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معرفی مادر

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

مدیر پژوهشسرای فارابی-خانم شهال محسنی نژاد؛ دبیر-1

خانم بلور محسنی نژاد؛ دبیر-2

آقای عبدالحسین محسنی نژاد؛ مسئول آموزش و پرورش-3

آقای محسن محسنی نژاد؛ مسئول اداره ورزش و جوانان-4

آقای عبدالحسن محسنی نژاد؛ کارمند-5

آقای حمیدرضا محسنی نژاد-6

آقای مسلم محسنی نژاد-7





معرفی مادر

روشندل

دارنده مدال طال و نقره پارآسیایی



موفقیت های فرزندان

خانم شیدا بغالنی نژاد؛ محصل-1





معرفی مادر

دفاع مقدس سید نصراهلل تقوی فر شهیدهمسر 

دفاع مقدسشهیدمادر 

مدافع حرمشهیدمادر 



موفقیت های فرزندان

فرسید حمید تقوی شهیدسردار -1

سید خسرو تقوی فرشهید-2

فر؛ بازنشسته صنایع فوالدتقوی آقای سید مجید -3

فر؛ بازنشسته صنایع فوالدتقوی آقای سید یوسف -4

فر؛ بازنشسته سپاهتقوی آقای سید عبداالمیر -5

فر؛ کارشناس ارشد فلسفهتقوی خانم خدیجه سادات -6

کارمند شرکت نفت-فر؛ فوق دیپلم ادبیاتتقوی خانم فاطمه سادات -7





معرفی مادر

سرپرست خانواده به دلیل فوت همسر

با وجود مشکالت فراوانتحصیلکردهتربیت فرزندان موفق و 



موفقیت های فرزندان

ه شهید چمران استاد دانشگا-حمید؛ دکتری تخصصی روانشناسی بالینیخانم دکترنجمه -1

مولف چندین -92سالپژوهشگر برتر کشور در -دوره عضو شورای شهر اهوازدو -اهواز

...مقاله و کتاب و بسیاری از موفقیت های دیگر

لثه و اح جر–دندانپزشکی از دانشگاه شهید بهشتی حمید؛ دکتری خانم دکتر سمیره -2

دنداندهان و بیماری های 

تری دانشجوی دک–دانشگاه تهران از حمید؛ کارشناس ارشد حقوق قضایی خانم سَلوه -3

تهراندفتر خدمات قضایی در میدان ونکسرپرست -پایه یک دادگستری وکیل -حقوق

مهندس -نفت از دانشگاه صنعت نفت آبادانبازرسی و ایمنی مهندس حمید؛ خانم فاطمه -4

جنوبعالی رتبه شرکت ملی مناطق نفت خیز 

آقای محمد حسین حمید؛ کارشناس مهندسی نفت-5

فوق دیپلم آمار-اقبال حمید؛ کارشناس عمرانآقای -6





معرفی مادر

پرورشسال سابقه کار در آموزش و 25

تحصیلکردهفرزندان موفق و تربیت 



موفقیت های فرزندان

نعتدکترای مهندسی برق کنترل از دانشگاه علم و صمرادی پری؛ آقای دکترحسین -1

از دانشگاه ویرجینیا  برق دکترایاحسان مرادی پری؛ آقای دکتر -2

دکتری برق مخابرات از دانشگاه سانتاباربارا آمریکااحمدرضا مرادی پری؛ آقای دکتر -3

علوم پزشکی شهید بهشتیاز دانشگاه عمومی پزشک مرادی پری؛ خانم دکتر یاسمن -4





معرفی مادر

شهیدهمسر 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

متخصص  اطفالپزشک آقای دکتر علیرضا محاوری؛ -1

آقای محمدرضا محاوری؛ کارشناس ارشد حسابداری-2

بیمارستانسوپروایزرخانم کبری محاوری؛ -3

دبیرخانم رقیه محاوری؛ -4

دبیرآقای حسین محاوری؛ -5

خانم صغری محاوری؛ دیپلم-6





معرفی مادر

فرزندان موفق و تحصیلکردهتربیت 



موفقیت های فرزندان

دکتری فیزیک آقای دکتر حسن امیر هشچی؛ فوق -1

حقوقآقای دکتر علی امیر هشچی؛ دکتری -2

حقوقآقای خلیل امیر هشچی؛ لیسانس -3

خانم کفایت امیر هشچی؛ پرستار-4





معرفی مادر

به دوش کشیدن بار مسئولیت فرزندانش به تنهایی

یخانواده  از طریق کارهای کشاورزی، دامپروری و قالی بافامرارمعاش 

تحصیلکردهفرزندان موفق و تربیت 



موفقیت های فرزندان

پرورش آموزش و دبیر -فیزیک شیمیدانشجوی دکتری ؛ راسخمهردادآقای -1

انتظامیشاغل نیروی -حقوقدانشجوی دکتری ؛ راسخجهانبخشسرهنگ آقای -2

کارشناس بیمه کشاورزی -؛ فوق لیسانس مهندسی کشاورزیراسختوکلآقای -3

–-لیسانسفوق ؛ راسخجهانگیرآقای -4 HSE در شرکت نصرستانیشاغل

آریاپرستار بیمارستان -لیسانس پرستاری؛ راسخمهدیآقای -5

دادگستریپایه یک وکیل ؛ راسخمهرانآقای -6

