفرزاده نوحدیثه3527

خانه دارکارشناسینامیفاطمه3528

کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادقکارشناسیشجاعیحافظ3529

کارمند دفتريکارشناسیحاتمیمجتبی3530

کارمندکارشناسی ارشدفاطمیعلی3531

بیکارکارشناسیرستم خانیمحمد جواد3532

دانشجودیپلمموحديزینب3533

بیکارکارشناسیپوریانیامین3534

بازنشسته ارتشکارشناسی ارشدزینالیمحمود3535

دانشجودکتراي تخصصیعطایی زکیه زهرا 3536



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه دارکارشناسیفرجولیال3537

دانشجودیپلمنصیريفاطمه3538

دانشجوکارشناسیگوهريفائزه3539

کارمند خوابگاهکارشناسی ارشدرستمیصدیقه3540

خانه دارکارشناسی ارشدفرجینعیمه3541

تعمیرو نگهداري هواپیماکارشناسیآهنگريعلی اصغر3542

دانشجودیپلمجهان پیمازینب3543

ماماکارشناسیصادقیان شریفرقیه3544

کارمند بانککارشناسی ارشدمیرقاسمیسید کمال3545

آزادفوق دیپلم بختیاريفرهاد3546

خانه دارکارشناسینصیريمریم3547

دانشجودیپلمزمانی نوريفاطمه3548

کارمندکارشناسی ارشدمیرزاییفاطمه3549

دانشجودیپلمشاهزینب3550

خانه دارسطح 2 حوزه علمیهسلیمانیانشهال3551

برنامه نویسکارشناسینوریانمحمد جواد3552

کارمندکارشناسیسلیمانیسعید3553

کارمندکارشناسیسیديسید3554

کارمندکارشناسی ارشددرویشیمحمود3555

فرهنگیکارشناسی ارشدرضازادهسید حسن 3556

کارمند مالیکارشناسی ارشدسینارضا3557

خانه دارکارشناسیمسافريسمیه3558

دانش آموززیر دیپلمرمضانیمحمد صادق3559

دانشجودیپلمفیروزيریحانه3560

کشاورزکارشناسیعبدالحیمحمد3561

دانش آموززیر دیپلمآقاییحسین3562

خانه دارکارشناسیاعتمادي جمسمانه3563

جوشکاردیپلمغالمیاحمد3564

خانه دارکارشناسیحاجی ابراهیمینرجس خاتون3565

دانشجودانشجوي کارشناسی حقوقاسحقیمحمد جواد3566

دانشجوکارشناسیمجتبويسید حمیدرضا3567

خانه دارکارشناسیطاهاییسمیه سادات3568

فرهنگی(دبیر)کارشناسیشقایقنرجس3569

کارمنددیپلمروحانیحسن3570



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

معلم بازنشستهفوق دیپلم جامعیخدیجه3571

آزادکارشناسیمیرلوحیمیثم3572

کارمند مخابراتدیپلمآل مهديناهید3573

دانشجوکارشناسی ارشدراه پیمااکرم3574

بیکاردانشجوي کارشناسیعلیجانیفاطمه3575

مهندس هواپیماکارشناسینوکنديناصر3576

فرهنگیکارشنایی رادیولوژيطاهريربابه 3577

دفترزیارتیدیپلمخوشکامخیام3578

بازنشسته سازمان دامپزشکی دیپلمآقازادهاکبر3579

دانشجودانشجوي کارشناسیباوجداناسماء3580

دانشجودیپلمبحرینیفائزه3581

خانه دارسطح 2 حوزه علمیهسجادي نیاحمیده3582

کارمندکارشناسیناروییهادي3583

خانه دارکارشناسیعربزینب3584

دانشجودیپلمدهقانمحدثه3585

کارمندکارشناسی ارشدمقامیسجاد3586

کارمندکارشناسی ارشدعبودیتمحمد3587

خانه دارکارشناسییعقوبیالهام3588

دانشجودانشجوي کارشناسیمژدهیفرزانه3589

مهندس الکترونیککارشناسی ارشدرمضانی ورزنهمصطفی3590

بازنشستهدیپلمغفاریانمحمد ابراهیم3591

بازنشستهفوق دیپلم نقويعلی3592

بیکارکاردانیحسینیسید حامد3593

خانه دارکارشناسییوسفوندزهرا3594

آزادکارشناسیخطیب زادهعلی رضا3595

کارمندکارشناسیخادمسید جواد3596

دانشجودانشجو دامپزشکیحسین زادهامیر3597

بیکارفوق دیپلم محمدي سید نادر 3598

آزادکاردانیعسلیرامین3599

دانشجوکارشناسیرحمتیفاطمه 3600

خانه دارکارشناسیسپهري پیامسیما3601

کارمندکارشناسی ارشدحاجی عبدالوهابامین اهللا3602

کارمند بخش خصوصیکارشناسینوروزپوررعنا3603

بیکارکارشناسی ارشدیوسف وندفرزانه3604



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه دارسطح 1 حوزه علمیهفالح زادهمعصومه3605

