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گرامیمادر 
عطری ثابت کنویسرکار خانم 



سرپرست خانواده

کارآفرین زن نمونه شهرستان

درآمدزایی از طریق پرورش شتر



:موفقیت های فرزندان

اله امیری کنویی ؛  دبیر آموزش و پرورشآقای فتح -1

شکارمند آموزش و پرورامیری کنویی ؛ آقای سیاوش -2

امیری کنویی ؛  مربی مهد کودک خانم مرضیه -4

دار خانه -دیپلمامیری کنویی ؛ خانم رقیه -3



مادر گرامی 
سرکار خانم طاوس خیراندیش



سرافراز میهنشهیدانمادر 

فالحی مجید شهید 

فالحی اله حبیب شهید

آزادهو یک جانبازو مادر  دو 



:فرزندانموفقیت های  

شهادتفالحی ؛ افتخار آقای مجید -1

شهادتاله فالحی ؛ افتخار آقای حبیب -2

بازنشسته آموزش و پرورش –کارشناس ارشد–آقای  صمد فالحی ؛ آزاده -3

، کارمند بانک کارشناس فالحی ؛ جانباز ؛ آقای اردشیر -4

کارشناس اکبر فالحی ؛ جانباز ، آقای علی -5

دبیر آموزش و پرورش –کارشناس خانم شهامت فالحی ، -6

کارمند دانشگاه شیراز –مینو فالحی ؛ فوق دیپلم خانم -7

خانه دار –فیروزه فالحی ؛ دیپلم تجربی خانم -8



مادر گرامی
یخانم بی بی رضائی تزنگسرکار 



سرپرست خانواده به دلیل فوت همسر

تربیت فرزندان موفق در دانشگاه

معلولنگهداری از فرزند 

قالی بافی برای کمک به امرار معاش



:موفقیت های  فرزندان

آموزش و پرورشکارمند -عباسی؛کارشناسآقای کرامت -1

مدیریت صنعتیتزنگی؛کارشناس آقای احمدرضا عباسی -2

آموزگار-علوم تربیتیتزنگی؛کارشناس خانم هاجر عباسی -3

سپاهکارمند -؛کارشناسآقای علی عباسی تزنگی -4

رستانشاغل در بیما-مامایی؛کارشناس خانم نرگس عباسی تزنگی -5

بیمار دیالیزی-خانم عفت عباسی تزنگی ؛دیپلم-6

استاد بنا-اقای علیرضا عباسی تزنگی ؛دیپلم-7

آقای داراب عباسی تزنگی ؛کشاورز-8



خانمسرکار گرامی   مادر 

خانم ماه رضایی کوهنجانی



سرافراز میهنشهیدانمادر 

عبداله زارع شهید 

و 

هاشم زارعشهید 

تربیت فرزندان موفق و شایسته



گرامیمادر 
نیمحبوبه روحانی سروستاخانم  سرکار 



تربیت فرزندان تحصیل کرده و موفق



:موفقیت های  فرزندان

ومیعمخانم فرشته مهدی زاده سروستانی؛ دانشجوی  سال آخر دکترای -1

دانشگاه شیراز

می خانم فیروزه مهدی زاده سروستانی؛ دانشجوی سال دوم دکترای عمو-2

علوم پزشکی فسادانشگاه 



گرامیمادر 
مژگان روحانی تزنگیسرکار خانم 



تربیت فرزندان موفق و تحصیل کرده



:موفقیت های فرزندان

ی کسب رتبه برتر در آزمون سراسر:تزنگیهدایتی پویا -1

پزشکی دوم رشته دانشجوی سال 

تزنگی ؛ محصل ممتازپگاه هدایتی خانم -2



مادر گرامی
یخانم خدیجه علیزاده سروستانسرکار 



سرافراز وطنشهیدان مادر 

گلی سروستانیرمضانعلی شهید 

گلی سروستانیاحمدعلی شهید 

محمدعلی گلی سروستانیجانبازمادر 

یلیفعالیت و جمع آوری کمک در پشت جبهه ها در زمان جنگ تحم



:موفقیت های  فرزندان

شهادتافتخار –آقای رمضانعلی گلی -1

شهادتافتخار -آقای احمدعلی گلی-2

ورش بازنشسته آموزش و پر–کارشناس-جانباز–محمد علی گلی آقای -3

کارشناس –مریم گلی خانم -4

بازنشسته–فوق دیپلم –حسین گلی آقای -5

دیپلم –علی گلی آقای -6

دیپلم –غالمعلی گلی آقای -7

دیپلم–گلی آقای -8



مادر گرامی 
کریمی کوچیمریم سرکار خانم



از زنان خانه دار نمونه 

بیماری همسرسرپرست خانواده به دلیل 

امرار معاش از طریق پخت نان و قالی بافی



:موفقیت های فرزندان

عتی آقای سجاد کریمی؛دانشجوی ممتاز دکترای رشته مهندسی برق دانشگاه صن-1

برنامه نویسی در بورس-1390دارای مقام کشوری در المپیاد برق در سال-شریف

در کنکور کارشناسی ارشد80آقای فرزاد کریمی؛کسب رتبه -2

یت در فعال-دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

پژوهشکده توسعه تکنولوژی

خانه دار-خانم ساناز کریمی؛ دیپلم-3

آقای رضا کریمی؛ محصل-4

خانم معصومه کریمی؛ محصل-5



مادر گرامی
خانم معصومه کریمی کوچیسرکار 



متوفیو پنج درصد سرافرازبیست جانبازهمسر 

کریمی کوچیآقای مجید 

معلولنگهداری از فرزند 

پرستاری از مادر همسر



:فرزندان

فوق دیپلم -خانم معصومه کریمی-1

فوق دیپلم –خانم فاطمه کریمی -2

محصل –آقای علیرضا کریمی -3

ذهنی–جسمی معلول–آقای محسن کریمی -4



مادر گرامی
زرگل مظاهر تزنگیسرکار خانم



جانبازهمسر 

ساله23( درصد90)معلولاز فرزند نگهداری 

خود معلولمادر نمونه و دلسوزی که اقدامات پزشکی و درمانی فرزند 

.  دهدو فداکاری و ازخود گذشتگی انجام میرا سالیان سال با  



:فرزندان

بنانی ؛ محصل آقای عباس -1

ذهنیجسمی و معلولبنانی ؛ آقای محمد -2



مادر گرامی
سرکار خانم لیال میرشکاری



ی هفتاد درصد آقای محمدکریم طهماسبجانبازهمسر 

قرآن یر رتبه برتر شهرستانی در مسابقات مفاهیم و تفس

و فرهنگی قرآنی شرکت فعال در مسابقات 



:فرزندان

محصل ممتاز-طهماسبیخانم نرجس -1

ممتازمحصل -طهماسبیخانم زینب -2

خردسال-طهماسبیخانم زهرا -3