؛ لیسانس روانشناسیراسخغزلخانم -7

دیپلم خیاطی؛ راسخکتایونخانم -8

راسخکفایتخانم -9

راسخفرحنازخانم -10

راسخثریاخانم -11

راسخصبرگل خانم –12





معرفی مادر

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

زنانمتخصص خانم دکتر صغری آریا زنگنه؛ -1

اطفالمتخصص خانم دکترکبری آریا زنگنه؛ -2

عمومیپزشک خانم دکتر پگاه آریا زنگنه؛ -3

پزشکیدانشجوی خانم لیدا آریا زنگنه؛ -4

ارشد حقوقکارشناسی آقای شهرام آریا زنگنه؛ -5

ارشد مدیریتکارشناسی خانم لیال آریا زنگنه؛ -6

ارشد شیمیکارشناسی خانم اعظم آریا زنگنه؛ -7

ارشد مکانیککارشناسی آقای مهدی آریا زنگنه؛ -8

ارشد مدیریتکارشناسی خانم ندا آریا زنگنه؛ -9





معرفی مادر

تحصیلکردهفرزندان موفق و تربیت 



موفقیت های فرزندان

بدنیدبیر تربیت -حکیم چلداوی؛ دانشجوی دکتری دارو سازیآقای -1

آموزش و 2معاون ناحیه -چلداوی؛ کارشناس ارشد مدیریت بازرگانیآقای قاسم -2

پرورش اهواز

استاد دانشگاه-چلداوی؛ کارشناس ارشد زمین شناسیآقای امیر -3

چلداوی؛ کارشناس ارشد مشاورهآقای رحیم -4

میشاغل در سپاه پاسداران انقالب اسال-مشاورهکارشناس چلداوی؛ خانم خدیجه -5

دبیر–چلداوی؛ کارشناس مترجمی زبان خارجه خانم صدیقه -6

معاون دبیرستان-چلداوی؛ کارشناس علوم تربیتیخانم نرگس -7





معرفی مادر

فارغ التحصیل رشته های ریاضی و اقتصاد نظری

بازنشسته آموزش و پرورش 

مشاور تحصیلی و خانواده

سرپرست خانوار به دلیل فوت همسر

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

خانم فاطمه سعدونی؛ کارشناس ارشد مهندسی برق الکترونیک از -1

در استاد دانشگاه و مهندس پژوهشگر شرکت فناپ-دانشگاه صنعتی اصفهان

شهرک صنعتی خرمشهر

–آقای علی سعدونی؛ کارشناس ارشد مهندسی ایمنی گاز -2

شاغل در شرکت گاز بندرعباس 





معرفی مادر

فرزندان موفق و تحصیلکردهتربیت 



موفقیت های فرزندان

کشاورزیآقای دکترحاج عباس ساکی حسینی؛ دکتری -1

علوم سیاسیآقای دکتر همایون ساکی حسینی؛ دکتری -2

تربیتیحسینی؛ کارشناس ارشد علوم ساعدیه ساکی خانم -3

معماریحسینی؛ کارشناس ارشد آقای کلی ساکی -4

فلسفهحسینی؛ لیسانس حاج رضا ساکی آقای -5

ادیباتحسینی؛ لیسانس خدیجه ساکی خانم -6

؛ دیپلم آقای عظیم ساکی حسینی -7

حسینی؛ دیپلمساکی آقای فاید -8





معرفی مادر

فرسلطان محمد زندی شهیدهمسر 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

مغز و اعصاب؛ دکترای خانم دکتر سپیده زندی فر-1

خانم دکتر عاطفه زندی فر؛ دکترای روانپزشکی-2

زندی فر؛ دکترای گوش و حلق و بینیدکتر زهره خانم -3

وکیل-خانم سیما زندی فر؛ دانشجوی دکترای حقوق-4

دکترای باغبانی؛ دانشجوی آقای کوروش زندی فر-5





معرفی مادر

پزشکیدانشگاه علوم اعصاب ومغز دانشیار 

وانبخشیتوعضو تحقیقات اسکلتی عضالنی -انجمن ام اس استانرئیس 

97نمونه سال استاد 



موفقیت های فرزندان

دانشگاه تهرانپزشکیسال پنجم رشته دانشجوی آقای علی عجم؛ -1

خانم آیدا عجم؛ محصل-2





معرفی مادر

شهید مادر دو 



موفقیت های فرزندان

حمید مختاربند مدافع حرم شهید-1

محمود مختاربند شهید-2

سال در اسارت به سر  بردند8-آقای محمد علی مختاربند؛ آزاده دفاع مقدس-3

آقای احمد مختاربند؛ بازنشسته سپاه-4

آقای مصطفی مختاربند؛ بازنشسته سپاه-5





معرفی مادر

شهیدهمسر

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



موفقیت های فرزندان

محیط زیست دکترای خانم دکتر سیده معصومه موسوی؛ -1

شناسیدکترای زمین دانشجوی خانم سیده زهرا موسوی؛ -2

-تریدانشجوی دک-آقای سید رضا موسوی؛ کارشناس ارشد علوم سیاسی-3

شاغل در فرمانداری 

کارشناسی ارشد روانشناسیسیده لیال موسوی؛ خانم -4



چشم انداز بنیاد مادر
مادرانی متعالی

خوشبختجهانی 




