








گرامیمادر 

ریحانه آریازادسرکارخانم 



مدرس قرآن

تربیت فرزندان موفق و نخبه



مخترع –ابراهیم بلور؛کارشناس الکترونیک وکارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-1

اخلدفیزیوتراپی در در زمینه محرک پیوسته غیر ارادی زانو و لگن  که دستگاه 

اولینجزء -ثبت شرکت در علم و فناوری-خارج از کشور کاربرد فراوانی داردو 

متنوعلوح تقدیر  و جایزه های کسب -نفرات بنیاد نخبگان

سال8-وریپژوهشگر برترکش-الهام بلور؛ کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی-2

ریتمدیدانشجو کارشناسی ارشد -سابقه تحقیق و پژوهش  در مناطق خشک ایران

یزدبازرگانی دانشگاه 

سالنوآور  برتر -دارای گواهینامه ثبت اختراع-اسماعیل بلور؛مهندس مکانیک-3

تسلط کامل به زبان انگلیسی و آلمانی-محقق نمونه در زمینه آب و انرژی-کشور94
و سابقه تدریس در دانشگاه



گرامیمادر 

یانمریم بهشتسرکارخانم 



ارتربیت و نگهداری از دو فرزند معلول موفق  و ورزشک

مغز ویک فرزند پسر با بیماری فلج دارای 

فرزند دختر دارای بیماری میلومننگوسلیک 



یزدان حسین اردکانی؛ عضویت درتیم بوچیای استامیر -1

ندازیاراه -در کنکور کاردانی در رشته کامپیوترقبولی 

مغزیدارای بیماری فلج -ورزش بوچیا در اردکان



تیمعضو -مهدیه اردکانی؛محصل در پایه سوم دبستان-2

دارای بیماری میلومننگوسل-بوچیا استان یزد



مادر گرامی

تیثریا خردمندی تفسرکار خانم 



موسسه خیریه فاطمه الزهرا بازنشسته مادریار 

می در از یک معلول جسمی به نام سعید ابراهینگهداری 

کنار فرزند معلول خودش در منزل



سالمتعلیرضا تقی زاه؛کارمند اداره بیمه -1

کشاورزناصر تقی زاده؛ -2



ذهنیمحمد تقی زاده؛ معلول جسمی و علی -3



معلول جسمی و ذهنی -سعید ابراهیمی



گرامیمادر 

فاطمه زمانی ابرقوییخانم سرکار 



درصد35جانباز و شهیدمادر 

درصد50جانباز-کارمند اداره امور مالیاتی

هستنداز همسرش  که دچار سکته مغزی پرستاری 

قرآنیفعال 



ناصریمریم شهیده-1

کارمندغالمرضا ناصری؛ -2

مهدی ناصری؛ شغل آزاد-3



گرامیمادر 

مریم شاکر اردکانیخانم سرکار 



شهیددومادر 

کردنکردن فرزندانش با خیاطی بزرگ 

خداو همیشه شاکر صبور 



ذاکریمحمود شهید-1
ذاکریغالمرضا شهید-2
ذاکریمحمد رضا -3
ذاکریشهربانو -4
ذاکریحسنعلی -5
ذاکریغالمحسین -6
ذاکریداود -7
ذاکریمنیژه -8
ذاکریصغری -9

بتول ذاکری-10



گرامیمادر 

خاور صبوحیسرکار خانم 



خانوارمادر فداکار و سرپرست 

کردهتربیت فرزندان موفق و تحصیل



استاد دانشگاه–حلوانی؛ فوق تخصص ریه ابوالحسن -1

شاغل بیمارستان سید الشهدا و -حلوانی؛ متخصص کودکانعباسعلی -2
یزدالزهرا فاطمه 

-وقی یزدحلوانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدغالمحسین -3
ایاستاد یار گروه بهداشت حرفه 

لشهدااشاغل در مجتمع تولیدی سید -رضا حلوانی؛مهندسی شیمی الیافمحمد -4
اردکانشاغل در بیمارستان ضیایی –حلوانی؛ متخصص داخلی مهدی -5

یزدشاغل سازمان همیاری شهرداری –حلوانی؛ فوق لیسانس معماری هادی -6

االنبیاءشاغل در مجتمع فرهنگی خاتم -حلوانی؛ فرهنگی بازنشستهجمشید -7

فاطمه حلوانی-8



گرامیمادر 
انیسرکار خانم بتول ضیائی اردک



اولین اردکان و احداث نمودن اولین مدرسه رسمی در کمک به دایر 

مشارکت -کارخانه برق و اولین بیمارستان شهر به همراه خانواده 

به آموزش و پرورش وکمک سرپرستی ایتام -شخصی در امور خیریه

های خیریه سالمندان مجد اردکانی و پیگیری در ایجاد طرح 

خیری مرحوم صدارت ساختمان 

تحصیلکردهفرزندان موفق و تربیت 



فعلی دکتری مکانیک از دانشگاه علم و صنعت و رئیسنصیری طوسی ؛ علی -1
دانشگاه اردکان

کی نصیری طوسی ؛ فوق تخصص داخلی گوارش از دانشگاه علوم پزشمحسن -2
تهران

شگاه متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری از داننصیری طوسی ؛ پزشک حسن -3
علوم پزشکی تهران

د بهشتیاطفال از دانشگاه شهینسرین نصیری طوسی ؛ پزشک متخصص مرحوم -4

محمد نصیری طوسی؛ مهندس کامپیوتر-5

از دانشگاه صنعتی شریف رضا نصیری طوسی ؛ مهندس مخابرات-6



مادر گرامی

بادمعصومه فالح کاظم آسرکار خانم 



و نگهداری-جانبازمادر -جانبازهمسر -شهیدمادر 

مراقبت از دخترشان که دارای معلولیت جسمی و 

-هستندذهنی خیلی شدید 

هستندبینا کم به علت بیماری دیابت ایشان 



اشکذریمحمد دهقان شهید-1

اشکذریولی اله دهقانی جانباز-2



انسیه دهقانی اشکذری؛ معلولیت -3
شدیدجسمی و ذهنی 



گرامیمادر 
ریرضیه منتظسرکار خانم 



فداکارمادر 

فرزند معلولشان که دو 3از پرستاری 

فرزند معلول فوت کرده اند



نعیمه منتظری؛ لیسانس ادبیات-1

زهرا منتظری؛ لیسانس ژنتیک-2

محمد هادی منتظری؛ دیپلم معماری-3



دارای -منتظری؛ مهندس کامپیوترفهیمه -4
شناختهبیماری نا 



-مهدی منتظری؛مهندسی شیمیمرحوم -5
شناختهبیماری نا دارای 



مرحوم سعید منتظری؛ رشته ریاضی-6
فیزیک در مقطع پیش دانشگاهی دارای 

بیماری نا شناخته



گرامیمادر 

نصیری  باغدهوکیشوکت سرکار خانم 



دو شهیدمادر 



نژادمحمد حسین ذاکری شهید-1

محمد حسن ذاکری نژادشهید-2






