








گرامیمادر 

آمنه احمدیسرکارخانم 



شهیددو مادر 

نژاداسماعیلی رمضان جانبازهمسر 

شهادت هفت تن از محارم ایشان در جنگ تحمیلی



غالمرضا اسماعیلی نژادشهید-1

نژادعلی اسماعیلی شهید-2

نظامی-دیپلمفوق :حسین اسماعیلی نژادآقای -3

بانککارمند -دیپلم:محمد اسماعیلی نژادعلی آقای -4

کارمند بانک-دیپلم:قنبرعلی اسماعیلی نژادآقای-5

دیپلمفوق :اسماعیلی نژادجعفرعلی آقای -6

مدیپل:زهرا اسماعیلی نژادخانم -7

نژاداسماعیلی طوبی خانم -8



گرامیمادر 

نبات بیگم اسدیسرکارخانم 



و دامداریکسب درآمد با قالی بافی و کشاورزی

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



شهرسازیوراهادارهمدیر-ارشدکارشناسیاسدی؛سجادآقای-1

گازونفتهایپروژهپاپینگسوپروایزر-تجربیکارشناساسدی؛عباسآقای-2

گازونفتهایپروژهپاپینگسوپروایزر-تجربیکارشناساسدی؛جاسمآقای-3

اترکانجمنملیشبکهبازرس-نهادمردمسازمانهایتسهیلگر-اجتماعیعلومکارشناساسدی؛مینوخانم-4

نویسیپروژهوزندگیمهارتهایآموزشمدرس-88سالدرنخبهجوان-کشور
تربیتیعلومدانشجویومدیر-بازرگانیمدیریتکارشناساسدی؛مهریخانم-5

گازونفتپاالیشگاهمهندساسدی؛یاسرآقای-6

کشاورزیمکانیزاسیون-جوشمهندسی-کارشناساسدی؛رستمآقای-7

قارچپرورشوبافیقالیمشغولاسدی؛صنمخانم-8

اسدیمحبوبهخانم-9



مادر گرامی

کفایت پردلسرکار خانم 



روشندلفرزند 4دارای 

و سیفی کار نمونه باغبان 



دشهرستان شهرکرکارمند بهزیستی-روانشناسیسجاد تاجور؛ لیسانسآقای -1

روانشناسی دانشگاه کرجراضیه تاجور؛ دانشجوی رشتهخانم -2

مجتبی تاجور؛ دیپلم تجربیآقای -3

یابتدایثریا تاجور؛ تحصیالت پنجمخانم -4



مادر گرامی

عطرگل حمزه شلمزاریسرکار خانم 



ربیت فرزندان موفق و ورزشکارت



مدال طالی جهانی دو و میدانی -مدال در مسابقات مختلف50کسب بیش از :عباس صمیمیآقای -1
(پرتاب دیسک )
مدال -کسب چندین مدال در مسابقات ورزشی مختلف از جمله مسابقات جهانی:میالد صمیمیآقای -2

(پرتاب دیسک )طالی جهانی  دو و میدانی 
الی مدال ط-از جمله المپیککسب چندین مدال در مسابقات ورزشی مختلف: محمد صمیمی آقای -3

(پرتاب دیسک )جهانی  دو و میدانی 
مربی والیبال-لیسانس:محبوبه صمیمیخانم -4
میدانیو مربی دو-کارگاه خیاطی-لیسانس:طاهره صمیمیخانم -5
کارمند بانک-دیپلم:داریوش صمیمیآقای -6
کارگاه خیاطیدارای -دیپلم:سکینه صمیمیخانم -7
خیاطیمشغول به کار -دیپلم:طیبه صمیمیخانم -8
مدیپل:اکبر صمیمیآقای -9

