








مادر نمونه 
روستای تره دان



فوت همسرسرپرست خانوار به دلیل 

لیمافرزندان موفق و تحصیلکرده با وجود نداشتن تمکن تربیت 

فراوانتحمل سختی ها و مشکالت و 



فتکارمند شرکت ن-دهقانی؛  کارشناس اقتصاد از دانشگاه شیرازآقای دانش -1

بیات ادارشد کارشناس اله دهقانی؛ کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق و آقای روح -2

مدرس دانشگاه-از دانشگاه شهید چمران اهوازعرب 

نفتکارمند شرکت-ارشد مهندسی گاز بوشهرکارشناس اله دهقانی؛ آقای حجت -3

دهقانی؛ کارمند شبکه بهداشت  شهرستان کازرونخانم مهتاب -4

کارمند پارس جنوبی-دهقانی؛ فوق دیپلم پاالیش گازآقای رحیم -5



مادر نمونه 
شهر نودان



خانوارسرپرست 

فرزندان موفقتربیت 



بلژیکآزاده؛ مقیم آقای مسلم -1
نفتشاغل شرکت آزاده؛ آقای عیسی -2
و دبیرآزاده؛ لیسانس آقای مرتضی -3
آقای موسی آزاده؛ طلبه -4
دیپلمستاره آزاده؛ خانم -5
خانم حمیده آزاده؛ معلول ذهنی-6



مادر نمونه 
روستای موردک 



شهیدمادر دو 

شهیدخواهر و

رزمندههمسر 



محمد کاظم توکلیشهید-1
میثم توکلیشهید-2
در سانحه تصادف همراه  -درجه دارمحسن توکلی؛  نظامی مرحوم -3

همسرش از بین رفتند
م برادر هم اس-کاظم توکلی؛  مهندس صنایع شیمیایی بوشهرآقای محمد -4

شهیدش
توکلی؛ کارمند شبکه بهداشت روستای موردکخانم اسماء -5
توکلی؛ فوق دیپلمخانم فاطمه -6
توکلی؛ دیپلم ریاضیخانم زینب -7
خانم فهیمه توکلی-8
خانم سمیه توکلی-9



مادر نمونه 
روستای کالنی 



سرپرست خانوار به دلیل فوت همسر 

الت فراوان فرزندان موفق و تحصیلکرده به تنهایی با وجود مشکتربیت 



کارمند دادگستری شیراز-حقوقلیسانس آقای مجید حبیبی؛ -1

شاغل در شرکت نفت عسلویه-اکبر حبیبی؛ لیسانس ادبیاتآقای علی -2

حبیبی؛ لیسانس معارفخانم پروانه -3

حبیبی؛ لیسانس حقوقخانم مرضیه -4

حبیبی؛ لیسانس ادبیاتخانم معصومه -5

کارگذار مخابرات-حبیبی؛ فوق دیپلمآقای عباس -6



مادر نمونه 
شهر نودان



همسرسرپرست خانوار به دلیل فوت 

فرزندان موفق و تحصیلکردهتربیت 



زمانی؛ پزشک عمومیخانم دکتر فرزانه -1

یهرئیس مخابرات قائم-زمانی؛ لیسانس کامپیوترآقای مهدی -2

لیسانس حسابداریخانم مرضیه زمانی؛ -3

زمانی؛ فوق دیپلم مکانیکآقای حمید -4



مادر نمونه 
روستای دوسیران



امرار معاش خانواده از طریق خیاطی

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



انککارمند ب-آقای اردوان رئیسی؛ کارشناس ارشد اقتصاد-1

فنیس کارشنا-کارشناس ارشد شیمیآقای ارسالن رئیسی؛ -2

خانم پریسا رئیسی؛ دیپلم کامپیوتر-3

خیاط-خانم فاطمه رئیسی؛ دیپلم علوم انسانی-4

خانم طیبه رئیسی-5



مادر نمونه 
روستای دوسیران



موفق و تحصیلکرده تربیت فرزندان 



رئیسی؛ لیسانسآقای سپهدار -1
رئیسی؛ لیسانسآقای وفادار -2
شاغل در شرکت نفت-رئیسی؛ لیسانسآقای ساالر -3
رئیسی؛ فوق دیپلمآقای نگهدار -4
برقاداره شاغل -رئیسی؛ فوق دیپلمآقای سردار -5
رئیسی؛ فوق دیپلمآقای علیرضا -6
بهار رئیسیخانم گل -7
رئیسیخانم گلشن -8
رئیسیخانم روشن -9