دانشجوکارشناسیظهوریانمریم3606

کارمندکارشناسیامانیزهرا3607

خانه دارکارشناسیتقی زاده رمیالهام3608

خانه دارکارشناسیبوستان افروزانسیه3609

خانه دارطلبه در حال تحصیلکردياعظم3610

بیکارکارشناسیحاجی علی اکبريفاطمه3611

دانشجوکارشناسی ارشدفرجیفاطمه3612

دانشجوکارشناسیخداورديسعیده3613

کارمنددکتراي تخصصیصابري احسان3614

حسابدارکارشناسیموحدنژادسجاد3615

فرهنگیکارشناسی ارشدعالی پوررامین3616

فرهنگیکارشناسیتوانگرمحمد3617

بیکاردانشجوانصاریپورزهره3618

دانشجوکارشناسیبذرافکنمریم3619

خانه دارکارشناسیزریوفاطمه3620

خانه دارکارشناسیحسینیآمنه3621

بیکاردانشجومیرزاییفاطمه3622

کارشناس آموزشکارشناسی ارشدکاسب احديعذرا3623

دانشجوکارشناسیباقريفاطمه3624

دانشجوکارشناسی ارشدحاجی علی اکبريمهدیه3625

دانشجوکارشناسیعندلیبیانفاطمه3626

دانشجودانشجوي کارشناسیقربانیمریم3627

بیکارکارشناسیخزاییحسین3628

خانه دارکارشناسیمحمديریحانه3629

خانه دارکارشناسیصالحیمطهره3630

دانشجوکارشناسی ارشدمحمديیاس3631

دانشجودانشجوي دکتري تخصصیمزینانیمحمد رضا3632

خانه دارکارشناسیپوراطمینانزینب3633

دانشجوکارشناسی ارشدمالئیفاطمه3634

کارمندکارشناسی ارشدفتحیمحمد رضا3635

خانه دارکارشناسیکرباسیحمیده3636

تبلیغاتسطح 2 حوزه علمیهعالییمعصومه3637

دانشجودانشجوي ارشداسفندیاريسبا3638



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه دارکارشناسیصادقیفاطمه3639

دانشجودیپلموکیل زادهام البنین3640

پرستارکارشناسیحاجی پورعالیه3641

بازنشستهکارشناسیهوشمندحسن3642

خانه دارکارشناسیعلی دادينور3643

دانشجوکارشناسیزمانیامیر3644

دانشجوکارشناسی ارشدبختیاريسمانه3645

مهندس عمرانکارشناسیخسرويمصطفی3646

تدریسکارشناسیذاکريزینب3647

خانه دارکارشناسی ارشدفاطمیزهرا سادات3648

کارمندسطح 4نظري محمد3649

انجام امور مخابراتیکارشناسیمسیب زادهاصغر3650

دانشجودانشجوي کارشناسیزمانیمحمد امین3651

خانه دارکارشناسیپهلوانیزهرا3652

خانه دارکارشناسیبنی صادقیانمژگان3653

خانه دارکارشناسیرحمتیمونا3654

کارمند دولتکارشناسیعبديمحمد مهدي3655

خانه دارکارشناسی ارشداولین چهارسوقیطاهره3656

بیکارکارشناسییاسمنفاطمه3657

کارمند هواپیماییکارشناسیمکی وندداود3658

دانشجودکتراي تخصصیمتانتسپهر3659

سربازکارشناسیمرشیديرحیم3660

خانه دارکارشناسی ارشدابراهیمییسرا3661

دانشجوکارشناسیگلچین راد احمدرضا 3662

حسابداردیپلمتوکلی مرتضی 3663

خانه دارکارشناسیکرديزینب3664

بیکارکارشناسیشریفیانلیال3665

دانشجودیپلممومن نصبحسین 3666

معلم پاره وقتکارشناسی ارشدعوديثریا3667

کارمند بازنشسته صداسیمادکتراي تخصصینجفیمسعود3668

دانشجوکارشناسیزلفخانیسمیرا 3669

مدرسفوق دیپلم محمديمجتبی3670

دانشجوکارشناسیعسکري مقدمپریسا3671

دانشجوکارشناسی ارشدآهنگريامین3672



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

محصلزیر دیپلمپاکنژاد معصومه 3673

دانشجوکارشناسی ارشدخراسانی نژادزهرا3674

کارمندکارشناسیده بزرگیهادي3675

فرهنگیکارشناسی ارشدعلی نژادآزاده3676

دانشجودیپلمبیاتسبحان3677

دانشجودیپلممروجزهرا سادات3678

فرهنگیکارشناسیشریفزهرا3679

بیکارکارشناسی ارشددوستیلیال3680

خانه دارکارشناسیمهدي زادهپروانه3681

کارشناس ببمهکارشناسیروستاییمجتبی3682

دانشجودانشجوعالفیزهرا3683

خانه دارکارشناسیحق نظريخدیجه3684

دانشجوکارشناسی ارشدباباییانطیبه3685

دانشجودیپلممیریانسید امین3686

خانه دارلیسانس الهیاتمقیم پور بیژنیالهام3687

آزادکارشناسیمحمدخانیحسین3688

بازنشستهکارشناسیفرخ وشفاطمه3689

خانه دارکارشناسیشجاعی دوستریحانه3690

خانه دارکارشناسی ارشدرشتبرحمیده3691

خانه دارکارشناسیاسماعیلیاتراضیه3692

دانشجودانشجوي پزشکیترحمیمحیا3693

برنامه نویسکارشناسی ارشدحاجت مندهاجر3694

خانه دارکارشناسی ارشددهقانیزهرا3695

