








گرامیمادر 
سرکارخانم نرگس بخت



معرفی مادر

نابینا خود دختر معلول و و مراقبت از دو در تربیت تالش 
فراوان توسط آن هاموفقیت های به تنهایی و کسب 

خانواده بازنشسته شرکت باغداران هستند و در حال پدر 
از کار افتاده می باشندحاضر 



موفقیت های فرزندان

بازنشسته اداره برق-عباس زینلیآقای .1
در زمینه بافندگی مهارت –بسیج عضو –روشندل -زینلیخانم طاهره . 2
–حافظ نه جزء قرآن–عضو بسیج -روشندل-زینلیخانم فاطمه . 3

شرکت در کالس های بیت االحزان و مسابقات 
کشاورز-عباسی آقای علی . 4
خانم حوا زینلی. 5
خانم زینب زینلی. 6
خانم شمسی زینلی. 7



گرامیمادر 

سرکارخانم فاطمه رستمی



خودفلج کامالً سه فرزند مراقبت از 

لول خود معکمر وسائیدگی شدید زانوها به دلیل مراقبت از فرزندان دیسک 

فتاده اندایشان نیز کشاورز بوده اند و به دلیل کهولت سن از کار اهمسر 

معرفی مادر



موفقیت های فرزندان

نمدیر آموزش و پرورش قیر و کارزی-اسماعیل قائدیآقای -1
تجربیدبیر علوم -محمود قائدیآقای -2
معلول-قائدیخانم مرضیه -3
معلول-قائدیخانم معصومه -4
معلول-قائدیآقای جالل -5
قائدیآقای حسین -6
قائدی ابوالقاسم آقای -7
جاللپرستار -رضا قائدیآقای -8
صفیه قائدیخانم -9

خانم راضیه قائدی-10



مادر گرامی

سروناز رضائیسرکار خانم 



12

معرفی مادر

شهیددو مادر 

سال بر اثر سکته  20قریب به  راکه پرستاری همسر خود 

یستندنبستر بیماری هستند  و قادر به حرکت در مغزی 



موفقیت های فرزندان

عبداله رضائی شهید .1
محمد رضائی شهید. 2
گران معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثار–رضائی آقای جواد . 3

کارزینقیر و شهرستان فیروز آباد و رئیس سابق بنیاد شهید شهرستان
صادراتکارمند بازنشسته بانک –رضائی آقای اکبر . 4
یهعسلومعاون تربیت بدنی شرکت گاز -رضائیآقای حسن . 5
ادفیروزآبکارمند بانک انصار شهرستان –باقر رضائی آقای .6
کشاورز-آقای حسین رضائی. 7
خانم فاطمه رضائی. 8



گرامیمادر 

یریقرقیه سرخله خانم سرکار 



معرفی مادر

ر تالس برای معیشت و رفاه خانواده بعد از فوت همس

فراوانتربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده با وجود فقر

ندحال حاضر با یک وانت بار در سطح شهر کار می کدر 



موفقیت های فرزندان

متخصص بیهوشی–رضا فرجی آقای امید .1

پرستار–فرجی آقای اسماعیل .2

خیاط-فرجیآقای ابراهیم .3



گرامیمادر 

رقیه شاهدیخانم سرکار 



معرفی مادر

کارآفرین

منزلبه کار خیاطی در اشتغال 

نیازمندپرستاری از بیماران 

جوانانتالش برای ازدواج 

آمدکم دردر امور خیریه مثل تهیه جهیزیه برای افراد مشارکت 



موفقیت های فرزندان

معلم-؛ فوق لیسانسصالحی خانم زهرا .1

ل و فوق لیسانس روابط بین المل؛  حسین صالحی آقای محمد . 2
رزینکابنیاد شهید قیر و کارمند -شناسیفوق لیسانس جامعه 

ایرعشکارمند اداره امور -لیسانس حقوق؛  صالحی آقای ابوذر . 3

کارآفرین و-کارشناس حسابداریهاشمی؛  امین آقای محمد . 4
سیمرغمدیر عامل تولیدی پوشاک 

