








گرامیمادر 
االمسرکارخانم فهیمه حسینی ب



اصفهاندانشیار گروه فیزیک دانشگاه 

متعددمقاالت علمی دارای 

فرزندان موفق و تحصیل کردهتربیت 



یپزشکخانم شکیبا حسن زاده؛ فارغ التحصیل دکترای -1

اصفهانعمومی از دانشگاه 

دانشگاهخانم پریسا حسن زاده ؛فارغ التحصیل رشته برق از -2

درصنعتی شریف و دانشجوی همین رشته در گرایش مخابرات 

آمریکا



گرامیمادر 

فاطمه دهقان نژادسرکارخانم 



89اصفهانمعلم نمونه استان 

یاجغرافرتبه استانی و کشوری در جشنواره درسی کسب 

علمیچندین مقاله تألیف 

جانبازهمسر 



-صفهاناماندانا دهقان نژاد؛ دانشجوی رشته دندانپزشکی دانشگاه -1

گر برتر کسب عنوان پژوهش-ورزشکار رزمی-به زبان انگلیسیمسلط 

94سالشهید هدایت جشنواره 

تألیف -نسرین دهقان نژاد؛کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی-2

مقاله علمیچندین 



مادر گرامی

نمرجان شمع گراسرکار خانم 



12

همسرسرپرست خانواده به دلیل معلولیت و بیماری 

بهزیستیپوشش تحت 

برای انجام مشاغل خانگی و تالش های بی وقفه و شبانه روزی

امرار معاش و تربیت و کمک به ادامه تحصیل فرزندان



دانشجوی دکترای حسینی؛ آقای سید امیر خیام -1

داروسازی

مهندسیآقای سید رضا خیام حسینی؛ کارشناس ارشد -2

برق قدرت



گرامیمادر 

سرکار خانم فاطمه صالحی



سرپرست خانوار به دلیل معلولیت همسر  

حمایت حوزه اجتماعی دفتر توانمندسازی  زنانتحت 

مسرتربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده با وجود معلولیت ه



ریآقای محمد جواد کاکلی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حسابدا-1

زهرا کاکلی؛ دانشجوی کارشناسی رشته علوم کامپیوتر-2

خانم مریم کاکلی؛ دانش آموز مقطع نهم دوره اول متوسطه-2



گرامیمادر 

منیره قاری پورسرکار خانم 



اصفهان کارمند استانداری 

درصد50جانباز شیمیایی همسر -کسب تقدیرنامه های متعدد

کالس قرآن مربی 



جزء7حافظ -خانم زهرا عالفچیان؛ دانشجوی رشته پزشکی-1

قرآنکسب مقام های استانی و کشوری در مسابقات -قرآن

خانم ریحانه عالفچیان؛ کالس نهم-2



گرامیمادر 

یانینیسفاطمه فتاحی خانم سرکار 



اجتماعی خانوادهدانشجوی رشته مددکاری 

همسرشصبر و بردباری در برابر مشکالت زندگی و اعتیاد 

اصفهان درسراسر اندازی مراکزی برای بستری بیماران و معتادین کم بضاعت راه 

شوهرشدر دوره های مددیاری اعتیاد در اصفهان به اتفاق شرکت 

ایرانانجمن مددیاران عضو 

رایگانکردن کالس های آموزشی خانواده معتادین تحت درمان کمپ به صورت دایر 

همسرشهمراه 



محصل اول دبیرستانابوالفضل امینی نیسیانی ؛ -1

اسالمیرشته معارف 

محصل اول راهنماییمریم امینی نیسیانی ؛ -2

سال دارد5زینب امینی نیسیانی؛ -3



گرامیمادر 

یعفت گلفامی نجف آبادسرکار خانم 



ونهنمعنوان معلم کسب -آبادکسب عنوان معاون نمونه شهر نجف 

علمیات کسب رتبه ممتاز در مسابق-مقام سوم جشنواره تدریسکسب 

اصفهان2کسب عنوان معلم نمونه ناحیه 

دو جلد کتاب آموزشیتألیف 



لیسانسآبادی؛دانشجوی فوق نجف احمدیانخانم نسرین -1

مهندسی HSE( 2رتبه  )- صنعت نفت آباداندانشگاه 

مهندسیآقای محمد احمدیان نجف آبادی؛دانشجوی لیسانس -2

عمران دانشگاه یزد



گرامیمادر 
سرکار خانم شهین مشرف جوادی



اجتماعیکارمند اداره تعاون کار و رفاه 

مقاالت علمی متعددتألیف 



لیونآقای علیرضا روحی نجف آبادی؛دکترای نانو تکنولوژی دانشگاه-1

ژوهش های انجام پ-مسلط به زبان انگلیسی و بلژیکی و کامپیوتر-بلژیک
علمی

-دانشگاهمدرس -پرهام روحی نجف آبادی؛دکترای مهندسی شیمی-2

ددمتعتألیف کتاب و مقاالت علمی -پروژه های تحقیقاتی متعددانجام 

–پژمان روحی نجف آبادی؛ دکترای تخصصی مهندسی شیمی آقای -3

تألیف کتاب و مقاالت -انجام پروژه های تحقیقاتی متعدد-دانشگاهمدرس 
علمی متعدد



مادر گرامی

یمیرمحمدسرکار خانم مهروالسادات 



تحقیقاتیانجام پروژه های 

متعددمقاالت علمی تألیف 

دانشگاهمدرس 



خانم سارا تقدیسی؛ دانش آموز سال سوم رشته علوم-1

ادبر و عضو انجمن شع-تیم بسکتبال مدرسهعضو -تجربی

آقای امیرحسین تقدیسی؛ دانش آموز سال هفتم -2

تیم شطرنج مدرسهعضو -دبیرستان



گرامیمادر 

افسانه نوروزیسرکار خانم 



همسرسرپرست خانواده به دلیل فوت 

فرزند معلول دو فرزند که 5و نگهداری از تربیت 

شدید هستندجسمی 



مددکاریلیال قالوند؛ لیسانس خانم -1

مشاورهساناز قالوند؛ لیسانس خانم -2

کامپیوترسارا قالوند؛فوق دیپلم خانم -3



-محمد پاک نیا؛ لیسانس اقتصادآقای -4
ی جسمی و حرکتمعلول -تأسیس دفتر بیمه

شدید



معلولیت -مریم قالوند؛ دیپلمخانم -5
نقاش هنرمند -بسیارشدید






