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سومین آئین نکوداشت بنیاد مادر

و

اولین آئین ملی نکوداشت مادران نمونه سراسر کشور

1395/7/8تهران
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استان 
آذربایجان غربی
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خدیجه جوان درزممادر گرامی سرکار خانم 

6



چهار فرزند موفق و دارای تحصیالت عالیتربیت 

به مشکالت بانوان بد سرپرست و بی سرپرسترسیدگی 

مستمندانرسیدگی به خانواده های 

جهیزیههمکاری در تهیه 

(صندوق خرد روستایی) مدیر عامل صندوق تعاونی روستایی
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:موفقیت های  فرزندان

نگ در جبهه در دوران جفعالیت -جناب آقای دکتر محمد صفائی سرنقی؛پزشک عمومی-1

سرنقی؛مهندس عمرانصفائی جناب آقای مهندس مهدی -2

سرنقی؛دبیر و مترجم زبانسرکار خانم مهتاب صفائی -3

مهندس کامپیوتر؛مریم صفائی سرنقیخانم مهندس سر کار -4
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استان اردبیل
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خدیجه نویدمادر گرامی سرکار خانم 
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از عشایر دشت مغان 

دامدار 

فرزند11دارای 

تربیت فرزندان صالح و شایسته
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:موفقیت های  فرزندان

ITجدید؛فوق لیسانسمهندس فیروز آقای -1

و جوان برتر کشور شناخته شده است و یکی از ،محقق جلد کتاب 16شهروز جدید مغانلو ؛فوق لیسانس عمران، نویسنده مرحوم -2
.کتابهای وی به نام دلبافته های عشایر در یونسکو به ثبت رسیده است

آقای علی جدید؛ لیسانس علوم گیاهی-3

ITآقای حسن جدید؛ لیسانس-4

رقیه جدید؛لیسانس حسابداریخانم -5

آقای سولدوز جدید؛تحصیالت ابتدایی-6

آقای عبدو جدید؛تحصیالت ابتدایی-7

ابتداییجدید؛تحصیالت خانم فاطمه -8

خانم هاجر جدید؛تحصیالت ابتدایی-9

خانم نجیبه جدید؛بیسواد-10

ساله4آقای طاها جدید؛-11 12



استان ایالم
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مادر گرامی 
حسن وندسرکار خانم خیری 

14



معلولیت شوهردلیل سرپرست خانوار به 

امرار معاش از طریق کشاورزی

و  مغازه داری

فرزند11دارای 
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:فرزندانموفقیت های  

گاه دانشیار جراحی مغز و اعصاب دانش-اعصابمتخصص جراحی مغز و :آقای دکتر حسن رضا محمدی-1

شهید بهشتی

دندانپزشک-دانشجوی دوره تخصصی دندانپزشکی :آقای دکتر مهرشاد محمدی-2

ارشد مهندس-(تبدیل انرژی)مکانیکدانشجوی مقطع دکترای مهندسی :آقای مهندس محمد محمدی-3

ایالمفرایند گاز در پاالیشگاه گاز 

هکارمند دادگستری و رئیس شورای شهر شهرستان در-کارشناس ارشد حقوق جزا:مهرداد محمدیآقای -4

دبیر-فارسیکارشناس ارشد ادبیات :آسیه محمدیخانم -5

دبیر-عربکارشناس ارشد ادبیات : مریم محمدیخانم -6

دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی:پری چهر محمدیخانم مهندس  -7

دیپلمفوق :علی محمدیآقای -8

فوق دیپلم:خانم پریا محمدی-9

دیپلم:فاطمه محمدیخانم -10

سوم راهنمایی، کارآفرین:فرشاد محمدیآقای -11
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استان بوشهر
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مادر گرامی
جمالی'خانم نضمیسرکار 
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نمونهمادری بسیار پر تالش و فداکار و 

یار دو فرزند فلج خود به سختی ولی با عشق بسنگهداری از 

معلول ان این مادر ایثارگر با همه این سختیها حاضر نیست فرزند

وخود را به بهزیستی بدهد 

:گویدمی 

19



:موفقیت های  فرزندان

حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورموج4آقای محمد غالمی؛دانشجوی ترم-1

