








گرامیمادر 
یاسرکارخانم شهناز افتخاری ن



معرفی مادر

مدیر مسئول جمعیت همیاران سالمت اجتماعی
استان کرمان

عضو کمیته اخالق علوم پزشکی

فعالیت در حوزه شورای هماهنگی

عضو کمیته بحران استان کرمان 



موفقیت های فرزندان

آقای مهدی ایرانمنش؛ فوق لیسانس مهندسی مکانیک. 1

خانم مریم ایرانمنش ؛ کارشناس اطالع رسانی. 2



گرامیمادر 

شعله ایرانمنشسرکارخانم 



سرپرست خانوار 

شاغل در آژانس بانوان

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر



موفقیت های فرزندان

خانم الهه اکبری؛ لیسانس معماری.1

اه خانم الهام اکبری؛ دانشجوی رشته حسابداری دانشگ.2
باهنر کرمان



مادر گرامی

اکسکینه امیری پسرکار خانم 



12

معرفی مادر

شهیدمادر 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

شهیدخانم اکرم توحیدی؛ معلم .1
دکتریآقای دکتر مهدی توحیدی؛ .2
کارشناس ارشدعلی توحیدی؛ حاج محمد آقای . 3
توحیدی؛دبیر بازنشستهآقای علی جان .4
فرهنگی-لیسانسآقای محمد توحیدی؛ .5
آقای وحید توحیدی؛ وکیل.6
خانم لیال توحیدی؛ لیسانس.7
خانم مریم توحیدی؛ لیسانس.8
خانم خدیجه توحیدی؛ لیسانس.9

خانم زهرا توحیدی؛ فوق دیپلم.10
آقای حمید توحیدی؛ فوق دیپلم.11
خانم شایسته توحیدی؛ دیپلم.12
خانم فاطمه توحیدی؛ سیکل.13



گرامیمادر 

ادهزالماسی شیرین خانم سرکار 



معرفی مادر

سرپرست خانوار

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

دارای مهارت در آرایشگری



موفقیت های فرزندان

خانم رؤیا پویان فر؛ دانشجوی رشته پزشکی-1
ه در مقطع خانم سحر پویان فر؛لیسانس روانشناسی و پذیرفته شد-2

ارشد روانشناسی بالینی
خانم پریا پویان فر؛ دانش آموز دبیرستان نمونه دولتی در رشته-3

علوم انسانی



گرامیمادر 

مریم آموزگارخانم سرکار 



معرفی مادر

در اداره کل زندان های استان کرمان به 23به مدت 

شغل مدد کاری مشغول می باشند

تاکنون  موفق به دریافت رضایت از اولیای دم                                                                                    

نفر محکوم به اعدام شده است20برای 



موفقیت های فرزندان

فاطمهشاغل در بیمارستان -مدرک کارشناسیجاللی؛دارای خانم ویدا -1
الزهرا کرمان

شاغل در شهرداری کرمان-آقای مهدی جاللی؛ کارشناسی ارشد مدیریت-2
ی زندان هاآقای هادی جاللی؛ کارشناسی ارشد باغبانی؛ شاغل در اداره کل -3

استان کرمان
ت آقای محمد جواد جاللی؛ کارشناسی ارشد حقوق؛ سرپرستی بانک رسال-4

تهران
شاغل در داد گستری کرمان-آقای محمد حسین جاللی؛ کارشناسی حقوق-5



گرامیمادر 

یربابه ارجمند پاریزسرکار خانم 



معرفی مادر

شهیددو مادر 

دکه و فراهم نمودن شرایط تحصیل فرزندان شهینگهداری 

اندهمه به درجات عالی تحصیلی رسیده 



موفقیت های فرزندان

امان اله لری گوئینیشهید.1
احمد لری گوئینیشهید.2
بینیفاطمه لری گوئینی؛ فوق تخصص گوش و حلق وخانم .3
آقای محمد لری گوئینی؛ دندانپزشک. 4
آقای احمد لری گوئینی؛ دندانپزشک. 5
زهرا لری گوئینی؛ دکترای داروسازیخانم .6
آقای علی لری گوئینی؛ کارشناسی مهندسی نفت. 7



گرامیمادر 
سرکار خانم نصرت بیگی



معرفی مادر

سالگی3از دست دادن مادرش در سن 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

