






"بهشت زیر پای مادران است"

(   ص)پیامبر اکرم



گرامیمادر 

سرکارخانم 
مریم اسمعیلی بازارده



جانبازهمسر 

مدیر عامل شرکت تعاونی حدیث بافت شرق گیالن

رئیس اتحادیه قالیبافان



خانم سیده حوری سلیمانی؛ لیسانس حسابداری-1

خانم سیده ندا سلیمانی؛ لیسانس مامایی-2



گرامیمادر 

سرکارخانم 
معصومه جعفر زاده چماچائی



فعال در حوزه نیکوکاری و کار آفرینی ویژه زنان 

سرپرست خانوار

ان بنیانگذار موسسه خیریه ایزد دوستان و حمایت از کودکان و زن

انوارسرپرست خانوار و حمایت از مشاغل خانگی ویژه زنان سرپرست خ



آقای علیرضا گیلکی نظامی؛ دارای کارشناسی حقوق و کاردانی-1

مدیر عامل موسسه–سخت افزار 

ن المللی نظامی؛ مسئول گواهی والدت بیمارستان بیگیلکی خانم الناز -2

قائم و مشاور روانشناسی

-سینظامی؛ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناگیلکی آقای گلناز -3

وانیمدیر مسئول نشریه نوای ج-مدیر عامل موسسه خیریه ایزد دوستان



مادر گرامی

سرکار خانم 
معرفه جهان کشت شال



تربیت فرزندان موفق

از بانوان خیر در سطح شهرستان هستند



آقای دکتراسماعیل خیاطی؛ پزشک عمومی-1
بمرحوم آقای دکتر ابراهیم خیاطی؛ فوق تخصص قل-2
آقای حسن خیاطی؛ کارشناس ادبیات-3
خانم شهربانو خیاطی؛ لیسانس زبان-4
آقای طهماسب خیاطی؛ کارمند -5
دارای کارگاه تولیدی-آقای علی خیاطی؛ دیپلم-6
شغل آزاد-آقای فیروز خیاطی؛ دیپلم-7
خانم پروانه خیاطی؛ دیپلم-8
مرحوم آقای حسین خیاطی-9

آقای عباس خیاطی؛مغازه دار-10



مادر گرامی
خانم سرکار 

بانو رفیق خواه شلمانی



شهیدمادر 

کارمند آموزش و پرورش شهرستان لنگرود

معاون دبیرستان



حرم مرتضی حسین پورمدافع شهید-1

یزیخانم محدثه حسین پور؛ دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ر-2

پور؛ دانشجوی ارشد مشاوره توانبخشیحسین خانم مطهره -3

خانم مرضیه حسین پور؛ دانشجوی شیمی-4



مادر گرامی

خانم سرکار 
کلثوم غالمیان سفید داربنی



شهیدهمسر 

کارمند ادراه برق

ساله و آخری چهار ماه بودند که 12اولین فرزند ایشان 
همسرشان شهید شدند

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



آقای دکتراحسان اهلل صمدی؛ پزشک عمومی-1

دندانپزشکدکترمحمد جواد صمدی؛ آقای -2

آقای محمد حسن صمدی؛ کارشناسی ارشد در-3

کارمند-رشته مدیریت

دبیر-خانم مریم صمدی؛ کارشناس ارشد-4

آقای روح ااهلل صمدی؛ فیزیوتراپ-5

دبیر-خانم فاطمه صمدی؛ کارشناس-6



گرامیمادر 

سرکار خانم 
ربابه قایق ران داربنی



ولتی سال سابقه تدریس در دانشگاه دولتی و غیر د21

عضو هیات علمی دانشگاه گیالن 

مشاور مدیر عامل در امور زنان



آقای محمد انصاری گیالنی؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی-1

گیالنی؛ دکتری حرفه ای پزشکیانصاری آقای دکترحامد -2

آقای وحید انصاری گیالنی؛ مهندس برق قدرت-3



گرامیمادر 
سرکار خانم 

زهرا قلی زاده



مدیر عامل جمعیت همیاران سبز

صاحب امتیاز حقوقی مرکز مشاوره مهرآیین 

عضو هیات مدیره خانه سازمان های غیر دولتی

کارآفرین مشاغل خانگی زنان بدسرپرست و خودسرپرست  جوانان در محالت آسیب پذیر

نویسنده مقاله تحوالت تجارب ابریشم ایران

مدرس طرح های اجتماع محور

دبیر ورزش مدارس



-یآقای فرهاد کاظمی؛ دانشجوی ارشد زبان ناوسران نیروی دریای-1

مترجم نیروی دریایی–مدرس دانشگاه 

و خانم سارا کاظمی؛ دانشجوی دکتری فیلم سازی دانشگاه اوهای-2

20جم متر–بورسیه و نخبه کشور  و دانشیار دانشگاه اوهایو -آمریکا

کتاب

اه گیالنخانم پروین کاظمی؛ دانشجوی ترم اول رشته گرافیک دانشگ-3



مادر گرامی

سرکار خانم لیال میرزائی



انسال ریاست دندانپزشکی اداره پست تهر15-سال کارمند وزارت اطالعات20

داری از محل نگهآدینا، نام تاسیس خانه آدینا بعد از فوت تک فرزند خود به –

سرپرست با هدف ارائه خدمات مددکاری جهت فرزندان بی سرپرست و بد 

ی بازپیوند فرزندان پذیرش شده و حمایت و یاری رساندن به کودکان دارا

تا)-بیماری های خاص،تهیه جهیزیه و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان

17فرزند پذیرش شده که یک فرزند ازدواج کرده و در حال حاضر 46االن 

(فرزند دارند و بقیه فرزندان ترخیص شده اند



آقای آدینا یزدانی؛ فوت شده-1



گرامیمادر 

سرکار خانم 

حیران محمد پناه سید آبادی



شهیدمادر سه 



بیت اله امام پناهیشهید-1

امام پناهیمحمد شهید-2

پناهیهیبت اله امام شهید-3

استانداریحمیدرضا امام پناهی؛ دانشجوی دکتری و کارمند آقای -4

کارمند بهزیستی-پناهی؛ کارشناسی ادبیاتامام آقای عباس -5

پناهی؛ کارشناس عمران و کارمند نوسازی مدارسامام آقای عظیم -6

آقای امیر امام پناهی-7

امام پناهیخانم لیال -8

امام پناهیخانم زهرا -9

امام پناهیخانم صغری -10



گرامیمادر 

سرکار خانم
سیده طاهره میر عبدالعظیمی



مسئول امور دفتری و دبیرخانه 

ماشین نویس خبره

عضو فعال بسیج

ازعضو ستاد برگزاری جشنواره خیرین مدرسه س



-آقای دکتر علیرضا صابر کاری ؛ دکتری برق-1

گیالندانشگاه استاد 

آقای دکتر محمد رضا صابرکاری؛ دکتری داروسازی-2

یالناستاد دانشگاه گ–آقای دکترحمید رضا صابر کاری؛ دکتری برق -3



گرامیمادر 

سرکار خانم
سیده راضیه محمد حسنی



شهیدهمسر 

سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب رشت



کارمند -لیسانسآقای زین العابدین شفیعی؛ فوق-1
بانک  صادرات

مهدی شفیعیآقای محمد-2

شفیعیآقای امیررضا-3



گرامیمادر 

سرکار خانم
سیده زهرا معصومی نشرود کلی



خدمتگذار شرکتی و قراردادی در پلی کلینیک تخصصی 

رشتشماره یک 

سرپرست خانوار

و تحصیلکردهتربیت فرزندان موفق



لوکی-حقوقرضا واسع لشگری؛ دکتری آقای دکترحمید -1

پایه یک دادگستری

شکیکارمند علوم پز–؛ فوق دیپلم واسع لشگریخانم فاطمه -2

شغل آزاد—؛ دیپلمواسع لشگریخانم راحله -3

دهکارمند بانک آین-؛ لیسانسواسع لشگریآقای رشید -4

عی؛ لیسانس کارمند تامین اجتماواسع لشگریآقای رحیم -5

؛ لیسانسواسع لشگریحبیب آقای -6



گرامیمادر 

سرکار خانم
دکتر سونیا معصومی



دکتری حرفه ای-پزشک

ردهتربیت فرزندان موفق و تحصیلک



آقای دکتر امیر کوشیار ضیابری؛ در حال گذراندن دوره فوق -1
دکتری الکترونیک

تری ضیابری؛ در حال گذراندن دوره فوق دکآقای دکترامیر کاویان -2
کامپیوتر

کامپیوترآقای امیرکامیار ضیابری؛دانشجوی فوق لیسانس مدیریت-3



گرامیمادر 

سرکار خانم
حبیبه صفرپور لیما



شهیدهمسر 

رده به تربیت فرزندان موفق و تحصیلک

تنهایی و با مشقت فراوان



انآقای دکتر بهنام صفرپور؛ متخصص اعصاب و رو-1

آقای دکتربهزاد صفرپور؛ متخصص چشم-2

ژیصفر پور؛ دانشجوی دکتری رادیولوزینب خانم -3



گرامیمادر 

سرکار خانم
کبری نقش پور



راه و شهرسازی کارمند

فرزندان موفقتربیت



پزشکی گیالن8خانم مهتاب طاعتی مقدم؛ دانشجوی ترم -1

پزشکی لرستان6خانم تینا طاعتی مقدم؛ دانشجوی ترم -2



گرامیمادر 

سرکار خانم
فرخنده نارن دهی سیاهکل



ایرانمدیر عامل شرکت تعاونی صنایع دستی

کار آفرین برتر استانی



ییآقای گرشاسب نجارپور؛ مهندس مدیریت اجرا-1

خانم گل آوا نجارپور؛ دانشجوی حسابداری-2



گرامیمادر 

سرکار خانم
مولود السادات وعیدی واحدی



هرانمستقیم با موسسه خیریه دانشجویان در تهمکاری

و کارآفرین در زمینه پوشاک طراح

با انجمن شمیم مهرانزلیهمکاری

همکاری در تاسیس خانه زنده یاد سایه بان در انزلی



مدرس-خانم دکترمونا سایه بان؛ دانشجوی دکتری ریاضی-1
دانشگاه تورنتو آمریکا

-اضیمرحوم آقای دکتر علیرضا سایه بان؛ دکتری افتخاری ری-2
شهید دارای لقب-جزء نخبگان بوده  در سانحه تصادف درگذشتند

راه علم به دستور امام

دیرهرئیس هیات م-خانم مریم سایه بان؛ لیسانس حسابداری-3






