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مادر گرامی 
سرکار خانم فرشته آستانه



پرورشبازنشسته آموزش و 

شهرستانآزمایشگاه مرکزی دبیرستان ها در سطح مسئول 

آبادهدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد فعالیت 

کانون بازنشستگانرییس 



:فرزندانموفقیت های  

هش های پژوانجام -دکترای حرفه ای طب سنتی-فاطمه امینی؛ پزشک عمومیخانم دکتر -1

علمی و تألیف مقاالت علمی

عضو هیئت علمی و-آقای محمدرضا امینی؛ دانشجوی ممتاز دکترای برق مخابرات-2

لیف تأ-کارشناس اداره استاندارد تجهیزات مخابراتی-مدرس دانشگاه آزاد واحد بروجرد

متعددمقاالت علمی 

لی عضو بنیاد م-دانشجوی ممتاز دکترای مخابرات میدان-آقای محمد حسین امینی؛-3

تألیف مقاالت علمی متعدد-مخترع-نخبگان



مادر گرامی
خانم رقیه اسکندری نیاسرکار 



ایستهتربیت فرزندان تحصیل کرده و ش

و ورزشکاران موفق



:فرزندانموفقیت های  

ب مقام کس-مربی ورزش-آقای پژمان اسکندری نیا؛ دانشجوی رشته تربیت بدنی-1

سواریکسب مقام دوم استانی در رشته دوچرخه -دوم کشوری در رشته فوتسال

تیکشدو بار کسب مقام اول استانی در رشته -پدرام اسکندری نیا؛ محصلآقای -2

دو بار -کسب مقام اول استانی-قهرمان کاراته-پرستو اسکندری نیا؛ محصلخانم -3

کسب مقام دوم مسابقات لیگ کاراته استانی



گرامیمادر 
سرکار خانم آذر طاهری



از تبار ایل قشقایی

ردهتربیت فرزندان موفق و تحصیل ک



:موفقیت های  فرزندان

دکتر احسان عباس نیا؛ متخصص و جراح چشمآقای -1

یورعباس نیا؛ متخصص بهداشت و بیماری های طدکتر محمد آقای -2

بانککارمند-خانم سعیده عباس نیا؛دانشجوی دکترای حسابداری-3

وکیل-خانم عاطفه عباس نیا؛ فوق لیسانس حقوق خصوصی-4

وکیل-آقای محمدهادی عباس نیا؛ لیسانس حقوق-5

وکیل-آقای یاسین عباس نیا؛ لیسانس حقوق-6



مادر گرامی
سرکار خانم فاطمه زارع امامی



تربیت فرزندان موفق و تحصیل کرده

سندروم داونحامی کودکان همکاری با موسسه نوید بهار و 



:موفقیت های فرزندان

مدیرعامل و -مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهرانMBAآقای علی اکبر مودت؛ فوق لیسانس -1

تحت فشار عضو کمیته طراحی و اجرای آبیاری-رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آباد مهر پنگان

در تهران

-گرایش مدیریت شهریMPHفوق لیسانس محیط زیست-آقای علی اصغر مودت؛مهندس عمران-2

ئت عضو هی-معاون مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

کارشناس رسمی دادگستری-مدرسین شهرداری تهران

عضو تیم کشتی آباده-دبیر-آقای عباس مودت؛لیسانس تربیت بدنی-3

(حامی کودکان سندروم داون)نوید بهارموسسه عضو -خانم زهرا مودت؛مربی ژیمناستیک-4



گرامیمادر 
سرکار خانم  حمیده فرامرزی



موفقتربیت فرزندان شایسته و 

مردمیدر راستای جمع آوری کمک های فعالیت 

سال جنگ تحمیلی8برای جبهه در 



:موفقیت های  فرزندان

اصفهانمدرس و مدیر حراست دانشگاه-آقای ابراهیم قناعتی؛فوق لیسانس-1

کارمند بانک-آقای مصطفی قناعتی؛لیسانس-2

کارمند شهرداری-آقای مجتبی قناعتی؛ لیسانس-3

کارمند دانشگاه اصفهان-خانم زهرا قناعتی؛لیسانس-4

خانه دار-خانم صدیقه قناعتی؛ لیسانس-5

خانه دار-خانم فاطمه قناعتی؛فوق دیپلم-6

کارگر-ناشنوا-آقای اسماعیل قناعتی؛بیسواد-7



گرامیمادر 
سرکار خانم مهناز قربانی



دفاع مقدس باباجان قربانیشهیدفرزند 

مجید قاسم پورجانبازهمسر 

مدافع حرم حمید قاسم پورشهیدمادر 

الگوی صبر و استقامت

ستانفعال در مراسم فرهنگی و مذهبی بسیج شهر



:فرزندان

حمید قاسم پورشهید-1

آقای وحید قاسم پور؛محصل-2

خانم عرفانه قاسم پور؛ محصل-3

خانم الهه قاسم پور؛محصل-4



گرامیمادر 
مهوش معمار زادهسرکار خانم 



معلم بازنشسته

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان کشوری

عضو هیئت مدیره کانون جهاندیدگان

همکاری با کمیته امداد، بهزیستی و اداره اوقاف و 

شورای حل اختالف در امور خیر و خداپسندانه



:موفقیت های  فرزندان

ن فارسی رضانیا؛ پروفسور در رشته ادبیات و زبادکترکیانوش آقای -1

آلماندانشگاه بوخوم استاد 

ساکن آمریکا–خانه دار -مهنوش رضانیا؛ دیپلمخانم -2



گرامیمادر 
مرضیه مفاضیسرکار خانم 



کارشناس مسئول سالمت خانواده 

شهرستان آباده

ل کردهتربیت فرزندان شایسته و تحصی



:موفقیت های  فرزندان

-(ارتوپدی)آقای دکتر امیررضا فرهود؛ پزشک فوق تخصص دست-1

فعال در بیمارستان امام خمینی و بیمارستان شریعتی تهران

فعال -خانم فوژان فرهود؛ مهندس الکترونیک و کارشناس رشته هنر-2

در زمینه آموزش هنر در تهران

ه صورت فعال اجتماعی ب–خانم ژینا فرهود؛ کارشناس زبان بین الملل -3

NGO در تهران



مادر گرامی
سرکار خانم زهره هادی



تربیت فرزندان تحصیل کرده و موفق



:موفقیت های  فرزندان

ه تهراندانشیار دانشگا-روح اله هادی؛دکترای تخصصیآقای دکتر -1

مدرس دانشگاه-مهدی هادی؛دکترای ادبیاتآقای دکتر -2

خانم شکوفه هادی؛لیسانس پرستاری-3



مادر گرامی
خانم رقیه هواییسرکار 



شهیدمادر سه 
محمد کاظم فرودشهید

احمد فرودشهید
علی اکبر فرودشهید

خانه قرآن مؤسس 

قاری قرآن

حسینیه شهیدان مؤسس 

کردن مراسم مختلف فرهنگی و مذهبیبرگزار 



:موفقیت های فرزندان

محمد کاظم فرودشهید-1

احمد فرودشهید-2

علی اکبر فرودشهید-3

آقای محمدرضا فرود؛کارمند دادگستری-4

رشآقای علیرضا فرود؛بازنشسته آموزش و پرو-5

خانم فریبا فرود؛دبیر-6






