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گرامیمادر 
سرکار خانم زیور بشر پور



کاووس سعادت پورشهیدهمسر 

ورعبدالصمد سعادت پشهیدمادر 

اسماعیل بشر پورشهیدخواهر 



:موفقیت های  فرزندان

آقای عبدالصمد سعادت پور؛ شهید(1

نمونهمعلم -راهنماییمدرسه معاون -پور؛دانشجوی کارشناسی ارشدخانم زیبا سعادت (2

مددکار سازمان زندان های بندرعباس-آقای سعید سعادت پور؛دانشجوی کارشناسی ارشد(3

مدیر شعبه دیوان عدالت اداری-آقای فتاح سعادت پور؛لیسانس(4

کارمند گمرک شهید رجایی-آقای جابر سعادت پور؛فوق دیپلم(5

کارمند شرکت فوالد کیش-آقای جاسم سعادت پور؛دانشجوی کارشناسی(6

مددکار سازمان بهزیستی داراب-خانم منصوره سعادت پور؛دانشجوی کارشناسی(7

بندرعباسآموزگار –اسما سعادت پور؛ دانشجوی کارشناسی خانم (8

خانم زینت سعادت پور؛مقطع راهنمایی (9



گرامیمادر 
سرکار خانم  عزت جاهدیان پور 



فرجامعباس نیک شهیدهمسر 

فعالین حامی طرح اکرام ایتام از 

آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و 

فرهنگی و هنری و مذهبیمالی جهت برگزاری مراسم حمایت 



:موفقیت های  فرزندان

و کارشناس آموزش-آقای رضا نیک فرجام؛مدیریت فرهنگی و هنری و روابط عمومی شهرداری داراب-1

سنده چندین نوی-دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه هنر و معماری تهران-پرورش ابتدایی

-93لخواننده برتر صدا و سیمای فارس در سا-مدیریت کانون های فرهنگی و هنری مختلف-جلد کتاب

ندانیان عضو فعال جشن گلریزان استان فارس جهت آزاد نمودن ز-فعال طرح اکرام ایتام کمیته امدادعضو 

جرایم غیرعمد

ظ سه جزء حاف-گرایش کودکان استثنائی-خانم راحله نیک فرجام؛ دارای مدرک کارشناسی روانشناسی-2

جزء نخبگان فرزندان شاهد استان-قرآن



مادر گرامی
خانم ماه پرویز جباریسرکار 



کردقاتل فرزندش را عفو مادری که 

.نمودنظر و از قصاص صرف 



گرامیمادر 
آغا بی بی جوکارسرکار خانم 



ردهتربیت فرزندان موفق و تحصیل ک



:موفقیت های  فرزندان

آقای احمد امین؛دندانپزشک-1

آقای حسین امین؛عضو هیئت علمی-2

کشاورزیعضو هیئت علمی مرکز تحقیقات-آقای غالمعلی امین؛فوق لیسانس-3

کشاورز-آقای محمد علی امین؛دیپلم-4

خانم فاطمه امین؛خانه دار-5

خانم صغری امین؛ خانه دار-6



گرامیمادر 
سرکار خانم معصومه دژم



ردهتربیت فرزندان موفق و تحصیل ک



:موفقیت های  فرزندان
دارابرئیس شبکه دامپزشکی-آقای محمد مرادیان؛دکترای دامپزشکی(1

خانم آمنه مرادیان؛دکترای داروسازی(2

آقای حسن مرادیان؛دکترای ژنتیک (3

آقای حسین مرادیان؛دانشجوی تخصص گوش و حلق و بینی(4

خانم مرضیه مرادیان؛پزشک عمومی(5

خانم عاطفه مرادیان؛پزشک عمومی (6

آقای هاشم مرادیان؛کارشناس ارشد مدیریت(7

خانم نرگس مرادیان؛ کارشناس ارشد مدیریت(8

خانم فاطمه مرادیان؛تحصیالت راهنمایی(9

آقای عبداله مرادیان؛ دیپلم(10



مادر گرامی
سرکار خانم فاطمه فعال



ابوالقاسم سهیلیشهیدمادر 

تخصصیکمک به احداث کلینیک 

ه با اهدای اموال بجا مانده از عزیزان از دست رفت



مادر گرامی
خانم سمنبر کوهگردسرکار 



وفقتربیت فرزندان تحصیل کرده و م



:فرزندانموفقیت های  

علی اصغر خوش رو؛پزشک متخصص بیهوشیآقای -1

آقای جعفر خوش رو؛دکترای داروسازی-2

آقای احمد خوش رو؛پزشک عمومی-3

دبیر-آقای مصطفی خوش رو؛لیسانس زیست شناسی-4

آموزگار-آموزش ابتداییرو لیسانس آقای عبدالرسول خوش -5

دبیر-خانم صدیقه خوش رو؛لیسانس عربی-6

آقای عبدالرضا خوش رو؛ لیسانس تربیت بدنی-7

خانم معصومه خوش رو؛ لیسانس آموزش ابتدایی-8



مادر گرامی 
سرکار خانم راضیه محمودی 



سرپرست خانوار 

تربیت فرزندان شایسته و موفق



:فرزندانموفقیت های  

نکور رتبه برتر ک-آقای قاسم بخشنده؛دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه اصفهان(1

عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز-سراسری

آقای محمود بخشنده؛افسر راهنمایی و رانندگی(2

ی کمیته رئیس اداره نظارت و بازرس-آقای محمدحسین بخشنده؛کارشناس ارشد مدیریت(3

امداد استان فارس

کارمند نیروی هوایی بندرعباس-آقای احمد بخشنده؛مهندس الکترونیک(4

آقای غالمحسین بخشنده؛لیسانس حسابداری(5



گرامیمادر 
موسویسرکار خانم زیور 



سید مهدی موسویشهیدخواهر 

رسرپرست خانواده به دلیل فوت همس

ل کردهتربیت فرزندان شایسته و تحصی



:موفقیت های  فرزندان

عدد علمی کسب رتبه های مت-دانشجوی ممتاز-آقای ایرج بهزادی؛ دانشجوی دکترای رشته تاریخ-1

تألیف چندین مقاله علمی-

خلبان-آقای علی بهزادی، استخدام نیروی هوایی-2

نخبگی به با کسب شرایط معدل-آقای سجاد بهزادی؛فوق لیسانس اکتشاف نفت دانشگاه تهران-3

.استخدام وزارت نفت درآمد

نخبگیمعدل دارای شرایط -خانم حوریه بهزادی؛فوق لیسانس مطالعات خاورمیانه-4

خانه دار-خانم راضیه بهزادی؛لیسانس روانشناسی-5

آقای بهرام بهزادی؛ جانباز-6

خانم سیمین بهزادی؛ خانه دار-7



مادر گرامی
سرکار خانم طاهره هدائی



به دلیل فوت همسرسرپرست خانوار 

تربیت فرزندان شایسته و موفق



:موفقیت های  فرزندان

خانم راضیه پرهیزگار دارای مدرک کارشناسی تکنولوژی الکترونیک(1

خانم راحیل پرهیزگار؛ دانشجوی رشته هوشبری(2

خانم نرجس پرهیزگار؛لیسانس بهداشت محیط(3

آقای فرج اله پرهیزگار؛ کارمند(4

خانم لیال پرهیزگار؛ لیسانس مدیریت(5

خانم رضوان پرهیزگار لیسانس شیمی(6






