
 *** مه نا ژهیو***  

  ثارگرانیاشاهد و  اداره

  نجانز دانشگاه کارکنان جیوبس

   مقدس دفاع هفته مناسبت به
*** 

خانواده های معظم شهدا ؛  بر مقدس دفاع هفته

صبر و استقامت و  مرهون امروز تیامن زکهیعز رزمندگان و آزادگان؛ جانبازان؛  ثارگرانیا ؛ مقدس دفاعسال  8 ادگارانی

 باد یگرام است مردان بزرگ نیا یهایدالور

****** 

 .ه استدنمو انقالباسالم و  میتقد ،دیشه یدانشجو نفر 9 و دیشه استاد نفر کی داشت دانشجو 80 یال 70 زنجان دانشگاه که سالهائی 

 

 



 

 97درطول سال –ان دانشگاه زنجان ایثارگرشاهد و اداره کل امور انجام گرفتهفعالیتهای های  ریتصاوبرخی از 

    

   

   

              

  دیدار با جانباز عزیز آقای یداله صفی لو           
 

 قسمتهای اداریپخت و توزیع حلیم در  افطاری اساتید و کارکنان شاهد وایثارگر در ج تصاویری از همکاران رزمنده دفاع مقدس

 

 

 

 

  

تجلیل از اساتید وکارکنان جانباز تکریم و 

 انشگاهد
 

  دانشگاهها ایثارگراساتید وکارکنان شاهدوهمایش 
 

 قهرمانی یکرمعل دیشهمعظم  باخانواده دارید

 یقهرمان97ماهید25

 ید محمد بیاتدیدار با خانواده های معظم شه

 

 نسب یدکتراسکندر یزآقایدارباجانبازعزید

 97آذر20

 ی گمنامشهدا ادمانی یبهساز و مرمت دهه اول ماه محرم برگزاری زیارت عاشورا

 

 گمنام یشهدامطهرمزار گلباران و یروب غبار

 ید رحمان باقریدیدار با خانواده های معظم شه 

 کشور
 

 قاسم حیدری دیشه معظم یها خانواده با دارید

 

 وآغازسالتحصیلی بزرگداشت هفته دفاع مقدس



 دانشگاه زنجان عزیزجانبازان                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزادگان سرفراز دانشگاه

 هیات علمی دکتر مرتضی واحدپور 1

 کارمند بازنشسته امیرحسین یوسفیه 2

 

 