فلج مادرزاد–ساله 18آقای امین غالمی؛-2

فلج مادرزاد-ساله15آقای حمیدرضا غالمی؛-3
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تهراناستان 
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مادر گرامی
نژادپروفسور شکوه نوابیخانم سرکار 
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(1381)اسطوره زن پژوهشگر ایران

(1380)نمونه کشور استاد 

پیشکسوتان و بنیانگذاران مشاوره در کشور از 

های کشوربنیانگذاران رشته مشاوره در دانشگاهاز 

سال سابقه تدریس، پژوهش و خدمات  مشاوره46

1387های ماندگار مشاوره ایران در سال هفتمین همایش چهرهبرگزیده 

شناسی و مشاوره کشورقائم مقام سازمان نظام روان

(دوره2)رئیس انجمن مشاوره ایران  

عضو هیأت امنای انجمن اساتید نمونه کشور

نایب رئیس انجمن علمی اولیا و مربیان 
23
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(دوره3)رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان

المللی آموزش اولیا هیأت مدیره  فدراسیون بینعضو 

المللی خانواده درمانیانجمن بینعضو 

یت بدنیالمللی ورزش و تربشناسی ورزش کمیته بینکمیسیون مشاوره و روانرئیس 

شناسی ورزش کمیته ملی المپیکرئیس کمیسیون رواننائب 

اثر برنده جایزه یونسکو در سال جهانی کتاباولین 

مشاوره ازدواج، خانواده درمانی، روانشناسی زن، (: تألیف و ترجمه)اثر 40دارای 

ها در مشاوره المعارف مشاوره و اخالق ارزشدایره 

90پژوهشی،پژوهش در خانواده و تحقیقات زنان تا سال -دو مجله علمیسردبیر 

پژوهشی و مجموعه مقاالت -مقاله علمی چاپ شده در مجالت علمی170دارای 

المللیهای ملی و بینکنفرانس
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طرح پژوهشی در سطح ملی و کشوری10مجری بیش از 

ی از المللها در سطح ملی و بینبالینی با جوانان و خانوادههای مشاوره

تا کنون1347سال 

تاکنون1360های ایران از سال صدا و چهره آشنای همه خانواده

عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی مطالعات خانوده 

عضو الگوی پیشرفت اندیشه های راهبردی اسالمی

ارسیادب فمدیرکارگروه  واژه گزینی مطالعات زنان فرهنگستان زبان و 

گی عضو کمیسیون نظریه پردازی علوم انسانی شورای انقالب فرهن

عضو اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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کمک به آموزش هزاران فرزند و مادر در سطح کشور و

:تربیت دو فرزند صالح و مفید برای جامعه 

ريتمديدکتری دانشجوی رضا احسانی جناب آقای دکتر -1

وتر علی  احسانی کارشناس کامپیجناب آقای مهندس  -2
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استان خراسان جنوبی
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مادر گرامی
بسیونسی طخانم رعنا سرکار 
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مادری زحمتکش از اقشار آسیب پذیر جامعه 

( ره)تحت پوشش اداره کل کمیته امداد امام خمینی

ج دارا بودن سه فرزند و همسر بیمار و از کار افتاده با کشاورزی خربا 

فرزندش             از دوران کودکی ایشان .دارمی باشندزندگی را عهده 

بردوش تمام مراحل درمان و تحصیل دختر نابینایش را به تنهایی(ماه پری)

فرسای مادر،ماه پری توانست حافظ قرآن، طاقت با زحمات .کشدمی 

.نویسنده و فعال اجتماعی گردد
30



م ،حافظ است؛دیپلروشندلکه فرزندان به نام یکی از 

رگان کریم،معاون فرهنگی پایگاه بسیج و عضو مجمع ملی خبدو جزء قرآن 

گی رتبه کشوری و استانی در زمینه نویسند25رمان، حائز 15استان  ، مؤلف 

، هشت سال تحصیلی را به 1395تا خرداد1394از خرداد سال. می باشد

صورت جهشی امتحان داده و موفق به اخذ دیپلم گردیده و برای            

.  آماده می شود1395آزمون کنکور 
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استان خراسان رضوی
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گرامیمادر 
زیکارگر عزیخانم مریم سرکار 
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محمد کارگر عزیزیفرزند 

