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شماره صفحهراویریز موضوعموضوع اخصموضوع خاصموضوع کلیخالصه روایت

مقدمهعبو راز سیم خاردار نفسروایت والیتعبور از سیم خاردار های نفس

17/131/136مهدی مرادیان؛ هم رزمجذابیتسیره اخالقی.از عراقی و افغانی و روستایی همه را جذب کرده بود

21منصوره الطافی؛ مادر شهیدامام علیشهدا و اهل بیتنذر فرند برای امام علی ع

امام حسینشهدا و اهل بیتاول یخ تانکر نذری بعد بقیه مردم
زهرا پناهی روا؛ همسر شهید 

به نقل از مادر شهید
23

24منصوره الطافی؛ مادر شهیددست به خیریسیره اقتصادیانفاق کفش به پسر سرای دار مدرسه

25حسین بختیاری؛ هم کالسیدفاع از حریم اهل بیتغیرت دینیسیره اخالقیشکستن دماغ کسی که به پیامبر توهین کرده بود

26کریم مطهری؛ هم کالسیتذکر لسانیمراحل امر به معروفامر به معروف و نهی از منکرسیره فرهنگیمعلم بد پوشش باید برود

27علی مساواتی؛ هم مدرسه ایتالش در حفظ بیت المالبیت المالسیره اقتصادیتالش برای حفظ شیشه های مدرسه در تظاهرات

29-28سعید چیت سازیان؛ پسر عموتخریب نمادهای رژیم طاغوتروش های مبارزهمبارزه سیاسیسیره سیاسیتالش برای خراب کردن مجسمه رضا شاه

31-30سعید چیت سازیان؛ پسر عموجبران حق الناس با طلب حاللیتسیره اخالقیفرستادن پسر عمو ا زجبه برای کسب حاللیت

اخالق فرماندهیسیره نظامیآموزش های سخت در پادگان
باال بردن سطح آمادگی 

نیروها

حسین /علی شادمانی؛ هم رزم

همدانی؛ هم رزم
38/41

49/194سعید چیت سازیان؛ پسر عموخدمت به خلق اهللسیره اخالقیسوار کردن مرد کرد و زن و بچه اش در جلوی ماشین
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51مهدی بادامی؛ هم رزمذکرسیره عبادی خشاب اهلل اکبر30یک خشاب تیر و 

/60کریم مطهری؛ هم کالسیضرورت مبارزه با نفسمبارزه با نفسسیره تهذیبیعبور از سیم خاردار های نفس 83/195/مقدمه

61/223شهید حسین همدانی؛ هم رزمامام خمینیمحبت اولیاء اهللسیره اعتقادیحرف رضایی حرف امام است

64شهید علی چیت سازیانآیه و جعلنافضائل آیات و سوره هاقرآنسیره عبادیاثر آیه و جعلنا

65علی رضا بختیاری؛ هم رزمجلوه های جبراناموال حرام و شبههسیره اقتصادیبرگرداندن پول میوه های خورده

66محمود حیدر زاده؛ هم رزمارتباط تنگاتنگ با زیر مجموعهسیره مدیریتیعقد اخوت بعد کار

68اهلل یا رجعفری؛ هم رزمجلوه های پرهیزاموال حرام و شبههسیره اقتصادیشیره را بده به کسی از همه به خدا نزدیک تره

71کریم مطهری؛ هم کالسیخنده و شوخیتفریحات سالمسیره تفریحیکادو کردن بادنجان برای بیمار

74حسین علی مرادی؛ هم رزماسیران کربالامام حسینشهدا و اهل بیتپیاده روی اجباری و یاد اسیران کربال

75حسین الوندی؛ هم رزمحالل مشکالتکارکرد نمازنمازسیره عبادینماز خواندن برای رهایی از کمین دشمن

76سید محمد میرزایی؛ هم رزمحضرت ابوالفضلامام حسینشهدا و اهل بیتنخوردن آب به یاد حضرت عباس

78رضا سلیمانی؛ هم رزمدست به خیریسیره اقتصادیبعد از برگشتن از جبهه به یاد فقرا بود

