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گرامیمادر 
شهناز ابدال وندسرکار خانم 



مادری دلسوز و فداکار

تربیت فرزندان موفق و تحصیل کرده



:موفقیت های فرزندان

وسف مسکو دارای مدرک فوق دکتری رشته فلسفه زبان و ارتباطات دانشگاه لومون: آقای دکتر بهزاد مریدی -1

و استاد دانشگاه و هم اکنون مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس

راث دکتری جامعه شناسی استاد دانشگاه هنر تهران و مشاور سازمان می: آقای دکتر محمد رضا مریدی -2

فرهنگی و گردشگری کشور و پژوهشگر برتر کشور

ارسفوق لیسانس مهندسی معماری و معمار ناظر شرکت های معتبر ساختمانی ف: محسن مریدی آقای -3

لیسانس تحصیالت کارشناسی دارای دو فرزند رشته داروسازی دانشگاه شیراز و فوق: بهناز مریدی خانم -4

دانشگاه تهران

زبان انگلیسیمدرس -کارشناس زبان : فضیلت مریدی خانم -5

دارای فرزندان موفق و کارشناس ارشد -دارخانه : فرحناز مریدی خانم -6



گرامیمادر 
حبیبه احمدیسرکار خانم 



مدیر مدرسه

مدرس دانشگاه

سرپرست خانواده به دلیل فوت همسر

تربیت فرزندان موفق و تحصیل کرده



:موفقیت های فرزندان

آقای دکتر مهدی حق شناس؛دکترای نفت-1

خانم دکتر محیا  حق شناس؛دکترای معماری-2

خانم مرضیه حق شناس؛کارشناس علوم آزمایشگاهی-3

خانم مریم حق شناس؛مهندس صنایع-4



مادر گرامی 
سرکار خانم طاهره ارجمندی الری



وحضور فعال در کالس های قرآن 

اجتماعیفعالیت های مردمی و 

در رشته های مختلفمهارت های هنری دارای 

فرزندان شایسته و موفق در زمینه های ورزشی و هنریتربیت 



:فرزندانموفقیت های  

فعالیت -خانم ساغرالسادات رفعت حقیقی؛کسب مهارت های زبان انگلیسی-1

-استانکسب مقام در المپیاد کامپیوتر در سطح-در رشته ورزشی بسکتبال

کسب مهارت های موسیقی

ت در فعالی-سیده اسرا رفعت حقیقی؛شرکت در کالس قرآن و حفظ قرآن-2

زمینه های ورزشی و هنری



گرامیمادر 
خانم محترم باغبانیسرکار 



سرپرست خانواده به دلیل فوت همسر

تربیت فرزندان شایسته و موفق



:موفقیت های  فرزندان

آقای اکبر جلوداری؛دانشجوی دکترای رشته بانکداری-1

آقای یونس جلوداری؛دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی-2

آقای صالح جلوداری؛کارشناس حسابداری مالی-3

آقای حسین جلوداری؛دانشجوی کاردانی حسابداری-4

آقای قاسم جلوداری؛دیپلم-5

آقای یوسف جلوداری؛دیپلم-6

آقای اصغر جلوداری؛دیپلم-7



گرامی  مادر 
بوستانخانم منور سرکار 



قاسم افراسیابی زادهشهیدمادر 

لیکمک به جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی در زمان جنگ تحمی

مددکار افتخاری بنیاد شهید

برگزاری مراسمات مذهبی و کالس قرآن  و احکام در منزل



:موفقیت های فرزندان

کارمند-علیرضا افراسیابی زاده؛لیسانسآقای -1

کارمند-دیپلم-درصد20آقای علی اکبر افراسیابی زاده؛جانباز -2

دیپلمآقای باقر افراسیابی زاده؛ -3

دیپلمخانم عزیزه افراسیابی زاده؛ -4



گرامیمادر 
عشرت حوادثخانم  سرکار 



شهرداریکارمند 

همسرخانواده به دلیل فوت سرپرست 

تربیت فرزندان موفق و تحصیل کرده



:موفقیت های  فرزندان

خانم فاطمه روئین تن؛ کارشناس ارشد معماری-1

دولتیآقای علیرضا روئین تن؛ دانشجوی رشته مدیریت-2



گرامیمادر 
شهین حیدریسرکار خانم 



کارمند فرمانداری

تربیت فرزندان صالح و موفق



:موفقیت های فرزندان

کسب مقام  های متعدد ورزشی -ساله18خانم محدثه عاقل؛-1

در رشته های مختلف

محصل ممتاز-ساله12عاقل؛خانم ریحانه -2



مادر گرامی
خانم رابعه رفیعیسرکار 



رفیعیمحمد صدیق شهیدخواهر 

مادری دلسوز و فداکار

چهار فرزند معلول موفق و راهیابی آنها به دانشگاهتربیت 



:موفقیت های  فرزندان

کارشناس تاریخ-خانم مژگان عالیان؛دچار مشکل شدید بینایی-1

انشناسی کارشناس روانشناسی رو-آقای احمد عالیان؛دارای مشکل بینایی-2

-عمومیدانشجو بهداشت-بورسیه دانشگاه علوم پزشکی الرستان-بالینی

کاردانی مبارزه با بیماری

انشگاه دانشجوی روانشناسی د-خانم سمیه عالیان؛دارای مشکل بینایی-3

آزاد فیروزآباد

پزشکی بورسیه دانشگاه علوم-خانم سهیال عالیان؛دارای مشکل بینایی-4

الرستان دانشجو بهداشت عمومی



مادر گرامی 
فرزانه زبردستسرکار خانم



سرپرست خانواده به دلیل فوت همسر

یامرار معاش از طریق کشاورزی و تولید محصوالت زراع



:موفقیت های فرزندان

پیوترآقای کامبیز معصومی؛ فارغ التحصیل رشته کام-1

آقای مازیار معصومی؛ محصل ممتاز-2



مادر گرامی
خانم مهناز طاهریسرکار 



الرستانکارمند اداره  تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

شهرستاناتحادیه زنان کارگر عضو 

80نمونه شهرستان در سالکارمند 



:فرزندان

ممتازخانم مهسا خواجویی ؛دانش آموز -1

رضا خواجویی ؛پیش دبستانیآقای -2



مادر گرامی
کبری عباس پورسرکار خانم



الریغالم عباس راستی شهیدمادر 

تربیت فرزندان شایسته و موفق



:فرزندان

المینماینده ادوار دوم و سوم مجلس شورای اس-آقای محمد جواد راستی الری؛مهندس الکترونیک-1

آقای محمدحسن راستی الری؛خیر و فعال اجتماعی-2

بازنشسته آموزش و پرورش-خانم تابنده راستی الری؛ فوق دیپلم-3

جانباز جنگ تحمیلی-آقای محمدحسین راستی الری؛دیپلم-4

خانم فریده راستی الری؛دیپلم-5

خانم فرخنده راستی الری؛خانه دار-6



مادر گرامی
سرکار خانم نسرین قاسمی



نالرستاکارمند دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

تربیت فرزندان موفق و شایسته



:فرزندان

ودکخانم شکوفه نصرالهی؛ دانشجوی رشته مربی ک-1

خانم شقایق نصرالهی؛محصل ممتاز-2

آقای پویا نصرالهی؛محصل ممتاز-3






