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 مقدمه

ای با از جمله جهادی است هرکس به گونههای پویا آموزش جزء جدا نشدنی از فعالیت   

مقوله آموزش در ارتباط است. افرادی که تازه به جمع جهادگران می پیوندند نیاز دارند با 

ای برای فعالیت انتخاب کنند و برای تحقق شرایط و لوازم فعالیت جهادی آشنا شوند، عرصه

تری دارند برای تقویت ی طوالنیها که سابقه جهاداهداف انقالب اسالمی وارد عمل شوند. آن

های جدید در عرصه تخصصی خود مطلع شوند و گاه در کسوت عملکردشان باید از یافته

 های خود را در اختیار دیگران قرار دهند. استادی تجارب و آموخته

های آموزشی، هسته توانمندسازی های ذکر شده و استقبال جهادگران از فعالیتضرورت   

ای صاحب هادی را برآن داشت تا لیستی از فعالین جهادی را که هریک در حوزههای جحرکت

 و مسئولین روند تهیه کرده در اختیار جهادگراننظر بوده و استاد آن موضوع به حساب می

قرار دهد تا ارتباط میان افراد متخصص و جهادگران تسهیل شده، خألهای آموزشی رفع شود 

 وی تخصصی شدن جهت یابد. های جهادی نیز به سو عرصه

الزم به ذکر است آنچه در ادامه مالحظه می شود، نسخه اولیه بوده که با گذشت زمان    

دائما به روز خواهد شد. جهادگران و مسئولین سازندگی می توانند از طریق پل های ارتباطی 

دعوت از  ( ضمن09126791759و شماره تماس  info@jahadgaran.org)از جمله 

، جهت هرچه غنی تر شدن این بانک اساتید از دوره برگزار شدهارائه بازخورد اتید و اس

 پیشنهادی خود را معرفی نمایند.
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 عرصه و سرفصل آموزشی

 عرصه راهبردی

 نام اساتید سرفصل های آموزشی
 

 نگاهی نو به حرکتهای جهادی

 صادق مفرد

 رضا غالمزاده

 امین اقرلو
 

 اردوی جهادیمبانی و چرایی 

 تعریف و تبیین  ،اردوی جهادی فعال

 حجت االسالم قاسمیان

 حجت االسالم حسن مرادی

 مظفری

 وحید کمرروستا

 مهدی محمدی

 آقاییعباس 

 حجت االسالم بصیرت پور

 حجت االسالم شاه حسینی

 علی اکبر شاد

 وحید جالل پور

 خلیل موحدی

 آبادیحجت االسالم علی 

 حجت االسالم سلیمانی

 علیرضا ایراندوست
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 آثار و دستاوردهای اردوهای جهادی
 اسماعیل احمدی

 محمد شکرائی
 

 آسیب شناسی اردوهای جهادی

 حجت االسالم حسن مرادی 

 وحید کمرروستا

 صادق مفرد

 مهدی محمدی

 اسماعیل احمدی

 فاضل تقی زاده

 محمد حسین برکوک رزم

 عباس آقایی

 مصطفی خلیل زاده

 حجت االسالم رضایی طلب

 کامیار مهدی پور

 مرتضی نورسته

 امیرحسین نیکخو

 سید علیرضا پورعباس

 مرتضی عابدپور

 بهزاد شیرعلی
 
 

 و حرکت جهادی و افق های پیش ر

 باید ها و نباید های جهادی ها
 سید علی حسینی

 

 تاریخچه حرکت های جهادی 

آشنایی با سند چشم انداز و نقشه راه حرکت های 

 جهادی

 وحید کمرروستا

 فرامرز تکنه

 یخچالی مصطفی
 

 وحید کمرروستا ضرورت باز تعریف مفهوم محرومیت زدایی
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 فرامرز تکنه
 

 مبانی جهاد فناوری و لزوم استقالل در فناوری

 جای خالی جهاد سازندگی
 حسین بحرینی

 

 فاضل تقی زاده مفهوم محرومیت زداییضرورت باز تعریف 
 

 منظر از جهادی مدیریت اعتقادی مبانی و مفاهیم

 معظم مقام و( ره)راحل امام روایات، آیات،

 (العالی مدظله)رهبری

 کمرروستا وحید

 

 رکت های جهادی و حوزه بین المللح
 مهدی مسکنی

 مهدی محمدی
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 عرصه مدیریت

 نام اساتید سرفصل های آموزشی
 

  مدیریت اردو

 )مبانی و نحوه برگزاری اردوی جهادی(

 امید مرندی

 صادق مفرد

 حجت االسالم زندیه

 یاسر حسین بیک

 محمد شکرائی

 مظفری

 وحید کمرروستا 

 مصطفی خلیل زاده

 مهدی محمدی

 یلحسنامطهر ابو

 مهدی مثنوی

 سید علی حسینی

 سید محسن تولیت 

 ایرانیایمان 

 عباس آقایی

 عبداهلل دارایی

 محسن نوری

 فرامرز تکنه

 مجتبی باستان

 فاضل تقی زاده
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 یتراب اسریمحمد

 محمدرضا کریمی

 رفیعیان محسن

 محمدعلی صمیمی

 اسماعیل احمدی

 محمود رحیمی

 مصطفی فروتن

 یخچالی مصطفی

 ناصر ترابی

 علی کریمی

 محمد جالیی

 کامیار مهدی پور

 محسن نیازمند

 مرتضی نورسته

 کیوان میرزایی

 حمیدرضا باحقیقت

 علی باقری

 امیرحسین نیکخو

 علیرضا پورعباس

 مرتضی عابدپور

 ایمان عبداهلل زاده

 بهزاد شیرعلی
 
 

 مدیریت اردو )خواهران(
 خانم افضلی

 خانم امیری طیبی
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 خانم خوانساری 

 خانم فتحی

 خانم محمدکریمی

 خانم جامعی

 خانم صحرایی 
 

 مدیریت بحران در اردوهای جهادی

 محسن نوری

 وحید کمرروستا 

 هادی باادب

 قارزی
 

 آسیب شناسی حوزه خواهران
 خانم خوانساری 

 خانم محمدکریمی
 

اصول برنامه ریزی و مدیریت منابع و سرمایه ها در 

 اردوهای جهادی
 وحید کمرروستا

 

 حاج آقا عبداهلل دهقان نهج البالغهدر مدیریتی  نکات
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 عرصه پژوهش

