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بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

اراک-اولین آئین نکوداشت مادران نمونه استان مرکزی

1395/12/19
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مادر گرامی سرکار خانم ناهید پاشنگ
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سرپرست خانواده 

(خشک کن میوه و سبزیجات)سه اختراع با عناوین انکوباتور خورشیدیثبت 

سیارهای هشت ضلعی انتقال آب کشاورزی و کیوسک انرژی ثابت و لوله 

ثبتطرح ابداعی در حال 35

معاشانجام کارهای کشاورزی و هنری و خیاطی جهت امرار 

94برتر سال بانوی 

لوح های سپاس و تقدیرنامه های متعدد به خاطر اختراعات و پژوهش های علمیکسب 
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:موفقیت های  فرزندان

فدانشگاه شریو محقق دانشجو -ذرات بنیادی-خانم غزال غفاری؛ دکترای فیزیک-1

آقای احمد غفاری؛فوق لیسانس الکترونیک-2

دانشجو دانشگاه تربیت مدرس-خانم غزل غفاری؛فوق لیسانس عمران-3

شغل آزاد-آقای احسان غفاری؛ تحصیالت راهنمایی-4
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مادر گرامی
نوشین تمیزیسرکار خانم 
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ی  دانشجوی دکترای روانشناسی تربیت

مدیر دبیرستان

جانبازهمسر 

بسیجی فعال
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:موفقیت های  فرزندان

خانم مریم احمدی نوری؛ لیسانس علوم تغذیه-1

محصل ممتازخانم مینا احمد نوری؛ -2
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مادر گرامی
خانم کبری رضاییسرکار 
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حسین بیاتشهیدمادر 

قالی بافی برای کمک به امرار معاش
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:موفقیت های فرزندان

حسین بیاتشهید -1

-نفتمشاور معاون وزیر در امور-جانباز-آقای عبدالحسین بیات؛فوق لیسانس مدیریت-2

خادم آستان قدس رضوی-کارمند نمونه-فرمانده پایگاه بسیج

مدیر مدرسه-خانم فاطمه بیات؛لیسانس الهیات-3

94کارمند نمونه استانی -کارمند دادگستری-خانم معصومه بیات؛لیسانس حقوق-4

کم قهرمانی کسب ح-کارمند صدا و سیما-آقای رضا بیات؛ دانشجوی کارشناسی الکترونیک-5

در رشته های ورزشی

13خانم طاهره بیات؛بازنشسته سپاه-6



گرامیمادر 
زهرا حیدریخانم سرکار 
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جانبازهمسر 

درصد50مراقبت صبورانه  از جانباز 

رده تربیت دلسوزانه فرزندان شایسته و تحصیل ک

کمک به امرار معاش با قالی بافی
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:موفقیت های  فرزندان

خانم فاطمه حیدری؛ دندانپزشک-1

خانم معصومه حیدری؛ متخصص زنان و زایمان-2

مدرس دانشگاه-آقای علی حیدری؛ دکترای مدیریت-3

خانم زینب حیدری؛ فوق لیسانس کامپیوتر-4

آقای محمد حیدری؛فوق لیسانس نقشه برداری-5

رانآقای احمد حیدری؛ دانشجو فوق لیسانس معماری دانشگاه ته-6

خانم زهره حیدری؛ لیسانس حوزوی-7
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گرامیمادر 
عذری حیدریخانم سرکار 
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مدرس دانشگاه

درصد70جانبازهمسر 

فرزندان شایسته و موفقتربیت
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:موفقیت های فرزندان

دبیر-روانشناسیمحدثه نادری؛فوق لیسانس خانم -1

ریکارمند شهردا-محمد نادری؛ فوق لیسانس معماریآقای -2



گرامیمادر 
فرخنده خزاییسرکار خانم 
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دلسوز و فداکارمادری

معلولفرزند 4مراقبت و نگهداری از 
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گرامیمادر 
عذرا سلیمانیسرکار خانم 
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سرپرست خانواده به دلیل فوت همسر