دیپلم:اصغر صمیمیآقای -10
ناهید صمیمیخانم -11



مادر گرامی

هاجر حیدریسرکار خانم 



شهیددو مادر 

جانبازمادر

عبدالوهاب و احمد حیدری شهیدخواهردو 

حاج محمد حیدری جانبازخواهر 



جهانبخش بهرامیشهید-1

جمشید بهرامیشهید-2

متوفی محمدعلی بهرامیجانباز-3

لیسانس اقتصاد:نعمت اهلل بهرامیآقای -4

لیسانس روابط عمومی:حسین بهرامیآقای -5
سکینه بهرامیخانم -6

اکرم بهرامی خانم -7

مرضیه بهرامیخانم -8

پروین بهرامیخانم -9



مادر گرامی

حیدریمعصومه سرکار خانم 



فعالیت در زمینه قالی بافی

و

پرورش دام سنگین

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده 



روریدارای دامپ-کارشناسی ارشد بیو تکنولوژی: خانم وجیهه یزدانی-1

جانمدیر مدرسه سود–کارشناسی علوم تجربی : آقای حسین یزدانی-2
رئیس پاسگاه آبادان-حقوقکارشناسی: اصغر یزدانیآقای-3

گاه اصفهانتکنسین برق پاالیش-کارشناسی برق: آقای اسماعیل یزدانی-4

وپخانهکارمند ت-کارشناسی مدیریت دفاعی نظامی: آقای علی یزدانی-5

مربی پیش دبستانی-خانم مرضیه یزدانی-6
دیپلم:خانم راضیه یزدانی-7



مادر گرامی

فاطمه خالدیسرکار خانم 



ه و موفقکردمادر نمونه در تربیت فرزندان تحصیل 



کنکور سراسری دانشجوی رشته پزشکی 503دارای رتبه :زهرا حسین پورخانم -1
دانشگاه شهرکرد

کنکور سراسری دانشجوی رشته پزشکی 130دارای رتبه :زینب حسین پورخانم -2
دانشگاه شهرکرد

کنکور سراسری دانشجوی رشته پزشکی 130دارای رتبه :رقیه حسین پورخانم -3
دانشگاه شهرکرد

دانش آموز برتر دبیرستان :معصومه حسین پورخانم -4
دانش آموز برتر دبیرستان نمونه :منصوره حسین پورخانم -5
دانش آموز برتر مدرسه نمونه راهنمایی :کوثر حسین پورخانم -6
دانش آموز مدرسه نمونه  راهنمایی  :احمد رضا حسین پورآقای-7
دانش آموز ممتاز:نرگس حسین پورخانم -8
دانش آموز ممتاز:علیرضا حسین پورآقای -9



مادر گرامی

زیبا صابریسرکار خانم 



همسرسرپرست خانوار به دلیل فوت

فرزند معلول2دارای 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



استاد دانشگاه–مرتضی طاهری؛دکتری ریاضی آقای-1

شاغل در سازمان هوا و فضا-نوربخش طاهری؛مهندس الکترونیکآقای -2

زارمحمد طاهری؛فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افآقای -3

معلم-مریم طاهری؛ فوق لیسانس دینی و عربیخانم -4

معلول جسمی شدید-مصطفی طاهری؛ لیسانس مدیریتآقای -5

حمیدرضا طاهری؛ معلول و ذهنی نیاز به مراقبتآقای -6

کبری طاهری؛ دیپلمخانم -7



مادر گرامی

یمهرانگیز قاسمسرکار خانم 



سرپرست خانوار 

دبیر 

تحصیلکردهوموفق فرزند4تربیت 



ی در رشتهاستان در مقطع دبیرستان کارشناسآتوسا آذری؛ برگزیده در المپیاد ریاضی منتخبخانم -1

اطالعات از کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری-مهندس مخابرات دانشگاه خواجه نصیر طوسی

شرکت مخابراتمدیر شایسته-دانشگاه شهید بهشتی

کتری درآرش آذری؛ دارای بورس تحصیلی از دانشگاه شفیلد انگلستان جهت گذراندن مقطع دآقای -2

لوندو ستلن بوشا،سئولسابقه کار پژوهشی در دانشگاههای-رشته فیزیک

ولیعصر هیئت علمی دانشگاه-تربیت مدرس تهرانآرمان آذری؛ دانشجو دکتری در دانشگاهآقای -3