رماندکترمعصومه برکم؛ رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کخانم . 1
ولوژی دانشجوی دکتری رادی–خانم دکتر سمیه برکم ؛ دکترای پزشکی . 2

دانشگاه تهران
دی و دکترای تخصصی ارتوپ-آقای دکتر محسن برکم ، پزشک عمومی. 3

دارای برد تخصصی در رشته ارتوپدی
دکتر مصطفی برکم ؛ دکتر دارو سازآقای .4
آقای دکتر مرتضی برکم ؛ دکتر دارو ساز. 5
کاراته ایران و کسب مدال مختلف برای ملی آقای  معین برکم ؛ عصو تیم . 6

دانشجوی رشته دندانپزشکی-کشور



مادر گرامی

عصمت تورانیان خالق آبادسرکار خانم 



معرفی مادر

راه اندازی بازارچه خود اشتغالی در محله ها

تشکیل انجمن زنان  در محله

حمایت از زنان سرپرست خانوار



رمانمدیر عامل شهربازی ک-آقای محسن ملکی؛  دکتری مدیریت -1
قدارای شرکت خصوصی بر-آقای میثم ملکی؛ لیسانس برق-2
لیسانسخانم مهناز ملکی؛ -3
لیسانسخانم مینا ملکی؛ -4
خانم مهدیه ملکی؛دیپلم -5

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 
گیتی سبزی کوشکسرکار خانم 



معرفی مادر

ردهتربیت فرزندان موفق و تحصیلک

کمک به مستمندان و نیازمندان



موفقیت های فرزندان

دکتر سعید آراسته؛فوق تخصص جراحی پیوند کلیهآقای .1
دکتر حمید آراسته؛ متخصص کلیه آقای .2
خون–دکتر مجید آراسته؛ متخصص بیماری های داخلی آقای .3
آقای مهندس وحید آراسته؛ فوق لیسانس معماری و شهرسازی. 4
طاهره آراسته؛ فوق لیسانس مدیریتخانم .5



مادر گرامی
فرشته سالجقهسرکار خانم 



معرفی مادر

کرمانمحقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 

ISIطرح تحقیقات و دارای انواع  مقاله های  علمی و 20دارای

خرمااز شیره اختراع نوشابه 

و مدیر دانشگاه باهنر کرمان، دانشگاه آزاد و دانشگاه علمی کاربردیاستاد 

گروه صنایع غذایی در این مراکز



موفقیت های فرزندان

یکنکور  و دانشجوی رشته پزشک40آقای پویا یزدان پناه؛ کسب رتبه .1
دانشگاه تهران

آقای پیام یزدان پناه؛ دانشجوی پزشکی دانشگاه کرمان. 2



مادر گرامی

ینیناهید صباغ مالحسسرکار خانم 



معرفی مادر

کرمانها و مسئولیتهای مختلفی در فرمانداری و استانداری دارای سمت 

مسئول حوزه استاندار و روابط بین الملل  امور بانوان فرمانداری کارشناس 

سبزرئیس هیئت مدیره شرکت پژوهش رهپویان فردای 

بردسیردر دانشگاه پیام نور کرمان و دانشگاه آزاد تدریس 

و ارائه چندین کار پژوهشی و مقاله انجام 

ی متشکل و سرپرستی شبانه روزی مجموعه ا( س)هیئت مدیره خیریه عاطفه حضرت رقیهرئیس 

سرپرستدختر بی 60از 

دانشجودختر 12دختر  بی سرپرست و 30نمودن زمینه ازدواج برای فراهم 



موفقیت های فرزندان

لیسانس حسابداریآقای مصطفی لشکری؛ -1

در رشته علوم تجربی؛ محصل آقای مجتبی لشکری-2



مادر گرامی

یخاتون محمودی کهنسرکار خانم 



معرفی مادر

شهیدهمسر 

ی فعالدامپروری و قالی بافی بسیجزمینه  های فعالیت در 



موفقیت های فرزندان

دندانپزشکیزکیه مرشد زاده؛ دانشجوی رشته خانم .1

عمومیمقداد مرشد زاده؛ دانشجوی رشته پزشکی آقای .2

سرپرست اداره بنیاد شهید-مهدی مرشد زاده؛ فوق لیسانس روانشناسیآقای .3






