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گرامیمادر 
همه ناز اردشیریسرکار خانم 



مادری دلسوز و فداکار

تربیت فرزندان موفق و تحصیل کرده



:موفقیت های فرزندان

آقای دکترحسین اردشیری پزشک عمومی-1

اورتوپد–آقای دکترعلی اردشیری پزشک متخصص جراح مفاصل -2

–آقای دکتر محمداردشیری پزشک متخصص جراح کلیه ومجاری ادراری-3

اورولوژی

وپرورشدبیرآموزش -شناسیلیسانس زیست –آقای حسن اردشیری -4



گرامیمادر 
مشتری اسماعیلیسرکار خانم 



تربیت فرزندان موفق

نمونه اخالق



:موفقیت های فرزندان

–عضوهیئت علمی دانشگاه –روانشناسی دکترای -داوود دهقانآقای -1

امام جمعه شهرلپویی-؛ فوق لیسانس فقه واصول   آقای محمود دهقان-2

واصولآقای یوسف دهقان؛ فوق لیسانس فقه -3

اد قائمیهامدکمیته لیسانس روان شناسی، مسئول حامی یاب خانم معصومه دهقان؛ -4

کتابداریلیسانس خانم فرشته دهقان؛ -5



مادر گرامی 
افسر بهارلوئیسرکار خانم 



رده تربیت فرزندان موفق و تحصیل ک

دراخالقنمونه 



:فرزندانموفقیت های  

عمومیپزشک -فرخ بهارلوئیآقای دکتر -1

نشستهبازفرهنگی -فوق لیسانس مدیریت آموزشی–آقای محمودبهارلوئی -2

دبیر–قرآنی لیسانس علوم –خانم گوهربهارلوئی -3

فرهنگی بازنشسته–لیسانس الهیات -خانم جهانتاب بهارلوئی-4



گرامیمادر 
شهناز جعفریخانم سرکار 



لیسانس  دبیری الهیات 

جزء قرآن کریم 26حافظ 

کمک به حفظ  کل قرآن توسط فرزندش



:موفقیت های  فرزندان

–محمدباقرجعفری؛ دانش آموز  متوسطه آقای 

حافظ کل قران کریم



گرامی  مادر 
رنجبرطالبانو خانم سرکار 



کارآفرین و کشاورزبرتر

کسب گواهینامه تولیدفرش 

کسب گواهینامه  پرورش زنبور

فعال در هیئتهای مذهبی



:موفقیت های فرزندان

خانم حدیث علی پور؛لیسانس پرستاری -1

پور؛مهندس برقآقای  اسداله علی -2



گرامیمادر 
صدری علیزادهخانم  سرکار 



ردهتربیت فرزندان موفق و تحصیل ک



:موفقیت های  فرزندان

ین المللعضوکانون وکالی ب-حقوق بین الملل؛دکترای آقای دکتر سیروس متوسل -1

نفتشرکت متوسل؛بازنشسته آقای مسعود -2

اصفهانشرکت پتروشیمی متوسل؛کارمند بهبود آقای .3

متوسل؛لیسانسبهروز آقای .4

متوسل؛دیپلمعلی محمد آقای .5



گرامیمادر 
زلیخا کاویانیسرکار خانم 



مطلقنابینایومعلولمادر دوفرزند 



:موفقیت های فرزندان

-حرکتیمعلول جسمی و-بیسواد–نابینای مطلق –آقای اصغرکاویانی  -1

حافظ کل قرآن کریم

معلول جسمی-بیسواد–نابینای مطلق -خانم سمیه کاویانی -2

حافظ کل قرآن کریم-وحرکتی



مادر گرامی
خانم فرنگیس گشتاسبیسرکار 



ده موفق و تحصیل کرتربیت فرزندان 



:موفقیت های  فرزندان

دکترای داروسازی-آقای دکتر مسعودمیرزایی-1

شگاه هیئت علمی دان.متخصص دندانپزشکی -آقای دکتر احمدمیرزایی-2

یاسوجعلوم پزشکی 

قیق  کارشناس ابزارد–فوق لیسانس الکترونیک -آقای محمودمیرزایی-3

بوشهرنیروگاه برق 

داروسازیدکترای –خانم دکتر زهرا میرزایی -4

پزشک عمومی–خانم دکتر الدن میرزایی -5

فیزیوتراپ–خانم مهین تاج میرزایی -6



مادر گرامی 
صغرا منتظریسرکار خانم



عبدالکریم اسماعیلیشهید مادر

تربیت فرزندان شایسته و موفق



:موفقیت های فرزندان

مدیرمالی  –دکترای علوم اقتصاد دانشگاه یزد–دکتر سعیداسماعیلی آقای -1

بیمارستان شهیدرجایی شیراز

–مدیریت وبرنامه ریزیدکترای -دکتر عبدالحمیداسماعیلیآقای -2

ه فرماند-ممتازکشوری دردوره دکترا-نفراول کارشناسی ارشدکشور

قرارگاه بسیج سازندگی استان فارس



مادر گرامی
خانم سیده مدینه موسویسرکار 



موفق و تحصیل کرده تربیت فرزندان 



:موفقیت های فرزندان

آقای دکترسید محسن تقوی پزشک عمومی -1

پاهدرسشاغل –آقای سیدصادق  تقوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -2

ورشدبیر آموزش وپر–خانم سیده مریم تقوی کارشناسی ارشد ادبیات -3

شاغل درسپاه–آقای سید محمدحسن کارشناسی ارشد مکانیک -4