قضاییخانم صدیقه هاشمی؛  لیسانس علوم . 5
خانم طاهره هاشمی؛  کاردانی مدیریت بازرگانی. 6



گرامیمادر 

وماهتاب عزیزی موصلسرکار خانم 



معرفی مادر

باال با تالش و رساندن فرزندان خود به مدارج علمی 

ن بودن وجود سواد کم و پاییبا همسرشپشتکارفراوان دوشادوش 

اقتصادیسطح خانواده از لحاظ 



موفقیت های فرزندان

دندانپزشکعلمداری ؛آقای دکترعماد .1

(پرتوشناسی)؛رادیولوژیآقای بهنام علمداری . 2

شگاهدانلیسانس علوم اقتصادی و استاد ؛ فوق علمداری خانم ندا . 3

علمداری؛لیسانس هنرآقای علیرضا . 4

برقمهندسی ؛لیسانس آقای محمد رضا علمداری . 5

دوختطراحی خانم الهام علمداری؛ دیپلم . 6

دبیرستانچهارم -؛ محصل علمداری خانم هدی . 7



گرامیمادر 
یسرکار خانم فاطمه فاطمی قیر



معرفی مادر

وکالتمشغول کار در دفتر 

شوهرش که دارای بیماری اعتیاد بوده فرزند 4با وجود داشتن 

فراوان توانست عنایت خداوند و با تالش و لی با . کرداو را رها 

آوردوجود را به و فرزندانش برای خود را امکان موفقیت 



موفقیت های فرزندان

پزشکیرشته ؛ دانشجوی باقری خانم زهرا .1

برقکاردیپلم و باقری؛ رضا آقای حمید .2

کنکوریدیپلم و خانم رویا باقری؛ .3

؛محصلامین باقری آقای محمد .4



مادر گرامی

یزیور قهرمانسرکار خانم 



معرفی مادر

سال زندگی مشترک با 22از دست دادن همسر خود بعد از 

وجود داشتن  فرزند خردسال

اده  بافی برای کمک به امرار معاش خانوبافی و قالی گلیم 

و رساندن فرزندان خود به مدارج علمی باال



غل شا–پور حمزه؛دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر آقای کاظم .1
افزردر اداره پست و عضو سابق شورای اسالمی شهر 

پور حمزه؛ دارای مدرک کارشناسی الهیات و معارف آقای عبداله .2
شاغل در اداره  مخابرات ومنتخب مردم در دوره پنجم –اسالمی 

شورای اسالمی شهر افزر

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 
ورفریده ملک پخانم سرکار 



معرفی مادر

فیروزآباداز تیره جعفر بیگلو عمله ایل قشقایی 

66اولین کودکستان خصوصی شهرستان قیر و کارزین در سال دایرکردن 

کالسهای هنری قالی و گلیم آموزش 

نفر700فرش و اشتغالزایی برای بیش از تولید 

آپادنای صنایع دستآلمان، تاًسیس غرفه در فرش و برپایی فرش و صادرات تولید 

اث فرهنگی دو نشان ملی یونیسکو و گواهینامه مرغوبیت صنایع دستی از میرکسب 

توسط خود و فرزندانش 

...بسیاری از موفقیت های دیگرو 



موفقیت های فرزندان

پویا نمایندگی-لیسانس روان شناسی؛ فوق ملک پورخانم دنا .1
دستیمربی آموزش فرش و صنایع -فرش

و فرش و مربی چرم و تابل–ملک پور ؛ لیسانس کامپیوتر خانم درنا . 2
دستیانواع صنایع 

مربی معرق و چرم –حسین ملک پور ؛ سوم دبیرستان آقای امیر . 3
دوزی



مادر گرامی

توجیهه نظافسرکار خانم 



معرفی مادر

از در یک فرزند جانبو شهید تقدیم دو فرزند 

وطنراه 



موفقیت های فرزندان

رضاییعبدالرحمن شهید.1

رضاییعلیرضا شهید.2

انقالب اسالمیسپاه پاسداران رضایی؛بازنشسته علی جانباز.3