 نام اساتید سرفصل های آموزشی
 

 تقویت فعالیت های پژوهشی در حرکت های جهادی

ریزی بلندمدت )استراتژیک( در اردوی برنامه* 

 جهادی

 محسن نوری

 صادق مفرد

 محمد شکرائی

 محسن رفیعیان

 یخچالی مصطفی

 مهدی زارع

 امیر امیری فر

 معماریانی
 

  نحوه شناسایی وارزیابی مناطق محروم

 سید محسن تولیت 

 مطهر ابوالحسنی

 صادق مفرد

 محمد رضایی

 محمود الفی

 عباس حجازیان

 محمود بناحقدوست
 

 خانم افضلی مردم نگاری 
 

 آینده پژوهی در اردوهای جهادی
 حسین برکوک رزممحمد 

 ناصر ترابی
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 عرصه فرهنگی

 نام اساتید سرفصل های آموزشی
 

 مدیریت فعالیت های فرهنگی

 )فرهنگی داخلی و فرهنگی خارجی(

 حجت االسالم حسن مرادی

 حجت االسالم حسین عالمی

 حجت االسالم زندیه

 حسین حیدربیگی ممقانی

 محمدعلی صمیمی

 امین اقرلو

 شکرائیمحمد 

 ایمان عبداهلل زاده

 کشاورزیان مهدی محمد

 محسن رفیعیان

 بهزاد شیرعلی

 حاج آقا عبداهلل دهقان

 سید محسن تولیت 

 فاضل تقی زاده

 مجتبی باستان

 قاضی محمدرضا

 عظیم هاشم زاده

 وحید کمرروستا
 

 فرهنگی )خواهران(
 خانم امیری طیبی

 خانم سیمتی
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 باغبانخانم  
 

 کودکفعالیت فرهنگی با مخاطب 

 خانم عباسی

 خانم قابوسیان

 خانم نویسی
 
 

  
 نوجوانفعالیت فرهنگی با مخاطب 

  

 خانم افضلی

 خانم عباسی

 مجتبی تراب زاده
 

 سجاد عساکره مدل کار فرهنگی مستمر 
 

 تکینیک های مشاوره فردی و خانوادگی
 خانم سادات رضوی

 ابراهیمپور خانم 
 

 فعالیت جهادی در مناطق تلفیقی

 جریان شناسی اهل سنت ایران)

 مبانی تکفیر و آسیب شناسی جریان های تکفیری 

 جریان شناسی جهان اسالم

 (شیوه تعامل با اهل سنت

 میثم صفری

 

 جهادی سبک زندگی

 وحید کمر روستا

 سید علی حسینی

 سید محسن تولیت
 

)خواهران و مخاطب جهادگران  با ازدواج کارگاه

 برادران(

 ازدواج در مناطق محرومسنت ترویج 

 حجت االسالم حسین عالمی
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 عرصه عمرانی

 نام اساتید سرفصل های آموزشی
 

 مدیریت عمرانی

 مصطفی خلیل زاده

 علیرضا ایراندوست

 فرامرز تکنه

 فاضل تقی زاده

 محمود رحیمی

 محسن رفیعیان

 بیکیاسر حسین 

 امیر یوسف زاده
 

 حجت االسالم حسن مرادی اهالی جلب مشارکتنحوه انتخاب پروژه عمرانی و 
 

 حمیدرضا باحقیقت هنر و معماری اسالمی
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 آموزشی –عرصه علمی 

 نام اساتید سرفصل های آموزشی
 

 آموزشی –مدیریت علمی 

 برنامه ریزی آموزشی 

 مجتبی باستان 

 خانم خطیب

 خوانساریخانم 

 محمد حسین برکوک رزم 
 

 خانم خطیب مشاوره تحصیلی
 

 حاج آقا عبداهلل دهقان  کالسداریروش 
 

 سجاد عساکره فعالیت در مدارس شبانه روزی روستایی مدل
 

تبیین نقشه جامع علمی کشور و ظرفیت های جریان 

 سازی آن

 سید محمد نعمتی

 شمسی پور
 

 تعلیم و تربیتبررسی شبکه مسائل نظام 
 همتی

 پارسانیا
 

 کار علمی در بسیج )چیستی، چرایی، چگونگی(

 مرتضی فیروز آبادی

 محمد فدایی

 سید پژمان امین مدنی
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فرایند راه اندازی و اداره هسته های تخصصی مواجهه 

 با مسائل کشور

 محمد فدایی

 مسعود براتی

 سید پژمان امین مدنی
 

 جنبش نرم افزاریچیستی و چگونگی 

 محمد فدایی

 سید پژمان امین مدنی

 سجاد اکبری

 حامد طونی
 

کار حرفه ای )تاسیس پژوهشکده، مراکز تحقیقات و 

 شرکت های دانش بنیان(

 مرتضی فیروزآبادی

 حمیدرضا عسگری

 علی حسن زاده
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 اقتصادی و کارآفرینیعرصه 

 نام اساتید سرفصل های آموزشی
 

 اقتصاد مقاومتیتحقق نقش گروه های جهادی در 

 رضا غالمزاده

 صادق مفرد

 ناصر ترابی 

 مهدی محمدی

 یخان اسری

 محمد حسین برکوک رزم

 محمد زهرایی

 محمدرضا کریمی

 رخشانی

 عمران علیزاده

 محمد جالیی

 محسن نیازمند

 علیرضا اصغرنژاد

 جواد عابدین زاده

 منصوریخانم 
 

 کارآفرینی روستایی

 رضا غالمزاده

 هادی فالحی

 سید محسن تولیت

 جواد عابدین زاده
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 مبانی تسهیلگری و برنامه ریزی مشارکتی

 بازاریابی و فروش محصوالت روستایی

 الگوهای تامین مالی کسب و کارهای روستایی

آشنایی با فرآیندهای اداری کسب و کارهای 

 روستایی

 فالحیهادی 

 

 در بیانات مقام معظم رهبری اقتصادی مفاهبم
 صادق شهبازی

 مرتضی فیروزآبادی
 

 علی شریف زاده جعفری اقتصاد مقاومتی از نگاه مردمی سازی
 

 

  اقتصاد مقاومتی سازی فرهنگ

 وحید عزیزی

 فاضل تقی زاده

 رضا غالمزاده
 

 مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی

 وحید عزیزی

 عیوضیاصغر 

 حسن حیدری

 روح اهلل ایزدخواه

 بهزاد بقایی

 مسعود صباغی

 محسن مقصودی

 محمد فدایی

 مسعود براتی

 مهدی حسینی

 میثم دهقان

 مرتضی فیروز آبادی
 

 صادق شهبازی نسبت توسعه و اقتصاد مقاومتی
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 عبدالملکی
 

