








مادر گرامی

سرکار خانم زهرا الحسن



خانوارسرپرست 

فرزنداناشتغالزایی برای و یک واحد کفش سازی تاسیس 

تربیت فرزندان موفق

معرفی مادر



الماستاد دانشگاه ای-دانشجوی دکتری:روتیعآقای عادل -1
فوق لیسانس:روتیعخانم غنیه -2
خانم امیره روتیع-3

کشاورز:روتیعحمید آقای -4
مغازه دار:روتیعخانم عدیله -5
دارمغازه :خانم عیده روتیع-6
دارمغازه :روتیعآقای کریم  -7

مغازه دار:روتیعمجید آقای -8

موفقیت های فرزندان



مادر گرامی

سرکار خانم شمسی بادر



فرزندان شایسته و موفقنمونه در تربیت مادر 

معرفی مادر



ریمکحافظ کل قرآن -کارشناس علوم قرآنی:شفیعیخانم مریم -1

مسابقات قرآندر سوم رتبه 

کارشناس ارشد فلسفه:شفیعیخانم رقیه -2

مهندس ایمنی پتروشیمی:شفیعیآقای رسول -3

انتظامیکارمند نیروی :شفیعیآقای نعیم -4

کارشناس حسابداری:شفیعیخانم ناهید -5

موفقیت های فرزندان



مادر گرامی

ناهده پرهیزسرکار خانم 



12

جانبازهمسر 

تحمیلیجنگ جانبازسه خواهر 

حافظ قرآن

کارآفرینبرگزیده بانوی 

قالیباف نمونه

قالی بافی دایر کردن کارگاه 

قرآنرتبه های استانی در رشته تفسیر  و حفظ دارای 

91نمونه کشوری در سال مادر 

معرفی مادر



دبیر -حافظ کل قرآن و نهج البالغه-شجاعی؛ دکتری الهیاتخانم دکتر سوسن -1
تبه های حائز ر-برگزیده به عنوان بانوی فعال قرآنی جهان اسالم-و دانشگاه مدارس 

متعدددارای تألیفات و مقاالت-برتر کشوری و بین المللی در جشنواره های مختلف
اه عضو هیئت علمی پژوهشگ-شجاعی؛ دکترای مهندسی برقآقای دکتررضا -2

مخترع جوان-نخبه علمی-دارای تالیفات و مقاالت متعدد-خاتم
و مقاالت دارای تالیفات-پرستار-شجاعی؛ دکترای روانشناسیخانم دکتر سمیرا -3

نخبه علمی-متعدد
لیفات دارای تا-اله شجاعی؛ کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیآقای حشمت -4

برگزیده چندین جشنواره-متعدد
نخبه علمی-حافظ قرآن-شجاعی؛ کارشناسی ارشد مدیریتخانم افسانه -5
ورزشیدارای چندین مدال -حافظ قرآن-شجاعی؛ دانشجوی پزشکیخانم زهرا -6

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

ترکیه تمریسرکار خانم 



نژادغالمرضا رضایی جانبازهمسر 

داریوش رضائی نژادشهیدمادر 

معرفی مادر



قاضی-خصوصیرضایی نژاد؛ دکتری حقوق آقای دکترهمایون -1
(رئیس دادگستری)

قاضی-رضایی نژاد؛  دکتری حقوق خصوصیآقای دکتر امیرحسین -2

کارمند اداره مالیات-رضایی نژاد؛ دکتری حسابداریآقای دکترفرشاد -3

ورشپردبیر آموزش و -رضایی نژاد؛ دکتری تربیت بدنیخانم دکتر نجمه -4

و پرورش دبیر آموزش-ماریا رضایی نژاد؛ کارشناسی ارشد زبان انگلیسیخانم -5

کارمند -رضایی نژاد؛ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیخانم فاطمه -6

رضایی نژاد؛ کارشناس کامپیوترخانم معصومه -7

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

هاجر حسن پورسرکار خانم 



سرپرست خانوار 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر



ضو ع-جغرافیافوق دکترای :جمشیدیآقای دکتر علیرضا -1
علمی دانشگاه ارومیههیئت 

جغرافیافوق دکترای :جمشیدیخانم معصومه -2

یکارشناس ارشد توسعه روستای:جمشیدیفاطمه خانم -3

دانشجوی پزشکی:جمشیدیآقای محمدرضا -4

نگیفره-تربیت بدنیکارشناس :آقای سیروس جمشیدی-5

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

والیه خدادادیسرکار خانم 



تحصیلکردهتربیت فرزندان موفق و 

معرفی مادر



رادیولوژی متخصص : تیمورنژادآقای دکتر سیاوش -1

اورولوژیمتخصص : تیمورنژادآقای دکتر عارف -2

عمومیپزشک : تیمورنژادآقای دکتر احمد -3

دکترای جامعه شناسیدانشجوی : تیمورنژادآقای آرش -4

مدیریت صنایعکارشناس : خانم پردیس تیمورنژاد-5

اتاق عملتکنسین : تیمورنژادخانم پروانه -6

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

پری سلیمانخانیسرکار خانم 



طهماسبیصارم شهیدهمسر سردار 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر



ژنتیکطهماسبی؛ دکترای خانم دکتر فاطمه -1

عمومیطهماسبی؛ پزشک خانم دکتر هدی -2

ارجهکارمند وزارت خ-طهماسبی؛کارشناسی ارشد مهندسی برقآقای محسن -3

طهماسبی؛ دانشجوی پزشکیخانم ندا -4

محصلطهماسبی؛ خانم ساناز -5

طهماسبی؛ محصلآقای محمدمهدی -6

موفقیت های فرزندان



مادر گرامی

رنگینه شاکریسرکار خانم 



سرپرست خانوار به دلیل فوت همسر

کشاورزیمعاش از طریق امرار 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده 

معرفی مادر



لوم استادیار دانشگاه ع-شکری؛ متخصص اطفالآقای دکتر مهدی -1
رستان امام شاغل در بیما-عضو هیئت علمی دانشگاه ایالم-پزشکی ایالم

خمینی شهر ایالم

-تهرانشکری؛ دانشجوی فوق تخصص ریه دانشگاهخانم دکتر فریبا -2
سرابلهمتخصص داخلی و شاغل در بیمارستان امام علی 

انشگاه مریم شکری؛ کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دخانم -3
بروجردآزاد 

م و معماری در دانشگاه پیام نور ایالکارشناس شکری؛ آقای هادی -4
استخدام دانشگاه علوم پزشکی-کاردان فوریت های پزشکی

شغل آزاد-شکری؛ دیپلم انسانیآقای صالح -5

موفقیت های فرزندان



مادر گرامی

کوکب عبدالهیسرکار خانم 



شهید3مادر 

کوخاییگرجیه شهیدعروس ایشان 

و

اندفاطمه فرجی نیز به شهادت رسیده شهیدنوه ایشان 

معرفی مادر



مال فرجی شهید-1
رحمت اله فرجی شهید-2
مهدی فرجیشهید-3
کارمند-بدنیکارشناس ارشد تربیت :آقای عبداله فرجی-4
کارمند-فوق دیپلم:فرجیآقای نصراله -5
دیپلم:فرجیخانم فریده -6
سپاهبازنشسته -دیپلم:فرجیخانم وجیهه -7
فرجیخانم فهیمه -8

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

زهرا علی کرمیسرکار خانم 



تحت حمایت بهزیستی

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر



دکتری اقتصاددانشجوی : علی کرمیخانم سمیه -1
دکترای مدیریتدانشجوی : علی کرمیآقای سجاد -2
ارمند ک-کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار:علی کرمیآقای نوراهلل -3
معلم-کارشناس آموزش ابتدایی:اهلل علی کرمیآقای قدرت -4
ودکمربی مهدک-کارشناس آموزش ابتدایی: علی کرمیخانم نازنین -5
کارمند–معماری مهندس :کرمیعلی آقای امیرحسین -6
کارشناس علوم قرآنی:علی کرمیخانم رقیه -7
امورفرهنگیکارشناس :علی کرمیخانم راضیه -8
دانشجوی حسابداری:علی کرمیخانم نوشین -9

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

کبری قیطاسیسرکار خانم 



فرزندان موفق و تحصیلکردهتربیت 

معرفی مادر



دارای-فعال قرآنی-فرهادی؛ پزشک عمومیآقای دکتر علیرضا -1

سطح استانمسابقات قرآنی عنوان نخست در سه 

المایمیترا فرهادی؛ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه خانم -2

ی ایالمپرستاری از دانشگاه علوم پزشککارشناسی فرهادی؛ خانم طاهره -3

ی فرهادی؛ دانشجو رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکخانم فاطمه -4

فعال قرآنی و مقام اول رشته حفظ قرآن-همدان

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

زینب کریمیسرکار خانم 



تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر



دکترای علوم سیاسی : کریمیانآقای دکترعلیرضا -1

ق و عروفوق تخصصی قلب جراحی و دکترای : کریمیانآقای دکتر محمد -2

داروسازی دکترای :کریمیانآقای دکتر رضا -3

پزشک عمومی : کریمیانخانم دکتر مریم -4

کارشناسی ارشد فیزیک :فرزانه کریمیانخانم -5

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی : کریمیانخانم رویا -6

کارشناسی ارشد مدیریت :پروین کریمیانخانم -7

دیپلم : کریمیانخانم فریده -8

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

گلشاد نور علی وندسرکار خانم 



جانبازمادر 

تحصیلکردهموفق و تربیت فرزندان 

معرفی مادر



دکترای داروسازی:نوروزیخانم دکترعصمت -1
-قدرتدکترای مهندسی برق :نوروزیآقای دکتر یونس -2

آلمانمقیم 
انککارمند ب-کارشناس ارشد حسابداری:نوروزیآقای اردشیر -3
گیفرهن-کارشناس ارشد مهندسی عمران:نوروزیآقای منوچهر -4
قاضی-کارشناس ارشد حقوق بین الملل:نوروزیآقای علی -5

دادگستری
فرهنگی-کارشناس ارشد علوم سیاسی:نوروزیخانم عفت -6
فرهنگی-ابتداییکارشناس آموزش :نوروزیخانم شوکت -7
کارآفرین-کارشناس حسابداری:نوروزیخانم نسیبه -8

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

لطیفه نور مرادیسرکار خانم 



تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر



حمیدی؛ دانشجوی رشته دندان پزشکیآقای حسین -1

حمیدی؛ دانشجوی رشته دندان پزشکیخانم مهسا -2

هوشبریحمیدی؛ دانشجوی کارشناسی خانم منا -3

حمیدی؛ محصلآقای محمد -4

موفقیت های فرزندان