فرزندنگهداری و مراقبت از سه 
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:فرزندان

آقای مجید فتحی؛ بیسواد و معلول-1

آقای مجتبی فتحی؛ بیسواد و معلول-2

خانم اعظم فتحی؛بیسواد و معلول-3
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مادر گرامی
جهان صفاسرکار خانم 
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شهیدمادر دو 

حسین محمدیانشهید

محسن محمدیانشهید

تربیت فرزندان موفق و تحصیل کرده
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:موفقیت های  فرزندان

دبیر-خانم دکتر زهرا محمدیان؛دکترای ادبیات-1

آقای دکتر اسماعیل محمدیان؛دکترای شیمی-2

مدرس دانشگاه-خانم دکتر  فاطمه محمدیان؛دکترای تربیت بدنی-3

آقای حسن محمدیان؛ کارشناس ارشد برق-4

وکیل-آقای ابراهیم محمدیان؛کارشناس ارشد حقوق-5

آقای محسن محمدیان؛کارشناس ارشد برق-6

وکیل-خانم مرضیه محمدیان؛ کارشناسی حقوق-7
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گرامیمادر 
مریم صفریخانم سرکار 
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:موفقیت های  فرزندان

ریفمدرس دانشگاه صنعتی ش-آقای علی صفری؛دکترای الهیات-1

روحانی-آقای امامعلی صفری؛ تحصیالت حوزوی-2

آقای نظامعلی صفری؛ تحصیالت ابتدایی-3

خانم فاطمه صفری؛ تحصیالت ابتدایی-4
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گرامیمادر 
ایران علیدادیخانم سرکار 
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جانباز

شهیدهمسر  

شهیدمادر 

جانبازمادر 

تربیت فرزندان شایسته و تحصیل کرده
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:موفقیت های فرزندان

کارمند تعاون-جمشید امیدی؛فوق لیسانس اقتصادآقای -1

جوانانآقای مرتضی امیدی؛فوق لیسانس تربیت بدنی؛ کارمند سازمان ملی-2

کارمند بانک-خانم خدیجه امیدی؛فوق لیسانس اقتصاد-3

آقای مجید امیدی؛ لیسانس مدیریت؛ کارمند آموزش و پرورش-4

آقای ناصر امیدی؛ فوق دیپلم کنترل کیفیت-5

آقای مجتبی امیدی؛ دیپلم اقتصاد-6
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مادر گرامی
یخانم ام البنین غربسرکار 
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همسرسرپرست خانواده به دلیل فوت 

شهیددو مادر 

غریبیحیدر شهید 

ابوالفضل غریبیشهید و 

قاتل فرزندش قربانعلی غریبیعفو
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:فرزندان
حیدر غریبیشهید-1
ابوالفضل غریبیشهید-2
زکشاور-آقای عباس غریبی؛ تحصیالت ابتدایی-3
دارخانه خانم نگار غریبی؛ -4
دارخانه خانم خدیجه غریبی؛ -5
دارخانه خانم رباب غریبی؛ -6
دارخانه خانم فاطمه غریبی؛ -7
دارخانه خانم رقیه غریبی؛ -8
مرحوم قربانعلی غریبی-9
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گرامیمادر 
گلشن مرتضاییسرکار خانم 
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سرپرست خانواده به دلیل فوت همسر

معلولنگهداری از سه فرزند 
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:فرزندان

آقای محمد بینام؛ بیسواد و معلول-1

آقای علی بینام؛ بیسواد و معلول-2

خانم مدینه بینام؛ بیسواد و معلول-1
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مادر گرامی 
سرکار خانم اشرف ملکی
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همسرسرپرست خانواده به دلیل فوت 

داود احمدی شهیدمادر 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تفرشکارمند 
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:فرزندانموفقیت های  