مادر نمونه 
روستای علی آباد



فداکارمهربان و مادری 

عمراز یک عشق واقعی نسبت به همسرش در تمام تبلوری 
و  پرستار دلسوز، مونس تنهایی و مرهم درد همسر در دوران بیماریش 

تربیت فرزندان صالح



می شیرازشاغل در پتروشی-اله رمضانی؛ مهندس شیمی پاالیشآقای نعمت -1

ارشد آمار ریاضی از دانشگاه عالمهکارشناس رمضانی؛ خانم راضیه -2

مادرکارمند بنیاد -طباطبایی تهران

قالیبافی خانم مریم رمضانی؛ دارای هنر -3

قالیبافی و خیاطیتهمینه رمضانی؛ دارای هنر خانم -4

آقای حمید رمضانی-5

رمضانیربیع اله آقای -6



مادر نمونه 
شهر نودان



شهیدمادر 

فرزندان موفق و تحصیلکردهتربیت 



کایدیحمید شهید-1
کایدی؛ استاد دانشگاهرقیه -2
و پرورش و مربی قرآن کریمآموزش مرحوم علی کایدی؛ کارمند -3
مهدی کایدی؛ کارمند شرکت گاز-4
حبیب کایدی؛ کارمند شرکت نفت-5
جعفر کایدی؛ دبیر عربی-6
فاطمه کایدی؛ دیپلم-7
آسیه کایدی؛ دیپلم-8



نمونه مادر 
روستای گرگنا 



منزلنگهداری از فرزند معلول خود با مشقت فراوان در 



عباسی؛ معلول صد در صدآقای مجید -1
دیپلمعباسی؛ آقای حسن -2
عباسی؛ دیپلم آقای حمید -3
دیپلمسعید عباسی؛ آقای -4
خانم فاطمه عباسی-5
عباسی خانم آمنه -6



نمونه مادر 
روستای چکک 



موفق و تحصیلکردهفرزندان تربیت 



شاغل در معدن-اهلل عزیزی؛ کارشناس ارشد مهندسی معدنآقای روح -1
فیروزآباد

عسلویه معلم آموزش و پرورش-عزیزی؛ لیسانس علوم تربیتیخانم زینب -2
کارمند درمانگاه نودان-عزیزی؛ فوق دیپلم ماماییخانم فاطمه -3
هشاغل در شرکت عسلوی-عزیزی؛ فوق دیپلم کامپیوترآقای محمد -4
بازنشسته ارتش–عزیزی؛ دیپلم آقای ترجمان -5
عزیزی؛ دیپلمخانم مریم -6
اهلل عزیزی؛ دیپلمآقای ولی -7
عزیزی؛ دیپلمآقای عبداهلل -8



مادر نمونه 
روستای پاپون سفلی



کشاورزیمشغول به کار باغداری و 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



م مسئول خود کفایی کمیته امداد اما-انصاری؛ کارشناس ارشد کشاورزیآقای صمد -1
سعادت شهر( ره)خمینی

ان بوشهربازبینی گمرک استمعاون -انصاری؛ کارشناس ارشد حقوق بین الملل آقای ناظم -2
ه پاپفعال در رشته موسیقی در رشت-انصاری؛ کارگزار گمرکی استان بوشهرآقای آزاد -3
ی ارشد حقوق خصوصی و کیل پایه یک دادگسترکارشناس اهلل انصاری؛ آقای رحمت -4
انصاری؛ لیسانس حقوقخانم شهال -5
انصاری؛ لیسانسخانم سارا -6
انصاری؛ فوق دیپلمخانم مریم -7
انصاری؛ دیپلمخانم رحیمه -8
انصاری؛ دیپلمخانم عفت -9

