
 *** نشریه ایثار ***   

 دانشگاه زنجان و بسیج کارکنان انایثارگرو شاهد اداره  

 1400ماه  شهریور 31

 دفاع مقدس هفتهویژه نامه گرامیداشت 

 

تکریم و مراسم و سال دفاع مقدس و یکمین چهلمین گرامیداشت یژه برنامه ومقدم میهمانان عزیز را در 

  . دانشگاه زنجان را گرامی می داریمهمکاران رزمنده دوران دفاع مقدس رشادتها و ایثارگریهای تجلیل از 

    



" منتسب به همکاران گرامی دانشگاه زنجانشهدای واالمقام تصاویر" 

 حشمت اهلل سلطانی واالمقام شهید 

 پدر گرامی همکار عزیز 

 آقای دکتر مهرداد سلطانی

 )دانشکده مهندسی(

 سیف اله محمدی  واالمقام  شهید

 پدر گرامی همکار عزیز 

 آقای باب اله محمدی 

 )دانشکده مهندسی(

 رحمان باقری واالمقام شهید 

 پدر گرامی همکار عزیز 

 آقای دکتر محمد باقری 

 شکده مهندسی()دان

 قاسم حیدری  واالمقام شهید

 عزیز  انپدر گرامی همکار

 آقای احمد حیدری )معاونت فرهنگی(

 )مرکز رشد(و خانم فاطمه حیدری

 صادق عباسی واالمقام شهید 

 پدر گرامی همکار عزیز 

 آقای دکتر داود عباسی

 )معاونت برنامه ریزی( 

 کرمعلی قهرمانی واالمقام شهید 

 پدر گرامی همکار عزیز 

 زهرا قهرمانیخانم دکتر

 )دانشکده کشاورزی(

محمدناصر اشتری واالمقام شهید 

فرزند گرامی همکار عزیز آقای حاج 

 صیاد اشتری و برادر همکاران عزیز 

 (دانشجوئیآقای نادر اشتری)معاونت 

 و خانم الهه اشتری)روابط عمومی(

 شهید واالمقام باقر اسالمی 

 پدر گرامی همکار عزیز 

 آقای دکتر داود اسالمی

 )اداره حقوقی(

 
 جواد رسولی واالمقام شهید 

 پدر گرامی همکار عزیز 

 مهدی رسولی حاج آقای 

 )دفترنهاد رهبری(

 شهید واالمقام یداله پورامیدی

 پدر گرامی همکار عزیز  

 آقای ابوالفضل پورامیدی

 )دانشکده علوم(

 
 عباس منتخبی  واالمقامشهید

 برادر گرامی همکاران عزیز 

آقایان محمدعلی منتخبی 

 )ایثارگران( مهدی منتخبی 

 )معاونت آموزشی(

 شهید واالمقام سید عادل هاشمی 

 همسر گرامی همکار عزیز 

 خانم منیر عباسی

 )حراست(

 وجیه اله شامی واالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز 

 آقای شیراله شامی

 )اداره خدمات(

 قربانعلی فرخنیا  واالمقام شهید 

 همکاران عزیز گرامی برادر 

آقای محمود فرخنیا)معاونت آموزشی( 

 و خانم معصومه فرخنیا

 )دانشکده کشاورزی(

 اصغر اشرفی واالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز 

 خانم صفیه اشرفی 

 )معاونت پژوهشی(

 علی نظریان واالمقام شهید 

 برادر همکار عزیز 

 خانم ثریا نظریان

 )امورمالی(

 مسعودی مقدم  واالمقام رضاشهید 

 عزیزهمکار گرامی برادر 

 آقای غالمرضا مسعودی مقدم

 )واحد عمرانی(

 مسعودی مقدم واالمقام محمد شهید 

 عزیزهمکار گرامی برادر 

 آقای غالمرضا مسعودی مقدم

 )واحد عمرانی(

 