دانشجوکارشناسی ارشدعبدالهیعلی3696

دانشجودیپلمنصرت آباديمحمد رضا3697

فرهنگیکارشناسیافضلینجمه3698

دانشجودیپلمنیک اندیشزهرا3699

خانه دارکارشناسی ارشد ریاضی محضشریعتمنصوره3700

دانشجوکارشناسیعاقلیسارا3701

بیکارکارشناسی ارشدنوريمهتاب3702

دانشجوکارشناسی ارشدرباطآزاد3703

کارمندفوق دیپلم احمديجالل3704

کارشناس موسسه آینده پژوهیکارشناسی ارشدنصیريزهرا3705

کارشناس الکترونیک هواپیماکارشناسی ارشدکیارستمیحامد3706



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجوکارشناسی ارشدرستمیهدي3707

دانشجوفوق دیپلم زارعیجواد3708

دانشجودانشجوي کارشناسیدولتیزهرا3709

فعال فرهنگیکارشناسیسلمانیساره3710

خانه دارکارشناسیحشمتیشکیبا3711

معلم و مشاورکارشناسیعبداهللا زادهوحید3712

خانه دارکارشناسیصفريحمیده 3713

خانه دارکارشناسیصدیقیراضیه3714

دانشجودکتراي تخصصیساجديفاطمه3715

دانشجودیپلمکرمیفاطمه3716

دانشجوکارشناسیعلی پورلیال3717

خانه دارکارشناسیحسینیمائده 3718

دانشجوکارشناسیحاجی حسینیفائزه3719

دانشجوکارشناسیانجوسید محمد حسن3720

خانه دارکارشناسی ارشدعطريالهه سادات3721

خانه دارکارشناسی علوم خاكعبداله زادهالهام3722

خانه دارکارشناسیکارگرزینب3723

فرهنگیدانشجوکارشناسیچتیمهدیار3724

معلم لیسانس کرباسی صدیقه3725

دانشجودانشجووحدتنگین3726

دانشجوي پزشکیدکتراي عمومیحمزه سما3727

معلم ابتداییکارشناس علوم تربیتیریانیفاطمه3728

پرستارفوق لیسانسگوهريزهرا3729

خانه دارلیسانسداوريزهرا3730

دانشجوکارشناسی ارشدبیرقیمرضیه3731

خانه دارکارشناسی سلطان احمدي معصومه 3732

موسسه فرهنگیخانه دارکارشناسی ارشدوحدانیطیبه3733

خانه دارکارشناسیجاللیفروغ3734

بازنشستهفوق دیپلمزارعحسین3735

دانشجودانشجو کارشناسیپرویزریحانه3736

آزادکارشناسیعابديجواد3737

خانه دارارشد ادبیاتعلی اکبري انسیه3738

دانشجولیسانسدرویشزینب3739

خانه دارکارشناسیمیالنیماه رخ3740



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجودیپلمزینلیزهرا سادات 3741

مشاور و بسیجمشاورارشد روانشناسیجعفريهاجر3742

دانشجولیسانسمنصوريصالح3743

فعال بیکارکارشناسیهاشمیسیده فاطمه3744

دانشجودانشجوقنبرلوشیوا3745

مدرس زباندانشجوي ارشداعتماديمهدیه3746

دانشجوکارشناسیحاجی حسینیمشکات3747

کارمندلیسانسبیگیاکرم3748

آزادکارشناسی ارشدرفعتیافشین3749

پرستارلیسانسناصريعرفان3750

دانشجوفوق لیسانسبراالییزهرا3751

دانشجودانشجوي کارشناسی ارشدسعیدي نیاشمیم3752

کارشناس منابع آبکارشناساحمديزهره3753

خانه دارسطح دو حوزهمهدویانسودابه3754

خانه دارکارشناسی ارشدقلی هافاطمه3755

دانشجودیپلمناصریان سیدرضا 3756

دانشجوکارشناسیخادمزینب3757

معلم لیسانس صدیقزهره3758

نگارش مقاله در مورد شهداخانه دارفوق لیسانس الهیات حنایی کاشانیشریفه3759

دانشجوکارشناسیسعیديسمیرا3760

ازادلیسانسپورعبديناصر3761

خانه دارکارشناسی قاسمی سارا 3762

مربیارشدغالمپور محمدرضا3763

طلبهسطح سه حوزهجنیديبشري3764

بیکارکارشناسیسراجنرگس3765

خانه دارکارشناسی مالکیطیبه3766

دانشجودکتريفعالفاطمه3767

دانشجودیپلمزمانیزهرا3768

مربیکارشناسی ارشداردستانیسعیده3769

دانشجوکارشناسی ارشدامجدیانشهاب3770

تدریسبیکارفوق لیسانسکامگارمعصومه 3771

فعال فرهنگیخانه دارکارشناسیهادیانصفورا3772

دانشجوکارشناسی ارشدزارع طلبزهرا3773

فرهنگیلیسانس ژنتیک و حوزهکالنیفاطمه3774



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

دانشجودانشجواکبرزادهعسل3775

دانشجودانشجوي دکتريعالممهسا3776

خانه دارکارشناسی فقه وحقوقوحیديفروزان3777

دانشجولیسانس زیست شناسی فتحیسمیه3778

مسئول ازمایشگاه در شرکت داروییفوق لیسانسمشایخیفاطمه3779

دانشجوکارشناسیصفیاريزهرا3780

دانشجو کارشناسیدانشجوحاجی میريزینب 3781

