
  
  نورالدینسید  نام پدر :

  31/5/1366تاریخ تولد:

  خرم آبادمحل تولد:

  2937شماره شناسنامه:

  فیزیکرشته تحصیلی:

  5/9/1359تاریخ شهادت:

  لرستان ،درنزدیکی سد دزمحل شهادت:



  
  ماشاءاهللانام پدر :

  6/12/1335تاریخ تولد:

                                           کاشانمحل تولد:

  708شماره شناسنامه:

  ریاضی رشته تحصیلی:

  :24/7/1360 مفقود شدن :تاریخ 

  جبهه شوش محل شهادت:



  
  رضا قلینام پدر :

  1339تاریخ تولد:

  تهرانمحل تولد:

  425شماره شناسنامه:

  ریاضیرشته تحصیلی:

  1361تاریخ شهادت:

  بستانمحل شهادت:



  
  مهدينام پدر :

  1/5/1341تاریخ تولد:

  آباد (کاشان) طاهرمحل تولد:

  16شماره شناسنامه:

  زبان وادبیات فارسیرشته تحصیلی:

  15/6/1367تاریخ شهادت:

  خرداد تهران 15،شهادت در بیمارستان 4مجروح شدن در عملیات کربالي محل شهادت:



   
  سید حسننام پدر :

  6/3/1346تاریخ تولد:

  الیگودرزمحل تولد:

  9317شماره شناسنامه:

  شیمیرشته تحصیلی:

  19/4/1367تاریخ شهادت:

  دشت شیلر،سور کوه بانهمحل شهادت:

  



   
  احمدنام پدر :

  24/11/1332تاریخ تولد:

  دماوندمحل تولد:

  173شماره شناسنامه:

  ریاضیرشته تحصیلی:

  23/5/1360تاریخ شهادت:

  تهرانمحل شهادت:



   
  جوادنام پدر :

  10/8/1337تاریخ تولد:

  کاشانمحل تولد:

  543شماره شناسنامه:

  فیزیکرشته تحصیلی:

  20/2/1360تاریخ شهادت:

  شلمچهمحل شهادت:



   
  آقا ماشاءاهللانام پدر :

  9/7/1345تاریخ تولد:

  کاشانمحل تولد:

  750شماره شناسنامه:

  شیمیرشته تحصیلی:

  4/3/1367تاریخ شهادت:

  شلمچهمحل شهادت:



   
  حسیننام پدر :

  1336تاریخ تولد:

  کاشانمحل تولد:

  38779شماره شناسنامه:

  ریاضیرشته تحصیلی:

  1360//20/1تاریخ شهادت:

  قم - جاده تهران محل شهادت:



   
   اکبرنام پدر :

  17/5/1335تاریخ تولد:

  نوش آبادمحل تولد:

  36شماره شناسنامه:

  فیزیکرشته تحصیلی:

  8/12/1359تاریخ شهادت:

  آبادان محل شهادت:



   
  جهانگیرنام پدر :

  1341تاریخ تولد:

  سبزوارمحل تولد:

  327شماره شناسنامه:

  علوم تربیتیرشته تحصیلی:

  14/8/1374تاریخ شهادت:

  تهرانمحل شهادت:



   
  یحیینام پدر :

  6/3/1335تاریخ تولد:

  ابیانهمحل تولد:

  11شماره شناسنامه:

  ریاضیرشته تحصیلی:

  1361//18/2تاریخ شهادت:

  خرمشهرمحل شهادت:



   
  سید حسیننام پدر :

  1336تاریخ تولد:

  رهق (کاشان)محل تولد:

  21شماره شناسنامه:

  ریاضیرشته تحصیلی:

  20/2/1361تاریخ شهادت:

  خرمشهرمحل شهادت:

  



   
  آقا محمدنام پدر :

  5/2/1338تاریخ تولد:

  کاشانمحل تولد:

  39شماره شناسنامه:

  شیمیرشته تحصیلی:

  24/10/1365تاریخ شهادت:

  شلمچهمحل شهادت:



   
  محمودنام پدر :

  1/10/1341تاریخ تولد:

  آرانمحل تولد:

  242شماره شناسنامه:

  ریاضیرشته تحصیلی:

  24/3/1367تاریخ شهادت:

  شلمچهمحل شهادت:



   
  محمدنام پدر :

  1334تاریخ تولد:

  تهرانمحل تولد:

  1335شماره شناسنامه:

  فیزیکرشته تحصیلی:

  1366تاریخ شهادت:

  مکه معظمهمحل شهادت:



   

  محمدنام پدر :

  1340تاریخ تولد:

  برز (از توابع نطنز)محل تولد:

  1362شماره شناسنامه:

  ریاضی رشته تحصیلی:

  ثیت نشده تاریخ شهادت:

  شلمچهمحل شهادت:



   

  رضانام پدر :

  1337تاریخ تولد:

  آستارامحل تولد:

  323شماره شناسنامه:

  فیزیکرشته تحصیلی:

  1362تاریخ شهادت:

  جزیره مجنونمحل شهادت:



   

  محمد علینام پدر :

  1334تولد: تاریخ

  اراكمحل تولد:

  215شماره شناسنامه:

  فیزیکرشته تحصیلی:

  23/4/1360تاریخ شهادت:

  سردشت کردستانمحل شهادت:



   

  ثبت نشدهنام پدر :

  1338تاریخ تولد:

  تبریزمحل تولد:

  718شماره شناسنامه:

  فیزیکرشته تحصیلی:

  1363اسفند تاریخ شهادت:

  هورمحل شهادت:



   

  محمدنام پدر :

  1333تولد: تاریخ

  کاشانمحل تولد:

  84شماره شناسنامه:

  ریاضیرشته تحصیلی:

  7/5/1361تاریخ شهادت:

  پاسگاه زید عراقمحل شهادت:



   

  سید حسیننام پدر :

  1341تاریخ تولد:

  دیو کال (بابل)محل تولد:

  ثبت نشدهشماره شناسنامه:

  ریاضیرشته تحصیلی:

  10/2/1365تاریخ شهادت:

  هبصر-محور فاومحل شهادت:


