
به نام خدا

به نام مادر



مادر شاهکار خلقت
و

چراغ راه آینده است





"بهشت زیر پای مادران است"

(   ص)پیامبر اکرم





معرفی مادر

روشندلفرزند 3دارای 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده 



موفقیت های فرزندان

-دکترادانشجوی -علی رضا علی وردیلو؛ روشندلآقای -1

کشورکارشناس حقوقی وزارت 

دانشجوی حقوق-امید علی وردیلو؛ روشندلآقای -2

کارمند-دیپلم -آقای جعفر علی وردیلو؛ روشندل-3

مدیریتعلی وردیلو؛ لیسانس خانم رقیه -4





معرفی مادر

محمد علی مالزادهشهیدهمسر 

موفق و تحصیلکردهتربیت فرزندان



موفقیت های فرزندان

قیح مدیر کل اداره تن-دکتری علوم سیاسی-آقای دکتر علی مالزاده؛ دکتری حقوق-1
قوانین مجلس شورای اسالمی

کارمند قوه قضاییه -آقای دکتر محسن مالزاده؛ دکتری حقوق-2

ند بانک کارم-کارشناس ارشد علوم اقتصادی-آقای دکتر رضا مالزاده؛ دکتری مدیریت-3
ملی

شورکارمند وزارت ک-مهندسی کامپیوتر -آقای مهدی مالزاده؛ کارشناسی ارشد حقوق-4

کارمند پزشکی قانونی-خانم معصومه مالزاده؛ کارشناس ارشد مدیریت دولتی-5

کارمند فرمانداری-خانم سمیه مالزاده؛ کارشناس ارشد حقوق-6

خانم فاطمه مالزاده؛ کارشناس ارشد علوم تربیتی-7

دارای کلینیک روانشناسی خصوصی-خانم سارا مالزاده؛ کارشناس روانشناسی-8

خانم زهرا مالزاده؛ فوق دیپلم-9





معرفی مادر

(سلماسبمباران شهدای )ابراهیم ابدالی شهیدهمسر 

واهانه خانجام امورخیر 

تحصیلدر بضاعت از کودکانه کم حمایت 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

زنان و زایمانمتخصص ابدالی؛ خانم دکتر فاطمه -1

داره کارمند ا-ابدالی؛ دانشجوی دکتری مدیریت دولتیخانم مریم -2

مالیاتی

لمانبورسیه کشور آ-پوستتخصص ابدالی؛ دانشجوی خانم سارا -3

کارشناسی ارشد فیزیوتراپیابدالی؛ آقای امین -4





معرفی مادر

پرورشاستخدام آموزش و 

اجتماعی عرصه های حضور فعال در 

اعی اجتمعرصه های بانوان ماکو در فعالیت های گذاران از پایه 

فرزندان موفق و تحصیلکردهتربیت 



موفقیت های فرزندان

پزشک-پاتولوژیقهرمانزاده؛ دکتری تخصصی آقای دکتر علی -1

شکپز-حرفه ای پزشکیآرمان قهرمانزاده؛ دکتری آقای دکتر -2

زشکپ-حرفه ای پزشکیقهرمانزاده؛ دکتری رمین  آآقای دکتر -3

خانم مهسا  قهرمانزاده؛ کارشناسی ارشد عمران سازه-4





معرفی مادر

هتربیت فرزندان موفق و تحصیلکرد

با وجود مشکالت فراوان



موفقیت های فرزندان

ککودنویسنده کتاب -غفاری؛ کارشناس ارشد گرافیکآقای رضا -1

رافیکو کشوری در رشته گکسب جوائز متعدد منطقه ای –جلد کتاب طراح 

گرافیکغفاری؛ لیسانس آقای وحید -2

جشنواره  جایزه برتر کسب -آقای نوید غفاری؛ دیپلم تجربی -3

96پژوهش سرای دانش آموزی امام صادق در سال و جایزه بنیاد البرز





معرفی مادر

شهیدهمسر 

درمانبازنشسته شبکه بهداشت و 

عضو انجمن اسالمی و عضو کانون بانوان فرمانداری

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

-آقای بابک نور بخش؛ دانشجوی دکترای برق قدرت-1

مشغول کار در اداره برق 

خانم شیرین نوربخش؛ دانشجوی نمونه کشوری دانشگاه علم و صنعت-2

مشغول کار در وزارت شهرسازی تهران-تهران

کارآفرین شیرینی پزی-خانم ماریا ابتدا؛ کارشناسی ارشد معماری-3





معرفی مادر

کارشناسی ارشد ادبیات

مدرس مدرسه تیزهوشان

دهتربیت فرزندان موفق و تحصیلکر



موفقیت های فرزندان

کشوری کنکور کارشناسی ارشد1آقای دکتر سعید جهاندیده؛ رتبه -1

بیوتکنولوژی دارویی-متخصص داروسازی-داروسازی

فارغ التحصیل دانشگاه تبریز-خانم دکتر مهسا جهاندیده؛ دندانپزشک-2

خانم افرا جهاندیده؛ محصل-3





معرفی مادر

فعالیت در زمینه کشاورزی

تربیت فرزندانی موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

تریدادگسنظر تجدید قاضی -حقوقنظری؛ دکتری آقای دکتر جمشید -1

وکیل–نظری؛ کارشناس ارشد حقوق آقای نادر -2

ارمند ک-کارشناسی کتابداری-نظری؛ کارشناسی حقوقخانم سکینه -3

دادگستری

عیکارمند منابع طبی-نظری؛ کارشناس مدیریت دولتیخانم زینب -4

شآموزش و پرورکارمند -تربیتینظری؛ کارشناس علوم خانم فائزه -5





معرفی مادر

پرورشبازنشسته آموزش و 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

کودکاناحمدی افشار؛ فوق تخصص آسم و آلرژی خانم دکتر عاکفه -1

دانشگاه زنجاناستاد 

اطفالاحمدی افشار؛ متخصص خانم دکتر عارفه -2

اجتماعیتامین شاغل در -داروسازیافشار؛ احمدی خانم دکتر سحر -3

زنجان

عمرانیانجام پروژه های -عمران مهندس احمدی افشار؛ آقای سامان -4





معرفی مادر

داروییمدیر عامل شرکت تولید کننده نمونه گیاهان 

87و86برتر ملی در رشته کشاورزی گیاهان دارویی کارآفرین 

غربیعضو انجمن گیاهان دارویی استان آذربایجان 

استانعضو انجمن کشاورزان خبره 

ایران انجمن گیاه درمانی عضو 

عامل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی مدیر 

روستاییباشگاه دختران سرپرست 

ایجاد اشتغال برای فرزندان



موفقیت های فرزندان

-داروییگیاهان کارشناسی ارشد معروفی؛ آقای سهراب -1

طب سنتیشرکت 

و زالو درمانیحجامت -معروفی؛ دیپلم خانم منصور -2

طب سنتیدارای شرکت -دیپلممعروفی؛ خانم منیره -3

طب سنتیدارای شرکت -خانم فاطمه معروفی؛ دیپلم-4





معرفی مادر

بهیار 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده 



موفقیت های فرزندان

سوئدساکن -جمشیدی؛ فوق تخصص قلبپیمان آقای دکتر -1

عضو هیئت مدیره-متخصص بیهوشیجمشیدی؛ کامران آقای دکتر-2

بیمارستان بین المللی میالد ارومیه

دیپلمجمشیدی؛ آرمان آقای -3





معرفی مادر

شهید مادر 

سال حضور در پشت جبهه 8سابقه 

در چندین تشکل خیرخواهانهحضور 

ن مذهبی مادرااجتماعی و فعالیت های حسینیه جهت ایجاد 

خودشهدا در منزل مسکونی 

تحصیلکردهموفق و تربیت فرزندان 



موفقیت های فرزندان

فالح ولی شهید -1

کارمند گمرک–آقای علی فالح؛ لیسانس -2

معلم-فالح؛ لیسانسخانم خدیجه -3

پاسدار سپاه-فالح؛ لیسانسخانم رقیه -4

(ده فرمان) بازنشسته ارتشی -فالح؛ دیپلمآقای قاسم -5

کارمند شهرداری-فالح؛ دیپلمخانم قمر -6

خانم اصلی فالح -7

خانم ثمر فالح-8





معرفی مادر

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

تبریزمهندس شرکت نفت-رضاپور؛ کارشناسی ارشد شیمیآقای مهران -1

پرستار -خانم مینا رضاپور؛کارشناس پرستاری-2

مدیر عامل شرکت پل سازی-رضاپور؛ مهندسی عمرانآقای مهدی -3

معاون مدرسه-رضاپور؛ کارشناسی الهیات فرهنگیخانم زیبا -4

معمار و مهندس ناظر-رضاپور؛ مهندسی عمرانآقای مهرداد -5

فیزیکرضاپور؛ مهندسی خانم ژیال -6

محصل-دیپلمرضاپور؛ آقای معراج -7





معرفی مادر

حضور در ستاد های جبهه و پشتیبانی

مساعدت و کمک همه جانبه مالی به مستمندان

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

ازیآقای دکتر حسین افشانی؛ جانباز و دکتری داروس-1

آقای یوسف افشانی؛ جانباز و سرهنگ تمام-2

آقای رضا افشانی؛ روانشناس-3





معرفی مادر

محمدعلی علی زادهشهیدمادر 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

محمدعلی علی زادهشهید-1

خانم امینه علی زاده؛معلم-2

خانم سوره علی زاده؛کارمند-3

خانم معصومه علی زاده؛دبیر-4

خانم خاتون علی زاده؛دبیر-5

خانم خدیجه علی زاده؛دبیر-6

خانم فرشته علی زاده-7





معرفی مادر

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

دکتر هادی اسمعیلی؛ پزشک متخصص کودکانآقای -1

نیروی انتظامیکارمند جالل اسمعیلی؛ آقای -2

تهرانکارمند سپاه -آقای علی اسمعیلی؛ کارشناس ارشد-3

دبیرکمال اسمعیلی؛ آقای -4

لیسانسرقیه اسمعیلی؛ خانم -5

وحید اسمعیلیآقای -6

اسمعیلیحکیمه خانم -7






