






"بهشت زیر پای مادران است"

(   ص)پیامبر اکرم





شهیدمادر سه 

مارد معرفی



صبورپورمحمدعلیرضاشهید-1

صبورپورمحمدیعقوبشهید-2

صبورپورمحمدمحمدرضاشهید-3

تبریزعاشوراسپاهکارمند؛صبورمحمدپوراحمدآقای-4

پرورشومدیرآموزش؛صبورمحمدپورحکیمهخانم-5

صبورمحمدپورمعصومهخانم-6

صبورمحمدپورحاجیهخانم-7

فرزندانموفقیت های 





این 2۰15آوریل در)یونسکوکمک به علوم و فناوری نانو از طرف مدال کسب 

م ایرینا از خانشخصا جایزه را در مقر یونسکو در پاریس همراه با دیپلم افتخار 

(نمودندبوکووا، مدیر کل یونسکو، دریافت 
کمبریجتوسط دانشگاه 2۰۰۸دانشمند نمونه سال 1۰۰به عنوان یکی از انتخاب 

بیوگرافیتوسط مرکز بین المللی 21انتخاب به عنوان افراد باهوش قرن 

در مجالت معتبر بین المللی  ISIمقاله15۰اختراع و ارائه بیش از 15ثبت 

...بسیاری از موفقیت های دیگرو 

مارد معرفی



انترن رشته پزشکی آقای امیراحمد خندقی؛ دانشجوی -1

فرزندانموفقیت های 





دامدارو کشاورز 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده 

مارد معرفی



مدرکدارایومسلحنیروهایدرشاغلودانشگاهاستادفتحی؛رضاآقای-1

.باشدیمتهراناشترمالکصنعتیدانشگاهازهوافضامهندسیدرارشدکارشناسی

رشتهالتحصیلفارغ-کنکوررقمیدورتبهدارای؛فتحیراضیهخانم-2

بریزتدانشگاهازحقوقرشتهوتهرانطباطباییعالمهدانشگاهازسیاسیعلوم

–79سالدرسراسریکنکور1۰۸رتبهکسببهموفقفتحی؛رقیهخانم-3

تهرانطباطباییعالمهدانشگاهالتحصیلفارغ

عمرانمهندسفتحی؛یوسفآقای-4

ازارشدیکارشناسوتبریزدانشگاهازکارشناسیمدرکدارایفتحی؛شهالخانم-5

داروییگیاهانکاشتدرمهارت-بیوتکنولوژیرشتهدرگیالنسراسریدانشگاه

فرزندانموفقیت های 





فرزندان موفق و تحصیلکردهتربیت 

مارد معرفی



۸5سالدرریاضیرشته155رتبهکسبزنوزی؛کمالیبابکآقای-1

کشوریهبورسحاضرحالدر-شریفصنعتیدانشگاهالتحصیلفارغ-

هستنددکتریمقطعدرکانادا

وهگردرکشوریپنجومنطقهدورتبهزنوزی؛کمالیساراخانم-2

تجربیعلوم

فرزندانموفقیت های 





ماما

برای مرکز نگهداریمدیر عامل مجتمع خانه مهر بناب، مکانی 

بنابسال در شهرستان 6دختران بی سرپرست و بد سرپرست  باالی 

نموده است که در این مجتمع نگهداری دختر را 5۰تاکنون وی 

اندکرده از آنها  ازدواج نفر 15

مارد معرفی



دامپزشکیرشتهدانشجویواعظی؛امیررضاآقای-1

تبریزدولتیدانشگاه

مدرسههفتمپایهآموزدانشواعظی؛زهرافاطمهخانم-2

بنابشهرتیزهوشان

فرزندانموفقیت های 





استوی از ناحیه یک دست معلول 
سرپرست خانوار به دلیل فوت همسر

کنندمیبه کار قالیبافی مشغول و امرار معاشن ادهبا وجود معلولیت به وسیله 

مارد معرفی



دیپلم؛ نژادرزاق صمد آقای -1

دیپلم ؛ نژادحمید رزاق آقای-2

خانم سمیه رزاق نژاد-3

فرزندانموفقیت های 





مارد معرفی
شهیدمادر 

تافتند که پس از سالها تحمل رنج جانبازی به دیار حق ششهیدهمسر 

دخترانه میثاقدبیرستان مدیر



اکبریعدالتصادقحرممدافعشهید-1

سپاهآموزشمسئول-لیسانساکبری ؛عدالتصالحآقای-2

فرزندانموفقیت های 





مثالی از یک زن نمونه عشایری 

ر بعالوه همسرشدوشادوش باغداری و فعالیت در کار کشاورزی، دامداری 

-جاجیمداری و بافت گلیم و فرش و خانه انجام فعالیتهای 

مدیوقت جناب آقای مصطفی پورمحاز طرف وزیر کشور دریافت لوح سپاس 

تحصیلکرده با وجود سختی های فراوانتربیت فرزندان موفق و 

مارد معرفی



؛ پزشک آقای دکتر عزت قهرمانی فرد-1
کاروانسال است به عنوان پزشک 1۰حدود -پزشک ؛ آقای دکتر قهرمان قهرمانی فرد-2

کندسازمان حج و اوقاف همکاری می با حج 
د کارمند فرمانداری هوران–قهرمانی فرد؛ دکترای برنامه ریزی شهری دکتر حسین آقای -3
پرورشو معلم و بازرس اداره آموزش–آقای یوسفعلی قهرمانی فرد؛ فوق لیسانس زمین شناسی -4
غداری دارای شغل کشاورزی ،دامداری و با–قهرمانی فرد؛ مشهور به شاعر قربانآقای قربانعلی -5

جلد کتاب شعر ترکی2دارای 
شغل کشاورزی ،دامداری و باغداری دارای -شاعرفرد؛قهرمانی آقای صاحبعلی -6
باغدارآقای محمد قهرمانی فرد ؛ معلم و -7
؛ کشاورز و باغدارقهرمانی فرد آقای قلعلی -۸
خانم مینا قهرمانی فرد؛ لیسانس -9

؛ دامدارخانم خانم ناز قهرمانی فرد-1۰

فرزندانموفقیت های 





اهرعشایر سخت کوش شهرستان از 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

مارد معرفی



تریدادگسوکیلودانشگاهاستاد-حقوقدکتراییاری؛اهللآیتدکترآقای-1
دندانپزشکیاری؛ذاکردکترآقای-2

کلادارهمعاون–اطالعاتفناوریمهندسیلیسانسفوقیاری؛داودآقای-3

استانمدارسنوسازی

منطقه ایآبشرکتهایطرحمدیر–عمرانلیسانسفوقیاری؛رضاآقای-4
شرقیآذربایجان

خصوصیبخشدرشاغل-عمرانلیسانسفوقیاری؛طرالنخانم-5

تبریزشهرداریناظر-عمرانمهندسیاری؛اهللاحدآقای-6

خصوصیبخشدرشاغلیاری؛منصورآقای-7

فرزندانموفقیت های 





دیدحرکتی ش–مراقبت از سه فرزند با معلولیت جسمی 

مارد معرفی



معلول جسمی و حرکتی شدید–دیپلم ؛آقایاریشهنام آقای -1

معلول جسمی و حرکتی شدید-آقایاری؛ محصلآیدین آقای –2

معلول جسمی و حرکتی شدید -آقایاری؛ محصلآرمین آقای -3

فرزندانموفقیت های 





تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده 

مارد معرفی



بازی هاینقرهدارای–بازیشمشیررشتهقهرمانباهر؛فرزادآقای-1

...گردیجهانیهایمدالکسبواینجوانهایبازینقره–جاکارتاآسیایی

حسابداریرشتهدانشجویباهر؛فاطمهخانم-2

محصلباهر؛فرنازخانم-3

فرزندانموفقیت های 





باویلغالمحسین منتظر شهیدهمسر 

فرزند خود را به 5وجود نبود همسر و سختی فراوان با 

.نحو شایسته تربیت نموده است 

مارد معرفی



رئیسوعمومیجراحیمتخصصباویل؛منتظرنادردکترآقای-1
بنابشهرستانبیمارستان

تبریزاورژانسپزشکوعمومیپزشکباویل؛منتظرمحمددکترآقای-2

عمومیپزشک؛باویلمنتظرمهتابدکترخانم-3

–(ینهسقفسه)توراکستخصصفوقباویل؛منتظرمجیددکترآقای-4

تبریزشهر(ع)رضاامامبیمارستاندرشاغل

اورژانسدرشاغلوعمومیپزشکباویل؛منتظرمهریدکترخانم-5
تبریز

فرزندانموفقیت های 





پزشک عمومی

(  ترانمرکز نگهداری بیماران روانی زنان و دخ)مسئول مرکز نیکان 

نفر از زنان و دختران دارای 14۰به عنوان مادر معنوی پذیرای  

استاناختالالت روانی و بی سرپرست از کل 

مارد معرفی





مدیر کارخانه 

تحصیلکردهتربیت فرزندان موفق و 

خود را در کشور تحصیالت ایشان هر سه دختر 

اندآمریکا ادامه داده 

مارد معرفی



عروقوقلبجراحنیکنام؛دکترسانازخانم-1

وقعرویمعموجراحنیکنام؛سولمازدکترخانم-2

دندانپزشکیدانشجوینیکنام؛ساراخانم-3

فرزندانموفقیت های 






