
به نام خدا

به نام مادر







"بهشت زیر پای مادران است"

(   ص)پیامبر اکرم



مادر گرامی

الیاسیرعنا سرکارخانم 



آموزگار دبستان الله شهرستان سرپل ذهاب 

1396آبان ماه 21حادثه زلزله از دست دادن همسر و تنها فرزند خردسالش  در 

(بودسال انتظار صاحب فرزند شده 17بعد از ایشان )

معرفی مادر



مادر گرامی

مرضیه ایده پورسرکارخانم 



که در زلزله منزل مسکونی ذهاب شهروند سرپل -شیمیاییجانبازهمسر 

اندمصددرصد تخریب شد ولی ایشان برای کمک رسانی به همشهری هایش در شهر ایشان 

ردولتی و گروه تسهیل گران و فعاالن غیرسانی، تشکیل با ستاد بحران برای کمک همکاری 

موقت نامگذاری کمپ ها و تشکیل اسکان 

کمپکتابخانه و مهدکودک در فراهم کردن دارو ، تأسیس 

معرفی مادر



موفقیت های فرزندان



مادر گرامی

فریده حمزهسرکار خانم 



ته سبازنشمعلم 

جانبازهمسر 

.بار به عنوان معلم نمونه انتخاب شدندچندین 

معرفی مادر



تخصصیدکترای:کردارخوشحمیدرضادکترآقای-1
دامپزشکیجراحی

دندانپزشکیدکترای:کردارخوشفاطمهدکترخانم-2
قبرمهندسیتخصصیدکترای:کردارخوشاحساندکترآقای-3
آبمهندسیارشدکارشناس:کردارخوشامیرنظامآقای-4

موفقیت های فرزندان



مادر گرامی

بتول زیدیخانم سرکار 



اکبر نظریشهیدمادر 

معرفی مادر



نظریمدافع حرم حاج اکبر شهید-1

دکترای میکروبیولوژی:دختر-2

ساکن تهران:اول بازاری پسر -3

بازنشستهکارمند :پسر-4

دختر متاهل-5

موفقیت های فرزندان



مادر گرامی

اسماء شریفی فرخانم سرکار 



تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر



رزیدنت جراحی مغز و اعصاب:رحمانیرستگار آقای دکتر -1

علوم تجربیدر گروه88نفر اول کنکور سال

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

مهناز فتاحیسرکار خانم 



مجالت را آغاز کرددر نوشتنسالگی دوازده از 

شعرمقام در مسابقات داستان و کسب 

فرانسهدر رشته زبان و ادبیات تحصیالت 

احمرادبی هالل مطبوعات،صداو سیما، انجمن با همکاری 

سپهر، فرنگیسکوچک خرما، قلب کتاب طعم تلخ چاپ 

جوایز متعدد در مسابقات و جشنواره های کشوریکسب 

معرفی مادر



موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

نصرت فرجی خانم سرکار 



معرفی مادر

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



فوق دکترای فیزیک گرایش نانو :فتحعلیانعلی آقای دکتر-1

کانادادانشگاه رازی و دکترای اکتشاف نفت از دانشگاه از 

رهنگیف-دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق:فتحعلیاناردشیر آقای -2

مهندس کشاورزی و دانشجوی حقوق:فتحعلیانزهرا خانم -3

کارشناس علوم اجتماعی:فتحعلیانفاطمه خانم -4

کارشناس ارشد تاریخ:فتحعلیانزینب خانم -5
کارشناس ارشد شیمی فیزیک:فتحعلیانراضیه خانم -6

موفقیت های فرزندان



مادرگرامی

خانم سرکار 
بدری السادات فیض جعفری



معرفی مادر

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



-کشورشیمیدان برجسته :ناهید شاه آبادیدکتر خانم -1
رازیمدیرگروه شیمی دانشگاه -کمیسیون زنان استانداریعضو 

