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 همکاران دانشگاهیعزیز ، آزادگان قهرمان ، جانبازان سرافراز و ایثارگران   شهداو معززلیست خانواده های معظم 

 توضیحات نام و نام خانوادگی جانباز ردیف  شهید نسبت با نام و نام خانوادگی ردیف  شهید نسبت با نام و نام خانوادگی ردیف

 و  آزاده دکتر مرتضي واحدپور 1  برادر شهید و رزمنده غالمرضا مسعودي مقدم 27  فرزند شهید دکترمهرداد سلطاني 1

  دکتر يوسف فتحي 2  برادر شهیدوبازنشسته احمدمواليي 28  فرزند شهید دکترداود عباسي 2

ازنشستهبرادر شهیدوب سعیدمنتجبي 29  فرزند شهید دکترزهرا قهرماني 3   دکتر بهرام ملکي زنجاني 3  

  دکتر سید محسن نجفیان 4  برادر شهید محمدعلي منتخبي 30  فرزند شهید دکتر داود اسالمي 4

  دکترمهدي محبتي 5  برادر شهید مهدي منتخبي 31  فرزند شهید دکتر محمد باقري 5

  دکتر فرهنگ فرخي 6  برادر شهید اصغرلطفي 32  خواهر شهید دکترسیده لیال تقوي 6

  دکترمرادپاشا اسکندري نسب 7  برادر شهید علي محمدي نجار 33  برادر شهید دکترحبیب اله ذوالفخاني 7

دکتر هادي سلیماني  8

 ابهري

  دکتر داريوش سلیمي 8  خواهر شهید ثريا نظريان 34  برادر شهید و رزمنده

یه اشرفيرق 35  برادر شهید و جانباز دکتر عبداله فرجي 9   دکتر حمید ارجمندفر 9  خواهر شهید 

 و برادر شهید دکتر عبداله فرجي 10  خواهر شهید الهه اشتري 36  فرزند شهید احمد حیدري 10

  دکتر ايوب جديري 11  برادر شهید روح اله بیات 37  فرزند شهید ابوالفضل پورامیدي 11

در شهید و رزمندهبرا اصغربیات 38  فرزند شهید باب اله محمدي 12   علي عبدالهي 12  

  يداله صفیلو 13  خواهر شهید مه لقاسلماني 39  فرزند شهید مهدي رسولي 13

  عبدالرضا عزيزي 14  برادر شهید محسن داودي 40  فرزند شهید فاطمه حیدري 14

  مهدي سلیمي 15  برادر شهید شیراله شامي 41  پدرشهید؛رزمنده و بازنشسته حاج صیاد اشتري 15

 بازنشسته سید مجید صديقیان 16  برادر شهید سیدجعفرطاهري 42  برادر شهید و رزمنده علي سالمي 16

بازنشستهآزاده و  امیرحسین يوسفیه 17  برادر شهید و رزمنده محمود فرخنیا 43  برادر شهید و رزمنده نادر اشتري 17  

 بازنشسته مصطفي میرزابیگي 18  خواهر شهید سیده فائزه موسوي 44  برادر شهیدوبازنشسته محمد حسین کريمي 18

 بازنشسته محمد سراجي وطن 19  خواهر شهید معصومه فرخنیا 45  برادر شهیدوبازنشسته صادق کريمي 19

 بازنشسته منصور معصومي تبار 20      همسر شهید و بازنشسته منیر عباسي 20

 بازنشسته و برادر شهید رضا فرخ نیا 21      خواهر شهید سیده مهجبین موسوي 21

 بازنشسته کیومرث مصلي 22  نوع ایثارگری نام ونام خانوادگی ردبف  خواهر شهید صفیه اشرفي 22

 بازنشسته حسین نجفي 23  فرزنده آزاده فاطمه بهرامي 1  برادر شهید و بازنشسته اصغر بهمني 23

 بازنشسته میرنادر هاشمي رنجبر 24  همسر آزاده مهین شهیدي 2  خواهر شهید و بازنشسته فريده تاران 24

 بازنشسته و برادر شهید عباس ورقايي 25  فرزند جانباز مرتضي شکوري 3  خواهر شهید مريم زلفخاني 25

 بازنشسته و برادر شهید کريم رستمخاني 26  فرزند جانباز زهرا هاشمي 4  برادر شهید مهران محمدي 26

           

 



دانشگاه زنجان  لیست همکاران رزمنده)هیات علمی و کارکنان( شاغل و بازنشسته  

 استخدامی نام خانوادگی نام ردیف استخدامی نام خانوادگی نام ردیف استخدامی نام خانوادگی نام ردیف

 کارمند شاغل قدممسعودی م غالمرضا 51 کارمند شاغل قنبری مجید 26 هیات علمی پیرايش رضادکتر  1

// پیرمحمدی علی اکبردکتر 2 // فرخنیا محمود 27   بازنشسته بروجردی اکبر 52 

// ربیعی ا... ولیدکتر 3 // نصیری اکبر 28  // اشتری حاج صیاد 53   

// زلفخانی 000حبیب ادکتر 4 // سلیمی ابراهیم 29  // خسرونیا جمال 54   

// بیات دکترحسین 5 // سالمی علی 30  // باقری احمد 55   

// صالحی جواددکتر 6 // قاسمی محمد 31  // آقامحمدی حسین 56   

// عساکره حسیندکتر 7 // صنعتی عبدالرحمن 32  // محمدبیانی محمد 57   

// قاسمی جاللدکتر 8 // مهديلو جالل 33  // کريمی اصغر 58   

// کاظمی محموددکتر 9 // نجفی علی 34  // حکمت جبار 59   

// سروستانی کمالی سروخدکتر 10 // قزلباش رضا 35  // پناهی ابوالفضل 60   

// ياوری محسندکتر 11 // زواره ای فغانعلی 36  // مهاجری جمشید 61   

// مقدادی مجیددکتر 12 // کريمی حمداله 37  // مهاجرين بهروز 62   

// رحمانی دکتراحمد 13 // جاللی جلیل 38  // عالءپور مرتضی 63   

// ابهریسلیمانی  دیدکترها 14 // مرادی ذکرعلی 39  // حسنی اکبر 64   

// چراغی دکتراباذر 15 // علیجانی محمد صادق 40  // بیگدلی حبیب اله 65   

// حسنی اصغر 41 بازنشسته جمشیدی خلیلدکتر 16 // سلیمانی علی 66   

// داودوندی محمدحسینمهندس  17 // سعادتی علی 42  // جمشیدی محمدکاظم 67   

// آزاد دکتراحمد 18 // بیات قاسم 43  // عیوضی منصور 68   

// علوی روح اله 44 کارمند شاغل مرادلو جعفر 19 // محمدی سجاد 69   

// زلفخانی موسی 20 // مکملی فرهاد 45  // حمزه لو جانعلی 70   

// کمالی علی 21 // ناصر رحمن 46  // شامی قندعلی 71   

// اشتری نادر 22 // بیگدلی یصفرعل 47  // نعمتی فريدون 72   

// کحالی اصغر 23 // رستمی ابوالفتح 48       

// حسنی محبعلی 24 // صیدی فتح اله 49       

// حسنی ذبیح اله 25 // بیات اصغر 50       

 


