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مادر گرامی سرکار خانم فاطمه حسن بیگی



دارند بسیار شدید جسمی حرکتیمعلولیت نفر3مادر شش فرزند که 

و

دان وجود از فرزنو با تمام سال است که این مادر با 35مدت 

. سپاردخود نگهداری کرده و حاضر نشده است آنها را به بهزیستی ب



:فرزندان

بسیار شدیدمعلولیتخدیجه حسن بیگی؛ دچار خانم -1

حرکتی بسیار شدید–جسمی معلولآقای سید علی حسن بیگی؛-2

دحرکتی بسیار شدی–جسمی معلولآقای سید مهدی حسن بیگی؛ -3

راه و شهرسازیاداره آقای سید امین حسن بیگی؛کارمند -4

آقای سید حسین حسن بیگی؛شغل آزاد-5

خانم صدیقه حسن بیگی؛ خانه دار-6



مادر گرامی 
سرکار خانم مهرانگیز خلفی



معلولو یک فرزند روشن دل مادر سه فرزند 

همه فرزندان تحصیل کرده و موفق



:فرزندانموفقیت های  

دکترای زبان انگلیسی دانشگاه تهراندانشجوی -دلروشنصالحی؛آقای امید -1

یرازشفوق لیسانس حقوق بین الملل دانشگاه دانشجوی -دلروشنصالحی؛خانم زهرا -2

اه شیرازکارمند دانشگ-ادبیات دانشگاه شیرازلیسانس -دلروشنصالحی؛خانم مریم -3

سروان هاجر صالحی؛کارمند نیروی انتظامی-4

مهندس کامپیوتر-خانم الله زار صالحی-5

آقای محمد صالحی ؛محصل-6



مادر گرامی
یسرکار خانم زرافشان شریف



پیران امینیشهید بزرگوارهمسر



:موفقیت های فرزندان

تی تهرانکارمند امور مالیا-امینی؛فوق لیسانس مدیریت بانکیآقای ابراهیم -1

هکارمند اداره راه و شهرسازی آباد-امینی؛فوق لیسانس عمرانآقای جابر -2

کارمند دادگاه تهران-امینی؛فوق لیسانس حقوقخانم زهرا -3



گرامیمادر 
سرور شریفی خانم  سرکار 



ی و درمانمادر نمونه و دلسوزی که اقدامات پزشکی 

و خود را سالیان سال با روشن دلی فرزندان 

.دهدو ازخود گذشتگی انجام می فداکاری 



:موفقیت های  فرزندان

لقمطدلروشن-اجتماعیمحمد جواد میرقادری؛کارشناس ارشد علوم آقای سید -1

مطلقدلروشن-حقوقحامد میرقادری؛کارشناس آقای سید -2

میر قادری؛کارشناس مامائیخانم فرزانه -3



مادر گرامی
خانم صغری شریفیسرکار 



شهیدخواهر 

همسرخانواده به دلیل فوت سرپرست 

دانشجوییخوابگاه سرایدار 

و  کشاورزیفعالیت در زمینه قالیبافی 



:موفقیت های  فرزندان

خسروانی؛لیسانس عمرانآقای احمد -1

خسروانی؛لیسانس حسابداریخانم زهرا -2

خانم فاطمه خسروانی؛لیسانس حسابداری-3

خانم مریم خسروانی؛لیسانس پرستاری -4

خسروانی؛کشاورزآقای محمد -5



گرامیمادر 
عقیله صادقیسرکار خانم 



شهیدانمادر 

عباس عسکری

و

حسین عسکری



:موفقیت های فرزندان

بانكکارمند -ابراهیم عسکری؛فوق لیسانس آمار آقای -1

انكبکارمند -مدیریت آقای اسماعیل عسکری؛فوق لیسانس -2

انکارمند بیمارست-؛لیسانس مدیریتعسکری آقای مختار -3

کارمند-آقای بهمن عسکری؛لیسانس مدیریت-4

حسابداریلیسانس خانم فاطمه عسکری؛ -5

حسابداریلیسانس خانم سمیه عسکری؛ -6

آزادشغل -آقای یاسر عسکری؛ دیپلم-7

خانم منی ژه عسکری؛ دیپلم-8



مادر گرامی
خانم رقیه عبدالعظیمیسرکار 



همسرسال سرپرست خانواده به دلیل فوت 12

معلولاز یک فرزند نگهداری 



:فرزندان