 رتبه نام و نام خانوادگی ردیف

 هیات علمی دکتر مرتضی واحدپور 1

 هیات علمی دکتر بهرام ملکی زنجانی 2

 هیات علمی نجفیاندکتر سید محسن  3

 هیات علمی دکتر یوسف فتحی 4

 هیات علمی دکتر فرهنگ فرخی 5

 هیات علمی ندری نسبکدکترمرادپاشا اس 6

 هیات علمی دکتر حمید ارجمندفر 7

 هیات علمی داریوش سلیمیدکتر  8

 هیات علمی مهدی محبتیدکتر 9

 هیات علمی دکتر عبداله فرجی 10

 هیات علمی دکتر ایوب جدیری 11

 بازنشسته مندکار محمد سراجی وطن 12

 کارمند بازنشسته مصطفی میرزابیگی ارحانی 13

 کارمند بازنشسته منصور معصومی تبار زنجانی 14

 کارمند بازنشسته حسین نجفی 15

 کارمند بازنشسته کیومرث مصلی 16

 کارمند بازنشسته امیرحسین یوسفیه 17

 بازنشستهکارمند  رضا فرخ نیا 18

 کارمند بازنشسته عباس ورقایی 19

 کارمند بازنشسته میرنادر هاشمی رنجبر 20

 کارمند شاغل یداله صفیلو 21

 کارمند شاغل عبدالرضا عزیزی 22

 کارمند شاغل علی عبدالهی 23

 کارمند بازنشسته کریم رستمخانی 24

 کارمند شاغل مهدی سلیمی 25

 بازنشسته کارمند سید مجید صدیقیان 26



 رزمندگان دوران دفاع مقدس شاغل در دانشگاه زنجان                                                                      

 رتبه اداری نام خانوادگی نام ردیف رتبه اداری نام خانوادگی نام ردیف

 کارمند نجفی علی 35 هیات علمی ارجمندفر حمید 1

 کارمند قزلباش رضا 36 هیات علمی اسکندری نسب مرادپاشا 2

 کارمند اشتری نادر 37 هیات علمی پیرایش رضا 3

 کارمند سلیمی مهدی 38 هیات علمی پیرمحمدی علی اکبر 4

 کارمند سلیمی ابراهیم 39 هیات علمی ربیعی ولی 5

 کارمند مرادی ذکرعلی 40 هیات علمی زلفخانی 000حبیب ا 6

 کارمند علیجانی محمد صادق 41 هیات علمی صالحی جواد 7

 کارمند حسنی اصغر 42 هیات علمی عساکره حسین 8

 کارمند عیوضی منصور 43 هیات علمی فتحی یوسف 9

 کارمند جاللی جلیل 44 هیات علمی فرجی 000عبدا 10

 کارمند باقری احمد 45 هیات علمی فرخی فرهنگ 11

 کارمند آقامحمدی حسین 46 هیات علمی کاظمی محمود 12

 کارمند سعادتی علی 47 هیات علمی کمالی سروستانی خسرو 13

 کارمند محمدبیانی محمد 48 هیات علمی محبتی مهدی 14

 کارمند بیات قاسم 49 هیات علمی مقدادی مجید 15

 کارمند علوی روح اله 50 هیات علمی ملکی زنجانی بهرام 16

 کارمند مکملی فرهاد 51 هیات علمی نجفیان سید محسن 17

 کارمند ناصر رحمن 52 هیات علمی واحدپور مرتضی 18

 کارمند بیگدلی صفرعلی 53 هیات علمی یاوری محسن 19

 کارمند کریمی اصغر 54 کارمند اشتری حاج صیاد  20

 کارمند رستمی ابوالفتح 55 کارمند کحالی اصغر 21

 کارمند زواره ای راد فغانعلی 56 کارمند حسنی محبعلی 22

 کارمند یقاسم  محمد 57 کارمند صفیلو یداله 23

 کارمند یمکمل  فرهاد 58 کارمند صنعتی عبدالرحمن 24

 کارمند یپناه  ابوالفضل 59 کارمند مهدیلو جالل 25

 کارمند ناصر  رحمان 60 کارمند حسنی ذبیح اله 26

 کارمند قزلباش  رضا 61 کارمند قنبری مجید 27

 کارمند یقاسم  محمد 62 کارمند چراغی اباذر 28

 کارمند فرخنیا محمود 63 کارمند سلیمی داریوش 29

 کارمند بیات اصغر 64 کارمند عزیزی عبدالرضا 30

 کارمند مسعودی مقدم غالمرضا  65 کارمند سالمی علی 31

 کارمند نصیری اکبر 66 کارمند کمالی علی 32

     کارمند زلفخانی موسی 33

     کارمند مرادلو جعفر 34

   



 دانشگاه زنجان منتسب به کارکنان و ایثارگران شهدای و معزز خانواده های معظم  

 

 

 

 شهید با نسبت رتبه اداری نام ونام خانوادگی ردیف نسبت با شهید اداریرتبه  نام ونام خانوادگی ردیف

 خواهرشهید کارمند نظریان ثریا 24 فرزند شهید هیات علمی مهرداد سلطانیدکتر 1

 خواهرشهید کارمند اشرفی رقیه 25 فرزندشهید هیات علمی دکترداود عباسی 2

 خواهرشهید کارمند شتری ا الهه 26 فرزندشهید هیات علمی دکترزهرا قهرمانی 3

 برادرشهید کارمند بیات اله روح 27 برادرشهید هیات علمی دکترعبدا.. فرجی 4

 برادرشهید کارمند اصغربیات 28 خواهرشهید هیات علمی دکترسیده لیال تقوی 5

 خواهرشهید کارمند لقاسلمانی مه 29 پدرشهید بازنشسته کارکنان حاج صیاد اشتری 6

 خواهرشهید کارمند صفیه اشرفی 30 فرزندشهید مندکار پورامیدیابوالفضل  7

 برادرشهید کارمند داودی محسن 31 فرزندشهید کارمند باب اله محمدی 8

 برادرشهید کارمند شامی شیراله 32 فرزندشهید کارمند مهدی رسولی 9

 برادرشهید کارمند سیدجعفرطاهری 33 فرزندشهید کارمند احمد حیدری 10

 برادرشهید کارمند فرخنیا محمود 34 فرزندشهید کارمند حیدری فاطمه 11

 خواهرشهید کارمند فرخنیا معصومه 35 برادرشهید کارمند کریم رستمخانی 12

 برادرشهید کارمند کریمی محمدحسین 36 برادرشهید کارمند نادر اشتری 13

 خواهر دو شهید کارمند سیده مه جبین موسوی 37 برادرشهید کارمند علی سالمی 14

 برادرشهید کارمند اصغر بهمنی 38 خواهرشهید کارمند مریم زلفخانی 15

 خواهرشهید کارمند فریده تاران 39 برادرشهید کارمند مهران محمدی 16

 همسر شهید کارمند منیر عباسی 40 برادرشهید کارمند غالمرضا مسعودی مقدم 17

 برادرشهید کارمند یمیکر صادق 41 برادرشهید کارمند احمدموالیی 18

 فرزند جانباز کارمند مرتضی شکوری 42 برادر شهید کارمند سعیدمنتجبی 19

 فرزنده آزاده کارمند فاطمه بهرامی 43 برادرشهید کارمند منتخبی محمدعلی 20

 همسر آزاده کارمند مهین شهیدی 44 برادرشهید کارمند منتخبی مهدی 21

     برادرشهید کارمند اصغرلطفی 22

     برادرشهید کارمند نجار محمدی علی 23



 « همکاران  دانشگاهی  در دوران دفاع مقدس که عکس هایشان بدست ما رسیده برخی ازتصاویر »         

 سایر همکاران گرامی و ایثارگران دانشگاه نیز عکس های دوران دفاع مقدس خود یا شهید واال مقامشان را به اداره

 از همکاریتان سپاسگذاریم پس از اسکن عودت خواهیم داد .  ایثارگران تحویل دهند



 آقای دکتر بهرام ملکی 



 نجفیان سید محسنآقای دکتر

  



 

 آقای اکبر بروجردی 

 



 

 آقای محمد سراجی وطن

 

 



 آقای حاج صیاد اشتری

 