امنیت غذایی و ضرورت خودکفایی در محصوالت 

 و بررسی بحران آب کشاورزی

 حسن حیدری

 مهدی ازرقی

 میثم دهقان
 

 بررسی نظام توزیع و معضل سوداگری در کشاورزی 
 حسن حیدری

 روح اهلل ایزدخواه
 
 

 کشاورزی مدیریت عرصه

 محمدیاسر ترابی

 محمد اقبالی

 یاسر خانی

 زین العابدین جویبان

 احمد گل محمدی
 

 

 محمد اقبالی دامپروری مدیریت عرصه
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 عرصه سالمت و بهداشت

 نام اساتید سرفصل های آموزشی
 

 مدیریت عرصه سالمت و بهداشت

 وحید غریبی

 خانم عظیمی

 خانم قیامتیون

 خانم گلپور

 سعید عباس نژاد
 

 بررسی نظام مسائل حوزه سالمت

 حسین شمالی

 داریوش چیوایی

 سجاد اسماعیلی

 سید سجاد موسوی
 

 

 

 بررسی نظام مسائل حوزه جمعیت 
 محمد قیصری

 مروتی
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 عرصه حفظ و نشر

 نام اساتید سرفصل های آموزشی
 

 کریمیمحمدخانم  خاطره نویسی به سبک جهادی
 

 حجت االسالم حسن مرادی طرح نویسی و تجربه نگاری
 

 اقدامات رسانه ای در اردوهای جهادی 

 ایمان ایرانی

 وحید جالل پور

 میالد شادفر

 ستایشندا خانم 
 

 رسانه و ظرفیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

 رضا حیدری

 محسن مقصودی

 مسعود براتی

 هادی قاسمی
 

 بیانیه  ،گزارش یادداشت، فن نوشتن

 کارخانه

 مجید طیبی

 کریمیمحمدخانم 

 محمد حسین بدری

 مسعود براتی
 

 نشریه دانشجویی
 محمد ذوقی

 محمدحسن صادق پور
 

 های تصویریطراحی و تدوین فایل 
 حسین شمقدری

 سید محمد علی صدری نیا
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 آموزش طراحی / فتوشاپ

 محمدجاسم هاشم خانلو

 یاسین نبی زاده

 وحید جالل پور
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 دیگر عرصه ها

 نام اساتید سرفصل های آموزشی
 

و جایگاه تربیتی  گسترش و پیگیری روحیه جهادی

 اردوها

 امین اقرلو

 وحید کمرروستا
 

 اسماعیل احمدی شیوه های جریان سازی اردوهای جهادی در جامعه
 

کمک مردمی سازی طرح ها و شیوه های جمع آوری 

 و ارتباط با سازمان ها های مردمی

 علی شریف زاده جعفری

 سید محسن تولیت

 مهدی محمدی

 عبداهلل دارایی

 سجاد عساکره
 

 مدل کار در مناطق حاشیه نشین

 سجاد عساکره

 مهدی مسکنی

 ایل بیگی
 

 تلفیقی مدل برگزاری اردوهای جهادی 

 (دانش آموزی و دانشجویی)
 حسین حیدربیگی ممقانی

 

 وحید کمرروستا ی با مباحث حقوقی حرکت های جهادیآشنای
 

 مطالبه گری تخصصی 

 مجتبی تراب زاده

 محسن تولیتسید 

 سجاد اسماعیلی

 سید پژمان امین مدنی

 محسن مقصودی
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 محمد فدایی

 مسعود براتی

 مهدی ازرقی

 مهدی حسینی

 مهدی بهرامی
 

 جهادی حرکت هایدر  یتشکیالتتقویت نگاه 

 امین اقرلو

 وحید کمرروستا

 مصطفی یخچالی

 محسن نیازمند
 

 وحید جالل پور اردوهای جهادیزبان انگلیس و عربی مختص 
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 از اساتید  آشنایی با برخی -1پیوست 

 سابقه فعالیتی و  جهادی اطالعات تحصیلی نام و نام خانوادگی

 کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک امید مرندی

  (89مسئول گروه جهادی شهید رجایی )از سال  

 رشد فناوری ندسای پدافند غیرعامل مرکز مدیر هسته 

 های جهادیدیریت جهادی مرکز حرکتدبیر کارگروه م 

 ارگاه قرو  هادیهای جعضو کمیسیون تدوین نقشه راه حرکت

 های جهادی کشورمرکزی حرکت

 امین اقرلو
دانشجوی کارشناسی ارشد دانش 

 اجتماعی مسلمین دانشگاه تهران

 رسانی به مستضعفین )وابسته به بسیج مسئول کانون خدمت

 تاکنون 93دانشگاه تهران( از آبان دانشجویی 

 دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی ایمان ایرانی

  جهادی دانشجویی انتظارمسئول گروه 

 )مسئول گروه جهادی انصارالزهرا)س 

 مسئول قرارگاه فضای مجازی بسیج دانشجویی استان تهران 

 مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق ع ایمان عبداهلل زاده
 گروه جهادی شهید کاظمی  مسئول 

 و.. ان های سیتان و بلوچستان، کرمانسابقه فعالیت در است 

 اسماعیل احمدی
دکترای علوم ارتباطات اجتماعی 

 دانشگاه عالمه

  نویسنده و شاعر و مجری، استاد دانشگاه 

  بسیج مشاور سردارنقدی و معاون روابط عمومی سازمان

 مستضعفین

 خورشیدن مسئول جبهه جهادی منتظرا 

 مدیرعامل خبرگزاری بسیج 

 سال اردوی جهادی 5سابقه بیش از   کارشناسی احمد گل محمدی

 سال اردوی جهادی  7سابقه بیش از   کارشناسی امیر یوسف زاده

 کارشناسی دبیری شیمی امیرحسین نیکخو
 )فعال عرصه جهادی )استان گیالن 

 مسئول قرارگاه جهادی مصباح 

 فعالیت در گروه جهادی دانشگاه علمی کاربردی  کارشناسی مطالعات فرهنگی بنت الهدی قابوسیان

 تهران MBAکارشناسی ارشد  بهزاد بقایی
  تصاد مقاومتی قرارگاه شهید باقریواحد اقعضو 

  گروه اقتصاد شبکه یک سیماکارشناس 
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 کارشناسی الهیات بهزاد شیرعلی
 88سابقه فعالیت های جهادی از سال 