79محمد طهماسبی زاده؛ هم رزمتکریم نیروهای تحت امرسیره مدیریتیآوردن کپسول در خانه نیروی تحت امر

84/178شهید علی خوش لفظ؛ هم رزماز ابتال به غرورمراقبت از دلمراقبهسیره تهذیبیقضاوت نکردن از روی ظاهر افراد

85محسن ترکاشوند؛ هم رزممبارزه با نفسسیره تهذیبیشهردار شدن فرمانده و پوشیدن پوتین برای هر بار کمبود

86محمد قره باغی؛ هم رزمارتباط تنگاتنگ با زیر مجموعهسیره مدیریتیزدن عطر پشت گوش بچه ها و حرکت با آنها

89/91/92/154/198مهدی روحانی؛ هم رزمبرخورد با اسراسیره نظامیرسیدگی به اسرا

94/108/109شهید علی خوش لفظ؛ هم رزمتکریم خانواده شهدازنده نگه داشتن نام و یاد شهداسیره فرهنگیسرکشی به خانواده شهدا

102/104شهید حسین همدانی؛ هم رزمتالش و شناسایی اطالعاتیبرنامه ریزیسیره مدیریتی دشمن4شناسایی دقیق خط سه و 
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تفریحات سالمسیره تفریحیتفریح بدون غذا و پول
به فعلیت در آوردن 

استعدادها
114-113حبیب جانی پور؛ هم رزم

116علی چاپانی؛ هم رزمهمراهی با نیروهای جزء در کشیدن سختی هاسیره مدیریتینوبتی کردن حمل بی سیم با بی سیم چی

118رمضان دشت آرا؛ هم رزمشهید محمد آلبور حجازیمخاطب شناسیسیره مدیریتیشناخت و اعتماد به مهاجر عراقی ممد عرب

120خلیل افشاری؛ هم رزمامام حسینشهدا و اهل بیتخالی کردن قمقمه ها در روز عاشورا

121کریم مطهری؛ هم رزمامام زمانشهدا و اهل بیتتوسل به امام زمان در تنگناها

125شهید علی خوش لفظ؛ هم رزمتدبیر و خالقیتبرنامه ریزیسیره مدیریتیاز قدمگاه تا سپاه نیشابور پیاده و جدا جدا

135صادق چیت سازیان؛ برادرامام خمینیمحبت اولیاء اهللسیره اعتقادیشالی که به دست امام خورده بود

137رضا سلیمانی؛ هم رزمگمنامی و فرار ا زچهره شدنسیره اخالقیراضی نیستم کارهایی که نکردم را به من نسبت دهید

139مهدی صدیقی؛ هم رزممدیریت بر مدار وحدتسیره مدیریتیتضعیف ارتش حرام است

امور حیوانات و حیات وحشسیره محیط زیستیدلسوزی برای حیوانات
تیمارداری از حیوانات 

نیازمند
140شهید علی خوش لفظ؛ هم رزم

141/173/202کریم مطهری؛ هم رزمحفظ و ارتقای روحیه افرادسیره مدیریتیکار زورخانه ای برای ایجاد روحیه

144محسن جامه بزرگ؛ هم رزمعدم ناراحتینشانه هاتکلیف محوریسیره اخالقیکار برای تکلیف

فراموشی جایگاه هانشانه هاتکلیف محوریسیره اخالقیفرمانده اطالعات بود و آرپی جی می زد
سید محمود طباطبایی؛ هم 

رزم
147

نماز اول وقتنمازسیره عبادینماز اول وقت در خط مقدم
سید محمود طباطبایی؛ هم 

رزم
148/153

150مهدی صمدی؛ هم رزمپرهیز از جنگ ناجوان مردانهسیره نظامیمدارا با اسیر مجروح
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151/179ولی اهلل سیفی؛ هم رزمرعایت معنویاتاخالق فرماندهیسیره نظامیهر کس نمازش قضا نشده بزند