 بیات محمدواالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز 

  آقای روح اله بیات 

 )دانشکده مهندسی(

 محمد اشرفی  واالمقام شهید

 برادر گرامی همکار عزیز 

 خانم رقیه اشرفی 

 )دانشکده کشاورزی(



 مبارکعلی بیات واالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز 

 آقای اصغر بیات

 )امورمالی(

 تمخانیعطوف رسواالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز  

 آقای کریم رستمخانی 

 (آموزشی )مزرعه

 ابوالفضل لطفی واالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز 

 آقای اصغر لطفی

 )تربیت بدنی(

 جوادعلی سالمی واالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز 

 آقای علی سالمی

 )روابط عمومی( 

 

 داودیحسین واالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز  

 آقای محسن داودی

 )معاونت فرهنگی(

 داود تاران واالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز 

 خانم فریده تاران 

 )دانشکده کشاورزی(

 رحمان زلفخانی واالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز 

  خانم مریم زلفخانی

 )معاونت دانشجوئی(

 مسعود منتجبی  واالمقام شهید

 یز زبرادر گرامی همکار ع

  آقای سعید منتجبی

 )امورمالی(

 
 

 انعام اله زلفخانی واالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز 

  آقای دکتر حبیب اله زلفخانی 

 )معاونت آموزشی(

 رسول ورقائی واالمقام شهید 

 ار عزیز کبرادر گرامی هم

 آقای عباس ورقائی

 ()معاونت آموزشی

 سید محمد موسوی  واالمقام شهید

 برادر گرامی همکار عزیز 

 خانم سیده فائزه موسوی

 ) دفتر نهاد رهبری(

 سید لطیف موسوی واالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز 

 خانم سیده مهجبین موسوی

 )دانشکده علوم(

 سید یداله طاهریواالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز  

 آقای سید جعفر طاهری 

 )معاونت آموزشی(

 
 روح اله سلیمانی واالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز 

    خانم مه لقاءسلمانی

 )تربیت بدنی(

 رضا سلیمانی ابهری واالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز 

    آقای دکتر هادی سلیمانی ابهری

 )دانشکده علوم انسانی(

 حسین بیگ محمدی واالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز 

 آقای علی محمدی 

 )واحد تاسیسات(

 مظاهر بهمنیواالمقام شهید 

 برادر گرامی همکار عزیز 

 ی اصغر بهمنیآقا

 )واحد نقلیه(

 محمود مالئی واالمقام شهید 

 ر گرامی همکار عزیز براد

  ئیآقای احمد مال

 )واحد نقلیه(

 شهید واالمقام تورج محمدی 

 برادرگرامی همکار عزیز

 آقای مهران محمدی

 )تربیت بدنی(

 
 داود کریمی  واالمقام  شهید

محمدحسین  انبرادر گرامی آقای

کریمی)دانشکده علوم انسانی(و 

 صادق کریمی )ایثارگران(

 

 

 



                                                                                                         99-400در سالتحصیلی دانشگاه زنجاناهدوایثارگرششجویان ندا رماآ                             آمار اساتید و کارکنان شاهد وایثارگر دانشگاه زنجان

 )رسمی ؛ پیمانی و قراردادی(شاغل و بازنشسته           

                   ********************* 

 

 نفر بازنشسته 40نفر شاغل   و    170    نفر 210آمارکلی   

-------------------------- 

 نفر 1کارکنان    -نفر   1هیات علمی                      نفر 2:    گان قهرمان آزاد

 نفر 15کارکنان   -نفر  11هیات علمی                    نفر 26  : سرافراز انجانباز

 نفر 55کارکنان -نفر   18هیات علمی                 نفر 73:    رزمندگان دالور 

 –نفر 1همسر شهید -نفر 1پدرشهید نفر: 39کارکنان   نفرخواهرو برادرشهید  4-نفر 5فرزند شهید  نفر: 9هیات علمی   نفر 48شهدا :  و معزز معظم خانواده های 

                     فرزند رزمندههمسرو-همسروفرزندجانباز–آزاده فرزندوهمسر  نفر 59:  ان گرامیایثارگر نفر 32خواهرو برادرشهید  –نفر 5فرزند شهید 