  دانشجویی استان تهرانمسئول سازندگی 

 دکترای فلسفه تعلیم و تربیت     پارسانیا

 عبداهلل دهقان
 حوزوی 3سطح 

 کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی

 کارشناس مرکز تخصصی نماز 

 ئول گروه فرهنگی تبلیغی راه روشنمس 

 و مشاور برخی اردوهای جهادی مبلغ ،راوی سیره شهدا 

  علی کریمی
 دوره(3آزاد نجف آباد ) دبیر گروه جهادی دانشگاه 

 مربی کالس هاتی رسم هجرت استان اصفهان 

 دبیر شورای اندیشه ورز استان خراسان جنوبی  تحصیالت حوزی علی اکبر شاد

 فعال عرصه جهادی )استان گیالن(  کارشناس علوم سیاسی علی باقری

 دانشجویی گیالنمسئول سازندگی سازمان بسیج   کارشناس ارشد علوم سیاسی علیرضا اصغرنژاد

 هیئت علمی دانشگاه )استان گیالن(  فوق دکتری جغرافیای سیاسی عمران علیزاده

 سال جهادی )استان خراسان رضوی( 5سابقه بیش از   دکتری قارزی

 )استان گیالن( MBA کارشناسی ارشد  جواد عابدین زاده

  حاج آقا قاسمیان

 69از سال  یفعال جهاد 

 حوزه و دانشگاه مدرس 

 مشکات هیحوزه علم سییر 

  کارشناسی ارشد آینده پژوهی حامد رومی

   حامد طونی
  کارشناس ارشد مرکز جنبش نرم افزاری سازمان بسیج

 دانشجویی

 کارشناس ارشد مسائل کشاورزی    حسن حیدری
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 حسن مرادی
 حوزه علمیه قم 2سطح 

 مدرس حوزه

 گروهی تبلیغ فراگیر تشکل سابق دبیر 

 (سال 13)مبین بالغ تبلیغی جهادی موسسه مدیر و موسس 

 اجرائی ستاد خوزستان استان محروم مناطق احیاء شورای عضو 

 ره امام حضرت فرمان

 رویش نسیم موسسهامناء هیئت سابق عضو و موسس عضو 

 هماهنگی حرکت های  شورای امنا هئیت و موسس عضو

 جهادی

 جهادی های حرکت مرکز طالب جهادی های گروه مسئول 

 سازندگی بسیج

 حسین بحرینی
کارشناسی ارشد معماری کشتی 

 دانشگاه صنعتی شریف

 اهللگروه جهادی روح مسئول 

 اره کل فرهنگی دانشگاه امیرکبیر مسئول کانون رشد اد 

  مجری طرح سیمرغ علم و فناوری 

  پژوهشگر مرکز مطالعات سیاستگذاری صنعتی دانشگاه صنعتی 

 ساختمان-عمرانکارشناسی  حسین حیدربیگی

 موزان قائم مقام وجانشین اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آ

 1393تا  1390شهر تهران از 

  مسئول اجرایی طرح تربیتی دانش آموزی وارثین 

 مدرس مباحث تشکیالتی اتحادیه انجمن اسالمی شهرتهران 

 1392ربیان قرارگاهی شهرتهران سرمربی تشکیالتی م 

 1391ع ابتدایی ول طرح تیزهوشان مقطئمس 

 حسین عالمی

  3فقه و اصول سطح 

و  2کز تخصصی فلسفه اسالمی سطح مر

3 

 ویسنده کتاب جوشکاری در چهار جلدن 

 کبیرمبلغ نهاد رهبری در دانشگاه امیر 

 همایش های کشوری در زمینه ازدواج یبرگزار 

  (سال 10)حضور مستمر در اردوهای جهادی دانشجویی 

   حمیدرضا عسگری
  کارشناس ارشد مسائل پژوهشکده ها و شرکت های دانش بنیان

 معاونت علمی بسیج دانشجویی

 فعال عرصه جهادی )استان گیالن(  کارشناسی مهندسی معماری حمیدرضا باحقیقت

حجت االسالم بصیرت 

  پور
 چندین دوره اردوی جهادی دانشجویی دانشگاه اصفهان 

 استاد رسم هجرت استان اصفهان 

االسالم شاه حجت 

  حسینی
 چندین دوره اردوی جهادی دانشجویی دانشگاه اصفهان 

 استاد رسم هجرت استان اصفهان 
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حجت االسالم رضایی 

 طلب
 سال )استان خراسان رضوی( 5سابقه جهادی بیش از   تحصیالت حوزوی

حجت السالم علی 

 آبادی
 رضوی( سال اردوی جهادی )استان خراسان 7سابقه بیش از   تحصیالت حوزوی

 سال اردوی جهادی )استان خراسان رضوی( 4سابقه بیش از   تحصیالت حوزوی حجت االسالم سلیمانی

 خانم امیری طیبی

لیسانس ارتباطات دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

فارغ التحصیل دوره ی دوم حوزه ی 

 علمیه مشکات

 ،فارس دانشجو وفعالیت در خبرگزاری ایران آنالین 

 90جهادی رضوان از سال  هران گروهول خوائمس 

 کانون های مهدویت و تدریس تفسیر سابقه ی تدریس در 

  مدیریت طرح رویش 

 سال اردوی جهادی )استان خراسان رضوی( 7سابقه بیش از   کارشناسی خانم باغبان

 روانشناسی ارشد کارشناسی پور ابراهیم خانم

 صنعت، و علم امیرکبیر؛ جهادی های گروه در فعالیت سابقه 

 ....و

 قم استان سازندگی خانواده مشاوره کارشناس 

 کارشناسی صنایع خانم خوانساری

  90جهادی از سال شرکت در اردوهای سابقه  

 هران معاونت سازندگی استان تهرانجانشین خوا 

 دوره های شکوه هجرت و رسم هجرت مدرس 

 دانشجوی دکتری پزشک عمومی خانم عظیمی

 ی، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشک91از سال  یفعال جهاد 

 یرانیا

 صدر یامام موس ادیبا بن یهمکار 

  ستایش ندا خانم

 دبیر گروه جهادی 

 مربی کالس های رسم هجرت استان اصفهان 

 فعال فرهنگی استان اصفهان 

 سال اردوی جهادی )استان خراسان رضوی( 5سابقه بیش از   کارشناسی خانم گلپور

  جامعیخانم 

  دبیر گروه جهادی و مسئول واحد خواهران سازندگی بسیج

 دانشجویی اصفهان

 برگزار کننده رسم هجرت استان اصفهان 

  خانم سیمتی

 دبیرگروه جهادی اصفهان 

 مربی کالس های رسم هجرت استان اصفهان 

 فعالیت فرهنگی در شهرداری اصفهان 
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 عرصه جهادی )استان گیالن(فعال   کارشناس ارشد مطالعات زنان خانم صحرایی