خانه دارلیسانسبردبار بورکیخدیجه3782

بیکارفوق لیسانسساداتیریحانه3783

دانشجودانشجونوروزيفاطمه3784

کانون فرهنگی رهپویان وصال شیرازکارگر سادهدیپلمرجائیمحمد علی3785

دانشجوفوق لیسانس عشقیفاطمه3786

طلبهحوزويجعفري فضه 3787

سازمان بنادر و دریانورديلیسانسشیبانی شادصادق 3788

مهندس عمرانکارشناش ارشدلطفیعلی3789

خانه دارکارشناسیلطفیسارا3790

بازنشستهدیپلم مختاريناصر3791

خانه دارکارشناسی ارشد برقصفرزادهسعیده3792

فرهنگی مذهبیمعلم بازنشستهکارشناسی ارشدمصطفويسیده خدیجه3793

حراستکاردانیاقامیريسیدمحسن3794

خانه دارلیسانسظفريسعیده3795

مربی کارهاي هنري اندیشهمربی کارهاي هنريدانشجورشیدرهورداعظم3796

دانشجودانشجوي دکتريمحمديزهرا3797

مهندس عمرانکارشناسیجاللی رودبارکی جمشید 3798

خانه دارلیسانسمطلقمنیر3799

آزادارشدخسرويمهدي3800

مسئول آموزشدانشجودیپلمحسینیفاطمه سادات3801

دانشجولیسانسموسويموسوي3802

خانه دارکارشناسیعزیزيفرشته3803

بیکارلیسانسباقريپرستو3804

دانشجو معلمدیپلماسالمنرجس3805

آزادلیسانسبهزادسید سعید3806

محصلدبیرستان ترابیزهرا3807

دانشجودیپلم(دانشجوي کارشناسی)خصالیحسن3808



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه دارکارشناسیصادقفاطمه3809

دانشجوکارشناسی ارشدرفیعی علويریحانه سادات3810

فرهنگیلیسانسجنیديحورا3811

فرهنگی و بسیج و کار فرهنگی در مساجدپشت کنکوريپیش دانشگاهیلطیفیابوالفضل3812

دانشجوي دندانپزشکیدانشجوي دندانپزشکیفوالديزهرا3813

وکیلفوق لیسانسرضويسید عبدالعلی3814

دانشجوفوق لیسانسپورداودفاطمه3815

بیکارلیسانسناصح احديرقیه3816

کارمندارشدیوسفی شهریورزهرا3817

فرهنگی دانشجودیپلم گودرزيمریم 3818

خانه دارلیسانس زبان و ادبیات عربیغیاث الدینزهرا3819

معلمکارشناسی ارشدجوداسحر3820

معلمفوق لیسانسحسنیپیروز3821

خانه دارکارشناسیرحمانیفاطمه3822

دانشجودیپلمهاشمیزینب3823

کارشناس امور فرهنگی دانشکده رسانه فارسکارشناسیپنجه شاهینپریسا3824

مربیدیپلمحسین زادهبیوك خانم3825

خانه داردیپلمانصاري مریم 3826

دکتر داروسازدکتر داروسازفهیمیکیانا3827

دانشجو دیپلمنظري مریم3828

دانشجو دکتريکارشناسی ارشدنحويعلیرضا3829

دانشجودانشجوي لیسانسامین آقائیحانیه3830

دانشجودیپلمصفريزهرا3831

دندانپزشکدکتراعسکري صدرمحدثه3832

خانه دارکارشناسیمحمديمریم3833

مدیر پروژهارشدبهلولیندا3834

خانه دارکارشناسیمیرحسینیسیده فاطمه3835

بیکارارشدخانیهدي3836

فرهنگی بازنشستهلیسانسصمديمریم3837

دانشجوکارشناسی ارشدعلی زادهمحمد3838

پزشکدکتريروديفاطمه3839

پزشکدکتريذاکریانمحسن3840

معلمکارشناسی ارشدجمالپورنسرین3841

دانشجوکارشناسی ارشدویسمراديمینا3842



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

پزشکدکتريشمسارزسادات3843

فعالیت فرهنگی درکانون فرهنگی مسجد وبسیج دانشگاهدانشجودیپلمآقاصادقیزهرا3844

مربی مهد قرآندانشجودیپلممعظمی گودرزيفاطمه 3845

پزشکدکتريریاحیحمید رضا 3846

بازنشسته فرهنگیلیسانسبهشتشهال3847

دانشجوکارشناسیفاطمیزینب سادات 3848

دانشجوکارشناسییزدانیعلی3849

دانشجودیپلمعزیزيماریا3850

در دانشگاه در بسیج فعالیت دارمدانشجودیپلممنصوري پورفاطمه3851

دانشجوفوق دیپلم پرستاريسامانی پورزینب3852

دبیردانشجوي کارشناسی ارشدضیغمیاناسما سادات3853

خدمت در حوزه علمیه سطح 2جنیديربابه3854

دانشجودیپلممالاحمديفاطمه3855

فعال در شرکت دانش بنیانکارشناسی ارشدعمادزادهمریم3856

دانشجودیپلمکاظمیمطهره سادات3857

فرهنگیمعلمکارشناسیحافظمحمد3858

پزشکدکتراشوشیانپداریوش3859

فرهنگی بازنشستهکاردانیپرتويمجید3860

دانشجو دیپلم محلوجیمهدیه3861

دانشجودیپلمعباسیرضوان3862

کارمند مرکز نشر قرآن کریملیسانسحیدري سرخه دیزجحمید3863

جامعه مهندسینعضو هیات مدیره ومدیر برنامه ریزي چند شرکتلیسانسگلستان نژادابوالقاسم3864

