
 ( شناسایی شده اند.5/4/0411که تا کنون ) تهران استان اسامی شهدای قرآنی 

و نام خانوادگی  نام ردیف

 شهید

 ردیف
 و نام خانوادگی شهید نام

 ردیف
 و نام خانوادگی شهید نام

 روح اله محمد صالحی 53 حسین رضایی 72 ابراهیم حسن  1

 ریشهری ایرج  55 حسین روح الهی 72 ابراهیم حسین  7

 زکریا زنده دل 55 سمیاریحسین  72 ابراهیم هادی 3

 ابوالفضل راه چمنی 5

 
 زین العابدین توسلی 55 حسین معزغلامی 33

 سعید اسکندری 52 حسینعلی پور ابراهیمی 31 اربابی احمد  5

 سعید شعبانی 52 حمید رضا و مصطفی مشتاقیان 37 اسدالله سلیمانی ماهینی 5

 سلیمانی ابوالقاسم  52 حمیدرضا اسدالهی 33 افراسیابی امیر  2

 سمندر 53 حمیدرضا مهابادی 35 اکبرشهریاری 2

 سیامک ) رضا ( خاکنجاتی 51 حمیدی سید محمدرضا  35 انصاری احمد  2

 سید اسماعیل سیرت نیا 57 حیدر )امیر(صفایی 35 آسایش حسین  13

 سید جعفر بشیری 53 حیدری حسین  32 پرویز سراج 11

 سید جعفر حسینی 55 خسرو آبادی ابراهیم  32 پورزرگری حمید رضا  17

 سید حسن مجیدی درچی 55 خسرو عبدالکریمی 32 پیوندی حمید  13

 سید حسن هاشمی نسب 55 دانش بدی جواد  53 ترکاشوند بهروز  15

 محمودیانسید علی  52 داود عبدالهی 51 تورانی جعفر  15

 سید علیرضا حجتی 52 ذوالعلی امیر حسام  57 چهار دوری حسن  15

 سید کمال الدین کامروا 52 ذولقدر اسد الله  53 چیذری حسن  12

 سید مجتبی میر غفاری 23 رضا  و محمد سخاوتی 55 حاجی ها حمید  12

حجت الاسلام اسدالله  12

 زارعی
55 

 رضا ترابی
21 

 سید محسن دربندی

  سید مهدی طباطبایی مهر 27 رضا خدام حسینی 55 حجت السلام مرتضایی 73

 سیدآقا سیدحسینی  23 رضا شعبانی 52 حجت السلام مهدی تقوی 71

 سیف الله سلمانی ماهینی 25 رضا عباسی 52 حجتی مصطفی  77

 شاکری حسنعلی  25 رضا عزیزی 52 حسن قربانلو 73

 شاهقلی)شاپور(ترکمن 25 رضا فیض آبادی 53 حسین امیدواری 75

 شاهین باقری 22 رضا کارآمد 51 حسین ثامنی 75

75 
 حسین خسرو آبادی

57 
 رضائیان حسین 

22 
 شهباز ملک جانی

 محمد اسدی 132 علی نهری قاضیانی 132 شهید سید حسین حسینی 22



 محمد آقاجانی 132 علیرضا کنی 132 شهید نادر فخیم 23

شهیدان حسین ، ناصر و  21

 منصور اسماعیلی
113 

 غفارزاده جواد 
132 

 محمد باقر اعلمی

شهیدان حسین و مرتضی  27

 آقا خانی
111 

 غلامرضا نظری
153 

 محمد بهروز لایقی

 چیذریمحمد حسین  151 فرید صدیقی 117 شیروانی اصغر  23

 محمد حسین فلاح 157 فریدون بزم 113 صفاری حمید  25

 محمد رسولی 153 فلاح حسین  115 صفدر سلمانی ماهینی 25

 محمد رضا خانی 155 قاسم اسلامیان امیری 115 طالب طاهری 25

 محمد رضا غلامی مفتاحی  155 قاسمیان تقی  115 طاهر شریفی منش 22

 محمد رضا کشاورزی 155 کاظم ربطی 112 طاهری یکتا حسین  22

 محمد زمانی 152 کربلایی حسین  112 عباس حاجی لو 22

 محمد زینعلی  152 کرم علی  محمد حسینی 112 عباس حصارکی 23

 محمد علی نقاشیان 152 کمال شیر خانی 173 عباس دین محمدی 21

 محمد علی وهب 153 کوهستانی حسن  171 عبدالحمید صابونچی 27

 محمد غلامی چیمه 151 لاجوردی حسن  177 عبدالله مداح 23

 محمد محمدی مقدم)شالچی( 157 لشکری نژاد ابراهیم  173 علی اصغر اصغری ترکانی 25

 محمد هاشم چوبداران 153 مجتبی کاشفی 175 علی اصغر رسولی 25

 امیدوارمحمدرضا  155 مجتبی محدث 175 علی اصغر سلیمانی 25

 محمدرضا قوام 155 مجتبی محمدی دارانی 175 علی اکبر رضائیان 22

 محمدصادق افضلی فرد 155 مجتبی مفتاحی غلامی 172 علی اکبر شاه مرادی 22

 محمدمهدی)فرهاد( مبارکی 152 مجید غلامعلی فلاح 172 علی اکبر قاسمی 22

 محمدی ابوالفضل  152 مجید قاری 172 علی سلطان مرادی 133

 محمدی حسین  152 مجید کشتکار 133 علی سلیمی  131

 محمود ابدی 153 محسن اسدی 131 علی قاسم بلند 137

 محمود باطنی 151 محسن شعبانلو دهنوی 137 علی گرجی 133

 محمود تاج الدین  157 محسن فرامرزی 133 علی محمد محمودی 135

 محمود درهوشت 153 گلستانیمحسن  135 علی مراد خانی 135

 محمود ریاحی 155 محسن ممی ) مهر ( نواز 135 علی مصطفی زاده اصل 135

132 
 علی مفتاحی

135 
 محسن نیک پی

155 
 محمود طالبی پور



155 
 محمود علومی

125 
 ناصرالدین باغانی

 
 

   نوش آبادی حسین  125 محمود غفاری محلاتی 152

   سلیمیهاشم  125 محمود مفید 152

   هاشم لطفی 122 مرتضی شکرانی 152

   همایون شیخ الاسلامی 122 مرتضی فرجی 123

   همتی جواد  122 مرتضی نعمتی جم 121

   هوشیار حسین  733 مزینی حمید رضا  127

   واضحی فرد حمید رضا  731 مساوات بهرام  123

     مسعود خضرایی 125

     مسعودجلیلی 125

     مصطفی اقبالی 125

     مصطفی علی عسگری 122

     مصطفی کاشفی 122

     مصطفی میردامادی 122

     مصطفی نبوی 123

     مصطفی نعمتی جم 121

     معظم سید حمیدرضا 127

     مفید احمد  123

     ملائی احمد  125

     منصور طهماسبی 125

     مهدی اعلمی 125

     صدیقیمهدی  122

122 
 مهدی ضرغامی

   
 

     مهدی عزیزی 122

     مهدی فراهانی نسب 123

     مهدی میر فرشی 121

     میرزا نژاد اسماعیل  127

     ناصر شفیعی 123

 