  کارشناسی ارشد علوم سیاسی رضا حیدری

  خلیل موحدی
  از جانبازان و یادگاران دوران دفاع مقدس 

 )استان خراسان رضوی(

 رضا غالمزاده
ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه 

 تهران

  86فعال جهادی از سال 

 جانشین معاونت سازندگی بسیج دانشجویی 

  اقتصاد مقاومتی و پژوهش روستایی در اردو های فعال حوزه

 جهادی

 کارشناس هسته توانمندسازی حرکت های جهادی 

 استاد رسم هجرت استان خراسان جنوبی  دکتری حسابداری رخشانی

 کارشناس مسائل اقتصاد مقاومتی    روح اهلل ایزدخواه

 هجرت استان خراسان جنوبی استاد رسم  دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی زین العابدین جویبان

 فعالیت در گروه جهادی دانشگاه علمی کاربردی  کارشناسی مشاوره  سادات رضویخانم 

 فعالیت در گروه جهادی دانشگاه علم و صنعت  کارشناسی ارشد هوش مصنوعی نویسی خانم

 فعالیت در گروه جهادی دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد ارتباطات فتحی خانم

   اکبریسجاد 
  کارشناس ارشد و عضو مرکز تفکر و آزاد اندیشی سازمان

 بسیج دانشجویی

 ارشد مدیریت کارآفرینی سجاد عساکره
 من اسالمی دانش آموزان شهر تهرانفعالیت در انج 

 فعالیت در شبکه طالیه داران جهاد 

 )س(عضو پژوهشکده دانشکده حضرت زینب   کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی سمانه منصوری

   سید پژمان امین مدنی
  مسئول سابق کارگروه تولید ملی معاونت علمی بسیج

 دانشجویی

 کارشناسی مهندسی مکانیک سید علیرضا پورعباس
 فعال عرصه جهادی استان گیالن 

 مسئول سابق گروه جهادی دانشگاه گیالن 

 مهندس نرم افزار سید علی حسینی

  گروه جهادی منتظران ظهورمسئول 

 زندگی بسیج دانشجویی استان تهرانسا معاونت 

 ازندگی بسیج دانشجویی تهران بزرگمعاونت س 

  روابط عمومی سازمان بسیج سازندگیمسئول 
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 کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی سید محسن تولیت

  83از سال شرکت در اردوهای جهادی  

 جویی تهران کارشناس جهادی معاونت آموزش بسیج دانش

 86و85سالهای بزرگ در 

 جهادی طالیه داران جهاد از موسسین شبکه خودجوش 

 در موضوع مدیریت جهاد و شبکه سازی جهادگران پژوهش 

 سال اردوی جهادی )استان خراسان رضوی( 5سابقه بیش از   کارشناسی سعید عباس نژاد

سید محمد کاظم منظور 

 االجداد
  کارشناسی ارشد فیزیک

 ستاد نقشه جامع علمی کشور معاونت ترویج    شمسی پور

  دکترای فلسفه علم صابر منادی

   صادق شهبازی
  نویسنده کتاب تشکل دهه پیشرفت و نحوه کار علمی در بسیج

 دانشجویی

 کارشناس ارشد مدیریت صادق میرزاده مفرد

  هسته توانمندسازی حرکت های جهادیمسئول 

  دانشجویی کل کشوربسیج مسئول سازندگی 

  رجهادی روح اهلل دانشگاه امیرکبیاز مسئولین و موسسین گروه 

  تا کنون 82سابقه فعالیت جهادی از سال 

 فعالیت در گروه جهادی شهید رجایی  کارشناسی فلسفه تعلیم و تربیت طاهره عباسی

   عبدالملکی
  استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق و نویسنده کتاب اقتصاد

 مقاومتی

 مسئول مرکز مطالعات سیاست گذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر    علی حسن زاده

اجتماعی ارتباطات علوم لیسانس فوق عبداهلل دارایی  

 84اردوی جهادی از سال  مسول 

  استان های دانشگاه جهادی اردوهای متمرکز ستاد مسولیت 

 87 و 86 سال ،خوزستان در تهران

 های حرکت هدایت و راهبردی مطالعات مرکز استانهای معاون 

 جهادی

  عظیم هاشم زاده

 مسئول سابق دفتر بسیج دانشجویی شهرستان لنجان اصفهان 

  اردوی جهادی  10هماهنگی و اجرای 

 فعال قرآنی 
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 علی شریف زاده جعفری
 دانشگاه اجرایی مدیریت لیسانس فوق

 صنعت و علم

  رئیس هیئت مدیره شرکت باور صنعت پایدار 

 کنون تا 91 سال از رضوان جهادی موسسه مسئول 

 94الی  93اه جهادی امام رضا سال قرارگ جانشین 

  مسئول طرح و برنامه قرارگاه چهادی امام رضا ع 

 یارشد معمار یکارشناس راندوستیا رضایعل

 یمولف کتاب ره نامهه عرصه عمران 

 ع نیدانشگاه امام حس یجهاد مسئول 

 قم ییدانشجو جیبس یسازندگ مسئول 

 یشهر یزیبرنامه ر یدکتر آقاییعباس 

  یفعال جهاد 86از سال 

 88سال  ،یشوشتر یقرار گاه جهاد یهماهنگ تیریمد 

 89غرب کشور ، سال  یقرارگاه جهاد یهماهنگ تیریمد 

 یجهاد یمرکز مطالعات و حرکت ها کارشناس  

 رضوی(سال اردوی جهادی )استان خراسان  7سابقه بیش از   کارشناسی ارشد عباس حجازیان

 فاضل تقی زاده

کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه امیر 

 کبیر

 حوزه علمیه1طلبه سطح

  83حضور در اردوهای جهادی از سا 

 ول گروه جهادی حاج عبد اله والیئمس 

   استاد حوزه و دانشگاه زندیه حاج آقا

 ینیبال یارشد روانشناس خانم قیامتیون

 معلم  تیگروه مصباح ترب یپزشک میمسئول اردو و مسئول ت

 کرج

 یجهاد تیسابقه فعال 93تا  88سال  از 

 عضو گروه جهادی بنیاد امام موسی صدر  کارشناسی فیزیک خطیب خانم

 فرهنگی مدیریت ارشد تکنه فرامرز

 البرز و تهران استان دانشجویی بسیج سازندگی معاونت مسئول 

 نظارت و ریزی برنامه و پیشکسوتان و نخبگان معاونت مسئول 

 جهادی های حرکت هدایت و مطالعات مرکز

 و مطالعات مرکز ورزی اندیشه شورای دائمی دبیرخانه مسئول 

 جهادی های حرکت هدایت

 بزرگ تهران سازندگی بسیج سازمان جانشین 

 پلیمرکارشناسی ارشد  محمدکریمی خانم
 دانشگاه علم و صنعت  دن،یبال پر یب یبا گروه جهاد یهمکار