آزادزیر دیپلمرزاقیرضا3865

فرهنگی و مذهبیبازنشستهکارشناسیعباسیاحمدعلی3866

معلم ورزشفوق لیسانسعلیراضیه3867

سرباز اسالملیسانسنادري منشعلی 3868

دبیر کارشناسیفالحتیمنصوره 3869

طراح صنعتیکارشناس ارشدکالهیجعفر3870

کارگر کارخانه سیماندوم متوسطهتیمورياحمد3871

کارمندلیسانسبهبوديالهه3872

مدیر کنترل کیفیتکارشناسی ارشدصادقیاناحسان3873

دبیر آموزش و مرورشلیسانسحسینیمرضیه 3874

محصللیسانساحمديوحید3875

دانشجوارشداسديمرضیه3876



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

آزادکارشناسیحسینیسید احسان3877

مسجد جامع خانه داردیپلمطاهرزاده رضوان سادات 3878

خانه داردیپلماسديزهرا3879

مسئول فرهنگیخانه دارفوق دیپلم آقاییالهه3880

فرهنگیخانه داردیپلممقدمسمیه3881

عضو بسیج خانه داردیپلمانصاري راضیه 3882

خانه داردیپلمحمیديریحانه 3883

آزاددیپلمابراهیمیکریم3884

خانه داردیپلمرضاییآزاده3885

خانه داردیپلممعصومیراضیه3886

بیکارفوق دیپلم رحمانیسنا3887

بیکاردیپلمزارعیزهرا3888

بیکاردیپلمحسینیحامد3889

آزادکارشناسی ارشداصفهانیمحمد3890

کارگر شرکتفوق دیپلم مشهديعلی3891

خانه دارسیکلساکیفاطمه3892

خانه داردیپلمقنبريسمیه3893

خانه داردیپلمتقی بخشراضیه3894

مدیر فروشکارشناسی ارشدشمسیمریم3895

مشاور کارآفرینیکارشناسی ارشدخدريحمید3896

کارگرکارشناسیبروجردیانایمان3897

بازاریابدیپلمحسینیسید محمدامین3898

خانه داردیپلممختاريزهره3899

مربی ورزش آزاددیپلماولیاءمعصومه3900

مسئول آزمایشگاه مکانیک خاكکارشناسیجعفرياحمد3901

خانه دارفوق دیپلم ورزندهزهرا3902

خانه داردیپلمحسینیسید سکینه3903

خانه داردیپلمنظريشهال3904

خانه داردیپلممظلومی نرجس خاتون 3905

خانه داردیپلمپوراذريکبري3906

خانه داردیپلمشکوهیرقیه3907

مربی مهد کودكکارشناسیسالمیمرضیه3908

کارگردیپلمبستانیمحمود3909

خانه داردیپلمعلی اکبريفاطمه3910



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه داردیپلمبهرامیخدیجه3911

خانه داردیپلممعصومیمرضیه3912

خانه دارکاردانیغنی پیشهافروز3913

مدیر مهدکودكکارشناسی ارشداسدي فاطمه3914

موتورسازيزیر دیپلمبوچالیحسین3915

تکنسین برقفوق دیپلم ارجمنديمجتبی3916

خانه داردیپلمبهرامی فرزانمحبوبه3917

کتابدارکارشناسیقناعتیان جبذريسمیه3918

خانه دارفوق دیپلمصفاريسارا3919

خانه داردیپلمباباییندا3920

خانه داردیپلمآتاريبی بی صدیقه 3921

خانه دارکاردانیاصغريطاهره3922

مشغول در باشگاه پینت بالکارشناسیدالوربهروز3923

کارگرکارشناسیبیاتیعباس 3924

مدیر معدنکارشناسی ارشدعابديمحمد رضا3925

خانه داردیپلمرضاییزهرا3926

خانه داردیپلمناظریهزهرا3927

خانه داردیپلمیوسفی سیاوشانیمژگان3928

کارمند اداره آبسیکلمردانیصفیه3929

خانه داردیپلمحسن زادهزینب3930

خانه داردیپلمبابایی اردکانیسمانه3931

کارگرفوق دیپلم مختاريمصطفی3932

بیکاردیپلمخسرويمهدي3933

خانه داردیپلمخسروي مقدمسعیده3934

بیکاردیپلمفردازاد فاطمه 3935

خانه داردیپلمپورجوادسالله3936

خانه دارفوق دیپلم چاوشیلیال3937

خانه داردیپلماسماعیلیسمیرا3938

خانه داردیپلمقاسمیلیال3939

خانه داردیپلمنجفیزهره3940

صندوقدار فروشگاهکارشناسیزارع زادهزینب3941

کتابدارکارشناسی ارشدشائمی برزکیمعصومه3942

خانه داردیپلمجمشیديمریم3943

منشیفوق دیپلم نصريفاطمه3944



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

سیکلنصراصفهانیملک3945

نانواکارشناسیجنیديمحمد3946

خانه دارفوق دیپلم نیک آئینسیمین3947

بیکارفوق دیپلم نوروزيسما3948