بزرگوار دفاع مقدس؛خواهردو

حسنعلی کارگر عزیزی

مهدی کارگر عزیزی

علی غفاری دوستمادر 

محمد علی غفاری دوستهمسر 
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استان خراسان شمالی
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گرامیمادر 
خانم زکیه صفدر زادهسرکار 
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فرزند 

کارمند فرمانداری شهرستان شیروان

سالگی بصورت 8با وجود معلولیت حرکتی از درس خواندن بازنایستاد و تا سن 

دراز کشیده درس می خواند و بعد به کمک مادر توانست کم کم راه برود

سرپرست خانوار 

عضو کمیته پیشگیری از بیماری ایدز

عضو کمیته مناسب سازی معابر

94کارمند نمونه سال
37



شهرستاندر سطح 82معلول نمونه سال

عضو هیئت امنای جامعه معلولین(ویژه معلولین)عضو هیئت مدیره شرکت یاوران فجر

شهرستانعضو شورای اجرایی جمعیت هالل احمر 

کاندیدای سومین دوره شورای اسالمی شهر

مدیر اجرایی نشریه نور دانشگاه آزاد اسالمی

بازرس جامعه معلولین

(ویژه معلولین)سردبیر نشریه جهش

مربی ادبی هالل احمر

کسب تقدیرنامه های متعدد

بسیجگروه مقاومت پایگاه فرمانده 
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فرزندشان؛

ییابتدامتین رمضانی؛دانش آموز باهوش و ممتاز کالس دوم آقای 

مهارت بی نظیری در نقاشی و طراحیدارای 
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استان خوزستان
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گرامیمادر 
هخانم مریم نصیری زادسرکار 
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مادر نمونه عشایری 

ادوش شیرزنی که برای امرار معاش و تأمین نیاز فرزندان کوچکش دوش

ند و مردان، هر روز با پتک و دیلم به کوه می رود، سنگ استخراج می ک

.می فروشد تا معاش خود و خانواده اش را تأمین کند

بدلیل ازکارافتادگی و نابینایی همسرسرپرست خانوار

تربیت فرزندان صالح و شایسته 44
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:موفقیت های  فرزندان

شی آقای قاسم رنودی مؤدب؛دانشجوی مقطع کارشناسی رشته تحصیلی علوم پژوه-1

دانشگاه شهید چمران اهواز 

آقای کاظم رنودی مؤدب؛دانشجوی دانشکده افسری امام حسین تهران-2

آقای سلیمان رنودی مؤدب؛ديپلم-3

مؤدب؛ديپلمرنودی آقای رسول -4

مؤدب؛ديپلمرنودی آقای هاشم -5

خانم کلثوم رنودی مؤدب؛ديپلم-6

خانم کوثر رنودی مؤدب؛محصل-7
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استان سمنان
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گرامیمادر 
سرکار خانم مینا رامه

48



رامهمدير عامل تشکل و تعاونی روستايی زنان 

نفری از زنان روستای رامه در زمینه زنبورداری با همکاری دفتر عمران سازمان ملل و50تشکل تشکیل 

کشورآبخیزداری کل 

غال جوانان و ارتباط با دفتر عمران سازمان ملل و آبخیزداری کل کشور در زمینه ايجاد معیشت پايدار و اشت

تخلیه نشدن روستاها

هکتار از اراضی 2300طرح مديريت مرتع و بذر پاشی بذر گیاه باريجه،کپه کاری و قرق بانی در نوشتن 

UNDP,GEF,SGPحريم روستا برای جلوگیری از انقراض اين گیاه با همکاری  

زنانتعاونی روستايی ثبت 

اشتغالزايیکارگاه بسته بندی عسل و ايجاد 

زنبورداریدوره کالس آموزش 12در تدريس 
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ايجاد واحد اعتباری در شهرستان گرمسار