 رانیا

 مسئول سازمان بسیج دانشجویی گیالن  کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی کامیار مهدی پور
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 فعال عرصه جهادی )استان گیالن(  مهندسی مکانیک کیوان میرزایی

 نویسنده و فعال مطبوعاتی    کارخانه

 مسئول سابق سازندگی دانشجویی  کارشناسی ارشد مجتبی باستان

 مجتبی تراب زاده
دانشگاه  مهندسی معدنکارشناسی 

 امیرکبیر

 ه راه اندازی کرسی های آزاد فکریعضو شورای مرکزی هست 

  عضو هیئت امنای کانون فرهنگی یاران مهدی عج مسجد

  عماریاسر

  دانشگاه کشور 40کرسی های آزاد فکری در بیش از مربی 

 گیالنمسئول سابق سازندگی بسیج دانشجویی استان   دکترای حقوق مرتضی نورسته

 نویسنده و فعال رسانه ای    مجید طیبی

 مجری کارشناس و تهیه کننده برنامه ثریا    محسن مقصودی

 کارشناسی ارشد علوم سیاسی محسن نیازمند
  فومنبخشدار سابق شهرستان 

  اساتید استان گیالنقائم مقام سازمان بسیج 

 دکتری شهرسازی محسن رفیعیان

 1383 از تهران دانشگاه جهادی گروه 

 1390 جهادی های حرکت هدایت و راهبردی مطالعات مرکز 

 یزد دانشگاه علمی هیات عضو 

  محمد رضایی
  دوره 4دبیر اسبق گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در 

 مسئول مرکز حرکت های جهادی سازندگی استان اصفهان 

 دکترای علوم سیاسی محمد جالیی
  گیالن(عضو هیئت علمی دانشگاه )استان 

 مسئول سازمان بسیج اساتید استان گیالن 

 MBAکارشناسی ارشد مدیریت  محسن نوری

 94تا  88ه جهادی ولی امر از سال مسئول گرو 

 فضای مجازی سپاه محمد رسول اهلل در قرارگاه فعال 

 فعالیت در موسسه فرهنگی نصر 

 محمد اقبالی
ارشد  یو کارشناس یدامپزشک یدکتر

 یکشاورز

 یو کشاورز ییدر عرصه اشتغال زا یفعال جهاد  

 ریرکبیاشتغال گروه رضوان و ام تهیکم مسئول 

 یجهاد یحرکت ها یهسته توانمندساز کارشناس 

 استاد دانشگاه )استان خراسان رضوی(   معماریانی

محمد حسین برکوک 

 رزم

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  مسئول گروه جهادی السابقون 

 جهادی مدیریت همایش اولین تقدیر در جهادی مسئول گروه 
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 بازاریابی اجرایی مدیریت ارشد قاضی رضا محمد

  83فعالیت در اردوهای جهادی از سال 

 سال 4 علوم وزارت فرهنگی های کانون و هنری اداره رییس 

 سال یک علوم وزارت دینی و قرآنی اداره معاون 

 عالی مسئول ناحیه عمار مشاور 

 مسئول بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی   محمد زهرایی

 فرهنگی ریزی برنامه و مدیریت دکتری شکرائی محمد

 82حضور و مدیریت در اردوهای جهادی از سال 

 هجرت رسم کتاب تدوین 

 ره()خمینی امام امداد کمیته نخبگان امور مشاور 

 کشور( ره)خمینی امام امداد کمیته فرهنگی مدیرکل 

  کارشناسی ارشد جامعه شناسی محمد صادق شهبازی

 معاون علمی پژوهشی سازمان بسیج دانشجویی   محمد فدایی

   محمد فیاضی
  کارشناس ارشد و عضو مرکز تفکر و آزاد اندیشی سازمان

 بسیج دانشجویی

 محمد مهدی یاوری
 ایی و بین المللکارشناسی حقوق قض

 حوزویدروس تحصیل 
  گروه و کانون فرهنگی تبلیغی جهادی الفاطمیون .مسئول 

 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک محمدرضا کریمی

 زندگی ناحیه دانشجویی تهران بزرگمسئول سا 

 معاونت صنعتی قرارگاه شیخ بهایی 

  هسته توانمندسازی حرکت های جهادیعضو 

 مسئول گروه جهادی امیرکبیر 

 سال سابفه جهادی در خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد  5 ارشد کارشناسی کشاورزیان مهدی محمد

 84شرکت و مدیریت اردوهای جهادی از سال   دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک محمدعلی صمیمی

 سال )استان خراسان رضوی( 7سابقه جهادی بیش از   فوق دیپلم محمود الفی

 سال )اتسان خراسان رضوی( 7بیش از  سابقه فعال جهادی  فوق دیپلم محمود بناحقدوست

 یارشد کشاورز یکارشناس یتراب اسریمحمد

 85از سال  یفعال جهاد 

 دانشگاه تهران و دانشگاه علوم  یکانون خدمت رسان مسئول

 تهران یپزشک

 یاسیعلوم س سانسیل محمود رحیمی

  یفعال جهاد 89از سال 

 دانشگاه  ونیعلو یاردوقرار گاه علمدار و گروه جهاد مسئول

 مازندران
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 مسئول عمرانی، مسئول پشتیبانی و ...اردو  مسئول ، 

 معاون سابق علمی پژوهشی سازمان بسیج دانشجویی    مرتضی فیروز آبادی

  کارشناسی ارشد فلسفه علم مرتضی گنجی

 کارشناس مهندسی عمران مرتضی عابدپور
 فعال عرصه جهادی استان گیالن 

  شهدای هسته ایمسئول قرارگاه جهادی 

 دکتری جامعه شناسی فرهنگی افضلی خانم
 عضو پژوهشکده دانشکده حضرت زینب 

  84فعالیت جهادی از سال 

  میالد شادفر
 دبیر گروه های جهادی دانشجویی و طالب اصفهان 

 مربی کالس های رسم هجرت استان اصفهان 

 کارشناس مسائل جمعیت    مروتی

 شهید احمدی روشن مسئول قرارگاه    مسعود براتی

 مسعود صباغی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مالک 

 اشتر

  تصاد مقاومتی قرارگاه شهید باقریواحد اقعضو 

  گروه اقتصاد شبکه یک سیماکارشناس 

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی مصطفی خلیل زاده

  78از سال حضور در اردوهای جهادی 

  85 سال-سمنان دانشگاه بسیج–موسس گروه جهادی مهاجر 

 86 سال-  رضوان جهادی گروه موسس 

 1378مسئول جهادی از سال   کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مصطفی فروتن