بیکاردیپلمفضیلتیزهرا3949

خانه داردیپلممحمديزهرا3950

خانه داردیپلممیرزایی نیاحنانه3951

بیکارابتداییجمشصغري3952

خانه داردیپلمعرفانیانکبري3953

خانه داردیپلمحسینیزهرا3954

کارگرکارشناسیحسنیمحمد3955

خانه دارفوق دیپلم بشیريمریم3956

خانه داردیپلمباسیرياعظم3957

خانه داردیپلمنجفیافسانه3958

خانه داردیپلماحسان دوستلیال3959

خانه داردیپلمسلطانی زبردستفاطمه3960

خانه دارفوق دیپلم حیدريمریم3961

خانه داردیپلمروشن قلب دیلمیراضیه3962

خانه دارکاردانیموحدنیامریم3963

خانه داردیپلمپرهیزيزینب3964

خانه دارفوق دیپلم صفريالهه3965

خانه داردیپلمنادري الهه 3966

خانه دارکاردانینصرعترت3967

خانه داردیپلمشریفی مریم3968

طراح کفشدیپلماشرفیشایان3969

خانه داردیپلمشمس الهیرضوان3970

خانه دارسیکلخیرآباديسمیه3971

بیکاردیپلمنجاري برزکیمحمد حسین3972

خانه داردیپلمجهانگیريجمیله3973

خانه داردیپلمزیباییراضیه3974

خانه داردیپلمحسن آباديملیحه3975

بیکاردیپلمفیضیفاطمه3976

آزاددیپلمسعادت کیامهدي3977

خانه داردیپلمزنگنهطیبه3978



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

مغازه داردیپلمجهانگیريعلی اصغر3979

خانه داردیپلمکاري علی آباديفائزه3980

خانه داردیپلمعلی عباسیرقیه3981

خانه داردیپلمسلیمانیزکیه3982

مدیر استارتاپکارشناسیسامانیفائزه3983

خانه دارکاردانی حسابداريقاسمیانزیبا3984

مربی ورزشکارشناسیغفوري رادمریم3985

کارگرکارشناسیاستادعبداهللا3986

آزاددیپلمشریعتیهادي3987

خانه داردیپلمنصیريپریسا3988

خانه داردیپلممظاهريمحبوبه3989

کارگرکارشناسینظرپوررضا3990

خانه دارکاردانینظريطاها3991

خانه دارکاردانیدامیار مائده 3992

کارگرکارشناسیحسن زادهمسلم3993

خانه دارفوق دیپلم مظفريمعصومه3994

خانه داردیپلمذاکري قشمیفاطمه 3995

برقکاردیپلمحسنیحسین3996

آزادسیکلنعمانی طرقیرضا3997

مشغول در شرکت خصوصیدیپلمفخیمیعلی3998

آزاددیپلماحمديریحانه3999

خانه داردیپلمتقويناهید4000

خانه داردیپلمخدابنده لوفاطمه4001

منشیکارشناسیعظیمیطوبی4002

آزاددیپلمفتاحیحسین4003

خانه داردیپلمودودنسترن4004

بیکارکاردانیبهادريملیحه4005

کارگرکاردانیعزیزيعلی4006

خانه داردیپلمشریعتیمحدثه4007

خانه داردیپلمحاجی رحیم طاهره4008

خانه داردیپلمخطیبیناهید4009

خانه دارفوق دیپلم عبدلینجمه4010

انبارداردیپلمفرازيمحمد حسین4011

طراحکارشناسیمحمدعلی رجبراضیه4012



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

بیکارمدرك بهیاريحسنیسجاد4013

طراح و گرافیستکارشناسیآقاییفاطمه4014

خانه دارکاردانینصراصفهانیسمانه4015

شاغل در فروشگاه پردهفوق دیپلم دهنی زادهمحسن4016

خانه داردیپلمشناساشعارشادي4017

کارگرکارشناسیمیرسلیماحسان4018

خانه داردیپلممحمدي مطلقزهرا4019

خانه داردیپلمقادريسکینه4020

مکانیک خودرودیپلمنداییامید4021

خانه دارسوم راهنماییشاهباباییفاطمه4022

خانه دارفوق دیپلم حسینیسیده شرف4023

خانه دارفوق دیپلم موسوياعظم4024

خانه داردیپلمعامريلیال4025

خانه داردیپلمغنی یارلوزینب4026

خانه داردیپلمجعفريمحبوبه4027

خانه دارسیکل سلطانیپروانه4028

خانه داردیپلمجعفريفضه 4029

مشغول در شرکت خصوصیدیپلمشهسواررضا4030

خانه داردیپلمصبحآسمان4031

خانه داردیپلمبلبلی رمیزهرا4032

آزاددیپلمرهنی باهرحسین4033

آزادسیکلروستاعلی اکبر4034

خانه داردیپلمعلیمراديسیده صدیقه4035

خانه داردیپلممولوي فرماندانا4036

خانه داردیپلممیرزاییآمنه4037

کارگردیپلمربیعی نژادنادر4038

نجارکارشناسیحیدريیحیی4039

