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گرامیمادر 
سرکار خانم معصومه ارندی



همسر جانباز

انجام خیاطی برای امرار معاش

و سپس با تالش و سختی بسیار تأسیس

شرکت تعاونی تولیدی پوشاک

تربیت فرزندان تحصیل کرده و موفق



:موفقیت های  فرزندان

ریدارای مهارت خیاطی و آرایشگ-خانم آرزو آرندی؛کارشناس حسابداری صنعتی-1

-افزارگرایش نرم -آقای امید آرندی؛ کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر-2

تألیف چندین مقاله پژوهشی-در چندین رشته ورزشیفعالیت 



گرامیمادر 
سرکار خانم سوسن امیدی



دگیکارآفرین فعال در زمینه خیاطی و بافن

قطع نخاع نگهداری از فرزند 



:موفقیت های  فرزندان

فتکارمند شرکت ن-آقای مهرداد حمزه ئی؛ مهندس کامپیوتر-1

فوق دیپلم حسابداری-نخاعقطعآقای داود حمزه ئی؛-2

خانم مریم حمزه ئی؛دیپلم-3



گرامیمادر 
رقیه رحیمی پورسرکار خانم 



شهیدمادر سه 

محمود فهیمیشهید 

احمد فهیمیشهید 

حسین فهیمیشهید 



:موفقیت های  فرزندان

شهادتمحمود فهیمی؛افتخار -1

شهادتاحمد فهیمی؛افتخار -2

شهادتحسین فهیمی؛افتخار -3

سیمابردار صدا وتصویر -مدرس دانشگاه-مرحوم مسعود فهیمی؛دکترای پژوهش هنر-4

-آموزشیگرایش مدیریت -خانم فهیمه فهیمی؛کارشناس علوم تربیتی-5

مهدکودکمربی 



مادر گرامی
خانم مه ناز زارعسرکار 



سال سرپرست خانواده18بیش از 

امرار معاش از طریق باغداری و کشاورزی

رعضو صندوق اعتبارات خرد زنان سرپرست خانوا

فوتبدن همسر خود پس از اعضای اهدای

برای نجات جان هموطنان بیمار خویش



:فرزندان

محمد شبیری؛ دیپلمآقای -1

آقای حسین شبیری؛ دیپلم-2

خانم طاهره شبیری؛ دیپلم-3

خانم سمیه شبیری؛ محصل-4



مادر گرامی
خانم صغری شکریسرکار 



معلولمادر دو فرزند 

سرپرست خانواده

امرار معاش از طریق کشاورزی و مرغداری



:فرزندان

ذهنی شدیدمعلولخانم اقدس زارعی؛ -1

ذهنی شدیدمعلول آقای اصغر زارعی؛-2

خانم لیال زارعی؛کارشناس حقوق-3

خانم نازبانو زارعی؛کارشناس مدیریت آموزشی-4

خانم مهناز زارعی؛خانه دار-5

خانم مقدس زارعی؛ خانه دار-6

خانم شهناز زارعی؛ خانه دار-7

آقای مهرداد زارعی-8



مادر گرامی
سرکار خانم طاهره عزیزی



نستعلیقکسب مدرک دوره فوق ممتاز شکسته 

متعددمقام برتر در نمایشگاه های هنری کسب 

مرودشتسال سرپرست انجمن خوشنویسان هشت 

متعددنمایشگاه ها و کارگا ه های آموزشی برگزاری 

تربیت فرزندان شایسته و موفق



:موفقیت های  فرزندان

آقای علیرضا عزیزی؛مهندسی برق قدرت-1

روشیمیخانم بهار عزیزی؛فوق  لیسانس مهندسی شیمی پت-2



مادر گرامی
سرکار خانم لیال فراهانی



یفراهانیداهلل شهیدفرزند 

فرمانداریکارمند 

دانشگاهمدرس 

تألیف مقاالت علمی



:موفقیت های فرزندان

کسب مدال نقره کشوری در -مهدی ملک پور؛محصل ممتاز دیرستان تیزهوشانآقای -1

قات شرکت در مساب-کسب رتبه برتر استانی در المپیاد کامپیوتر-المپیاد زیست شناسی

قرآنی و شطرنج

-یقبولی در المپیاد زیست شناس-تیزهوشان دبیرستان آقای حسین ملک پور؛ محصل ممتاز -2

شرکت در مسابقات قرآنی و شطرنج-کسب رتبه برتر استانی در المپیاد کامپیوتر

شرکت در-کسب مقام دوم استانی در رشته خوشنویسی-خانم ساره ملک پور؛محصل ممتاز-3

شرکت در مسابقات قرآنی و نهج البالغه-المپیاد ریاضی

خانم سارینا ملک پور؛ خردسال-4



گرامیمادر 
سرکار خانم  صاحب جان فالحی



درصد قطع نخاع آقای بختیار جباری فرد70جانبازهمسر 

گرانقدر غالمعلی جباری فردشهیدمادر 

الگوی صبر و استقامت

تربیت فرزندان موفق و تحصیل کرده



:موفقیت های  فرزندان

خانم نرگس جباری فرد؛دکترای داروسازی-1

خانم ساره خاتون جباری فرد؛ کارشناس حسابداری-2

خانم فاطمه جباری فرد؛کارشناس فیزیوتراپی-3

خانم ربابه جباری فرد؛کارشناس مشاوره-4

آقای محمدجواد جباری فرد؛افسر عملیات پرواز-5

خانم کبری جباری فرد؛ کارشناس هنر-6

غواص-آقای محمدعلی جباری فرد؛ فوق دیپلم-7

آقای محمدحسن جباری فرد؛ دیپلم-8

آقای محمدحسین جباری فرد؛ دیپلم-9



مادر گرامی
مریم فالح مهرآبادیسرکار خانم 



فداکارمادری دلسوز و 

هتربیت فرزندان موفق و تحصیل کرد



:موفت های فرزندان

جواد شکری زاده مهرآبادی؛کارشناس ارشد معماریآقای -1

ردیخانم فرشته شکری زاده مهرآبادی؛کارشناس شیمی کارب-2

یخانم فرزانه شکری زاده مهرآبادی؛کارشناس مدیریت دولت-3

سمیه شکری زاده مهرآبادی؛کارشناس علوم ورزشی-4



مادر گرامی 
سرکار خانم رویا گل افشان



مرودشتمدیریت فرهنگی و اجتماعی  شهرداری 

کارمند نمونه

متعددلوح تقدیرهای کسب 

تربیت فرزندان شایسته و موفق



:فرزندانموفقیت های  

انمدرس زب-انگلیسیخانم المیرا بذرگر زاده؛کارشناس ارشد زبان و ادبیات -1

یکسب مقام در رشته های مختلف ورزش-خانم فاطمه بذرگر زاده؛محصل ممتاز-2



گرامیمادر 
مهرانگیز نصیریسرکار خانم 



معاون آموزشی مدرسه

تیانجام فعالیت های هنری و صنایع دس

ردهتربیت فرزندان موفق و تحصیل ک



:موفقیت های  فرزندان

اهنر شیرازآقای محمد گل کاری؛ دانشجوی کارشناسی رشته ساخت و تولید دانشگاه شهید ب-1

خانم مژده گل کاری؛ دانشجوی رشته دبیری دانشگاه فرهنگیان تهران-2