 صنعتی مدیریت ارشد کارشناسی مصطفی یخچالی

 گروه مسئولیت، (93 – 90) نعمتان ولی جهادی گروه مسئولیت 

 آوینی شهید جهادی

 امام دانشگاه جهادی مدیریت مطالعات مرکز پژوهشگر 

 (ع)حسین

 عیصنا یکارشناس یمطهر ابوالحسن

 استان تهران سپاه یمسئول سازندگ 

 یجهاد یآموزش مرکزمطالعات و حرکت ها تیترب 

 90از سال  یجهاد فعال 

 خیتار یدکتر مظفری
 یجهاد یمسئول مرکز مطالعات و حرکت ها  

 یفعال جهاد 84سال  از 

   مقداد همتی
  مسکن و مشاور سابق وزیر مسکن، کارشناس ارشد مسائل

 مسکن مهر
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 مسئول کارگروه کشاورزی قرارگاه شهید احمدی روشن    مهدی ازرقی

 مسئول سازندگی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی  کارشناس فناوری اطالعات مهدی زارع

 مواد یمهندس یکارشناس مهدی مثنوی

 91از سال  یفعال جهاد 

 و  هیلویکهگ یجهاد یحرکت ها یهسته توانمندساز مسئول

 راحمدیبو

 کارشناس علوم تغذیه مهدی مسکنی
  حرکت های جهادی و حوزه بین المللفعالیت در 

  مسئول قرارگاه امام رضا ع 

 کارشناسی مدیریت مهدی محمدی

 مسئول مرکز مطالعات و حرکت های جهادی 

  مسئول سابق مرکز مطالعات و حرکت های جهادی استان

 رضویخراسان 

 مسئول سازندگی سازمان بسیج دانش آموزی 

 مسئول سازندگی بسیج دانشجویی استان خراسان رضوی 

 سال سابقه جهادی )استان خراسان رضوی( 7بیش از   کارشناس ارشد مهدی بهرامی

 کارشناس مسائل اقتصادی و کشاورزی    میثم دهقان

 تحصیل در سطح خارج فقه میثم صفری

  مدیریت گروه فرهنگی قرآنی صحابی عمار 

 ت، وهابیت و ..تدریس بحث سلفی 

  تدریس روش ها و شیوه های برخورد با مذاهب اسالمی در

 جمع گروههای تبلیغی

 ارشد علوم سیاسیکارشناسی  ناصر ترابی

 مهاجر و گروه های جهادی؛ گفتمان مسئول 

  مسئول دفتر محالت مرکز مطالعات راهبردی حرکت های

 جهادی 

 هادی فالحی
 

   کارآفرینی ارشد کارشناسی

  سال سابقه فالیت اجرایی در حوزه مدیریت 7بیش از 

 های ضور و مشارکت فعال در برنامه های تشکلسابقه ح

 جهادی 

  دبیر کانون جهادگران ارزش آفرین و مدیرعامل موسسه ثمرات

 آفرینانارزش 

 سال اردوی جهادی )استان خراسان رضوی( 7سابقه بیش از   کارشناسی ارشد هادی باادب

 اری دانشجوزمسئول خبرگ    هادی قاسمی
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 کارشناس علوم ارتباطات وحید جالل پور

 رحمت انیمناد یقائم مقام گروه جهاد 

 90از سال  یجهاد فعال 

 الزهرا)س( حدود سه ساله در بشاگرد تیب یگروه جهاد 

 فعال جهادی در حوزه کار هنری 

 ارشد اقتصاد کارشناسی  وحید عزیزی
  تصاد مقاومتی قرارگاه شهید باقریواحد اقمسئول 

  گروه اقتصاد شبکه یک سیماکارشناس 

 ای حرفه بهداشت کارشناس وحید غریبی
  سال فعال جهادی در حوزه بهداشت و سالمت 10بیش از 

 مولف کتاب ره توشه سالمت و بهداشت 

 کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی وحید کمرروستا

 دانشجویی بسیج کارآمدسازی و سازندگی معاونت مسئول 

 .89 تا 87 سال از تهران استان

 و جهادی های رهنامه و کتب تدوین سیاستگزاری شورای عضو 

ردی قرارگاه های جهادی، راهب سند تدوین شورای عضو

 و... شورای اندیشه

 جهادی های حرکت هدایت و راهبردی مطالعات مرکز دبیر 

 .92مهر تا 89 اسفند از سازندگی بسیج سازمان

 و90 های سال در جهادی ورزان اندیشه مرکزی شورای دبیر 

 .92و91

 ییاجرا تیریارشد مد یخان اسری

 86از سال  یفعال جهاد 

 داران جهاد هیطال ادیاشتغال بن مسئول 

 شگامیجهادگران پ یگروه جهاد مسئول 

 کارشناسی ارشد عمران یاسر حسین بیک
 تا کنون 82فعالیت جهادی از سال  سابقه 

  مسئول هسته توانمندسازی حرکت های جهادی 
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 شماره تماس و ایمیل اساتید – 2پیوست 

 نام و نام خانوادگی
شماره 

 تماس
 ایمیل

 ostadyaser@gmail.com 9121966679 اسماعیل احمدی

 Mojahedan110@gmail.com 9123045213 امید مرندی

 Amin.egherloo@gmail.com 9124229620 امین اقرلو

 Imanirani15@chmail.ir 9190237973 ایمان ایرانی

 imanabdollahzade1370@gmail.com 9192151940 ایمان عبداهلل زاده 

  9157085206 امیر یوسف زاده

  9112432055 امیرحسین نیکخو

  9159016466 احمد گل محمدی

   9371918632 بنت الهدی قابوسیان

 Behzad.baghaee@yahoo.com 9379734332 بهزاد بقایی

 fanosdar@ymail.com 9191912460 بهزاد شیرعلی

   912702234 پارسانیا

  9114545210 جواد عابدین زاده

 ya-ammar313@mailfa.org 9193571744 حاج آقا عبداهلل دهقان

 Sajad.shakib@gmail.com 9357196797 حامد رومی

   9166992971 حامد طونی

   9195148737 حسن حیدری

 Moradi.jahadi@yahoo.com 9127513139 حسن مرادیحاج آقا 

  9126088607 زندیه حاج آقا

 ho.nomad@aaut.ac.ir 9123341401 حسین بحرینی

 Hossein2611@gmail.com 9128389865 حسین حیدربیگی ممقانی

mailto:Sajad.shakib@gmail.com
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  9132003176 حجت االسالم بصیرت پور