کارگردیپلمبرزگر مهدي4040

کارگردیپلمرجبیحسین4041

خانه داردیپلمپوراحمديزهرا4042

خانه داردیپلمنبوي نزادزهرا4043

خانه داردیپلمطالبیصدیقه4044

خانه داردیپلمبختیاري محبوبه 4045

خانه داردیپلماکبرمهديسمیه4046



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه داردیپلمآذرفریده4047

خانه داردیپلمرضاییمنصوره4048

کاسبفوق دیپلم یاوندحسنیعلی4049

کارگر پاالیشگاهسیکلعلیپورناصر4050

خانه داردیپلمرضاییفاطمه4051

خانه داردیپلمرضاییزهرا4052

خانه دارسیکلرضاییشهربانو4053

بیکاردیپلمرحیمیفرشته4054

خانه دارسیکلبهرامیکبري4055

خانه دارکاردانی حاتمیلعلی بیگم 4056

کارگردیپلمحیدريسید حجت4057

بیکارفوق دیپلم قربان زادهترکان4058

خانه داردیپلممحمديمهناز4059

بیکارکاردانیکشاورزمریم سادات4060

خانه دارفوق دیپلم بهشت رویانمریم4061

کارگردیپلمرسانیدعلی4062

خانه داردیپلمواحديمعصومه4063

آزادفوق دیپلم هوشنگیالناز4064

خانه داردیپلماحمديمریم4065

کتابدارکارشناسیمختاريسکینه4066

خانه داردیپلمشنانیشیما4067

کارگرکارشناسییزدانیرضا4068

خانه داردیپلمستاريالهام4069

بیکارفوق دیپلمامدادمعصومه4070

کاسبکارشناسیقاسم زاده ندافاحسان4071

خانه داردیپلمحسینیسیده4072

خانه دارسیکلمهدیزادهفاطمه 4073

خانه دارفوق دیپلم فراستفهیمه4074

خانه داردیپلمرشیدیانجمیله4075

خانه دارفوق دیپلم عباسیالهه4076

خانه دارفوق دیپلم احمديفاطمه کبري4077

خانه دارسیکلاخوانشهناز4078

تولیدکننده مبلمان اداريدیپلمکبیريجلیل4079

خانه دارزیر دیپلمضرابیسعیده4080



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

کاسبدیپلمرشناصغر4081

خانه دارفوق دیپلم باقريناهید4082

کاسبکارشناسیفالحیونس4083

خانه داردیپلمعلی نیافاطمه4084

آزاددیپلمسروشهامیر4085

خانه دارزیر دیپلمعمارلوسکینه4086

بنکداري پارچهدیپلمسعیديسید حامد4087

خانه داردیپلمدالورزهرا4088

خانه داردیپلمیاراحمدينرگس4089

خانه داردیپلمحاجی اقاییمریم4090

خانه دارسیکلابراهیمی ثانیفاطمه4091

خانه داردیپلمحقیقینرگس4092

خانه دارزیر دیپلمموس علیسیما4093

خانه دارفوق دیپلم مبینیمرضیه4094

خانه داردیپلمکاظمیانسیه4095

خانه دارکاردانیدقیقمحدثه4096

بیکاردیپلماشرففاطمه4097

خانه داردیپلمجعفريزهرا4098

خانه داردیپلمسادات حسینیمریم سادات4099

مکانیکدیپلمزارعیسجاد4100

خانه داردیپلمعظیمینرگس4101

بیکاردیپلمصالح پورمحمد حسین4102

خانه داردیپلممراديمحبوبه4103

خانه داردیپلمحسنیانآمنه4104

مشاور امالكکارشناسیمحموديحسین4105

خانه دارکاردانیعلیپورمهدیه4106

خانه داردیپلممعینیلیال4107

کاسبکارشناسی ارشدجدیداالسالمیعلی اصغر4108

مغازه داردیپلمابراهیمیسید حسن4109

کتابدارکارشناسی ارشدامراییلیال4110

کارگرفوق دیپلم خانیاحمد 4111

خانه داردیپلمعرببهناز4112

خانه داردیپلمصالحیفاطمه4113

آزاددیپلماصغرزادهعلی رضا4114



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

خانه داردیپلمحبیبیفهیمه4115

خانه دارفوق دیپلم باقیسادات4116

خانه داردیپلمبندريفاطمه4117

کافی نتکارشناسیسیديسید کاظم4118

مربی مهد کودكکارشناسی ارشدرفیعیرضوان4119

خانه دارفوق دیپلم دهقانالهام4120

کاسبسیکلرجبیمجید4121

خانه دارکاردانیشکوريفاطمه4122

تراشکارسیکلخادمیمجتبی4123

خانه داردیپلماصغريمهري4124

نقاشدیپلمصابري روح اله4125

خانه داردیپلمماوريمهرانگیز4126

خانه داردیپلمحامیزهرا4127

خانه داردیپلمعلی پورمریم4128

خانه داردیپلمدهقانیزهرا4129

خانه داردیپلمشفیعیسارا4130

خانه دارفوق دیپلم عبداللهیسحر4131