 99درطول سال –دانشگاه زنجان  و ایثارگروبسیج کارکنانبرخی از فعالیتهای های انجام گرفته اداره  ریتصاوخیلی از برنامه اجرا نشد( بدلیل محدویت شرایط کرونائی )

ازدانشجویان معدل الف نفر  31از تجلیل  اساتید شاهد وایثارگرنفر از  2تجلیل از 

عاشورا در دهه اول محرمبرگزاری زیارت  تجلیل از همکاران آزاده نفر از همکاران جانباز26تجلیل از  اهدوایثارگرش  

 برگزاری رزمایش دفاع از ادارات آبان ماه گلباران مزار شهدای گمام در هته دفاع مقدس  نفر از همکاران رزمنده 72تجلیل از  برگز گرامیداشت چهلمین سال دفاع مقدس گلباران مزار شهدای گمنام در ماه محرم

 گلباران مزارشهدای گمنام 

 در هفته بسیج

گرامیداشت سالگرد شهادت سردار دلها 

 شهید حاج قاسم سلیمانی

برگزاری ایستگاه دلنوشته ای برای 

 سرداردلها

 ی دانشگاه شهدا بوستان سازی فضا رزمایش دفاع از ادارات بهمن ماه

 

 156 شاغل به تحصیل تعداد کل

 مقطع

 10 دکتری

 39 کارشناسی ارشد

 107 کارشناسی

 0 کاردانی

سهمیه 

 ایثارگری

 6 فرزند شهید

 31 همسر وفرزند آزاده

 15 %50فرزند جانباز باالی 

 103 % 50فرزند جانباز زیر 

 2 رزمنده و جانباز

 جنسیت
 79 دختر

 77 پسر



 همکاران آزاده و جانبازان دانشگاه زنجان

 آزاده وجانباز

 دکتر فرهنگ فرخی دکتر مهدی محبتی دکتر بهرام ملکی دکتر سید محسن نجفیان دکتر یوسف فتحی دکتر مرتضی واحدپور

دکتر مرادپاشا اسکندری 

 آقای علی عبدالهی دکتر ایوب جدیری دکتر عبداله فرجی دکتر حمید ارجمندفر دکتر داریوش سلیمی نسب

همکار بازنشسته آقای  آقای مهدی سلیمی آقای عبدالرضا عزیزی

 مصطفی میرزابیگی 

 همکاربازنشسته 

  سراجی وطنآقای محمد

 همکار بازنشسته 

  کیومرث مصلیآقای 

آقای همکار بازنشسته 

 منصور معصومی تبار 

 همکار بازنشسته

  عباس ورقاییآقای  

 همکار بازنشسته 

  رضا فرخ نیاآقای 

  همکار بازنشسته

  یداله صفیلو آقای 

 همکار بازنشسته

  کریم رستمخانیآقای  

 همکار بازنشسته

  حسین نجفیآقای  

آقای همکار بازنشسته 

 سید مجید صدیقیان 

آقای همکار بازنشسته 

  میرنادر هاشمی رنجبر

 

 

آقای همکار بازنشسته 

 امیرحسین یوسفیه

    

 



 

 دانشگاه زنجان رزمندههمکاران 

 دکتر جواد صالحی دکتر مجید مقدادی دکتر حبیب اله زلفخانی دکتر ولی اله ربیعی پیرمحمدی دکتر علی اکبر دکتر رضا پیرایش

 دکتر حسین عساکره
 دکتر محسن یاوری دکتر کمال سروستانی دکتر محمود کاظمی دکتر جالل قاسمی

  دکتر احمد رحمانی

 دکتر اباذر چراغی دکتر هادی سلیمانی

 

 

 