امیر همایونی؛کارمندآقای -1

آقای حمید همایونی؛شغل آزاد-2

آقای مجید همایونی؛شغل آزاد-3

عالیه همایونی؛خانه دارخانم -4

خانم اعظم همایونی؛خانه دار-5

خانم ناهید همایونی؛خانه دار-6

خانم طاهره  همایونی؛خانه دار-7

معلولخانم صدیقه همایونی؛ -8



گرامیمادر 
زیبا عیدیسرکار خانم 



مادر دو فرزند معلول

، فداکاری و دلسوزیکه با 

.از فرزندان معلولش نگهداری می کند



:فرزندان

معلولآقای محمد ساالری؛ -1

معلولآقای عوض ساالری؛ -2

خانم لیال ساالری؛ خانه دار-3



مادر گرامی
خانم همایون قربانیسرکار 



غالمرضا دبیریشهیدهمسر 

ردهتربیت فرزندان موفق و تحصیل ک



:موفقیت های  فرزندان

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان-آقای دکتر رضا دبیری؛فوق تخصص گوارش-1

رازرئیس بیمارستان مسلمین شی-آقای دکتر علیرضا دبیری؛متخصص ارتوپدی-2

ام نور اقلیدمعاون آموزشی دانشگاه پی-بازرگانیلیسانس مدیریت خانم فاطمه دبیری؛فوق -3

یدکارشناس شبکه بهداشت و درمان اقل-خانم مدینه دبیری؛فوق لیسانس مدیریت-4

خانم معصومه دبیری؛ فوق لیسانس اقتصاد-5

کارمند شهرداری اقلید-آقای محمدرضا دبیری؛ فوق لیسانس مدیریت اجرایی-6



مادر گرامی
سرکار خانم محترم کریمی



مادری دلسوز و فداکار

بافی برای کمك به امرار معاشقالی 

لیتحمیفعالیت در پشت جبهه ها در زمان جنگ 

فرزندان شایسته و موفقتربیت 



:موفقیت های فرزندان

آقای دکتر مجاهد امیری؛ رئیس دانشگاه آزاد اسالمی اقلید-1

می مدیر روابط عمو-آقای غالمرضا امیری؛ فوق لیسانس روانشناسی-2

کمیته امداد امام خمینی استان فارس

مدیر دفتر بیمه-خانم مریم امیری؛ لیسانس پرستاری-3

آقای علیرضا امیری؛ کارمند سپاه-4

آقای روح االمین امیری؛مسئول امور حقوقی اداره کار ،تعاون و رفاه -5

اجتماعی استان اصفهان

آقای حسین امیری؛کارمند شهرک صنعتی-6



گرامیمادر 
مهتاب مالییخانم سرکار 



ندشوهرشان مبتال به بیماری سرطان شده ا69از سال 

.و این همسر فداکار از ایشان پرستاری می کنند



گرامیمادر 
آفتاب یوسفیسرکار خانم 



همسر ایثارگر

تربیت فرزندان شایسته و موفق



:موفقیت های فرزندان

دهسکارمند آموزش پرورش شهر -محمود کرمی؛ کارشناس آموزش ابتدایی از دانشگاه عالمه حلی شیراز آقای -1

آقای علی کرمی؛ بازنشسته سپاه پاسداران-2

مهندس شرکت پاالیش نفت شیراز-آقای رضا کرمی؛ کارشناس مهندسی شیمی -3

استثنایی معلم و مشاور مدرسه کودکان-خانم فاطمه کرمی؛ کارشناس گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران -4

استثناییمعلم و مشاور مدرسه کودکان-خانم طیبه کرمی؛ کارشناس گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران -5

ژن در بانک جهانی ژن بنام ایشان 7ثبت -خانم زهرا کرمی؛ کارشناس ارشد ژنتیک از دانشگاه سراسری شهرکرد-6

و چاپ دو مقاله علمی در نشریه داخلی ایران

خانم معصومه کرمی؛ معلم نمونه و کارشناس زبان و ادبیات فارسی-7

کارمند دادگاه-خانم رقیه کرمی؛ کارشناس حقوق-8

خانم سکینه کرمی؛طراح و خیاط-9

خانم صدیقه کرمی؛ آرایشگر-10

خانم زهره کرمی؛ خانه دار-11