ايجاد مرکز فروش محصوالت تعاونی زنان روستايی

شرکت در نمايشگاههای کشوری برای عرضه عسل

تعاونیهکتار از اراضی ملی منابع طبیعی برای 11اختیار گرفتن در 

از به منظور بهره گیریبرای اولین بار در کشور هکتار 5/4گیاه دارويی لگچی در کاشت 

ريزگردهابرای تثبیت و همچنین به منظور صادرات و دارويی خواص 

شرکت در بازارچه دفتر سازمان ملل

کتابو چندين مقاله ارائه 

نمونهو مدير عامل کارآفرين،تسهیلگر 

آموزشیگواهینامه های متعدد در زمینه های مختلف تولیدی و دارای 

50



:موفقیت های  فرزندان

.ندزنبورداری کمک می کمادر در جسمی که به فرزند پسر معلول ذهنی و -1

پزشکیگیاه -کشاورزیفرزند دختر لیسانس -2
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اناستان سیستان و بلوچست
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گرامیمادر 
خانم کنیزرضا خزاعیسرکار 

53



غالمرضا رخ فروزهمسر 

مادر هفت فرزند موفق و تحصیل کرده
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:موفقیت های  فرزندان

متخصص بیهوشی:دکتر شهرام رخ فروزآقای-1

دندانپزشک:آقای دکتر شاهین رخ فروز-2

مهندس عمران:شاهرخ رخ فروزآقای مهندس -3

فوق لیسانس:رخ فروزخانم آزاده -4

فوق لیسانس: رخ فروزخانم بهاره -5

لیسانس: افسانه رخ فروزخانم -6

لیسانس:رخ فروزآقای رامین -7
55



استان فارس
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مادر گرامی
تانیسرکار خانم مرضیه قدیمی سروس
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ساله و دارای مدرک تحصیلی سیکل 57

فرزند دختر 5دارای 

مادری دلسوز و مهربان که همه وقت و سعی و تالش خود را 

.در راه تربیت فرزندان و خانواده نموده است
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:موفقیت های  فرزندان

الوه مدرک دکترای شیمی است و هم اکنون عخانم دکتر میترا جوانمردی؛ دارای -1

ا بر وظیفه مقدس همسری و مادری ،مدیر یکی از بخش های کارخانه الستیک دن

.باشدمی 

ت و دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس حسابداری اسخانم زهرا جوانمردی؛ نیز -2

(  تشرکت نف)هم اکنون عالوه بر وظایف همسری و مادری، در عرصه اقتصادی نیز 

.مشغول فعالیت می باشد

خانم فاطمه جوانمردی؛ لیسانس حسابداری-3

59



4- ،

:فوق لیسانس حسابداری بوده و در زمینه ورزشی دارای عناوین ذیل می باشددانشجوی 

سال فعالیت در رشته تیراندازی9

سال ملی پوش تیم تیراندازی جوانان و معلولین8

(رکورد دار ایران-پاراالمپیک-جهانی-بین الملل-آسیایی-قهرمانی جهان)مدال برون مرزی 30

استان و کشور(آزاد -لیگ)قهرمان مسابقات

2012لندنمدال برنز پاراالمپیک -ریو2016دو مدال طالی پاراالمپیک :برجسته ترین مدالها تاکنون

اینچئونمدال طالی مسابقات آسیایی کره جنوبی 2-قهرمانی جهان طالی 

سال عضویت در 8در طول مدت ...(کرواسی و -آلمان-استرالیا)مدال طالی جهانی در مسابقات مختلف برون مرزی 12کسب 

متر میکس بین بانوان و آقایان50متر بادی و تپانچه خفیف 10آسیا و جهان در رکوردار -ملی تیم 

متر تپانچه در حال حاضر50متر بادی و 10رکورد دار پاراالمپیک در دو ماده 

.دکترای کامپیوتر می باشدخانم شیما جوانمردی ؛دانشجوی -5 60
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استان قزوین