انصاری؛ دیپلمخانم شهین -10



نمونه مادر 
روستای دشت برم 



دامدار و کشاورز



کالنی؛ دیپلمخانم فرنوش -1

کالنی؛ دیپلمخانم شکیال -2

کالنی؛ دیپلمآقای محمدرضا -3

آقای محمد صادق کالنی-4



مادر نمونه 
روستای ابوالحیات



تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



عاهلل رئیسی؛ شاغل در شرکت سد و عمران وابسته به وزارت دفاآقای آیت -1

ایرانبهمن رئیسی؛ شاغل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمیآقای سرهنگ -2

رئیسی؛ شاغل در شرکت جهاد حفر فارس سپاهآقای اسفندیار -3

رئیسی؛ شاغل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایرانآقای بهرام -4



نمونه مادر 
روستای کالنی 



و صالحموفقفرزندان تربیت 



رضایی؛ کارشناس ارشد عمرانآقای اسماعیل -1

رضایی؛ فوق دیپلم عمرانآقای ابراهیم -2

فاطمه رضایی؛ دیپلم علوم انسانیخانم -3



نمونه مادر 
روستای گاوکشک



تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



پاریسآقای دکتر نوراهلل میرغفاری؛ فارغ التحصیل در دانشگاه -1
در دانشگاه صنعتی اصفهانشاغل -
کرماناه آقای دکتر شکراهلل میرغفاری؛ فارغ التحصیل رشته پزشکی دانشگ-2

عضو هیئت انجمن حجامت ایران و طب سنتی در شیراز-
مدرس زبان-ارشد زبان خارجهکارشناس آقای حسن میرغفاری؛ -3
کالت از آقای ابوذر میرغفاری؛ تحصیل در رشته گیاه شناسی که به دلیل مش-4

ادامه تحصیل انصراف دادند
میرغفاری؛دیپلمخانم فرزانه -5
میر غفاری؛ دیپلمخانم پروانه -6



نمونه مادر 
روستای پرک 



مرادیامراله شهیدخواهر 

و تحمل سختی ها و مصیبت های فراوان همسر خانوار به دلیل فوت سرپرست 



ایمنی پتروشیمیمهندس –؛ لیسانس فیروززادهجواد آقای محمد -1
فیروززاده؛ دانشجوی کارشناسیآقای حامد -2
کارشناسیفیروززاده؛ دانشجوی خانم رضوان -3
فیروززادهمرحوم محمد امین -4
فیروززادهعلی آقای محمد -5
آقای حمید فیروززاده-6
خانم سهیال فیروززاده-7
فیروززادهانگیز خانم روح -8



مادر نمونه 
روستای امامزاده 

پیرابوالحسن 



موفقتربیت فرزندان 

فرزند همسرش مانند یک مادر دلسوز4بزرگ کردن 

نائل آمدنشهادتیکی از فرزندان به درجه 



دندبورمضان مفتح؛ دانشجوی رشته زمین شناسی در شیراز شهید-1
مفتح؛ مهندس شرکت نفتآقای نورعلی -2
شت بهداکارمند مرکز -محیطمفتح؛ لیسانس بهداشت آقای محمد -3
عباس مفتحآقای  -4
مفتحخانم رخشنده -5
مفتحخانم مرضیه -6



نمونه مادر 
روستای عبدویی 



همسرسرپرست خانوار به دلیل نابینا بودن 

فرزندان موفق و تحصیلکرده با گیوه بافی و جمع آوری محصوالت گیاهی و دارویی تربیت 



شغل رادیوگرافیآقای موسی عبدالهی؛ -1
وریهسعبدالهی؛ نیروی فعال بسیجی مدافع حرم در آقای عیسی -2
دقیقعبدالهی؛ برق کار و ابزار آقای یوسف -3
انتظامیآقای مسلم عبدالهی؛ درجه دار نیروی -4
عبدالهی؛ درجه دار نیروی انتظامیآقای عبداهلل -5
عبدالهی؛ درجه دار نیروی انتظامیآقای قاسم -6