رفسنجان

دارای مدرک کارشناسی-پریسا آذری؛ دارای مدرک مهندسی برق دردانشگاه صنعتی اصفهانخانم-4

دکتری دانشجو-زبان آلمانی در دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشد-زبان آلمانی در دانشگاه تهران

زبان آلمانی در دانشگاه تهران



مادر گرامی

لیمعصومه کریمیان کاکسرکار خانم 



عبداالحد کریمیانشهیدهمسر 

شهیدمادر 

لمنفعه کارمند افتخاری بنیاد شهید و مشارکت در کارهای عام ا

و فعال هیئت های مذهبی



کریمیانرضاشهید-1

کارشناس ارشد و سفیر ایران در لبنان:خانم زهرا کریمیان-2

پزشک: عصمت کریمیانخانم-3

لیسانس و کارمند سپاه: آقای محمود کریمیان-4

کارشناس ارشد و دبیر آموزش و پرورش: کریمیانخانم نرگس-5

خانم اقدس کریمیان-6

خانم صغری کریمیان-7



مادر گرامی

تنائیسکینه کریمی دسسرکار خانم 



بسیجعضو فعال 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



تدریسسال سابقه15-شگاه یزدانعلمی دعضو هیئت-شکوفه متقی؛ استادیارخانم -1

سال سابقه کار مشاوره17-در دانشگاههای استان

آتش نشان-صادق متقی؛ لیسانس معماریآقای -2

دانشیار و درجه-دانشگاه خوارزمی دانشگاه تهرانافشین متقی؛عضو هیئت علمیآقای -3

مدیریتی و تدریس در وزارت سال سوابق10-دانشگاه خوارزمی تهرانمدیر کل نیروی انسانی

علوم تحقیقات و فناوری

کشاورز نمونه-کارمند شرکت نفت-پژمان متقی؛فوق لیسانس مهندسی مکانیکآقای -4

-سبزیجات آمادهدارای کارگاه تهیه و بسته بندی-پرستو متقی؛ لیسانس مواد غذاییخانم -5

نفر12اشتغالزایی برای 



مادر گرامی

کبری مالکیسرکار خانم 



شهیدهمسر 

فارسانسپاه و مسئول بسیج جامعه زنان شهر کارمند 

فرزندان موفق و تحصیلکردهتربیت



قاضی دادگستری–دکترای حقوق :ابراهیم مالک آقای -1

پزشک عمومی:مرضیه مالک خان -2

رکردکارمند تامین اجتماعی شه–کارشناس ارشد مدیریت :محمد مالک -3



مادر گرامی

کبری هاشمی بنیسرکار خانم 



حیدریمحمد شهیدهمسر 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



پزشک:ابراهیم حیدریآقای -1

دکترا و کارمند سپاه:محمد حیدریآقای -2

پزشک:عذرا حیدریخانم -3



مادر گرامی

زیبا همت زادهسرکار خانم 



شهریار همت زادهشهیدخواهر 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



انی مهندس ناظر طرح آبرس-کارشناس ارشد زمین شناسی:اسماعیل برادرانآقای -1

گالب
رینی جزء شش زن برتر کارآف-دکترای کارآفرینی فن آورانه:پروین برادرانخانم -2

رتبه اول اختراعات -94منتخب جشنواره شیخ بهایی سال-2012فن آورانه دنیا سال

جزء ده زن برتر کارآفرینی فن آورانه منتخب اسپرینگر-92-91-88سال
مدیر آموزش سازمان تامین-کارشناس ارشد کارآفرینی:نسرین برادرانخانم -3

اجتماعی

فاه مشاور معاون وزیر تعاون کار و ر-دکترای آینده پژوهی:محمدعلی برادرانآقای -4

اجتماعی
هاد کارشناس ن-کارشناس ارشد مدیریت شهری و فرهنگی:سیمین برادرانخانم -5

عضو شورای اسالمی شهر-کتابخانه ها