62



گرامیمادر 
پوران کاظمیسرکار خانم 

63



سرپرست خانوار

معاون مدرسه ابتدایی

باغدار نمونه

کسب رتبه های اول در کارشناسی فرهنگی و هنری

مبلغ و مدرس کالس های اخالقی سپاه

سال داوری مسابقات نهج البالغه18

مدرس حوزه علمیه

کارشناسی اداره قرآن
64



:موفقیت های  فرزندان

تهرانه احمدی؛رتبه دوم دکترای شنوایی سنجی دانشگاخانم  دکترطیبه -1

ع محسن احمدی؛کارشناس ارشد رشته مکاترونیک، مخترآقای مهندس -2

رباتیک هوافضا، رتبه برتر جشنواره خوارزمی

16شریف،رتبه برق دانشگاه 13احمدی؛رتبه آقای  مهندس مهدی -3

MBAکارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف رشته مدیریت

65



کردستاناستان 

66



گرامیمادر 
سرکار خانم ثانیه روخوش

67



همسرفوت بدلیل سرپرست خانواده 

فرزندان تحصیل کرده و صالح و شايسته با وجود فقر مالی با شغل کشاورزیتربیت 

68



:موفقیت های  فرزندان

عمومیشاهد شکری؛پزشک جناب آقای دکتر -1

شکری؛دانشجوی دکترای دامپزشکیدکترآرمان آقای جناب -2

ژيال شکری؛ دانشجوی کارشناسی ارشدعلوم دامیخانم مهندس سرکار -3

جناب آقای کیوان شکری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی-4

ایجناب آقای کاوه شکری؛کارشناس بهداشت حرفه -5

آقای نريمان شکری؛لیسانس تربیت بدنیجناب -6

جناب آقای آرمین شکری؛دانش آموز سال چهارم تجربی دبیرستان نمونه دولتی-7
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استان کرمان

70



گرامیمادر 
فرحبخشسرکار خانم مهناز 

71



دبیر بازنشسته آموزش و پرورش

ارائه خدمات کاهش آسیب به افراد بی خانمان و کارتن خواب بصورت PICراه اندازی مرکز گذری

89رایگان با نظارت و حمایت عالی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 

90تأسیس و راه اندازی باشگاه مثبت به معنی حمایت روانی در آبان ماه 

91تأسیس و راه اندازی کلینیک ویژه زنان خیابانی و در معرض آسیب در مرداد ماه

92زنان آسیب دیده در فروردین ماه(متادون)MMTراه اندازی کمپ مرکز 

راه اندازی کمپ آوای رهایی ویژه زنان وابسته به مواد مخدر

غال زنانراه اندازی کارگاه خیاطی، تولید اسکاچ وسیم ظرفشویی،دوخت پته و قالی بافی جهت اشت

72



:موفقیت های  فرزندان

مدرس دانشگاه آزاد کرمان–خانم دکتر محبوبه روح االمینی؛دکترای رشد شهرسازی -1

خانم دکتر مهنوش روح االمینی؛دانشجوی دکترای کامپیوتر-2

اسی خانم  فاطمه السادات روح االمینی؛دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشن-3

کرمان

آقای سید مسعود روح االمینی؛کارشناس تربیت بدنی-4
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کرمانشاهاستان 
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گرامیمادر 
بنی اردالنیسرکار خانم آذر 

75



همسر 

مربی آموزش فنی و حرفه ای

بازرس آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای

نماینده تربیت مربی بین المللی کرج در استان کرمانشاه

کاربردی فنی و حرفه ای -مدیر آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش علمی

دبیر شورای آموزشی  و دبیر شورای حل اختالف مرکز آموزش علمی

ه ایکاربردی فنی و حرف-عضو کارگروه خودارزیابی و دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی

انتخاب  شدن در سال های مختلف به عنوان مادر،مربی و کارمند نمونه

کاربردی-مدرس کارآفرینی دانشگاه جامع علمی

مدیر گروه رشته دوخت و تکنولوژی لباس

معاون آموزشی فرمانده بسیج کارمندی

مقاله پژوهشی5تألیف 
76
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گلستاناستان 
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گرامیمادر 
لقسرکار خانم نوشین نیک فرمان مط