داود احمدیشهید-1

آقای محمد احمدی؛ لیسانس جغرافیا-2

آقای کوروش احمدی؛ لیسانس حسابداری-3

آقای حسین احمدی؛ لیسانس مدیریت روابط عمومی-4

آقای مجید احمدی؛لیسانس مدیریت بازرگانی-5

خانه دار-خانم فاطمه احمدی؛ دیپلم انسانی-6

خانه دار-خانم زهرا  احمدی؛ دیپلم انسانی-7

خانه دار-خانم خدیجه  احمدی؛ تحصیالت راهنمایی-8
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مادر گرامی سرکار خانم زهرا نجاتی

44



پسرانهمدیر  و مؤسس قرآنی و مؤسس دبستان های قرآنی دخترانه و 

سال2رتبه برتر خانواده های قرآنی به مدت کسب 

قرآنیبرتر بانوی 

حوزه علمیهمبلغ 
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:موفقیت های  فرزندان

جزء قرآن25حافظ -آقای محمدحسین حسینی؛پیش دانشگاهی-1

جزء قرآن5حافظ -خانم زینب حسینی؛ابتدایی-2

جزء قرآن5حافظ -خانم ریحانه حسینی؛ ابتدایی-3

جزء قرآن5حافظ -آقای حسین حسینی؛ ابتدایی-4

ساله1خانم عطیه حسینی؛-5
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گرامیمادر 
یشمسی نوده فراهانسرکار خانم 
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شهیدهمسر 

سرپرست خانواده

خوداز پدر همسر نابینای نگهداری 

خوداز پدر و مادر ناشنوای نگهداری 
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:موفقیت های  فرزندان

-هنگیکارمند اداره کل میراث فر-خانم اکرم مسن آبادی؛فوق لیسانس مردم شناسی-1

قاری قرآن

قرآنقاری -کارمند بانک-آقای مجید مسن آبادی؛ فوق دیپلم حسابداری-2

آقای محمد مسن آبادی؛ تکنسین تأسیسات-3

خیاط-خانم فاطمه مسن آبادی؛ دیپلم فنی-4

خانم جمیله مسن آبادی دیپلم-5

خانم طاهره مسن آبادی؛ دیپلم-6
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مادر گرامی
سرکار خانم بتول واشقانی
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مادری دلسوز و فداکار

تربیت فرزندان تحصیل کرده و موفق
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:موفقیت های  فرزندان

آقای علی واشقانی؛ فوق لیسانس نساجی-1

وکیل-آقای عمران واشقانی؛ فوق لیسانس حقوق-2

آقای رضا واشقانی؛فوق لیسانس معدن-3

آقای محمد واشقانی؛ لیسانس کامپیوتر-4

آقای روح اله واشقانی؛دیپلم برق-5

خانم خدیجه واشقانی؛ دیپلم انسانی-6

خانم زهرا واشقانی؛تحصیالت راهنمایی-7 52



گرامیمادر 
اکرم یعقوبیسرکار خانم 
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سرپرست خانواده

مراقبت از دو فرزند مبتال به اوتیسم 

به تنهایی و با مشکالت بسیار

54



:فرزندان

ساله هر دو فرزند دچار  اختالل اوتیسم 8آنیتا و آتوسا جاسم زاده؛

حرکتی-شنوایی-مشکالت گفتاریبا 
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مادر گرامی
یورخانم ام البنین سرکار 
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همسرسرپرست خانواده به دلیل فوت 

رضاییمجید شهیدمادر 

تربیت فرزندان تحصیل کرده و موفق
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:موفقیت های فرزندان

افتخار شهادتمجید رضایی؛ آقای -1

کارمند-آقای منصور رضایی؛لیسانس مدیریت صنعتی-2

94مامای نمونه استانی-کارمند-خانم کیانا رضایی؛ لیسانس مامایی-3

کارمند-خانم نرگس رضایی؛ لیسانس مدیریت-4

کارمند-خانم لیال رضائی؛ لیسانس حقوق-5

بازنشسته-آقای محسن رضائی؛فوق دیپلم الکترونیک-6
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