  9136989374 حجت االسالم شاه حسینی

  09354717986 حجت االسالم رضایی طلب

  9155113513 حجت االسالم علی آبادی

  9159311740 سلیمانیحجت االسالم 

 Alemihossein06@gmail.com 9122040321 حسین عالمی

   9125364375 حمیدرضا عسگری

  9111499705 حمیدرضا باحقیقت

 Fotros884@gmail.com 9124065879 خانم امیری طیبی

 Fanosdar@ymail.com  9192231241 خانم خوانساری 

 n_ghiamat@yahoo.com 9111449914 خانم قیامتیون

  9124523475 پور ابراهیمخانم 

  9138098305 خانم سیمتی

  9135485376 خانم جامعی

  9100043143 خانم ندا ستایش

  9151242948 خانم گلپور

  9113342835 خانم صحرایی

  9118080205 علیرضا اصغر نژاد

  9153113912 خلیل موحدی

 Raheb.mah@gmail.com 9306750158 یراهب ماهفروز

 rh.sabed@gmail.com 9354182028 رضا حیدری

 yavaranefarda@gmail.com 9364916536 رضا غالمزاده

   9121119205 روح اهلل ایزدخواه

  9155617506 رخشانی

  9121157849 حاج آقا قاسمیان

   9391136134 سادات رضوی خانم

 zahra.nevissi@chmail.ir  9191357597 نویسی خانم
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 Z.fathi.235@gmail.com  9127614167 فتحی خانم

  9358653914 خانم باغبان

   9379415988 سجاد اکبری

 sajad.asakere@gmail.com 9123017321 سجاد عساکره

   9128158071 منصوری خانم

   9125706895 سید پژمان امین مدنی

 Jahadia@gmail.com 9123047074 سید علی حسینی

  9112451653 سید علیرضا پورعباس

 Seyed62@gmail.com 9192980140 سید محسن تولیت 

 Kazem.manzoor@gmail.com 9126065803 سید محمد کاظم منظور االجداد

  9365081918 سعید عباس نژاد

   9125334686 شمسی پور

 saber.monadi@gmail.com 9352157261 صابر منادی

   9125091983 صادق شهبازی

 sadeghmofrad@gmail.com 9122598799 صادق میرزاده مفرد

   9354655605 عباسی خانم

   9123958577 عبدالملکی

 Daraei.ab@gmail.com 9126869202 عبداهلل دارایی

 abbas.aghaie@gmail.com 9125105878 عباس آقایی

  9155137481 عباس حجازیان

  9127982501 علی باقری

   9198092475 علی حسن زاده

 Alisharifzadeh_j@yahoo.com 9124151665 علی شریف زاده جعفری

 irandoost1363@yahoo.com 9124533527 راندوستیا رضایعل

  9111363988 عمران علیزاده

  9132869758 علی کریمی

  9156546576 علی اکبر شاد

mailto:Kazem.manzoor@gmail.com
mailto:saber.monadi@gmail.com
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  9131658017 عظیم هاشم زاده

 Mfazelt@gmail.com 9121850426 فاضل تقی زاده

  9151737551 قارزی

   9124263788 خطیب خانم

 zahraazimi_1990@yahoo.com 9127958654 خانم عظیمی

 F.takneh@gmail.com  9191361250 فرامرز تکنه

 faribakarimy@gmail.com  9127477407 محمدکریمی خانم

  9112304068 کیوان میرزایی

  9111340262 کامیار مهدی پور

   9126995487 کارخانه

 rahatom@hotmail.com 9124924418 یلحسنامطهر ابو

   9101264095 مجتبی باستان

 mojtaba.torabzadeh@gmail.com 9127272864 مجتبی تراب زاده

   9171010791 مجید طیبی

   9127261511 محسن مقصودی

 mohsen.noori2010@gmail.com 9128409665 محسن نوری

  9125112613 محسن رفیعیان

  9113379227 محسن نیازمند

 mozafari_42@yahoo.com 9121106641 مظفری

  9155195579 معماریانی

  9391365132 محمد جالیی

 eghbalimo@yahoo.com 9126758604 محمد اقبالی

  9155611609 محمد زهرایی

 shokraei@yahoo.com 9126705753 محمد شکرائی

 Hossein.barkook@gmail.com 9124033807 محمد حسین برکوک رزم

 mohammadsadegh.shahbazi@gmail.com 9125091983 محمد صادق شهبازی

   9122543215 محمد فدایی

mailto:mohammadsadegh.shahbazi@gmail.com
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   9127240775 محمد فیاضی

 M.yavari90.Yahoo.com 9157015007 محمد مهدی یاوری

 mohamadreza.k.11@gmail.com 9352129929 محمدرضا کریمی

  09133062454 محمد رضایی

 m.keshavarzian1364@gmail.com 9209201039 کشاورزیان مهدی محمد

 M.a.samimi313@gmail.com 9125703349 محمدعلی صمیمی

 siso86@gmail.com 9124386620 محمدیاسر ترابی

  09159142770 محمود الفی

 m.rahimi0111@yahoo.com 9116627602  محمود رحیمی

   9127965439 آبادیمرتضی فیروز 

 m.ganji110@gmail.com 9127844566 مرتضی گنجی

  9336072620 مرتضی عابدپور

  9118337014 مرتضی نورسته

 m.afzali@yahoo.com 9127969447 افضلی خانم

   9128067847 مروتی

   9109265835 مسعود براتی

   9127326424 صباغیمسعود 

 mkhalilzade@yahoo.com 9122489184 مصطفی خلیل زاده

 mosimah@gmail.com 9122786751 مصطفی فروتن

 Mostafa.yakhchali@gmail.com 9127613699 یخچالی مصطفی

   9124711613 مقداد همتی

   9368336606 مهدی ازرقی

 mmahdi5741@gmail.com 9176225741 مهدی مثنوی

  9154909081 مهدی زارع

   9126803425 مهدی مسکنی

 Yassefid1342@gmail.com 9155040900 مهدی محمدی

  9191265456 مهدی بهرامی

mailto:m.ganji110@gmail.com
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 mellatebrahim@gmail.com 9127593123 میثم صفری

  Nasser313313@hotmail.com 9128687991 ناصر ترابی

 Hadi.1404@yahoo.com 9193256989 هادی فالحی

  9151579028 هادی با ادب

   9125365669 هادی قاسمی

 vahidjalalpoor@gmail.com 9368856155 وحید جالل پور

 Vahid.azizi8847@gmail.com 9102085704 وحید عزیزی

 vahidgharibi@gmail.com 9127388145 وحید غریبی

 v.sibestan@gmail.com 9126629109 وحید کمرروستا

 ykhani211@gmail.com 9124878130 یاسر خانی

 y.hoseinbeik@gmail.com 9126791759 یاسر حسین بیک

 
 