79



کارمند جهاد کشاورزی

سرپرست خانوار به دلیل فوت همسر

نگهداری از دختر معلول و مادر ناتوان

80



:موفقیت های  فرزندان

آبالتحصیل مهندسیجناب آقای  مهندس رضا کریمی؛ فارغ -1

،ت حرکتیبه نابینایی،مشکالسرکارخانم حانیه کریمی؛ مبتال -2

سیستم ایمنی و بیماری کلیوینقص 
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لرستاناستان 
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گرامیمادر 
سرکار خانم سحر حسن وند
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دامدار

کشاورز

تربیت فرزندان صالح، شايسته و موفق
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:موفقیت های  فرزندان

کاظمی؛دانشجوی دکترای زمین شناسیخانم دکتر زکیه -1

امیر عباس کاظمی؛کارشناس ارشد شیمی، استاد دانشگاهآقای مهندس -2

فرهاد کاظمی؛دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطالعاتآقای مهندس -3

آقای ايرج کاظمی؛فارغ التصیل دانشکده افسری،سرهنگ نیروی انتظامی-4

آقای کورش کاظمی؛لیسانس،سرگرد نیروی انتظامی-5

آقای ابوذر کاظمی؛لیسانس حسابداری، دامدار-6

آقای ابوطالب کاظمی؛کاردانی حسابداری،سرباز-7

کاظمی؛ديپلمخانم بتول -8

کاظمی؛ تحصیالت ابتدايیدلکش خانم -9

، تحصیالت ابتدايی،دامدارعلی کاظمیآقای -10
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مرکزیاستان 
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گرامیمادر 
سرکار خانم پروین جهانبان

87



همسر 

کارمند بازنشسته بهزیستی

نگهداری از مادر ناتوان

وانیمرکز غیر دولتی در خصوص معلولین ذهنی،سالمندان و بیماران ر20تأسیس و راه اندازی 

برگزاری همایش ها و کالسهای آموزشی در بهزیستی و موسسه خیریه

عضو هیئت مدیره شورای بانوان در خانه سازمان های مردم نهاد

عضو کمیته رفاه و تاسیس اجتماعی برنامه ششم توسعه استان

تشکل غیر دولتی7تأسیس و راه اندازی 

عضو فعال شبکه خیرین در استان مرکزی

عضو خانه خیرین استان مرکزی
88



:موفقیت های  فرزندان

اجراییکارشناس ارشد مدیریت ؛ 1361آقای مهندس امیر رستم پور متولد -1

حقوقارشد ؛کارشناس 1367خانم سارا رستم پور متولد -2

رشته ژنتیک؛دانشجوی 1375خانم درسا رستم پور متولد -3
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همداناستان 
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مادر گرامی
سرکار خانم کبری داغ داغ آبادی

91



مربی طراحی دوخت 

یتربیت و رساندن سه فرزند معلول به مدارج عال
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93
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:موفقیت های  فرزندان

-یمحمدرضا جلیلی؛ دارای معلولیت شدید جسمی حرکتآقای مهندس -1

کارشناس ارشد معماری

-حرکتیجلیلی ؛دارای معلولیت شدید جسمی خانم فهیمه -1

کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشدانشجوی 

-حرکتیجلیلی؛ دارای معلولیت شدید جسمی آقای علیرضا -2

قهرمان تیم ملی شنا و تنیس روی میز
95



مادر نمونه

انتخاب بنیاد مادر

96



گرامیمادر 

حاجیه خانم فاطمه سادات میرجهانی محمدآبادی
97



فرزند مرحوم عالمه بزرگوار میرجهانی

"روزگاری که گذشت"نویسنده کتاب

پژوهشگر برتر دارای مقاله برگزیده

برگزارکننده جلسات مذهبی و معرفتی

هنرمند در زمینه صنایع دستی
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ایخانوادهدر1313سالدرآبادیمحمدمیرجهانیساداتفاطمهخانمحاجیه

میرجهانیبزرگوارعالمهمرحومایشانپدر.شدندمتولداصفهاندرروحانی
.استماندهباقییادگاربهایشانازنفیسکتابجلد50بهنزدیککههستند