 حسین بیات مهندس

 همکار بازنشسته

 دکتر خلیل جمشیدی

همکار بازنشسته 

 مهندس داودوندی

 همکار بازنشسته

 دکتر احمد آزاد

 جعفر مرادلو
 محمد قاسمس محبعلی حسنی اصغر کحالی علی کمالی موسی زلفخانی

 مجید قنبری
 عبدالرحمان صنعتی ذبیح اله حسنی علی سالمی ابراهیم سلیمی اکبر نصری

 جال مهدیلو
 ذکرعلی مرادی جلیل جاللی حمداله کریمی رضا قزلباش علی نجفی



 فرهاد مکملی روح اله علوی قاسم بیات علی سعادتی اصغر حسنی محمدصادق علیجانی

 صفرعلی بیگدلی
 محمود فرخنیا محمدرضا کریمی غالمرضا مسعودی مقدم اصغر بیات ابوالفتح رستمی

 بازنشستههمکار 

 اکبر بروجردی مقدم

 همکار بازنشسته

 حاج صیاد اشتری

 همکار بازنشسته

 جمال خسرونیا

 همکار بازنشسته

 احمد باقری

 همکار بازنشسته

 محمد محدبیانی

 همکار بازنشسته

 فتح اله صیدی

 همکار بازنشسته

 فغانعلی زواره ای

 همکار بازنشسته

 ابوالفضل پناهی

 همکار بازنشسته

 نادر اشتری

 همکار بازنشسته

 بهروز مهاجرین

همکار بازنشسته 

 مرتضی عالءپور

 همکار بازنشسته

 اکبر حسنی

 همکار بازنشسته

 حبیب اله بیگدلی

 همکار بازنشسته

 علی سلیمانی

 همکار بازنشسته

 جمشید مهاجری

 همکار بازنشسته

 منصور عیوضی

 همکار بازنشسته

 سجاد محمدی

 بازنشستههمکار 

 جانعلی حمزه ای

 همکار بازنشسته

 رحمان ناصر

 همکار بازنشسته

 فریدون نعمتی

 همکار بازنشسته

 اصغر کریمی

 همکار بازنشسته

 حسین آقا محمدی

 همکار بازنشسته

 محمدکاظم جمشیدی

 

 

 

 همکاران بازنشسته

 قندعلی شامی

 جبار حکمت

 

 

 



  زنجان رزمندگان دوران دفاع مقدسهمکاران گرامی دانشگاه تصاویر برخی از 

  رضا پیرایش دکتر آقای  زلفخانی اله حبیب دکتر قایآ   فر ارجمند حمید دکتر آقای ملکی بهرام دکتر آقای سید محسن نجفیان دکتر آقای

 ابهری سلیمانی دکترهادی آقای  ربیعی اله ولی دکتر آقای  محبتی مهدی دکتر آقای واحدپور مرتضی دکتر آقای  پیرمحمدی اکبر علی دکتر آقای

 جمشیدی خلیل دکتر آقای  مقدم بروجردی اکبر آقای  وطن سراجی محمد آقای  اشتری صیاد حاجآقای  معصومی منصور آقای

  میرزابیگی مصطفی آقای  فخانیزل موسی آقای  اشتری نادر آقای  عالپور مرتضی آقای  کمالی علی آقای

  حسنی محبعلی آقای  صدیقیان مجید سید آقای  مرادلو جعفر آقای  مهدیلو جالل آقای  جاللی جلیل آقای



  سلیمی ابراهیم آقای  پناهی ابوالفضل آقای  بیات اصغر آقای  حسنی اصغر آقای  کحالی اصغر آقای

  مکملی فرهاد آقای  لو حمزه جانعلی آقای  خسرونیا جمال آقای   مهاجری جمشید آقای  کریمی حمداله آقای

  مرادی ذکرعلی آقای قزلباش رضا آقای  علوی اله روح آقای  محمدی سجاد آقای  بیگدلی صفرعلی آقای

  سعادتی علی آقای  سلیمانی علی آقای  بیات قاسم آقای  شامی قندعلی آقای  محمدبیانی محمد آقای

  جمشیدی محمدکاظم آقای  فرخنیا محمود آقای زنجانفقید جمعه امام موسوی اله آیه موسوی مجتبی سید حاج مرحوم جمعه زنجانحاج آقای خاتمی امام 

 

 



 