مادر نمونه 
روستای کنده ای 



شهیدهمسر 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



پزشک رمضانی؛ آقای دکتر پرویز -1

یزتبراستاد دانشگاه مراغه -صدراله رمضانی؛ دکتری کشاورزیآقای -2

رمضانی؛ کارمند جهاد سازندگی کازرونآقای امین -3

رمضانی؛ مهندس کشاورزیخانم فاطمه -4

آقای شکراله رمضانی-5

آقای مهراب رمضانی-6



مادر نمونه 
اء روستای پاپون علی



تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



تهران ان بانک پارسیدارای مدرک دکتری و مدیر حسابرس انصاری؛ آقای دکتر غالمرضا -1
هندوستانانصاری؛ دکتری مدیریت مالی دانشگاه میسور آقای دکتر مرتضی -2
الرستاندادگستری ریاست انصاری؛ آقای محمدرضا -3
نظارت گمرک بوشهرمسئول انصاری؛ آقای حمید -4
کشورارشد سازمان حسابرسی حسابرس انصاری؛ آقای علیرضا -5
شیرازکارشناس گمرک –ابوالفتح انصاری؛ دارای مدرک کارشناسی آقای -6
انصاری؛ فوق دیپلم علوم قرآنیخانم سارا -7
انصاری؛ دیپلم انسانیخانم آفتاب -8
انصاریخانم آذر -9

انصاریخانم طاهره -10



نمونه مادر 
روستای گرگدان 



تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



دانشگاهاستاد –منصوری؛ دکتری جغرافیای شهری آقای دکترعلی -1

منصوری؛ متخصص ارتوپدیآقای دکتر یاسر -2

مرحوم ضیغام منصوری؛ کارشناس ارشد علوم اجتماعی-3

معلم–منصوری؛ لیسانس ابتدائی خانم سوسن -4

منصوری؛ دیپلمآقای هاشم -5

خانم سهیال منصوری-6

منصوریآقای ضرغام -7



مادر نمونه 
روستای دیکانک



( پسر2دختر و 9)فرزند11مادری که با فداکاری و ایثار مانند یک مادر واقعی و دلسوز برای 
، مادری کرد مادرشان فوت کرده بودکه 

تعدادی از آنها را راهی خانه بخت کردفوت همسر با قالی بافی و بعد از 

و موفق هستند بسیار صالح خودشان نیز دو فرزند پسر دارند که 



ندرعباسمعلم دانشگاه بابناوی؛ دانشجوی رشته تربیت آقای میثم -1

ابناوی؛ محصل در مقطع راهنماییآقای حمید -2



مادر نمونه 
روستای بورنجان



سرپرست خانوار به دلیل فوت همسر



عابدی؛ پیش دانشگاهیخانم فاطمه -1

عابدی؛ محصل در دبیرستانآقای محمد -2

عابدی؛ محصل پایه راهنماییآقای علی -3



نمونه ر ماد
روستای وارک 



موفق و تحصیلکردهتربیت فرزندان 



دانفنی بخشداری و دهیاری نوناظر –هاشمی؛ مهندس عمران آقای حسین -1

هاشمی؛ لیسانس حقوقآقای حسن -2

دهیار روستای وارک-هاشمی؛ فوق دیپلمآقای علی -3

هاشمی؛ فوق دیپلمآقای محمدرضا -4

شهدای عشایر شبانه روزی مدرسه صادق هاشمی؛ محصل آقای محمد -5

کالس دوم دبیرستان-کازرون

هاشمیخانم لیال -6



مادر نمونه 
روستای دردانه 



همسرسرپرست خانوار به دلیل فوت 

تنهایی فرزندان به کردن و بزرگ 

کشاورزی و باغداری و دامپروری شاغل به کار 



موسوی؛ نابینا مادرزادیخانم سیده کبری -1

ور کازرونموسوی؛ دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه پیام نخانم سیده صغری -2

موسوی؛ محصل کالس هفتمخانم سیده فاطمه -3