زندگیحاصلوکردازدواججوانیروحانیباسالگی13سندربزرگواربانویاین
.باشدمیفعالوکرده،تحصیلموفقبسیارفرزند7مشترکشان
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:موفقیت های  فرزندان

نویسنده مشهد، از دانشگاه،دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمیتاریخ و تمدن،استاد سرکار خانم دکترعفت شریعتی کوهبنانی؛دکترای -1

نگیاجتماعی و فرهفعالیت های ارزنده و دارای "باز هم از تو سخن می گویم"دارای دیوان شعر فارسی به نام شاعر و کتاب،جلد چندین 

دانشگاه علم مهندس عبدالرضا شریعتی کوهبنانی ، مهندس عمران از دانشگاه فردوسی و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ازآقای جناب -2

صنعتو 

ی دستی و خانم طاهره شریعتی کوهبنانی ، کارشناس زبان انگلیسی ، فرهنگی ، نقاش توانمند و هنرمند در عرصه های هنر هاسرکار -3

اجتماعیتجسمی و فعال در زمینه های فرهنگی و 

ل ، مبلغ حاج عبدالجواد شریعتی کوهبنانی  روحانی با تحصیالت حوزوی دروس خارج فقه و اصوآقای حجه االسالم و المسلمین جناب -4

جتماعی و و نویسنده ، فعال در عرصه های ا"محور آفرینش "مذهبی توانمند و واعظ و خطیب توانا ، شاعر و دارای دیوان شعر فارسی  به نام 

فرهنگی
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در بهترين کوهبنانی ، دکترای زبان و ادبیات فارسی ، استاد دانشگاه ، فرهنگی ، با مديريت موفقشريعتی خانم دکتر مطهره سرکار -5

مشهد و فعال در و کارشناس مجری صدا و سیمای مرکز"نبض هستی "دبیرستانهای نمونه دولتی مشهد ، شاعر و دارای ديوان شعر فارسی با نام 

زمینه های اجتماعی و فرهنگی

، دارای سوابق ژی ژئومورفولوشريعتی کوهبنانی ، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه ، کارشناس ارشد مهندسی مهندس ملیحه خانم سرکار -6

ای و نقاش ،  و دارمديريتی و معاونت پرديس شهید هاشمی نژاد دانشگاه فرهنگیان مشهد ،  نماينده اساتید و مدير گروه علوم اجتماعی ، هنرمند

فعالیتهای ويژه  اجتماعی و فرهنگی در مشهد 

، مدرس علوم تجويد و خانم منیره شريعتی کوهبنانی ، با تحصیالت دانشگاهی و رتبه اول مسابقات ترتیل و قرائت قران در سطح کشورسرکار -7

قرائت قران کريم و شاغل و نقاش و فعال در عرصه های اجتماعی و فرهنگی 
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دکترای حرفه ای،7نوه و نبیره نیز دارند که 45ایشان 
کارشناس ارشد و مهندسان بسیاری در  رشته های 10

.مختلف را شامل می شود
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مادر نمونه

انتخاب بنیاد مادر
103



گرامیمادر 

سرکار خانم زهرا مصباحی
104



(صادقانهخدمتسال 30)پزشکیبازنشسته علوم 

مهربنیان گذار انجمن خیريه پويندگان 

مهرانجمن خیريه پويندگان مديرههیئت ريیس و 

تربیت فرزندان موفق و شايسته
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:فرزندانموفقیت های  

 ITNمهندس: پزشک در کشور آلمان دارای دوپسر ؛خودکام آزيتا سرکار خانم دکتر -1

و ديگری دانشجوی دندان پزشکی

لدر کشور آلمان دارای دو دختر محصداروساز ؛خودکام ماندانا سرکار خانم  دکتر -2

ر نمونه دبیر شیمی دبیرستان های تهران و دبی؛خودکام آتوسا سرکار خانم  مهندس -3

دارای دو دختر دانشجوی مهندس معمار ی و ديگری محصل1395استان تهران در سال
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