155حسین توکلی؛ هم رزمحضرت علی اکبرامام حسینشهدا و اهل بیتروضه علی اکبر

جهت معنوی برای جنگسیره نظامیجنگ برای آبروی امام زمان
علی رضا رضایی مفرد؛ هم 

رزم
160

165محمد خادم؛ هم رزمتالش و شناسایی اطالعاتیسیره مدیریتیخاک پد غربی را می خواهم

167اکبر امیر پور؛ هم رزمامام حسینشهدا و اهل بیت.امام حسین امکاناتش از ما کمتر بود

100شهید علی خوش لفظ؛ هم رزممعاتبه و معاقبهسیره تهذیبیعتاب و توبیخ خود

180آمریکای مستکبرمصداق دشمنسیره سیاسیسجده بر آمریکا نمی کنیم

182علی رضا رضایی مفرد؛ هم رزمحکومت بر قلب هاسیره مدیریتیاگر با زهم بگویی تا ام الرصاص برو می روم

سیره مدیریتیانتظار نیروها از بدرقه تا برگشت
همراهی با نیروهای جزء در 

کشیدن سختی ها
184/179/244محمد خادم؛ هم رزم

خستگی ناپذیریسیره اخالقییا جبهه یا بیمارستان
زهرا پناهی روا؛ همسر شهید 

به نقل از شهید
190/210-211/

201حسین توکلی؛ هم رزمتفحص شهدازنده نگه داشتن نام و یاد شهداسیره فرهنگیبرگرداندن پیکر شهدا رسم جوانمردی

203سعید بادامی؛ هم رزمهمراهی با نیروهای جزء در کشیدن سختی هاسیره مدیریتیهمراه با راننده بولدوزرها

زنده نگه داشتن نام و یاد شهداسیره فرهنگیاجازه گرفتن از خانواده شهدا برای عقد
رعایت ادب نسبت به نام و 

یاد شهدا
218/265زهرا پناهی روا؛ همسر شهید

219/227زهرا پناهی روا؛ همسر شهیداشتغال به ذکر شهدازنده نگه داشتن نام و یاد شهداسیره فرهنگیذکر و فکرش شده بود شهید مصیب

220رضا علی زاده؛ هم رزمجلوه های ایثارایثار و از خود گذشتگیسیره اخالقیمن متأهلم و او متأهل بچه دار

پدر و مادرسیره خانوادگیافتاد رو یپای پدر و گریه کرد
حسن معاشرت با پدر و 

مادر
221محمد خادم؛ هم رزم
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224زهرا پناهی روا؛ همسر شهیدرفتن به گلزار شهداراه های تقویتایمانسیره اعتقادیبرو گلزار شهدا

همسر داری شهداازدواج و زندگی مشترکسیره خانوادگیپشت در خوابیده بود
پرهیز از زحمت آفرینی 

برای همسر
224زهرا پناهی روا؛ همسر شهید

225مهدی مرادیان؛ هم رزمارتباط کالمی مؤثر و آرام بخشهمسر داری شهداازدواج و زندگی مشترکسیره خانوادگینامه هب همسر در بین کارزار

245محمد طهماسبی زاده؛ هم رزمحفظ حریم قوانینسیره مدیریتیاطاعت از زیر دست در وقت مسولیت او

246محمود نوری؛ هم رزمحضور نامحسوس بین نیروهاسیره مدیریتیخوابده جای گونی زیر پا

247-248مصطفی عبد العلی زاده؛ هم رزمحمایت و تقویت نیروهای تحت امرسیره مدیریتیناراحتی از شهید شدن نیرو هایش

249/253/254/256حسین رفیعی؛ هم رزمراهکار اشکراهکار شهادتروش هاراهکار اشک برای شهادت

257/268اکبر امیر پور؛ هم رزممرگ آگاهیالهامات و عنایاتبعد از چهار روز

259-258علی شمسی پور؛ هم رزمعطر  شهادتالهامات و عنایاتبوی کربال

267زهرا پناهی روا؛ همسر شهیدشرمندگی از بودنراهکار شهادتروش هاشرمنده از خانواده شهدا

اخبار غیبیالهامات و عنایاتدر بهشت منتظرم
شهید علی خوش لفظ؛ هم 

رزم
272/271


