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بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

نخستین آیین نکوداشت مادران نمونه شهرستان 

1396/08/30





گرامیمادر 

سرکارخانم شهربانو امیر سادات



معرفی مادر

فرزند دختر موفق و تحصیلکرده7تربیت 

کنکور و دانشجوی رشته روانشناسی21کسب رتبه 



موفقیت های فرزندان

میمندساره میراحمدی؛ پزشک بیمارستان خانم سیده -1

خانم سیده فاطمه میراحمدی؛ دانشجوی سال ششم پزشکی -2

-خانم سیده  سمیه  میراحمد ی؛ کارشناس ارشد رشته شیمی-3
شاغل در پتروشیمی عسلویه

زینب میراحمدی؛کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیخانم سیده -4

لیسانسفهیمه میراحمدی؛ دانشجوی فوق خانم سیده -5

شاغل دردفترمرکزی -؛ لیسانسمریم میر احمدیخانم  سیده -6
تهراننفت 

کارمند پتروشیمی –آیلین میراحمدی؛لیسانس خانم سیده -7
زاگرس عسلویه





جزء قرآن17حافظ 

قرآنمدرس 

سه بروند تعلیم روخوانی قرآن به فرزندانشان قبل از اینکه به مدر

معرفی مادر



موفقیت های فرزندان

جزء قرآن19حافظ -ساله12محمدامین کشاورز؛-1

جزء قرآن2حافظ -ساله8زهراکشاورز؛-2



مادر گرامی

دیسرکار خانم افروز پوراسمی جانی آبا
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معرفی مادر

موفقتربیت دینی و پرورش فرزندان شایسته و 

تشویق فرزندان به حفظ قرآن کریم 



موفقیت های فرزندان

مصطفی علوی؛ مهندس نفت در عسلویهآقای سید -1

اتهادی علوی؛ دانشجو فوق لیسانس تأسیسآقای محمد -2

علوی؛ لیسانس کشاورزیخانم فهیمه -3

لمحص-قرآن  مجیدخانم سیده سعیده علوی؛ حافظ کل -4

طلبه-آقای سید محمد مهدی علوی؛ حافظ کل قرآن-5



گرامیمادر 

زهرا جاللیخانم سرکار 



معرفی مادر

سرپرست خانواده به دلیل فوت همسر

قالی بافی برای امرار معاش

ردهتربیت فرزندان شایسته و تحصیل ک



موفقیت های فرزندان

البنین حسانی؛پزشک متخصصخانم ام -1

رحسانی؛ لیسانس مامای بیمارستان کوثخانم سمیه -2

هداشتکارمند شبکه ب-فوق لیسانسآقای بابک حسانی؛ -3

ازیکارمند اداره راه و شهرس-؛ لیسانسآقای یاسرحسانی-4

دبیر آموزش و پرورش-نسا حسانی؛ لیسانسخانم ماه -5

کارگر شهرداری-ناشنواآقای افشین حسانی؛ -6

حسانیخانم ثریا -7



گرامیمادر 
نمهرافروز جمشیدیاخانم سرکار 



معرفی مادر

سرپرست خانواده به دلیل فوت همسر

امرار معاش با قالی بافی و دامپروری

فرزند به تنهایی9و بزرگ کردن 



موفقیت های فرزندان

آقای پیمان جمشیدی؛ کارمند پاالیشگاه-1

یسانسل-جمشیدی؛کارمند علوم پزشکی شیرازآقای عبداله -2

لیسانس–جمشیدی؛ کارمند بانک آقای بهنام -3

لیسانس-کتابخانهجمشیدی؛ کارمند خانم زهرا -4

خانم نسیبه جمشیدی؛دیپلم-5

شهنازجمشیدیخانم -6

جمشیدیخانم مهوش -7

جمشیدیخانم شهال -8

جمشیدیآقای رحمان -9



گرامیمادر 
لیال سیمکانیسرکار خانم 



معرفی مادر

هفرزندان موفق و تحصیل کردتربیت 



موفقیت های فرزندان

هرستان فساشپزشک -دکتر سعید غالمی نژاد؛متخصص ارتوپدآقای -1

ال اطفخانم دکتر مرضیه غالمی نژاد؛در حال تحصیل تخصص -2

ناداسشاغل اداره ثبت و –غالمی نژاد؛ فوق لیسانس آقای سجاد -3

پاتولوژیغالمی نژاد؛ فوق لیسانس خانم معصومه -4

خانم سمیه غالمی نژاد؛ لیسانس، دبیر علوم-5



گرامیمادر 
سکینه صداقتسرکار خانم 



معرفی مادر

تربیت فرزندان موفق و تحصیل کرده

قالی بافی برای کمک به امرار معاش خانواده



موفقیت های فرزندان

عمومیدکتر حسین سینایی؛پزشک آقای -1

اقتصادآقای دکتر مهدی سینایی؛دکترای -2

تنفکارمند شرکت -آقای محمد سینایی؛ مهندس نفت-3

عسلویهآقای علی سینایی؛مهندس نفت -4

برق شیرازکارمند اداره -آقای حامد سینایی؛ مهندس برق-5

اجتماعیخانم اعظم سینایی؛ فوق لیسانس علوم -6

زبانخانم جمیله سینایی؛ دانشجو فوق لیسانس -7

سیناییخانم آسیه -8



مادر گرامی
ندیثریا عالیشوسرکار خانم 



معرفی مادر

شهیدفرزند 

و

شهیدهمسر 



ت نفتاستخدام شرک–آقای علی قاسمیان؛ فوق دیپلم -1

موفقیت های فرزندان



گرامیمادر 
همین بس مزارعیخانم سرکار 



معرفی مادر

املکنگهداری از سه فرزند نابینای مادرزاد و یک فرزند فلج 

ب کارگری ، کشاورزی و قالی بافی جهت امرار معاش و کس
روزی حالل برای خانواده



موفقیت های فرزندان

مزارعی؛لیسانس..اآقای حجت -1

قرآنمربی -مزارعی؛لیسانس آقای بهزاد -2

روانشناسیاهلل مزارعی؛ دانشجو آقای روح -3

روانشناسیمزارعی؛دانشجو خانم منیژه -4

مزارعی؛معلولخانم فاطمه -5



گرامیمادر 
دیشمسی نوشاخانم سرکار 



معرفی مادر

همسرشسرپرست خانواده به دلیل معلولیت 

واده معاش خانجهت امرار قالی بافی، صنایع دستی و پختن نان 
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موفقیت های فرزندان

مریم نوشادی؛ لیسانسخانم -1

خانم مینا نوشادی؛ دیپلم -2

نوشادیبابک آقای -3

نوشادیسعید آقای -4



مادر گرامی

خانم طاووس ویسیسرکار 



معرفی مادر

کردهفرزندان شایسته و تحصیلتربیت 



موفقیت های فرزندان

فاطمه مزارعی؛دانشجوی سال هفتم پزشکیخانم -1

یامین مزارعی؛دانشجوی سال سوم پزشکآقای محمد -2

مزارعی؛چهارم دبیرستانآقای محمدهادی -3

مزارعی؛چهارم دبیرستانآقای محمدمهدی -4

مزارعی؛پنجم دبستانآقای محمدحسین -5