کارگرسیکلنوريآیت اله4132

خانه داردیپلمرضويمریم4133

خانه داردیپلمصفريزهرا4134

خانه دارفوق دیپلم جاللیانفاطمه4135

خانه دارزیر دیپلمآبشخورمعصومه 4136

خانه دارفوق دیپلم قاسمیکلثوم4137

خانه داردیپلمدهقانی زهرا4138

کارگر شهرداريکارشناسیمحمدزادهمصطفی4139

خانه داردیپلمعبدالهیفاطمه4140

خانه داردیپلمشرمساريسمیه4141

کاسبدیپلمپوسیانمحمد4142

خانه دارسیکلکریمیان زادهزینب4143

خانه داردیپلمفرهاديسحر4144

خانه دارزیر دیپلمیزدانیفاطمه4145

خانه داردیپلمکهدوییمحبوبه4146

آزادفوق دیپلم جوادي مایوانسعید4147

خانه دارفوق دیپلم حاتمیزهرا4148



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

کارگردانشجوشیريمحمود4149

خانه دارسیکلابوطالبی فاطمه 4150

بیکاردیپلمخاکزادمحمد4151

شرکت تجهیزات پزشکی مغز و اعصابکارشناسیفدائیزینب4152

خانه داردیپلمزینالیآسیه4153

خانه داردیپلمزنديفاطمه 4154

کارواشدیپلم ردي ادبیات دشتی خویدکیحسن4155

خانه داردیپلممالییسمیه4156

خانه دارسوم راهنماییشاه باباییفاطمه4157

خانه دارفوق دیپلممصلی نژادطاهره4158

آزاد پیش دانشگاهی زمانیسید حسام 4159

خانه داردیپلمچهرازيمریم4160

نمایدگی ایزوگامدیپلمظهیريمحمد4161

خانه دارفوق دیپلمصبوري سیوکینجمه4162

مسجد جواداالئمهبازنشسته کشاورزيدیپلمانصاريمحمدعلی 4163

خانه دارلیسانسعابديزهره4164

خانه دارکارشناسیحسین عباسیفاطمه4165

خانه دارلیسانسشجاعیمریم4166

خانه دارسیکلابراهیمی علویجهفاطمه4167

بازنشستهدیپلمرفیعی علويسید محمد4168

خانه دارفوق دیپلمانصاريفاطمه4169

کارمندفوق لیسانسبوربورزهرا4170

دبیرلیسانساسماعیل نژادفاطمه 4171

خانه دارفوق لیسانسدوست نوازسمیرا4172

ازادلیسانسحسینیسید رشید4173

کارمندکارشناسیامینیحجت اله4174

دندان سازکاردانیحیدريحسن4175

بازنشستهفوق دیپلمشمس علیعلی اشرف4176

معمارلیسانسعنبريرقیه4177

خانه دارکارشناسیکوهی علی آباديزهرا4178

خانه دارفوق دیپلمسعیديعاطفه4179

خانه دارلیسانسعلیپور سلطانىآزیتا4180

پیمانکار ساختمانلیسانسخاکسارمحسن4181

خانه دارفوق دیپلمعزتیفاطمه4182



نوع فعالیت جهادي - فرهنگیشغل میزان تحصیالتنام خانوادگینامردیف

کارمندکارشناسی ارشدآگاهطاهره4183

نگهبانلیسانسخزایی کوهپرسعید4184

کارمنددکتريحداديحامد4185

تدریس شیمیدیپلمباروحاحسان4186

خانه داردائم المطالعه- بدون مدركفالحتیزهرا4187

خانه دارکارشناسیطاهري یزديزهره4188

بازنشستهکارشناسیزینالیمحمدباقر4189

خانه دارکارشناسیتورانلوعطیه4190

راننده سنگین دیپلمسلطان تویهسیدمجتبی4191

کارگردیپلمحمیدصادق4192

خیاطدیپلمرجبیزهرا4193

خیاطدیپلمکردي اردکانیعاطفه4194

فروشنده قطعات الکترونیککارشناسیارشديعلی4195

خیاطکارشناسی ارشدزندیانسحر4196

خبازدیپلمرجبیمهدي4197

آشپز و آبدارچیدیپلمعباديمریم4198

فروشنده ملزومات حجابکارشناسیصانعیامین4199

فروشنده عینکدیپلمسزاوار ذاکرانجعفر4200

فروشنده لوازم خانگیدیپلمرضاییمحمد4201

سرامیک کاردیپلمقهرمانیوحید4202

فروشنده تجهیزات پزشکیکارشناسیمحسنسید4203

خیاطدانشجوي کاردانیسرفراز محترم4204

فروشنده موبایلفوق دیپلم ایروانیمحسن4205

دباغکارشناسیموسويسید جعفر4206

فروشنده پوشاكدیپلمطباطبایی اصلخدیجه سادات4207

فروشنده پوشاكدیپلمربیعهحسین4208

فروشنده پوشاكکارشناسی ارشدموالئیامین4209

خیاطکارشناسیرجبیفاطمه4210

خیاطدیپلمشریعتیاحمد4211

فروشنده لوازم یدکیدیپلملطفیعبداهللا4212

فرهنگیقالیبافی مشهدمحصلیعقوب زادهمریم4213

خیاطدیپلمواحديمطهره4214