دکترای بهداشت خانواده و :شاه آبادیسارا خانم دکتر-2
بهداشتمرکز مدیر 

بانکرئیس :شاه آبادیکیوان آقای -3

دبیر زیست:شاه آبادینسرین خانم -4

مهندس صنایع غذایی:شاه آبادیویدا خانم -5

فوق دیپلم کامپیوتر:شاه آبادیگیتی خانم -6

شغل آزاد-دیپلم:شاه آبادیمحمدعلی آقای -7

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

کبری کوشکیسرکار خانم 



بازنشستهمعلم 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر



علمیهیئت -جامعهبهداشت دکترای :رجعتیفاطمه خانم دکتر-1

مدیر مرکز توسعه و تحقیقاتو دانشگاه 

فرایند پتروشیمیدکترای :تیعجهاجر رخانم دکتر -2

زایمانمتخصص زنان و پزشک :رجعتیمژگان خانم دکتر-3

دبیر فیزیک-ژئوفیزیکارشد کارشناس :مریم رجعتیخانم -4

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

جر محمودیهاسرکار خانم 



تربیت فرزندان شایسته و موفق

معرفی مادر



داروسازیدکترای:عباسیعرفاندکترآقای-1

-صورتودهانوفکجراحیمتخصص:عباسیهوشیاردکترآقای-2

–ISIمقاله6دارای-کرمانشاهپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتعضوواستاد

کرمانشاهصورتودهانوفکجراحیگروهمدیر

دامپزشکیدکترایدانشجوی:عباسیروژینخانم-3

جهانتاریخارشدکارشناسی:عباسیبرهانآقای-4

بدنیتربیتلیسانس:عباسیبهیهخانم-5

تربیتیعلومکارشناسیدانشجوی:عباسیمصعبآقای-6

عباسیبختیارآقای-7

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

شرف مرادیسرکار خانم 



نفر 4فرزند که 8بزرگ کردن -سرپرست خانواده به دلیل فوت همسر

و کشاورزی و بافت تابلو فرشداری مدااز آنان معلول هستند با 

معرفی مادر



عیسی ذوالفقاریآقای -1

ذوالفقاریرقیهخانم -2

خانم زینب ذوالفقاری-3

آقای اسماعیل ذوالفقاری-4

خانم رضیه ذوالفقاری-5

خانم عایشه ذوالفقاری-6

خانم هاجر ذوالفقاری-7

ذوالفقاریزهراخانم -8

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

فرشته ندافیسرکار خانم 



سرپرست خانواده

زیستاجتماعی محیط فعال 

زدهرسانی به مناطق زلزله کمک وکودکاناز زنان و حمایت 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر



ری و جزء و استاد نمونه دانشگاه مقطع تحصیلی دکتمدیرمالی :پسر-1

حسابداران خبره ایران با بیش از هفت مقام در سراسر کشور

کارشناسی ارشد معماریدانشجوی :دختر-2

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

شهناز نصیریسرکار خانم 



استانداریکارمند 

بودcp))مبتال به فلج مغزیخود کهفرزندتنها مراقبت از سال 17

اعی و داوطلبانه با بسیج در زمینه های فرهنگی و اجتمهمکاری 

نظامیآموزش های 

نمسکو بنیاد خواهران با بنیاد شهید، حوزه علمیه همکاری 

معرفی مادر



موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

مهدخت نظریسرکار خانم 



مدرسه5ساخت در کرمانشاهیخیر 

(چهار مدرسه روستایی و یک شهری)

معرفی مادر



ان دختر با تحصیالت مهندسی عمران و معماری و تدریس زب2
در آموزشگاه

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 

سعادت ویسیسرکار خانم 



ان و مشاور فرماندار ثالث در امور بانو-کاربر کدگذاری بیمه سالمت

100ر شناسایی بالغ ب-کمک به مردم زلزله زده و توزیع دارو-خانواده

یافت نفر از بانوان سرطانی و صعب العالج در سطح شهرستان برای در

معلول قطع نخاع و از کار افتاده برای معرفی به 60شناسایی -دارو

بیمارستانها برای معالجه

معرفی مادر



موفقیت های فرزندان






