










جانبازهمسر 

فرزندان موفق و تحصیلکرده تربیت 

معرفی مادر



5روابط عمومی و شهرداری منطقه؛ رئیس احمدی امینخانم مریم -1

معماری و کارشناسی احمدی امین؛ دانشجوی آقای میثم -2
مهندسیشاغل در شرکت -شهرسازی

احمدی امین؛ وکیلآقای حجت -3

موفقیت های 
فرزندان





دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی واحد علوم تحقیقات تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

، پژوهشی و اجراییفعالیت های متعدد آموزشی

جمعانجام فعالیت های اجتماعی متعدد از جمله عضو هیئت رئیسه م

مشورتی توسعه استان سیستان و بلوچستان و کشور

معرفی مادر



پزشکیجباری؛ دانشجوی رشته خانم فاطمه -1

جباری؛ محصلآقای حسین -2

موفقیت های 
فرزندان





هت در جتهران با مهندسین مشاور معمار عرش همکاری -خانوارسرپرست 

همکاری با-راه اندازی پروژه توانمند سازی در شیرآباد و همت آباد

ستی در همکاری با بهزی-پروژه صندوق توسعه پایدار خانواده در شیرآباد

همکاری مستمر با شورای شهر شهرستان زاهدان -طرح کاهش فقر

اجتماعی و پژوهشی دیگرفعالیت های بسیاری از و 

معرفی مادر



اویی عرباهلل برا آقای حفیذ -1

آقای سعید اعتزادی-2

آقای وحید اعتزادی-3

فرزندان





همسرسرپرست خانوار به دلیل فوت 

پرورشنمونه از طرف  وزیر آموزش و مدرسه و معلم مدیر 

استانمدیر نمونه در کسب عنوان 

موفق وتحصیلکردهفرزندان تربیت 

معرفی مادر



بیهوشیمتخصص -نژاد؛ پزشکآقای دکتر محمدایمان آبیلی -1

استاد دانشگاه–آبیلی نژاد؛ دکتری شیمی خانم دکترمریم -2

دس مهن-مهندس سبحان آبیلی نژاد؛ کارشناسی ارشد عمرانآقای -3

ناظر و مجری ساختمان

رئیس-حسین آبیلی نژاد؛ مهندس کشاورزیآقای مهندس امیر -4

طبیعیواگذاری زمین اداره منابع 

موفقیت های 
فرزندان





همسر عالم بزرگوار موالنا حامد دامنی نماینده دو دوره 

خاش در مجلس شورای اسالمی مردم 

فرزندان موفق و تحصیلکردهتربیت 

معرفی مادر



رودینیمحمد جانبازدامنی؛ همسر خانم حمیده -1
عمومیالهام دامنی؛ پزشک خانم دکتر -2
نور دامنی؛ فوق لیسانس حقوق کارشناسی حقوق شهرداری آقای محمد -3

ایرانشهر
فائزه دامنی؛ فوق لیسانس آمارخانم -4
شهرایراندبیردینی و عربی -ساجده دامنی؛ فوق لیسانس فقه حقوقخانم -5
کده امور مالی دانشمسئول -پرستاریدامنی؛ کارشناس آقای ضیاءالحمید -6

علوم پزشکی ایرانشهر
دامنی؛ لیسانس حقوقخانم صابره -7
دامنی؛ لیسانس حسابداریخانم سلیمه -8
دبیر زیست ایرانشهر-دامنی؛ لیسانس زیست شناسیخانم حامده -9

مسئول بیمه حافظ-دامنی؛ لیسانس معماریآقای علیرضا -10
بیمارستان ایرانشهر-دامنی؛ لیسانس ماماییخانم فاطمه -11

موفقیت های 
فرزندان





استانحراست اداره کل بهزیستی کارشناس 

سرپرست خانوار به دلیل فوت همسر

خیر فعال

نمونه بهزیستی کارمند  

معرفی مادر



مددکار اورژانسخانم سحر زوری؛ -1

آقای صادق زوری؛ دیپلم-2

آقای محمد زوری؛ محصل-3

موفقیت های 
فرزندان





بازنشسته آموزش و پرورش 

فرزندان موفق و تحصیلکردهتربیت 

معرفی مادر



زایمانجمالزهی؛ پزشک متخصص زنان و خانم دکترآتوسا -1

مدرس دانشکده -جمالزهی؛ کارشناس ارشد علوم تغذیهخانم آتنا -2
پزشکی

مهندس آرش جمالزهی؛ مدیر کل دفتر روستایی و امور آقای -3
دهیاری استانداری

موفقیت های 
فرزندان





تنهاییتربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده به 

بعد از فوت همسرش

معرفی مادر



از مدیریت آموزشی و لیسانس ماماییدکتری براهویی؛ خانم دکتر فریده -1
نیکشهرشاغل در علوم پزشکی -شیرازدانشگاه 

ان معاون هنرست-وحید براهویی؛ کارشناسی ارشد مدیریت آموزشیآقای -2
عالمه حلی ایرانشهر

زاهداندانشگاه براهویی؛ مهندس برق الکترونیک از آقای عبدالوهاب -3
ل شاغل در اداره ک-اقتصاد بازرگانیبراهویی؛ کارشناسیخانم خدیجه -4

میراث فرهنگی استان
شاغل در-آقای حمید براهویی؛ کارشناسی پرستاری از دانشگاه زاهدان-5

(ص)بیمارستان خاتم االنبیا
زمین شناسیبراهویی؛ کارشناسیخانم افسانه -6
اه شیراززبان و ادبیات انگلیسی از دانشگبراهویی؛ کارشناسیخانم پریسا -7
تشرکمدیر عامل -براهویی؛ مهندس کامپیوتر از دانشگاه ایرانشهرآقای سعید -8

موفقیت های 
فرزندان





آزادهو جانباز همسر 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر



خانم دکترمریم ثمره؛ دندانپزشک-1

خانم دکتر هانیه ثمره؛ دانشجوی سال پنجم پزشکی-2

خانم دکتر حوریه ثمره؛ دانشجوی دندانپزشکی-3

ثمره؛ کارشناسی ارشد شیمیمهدی آقای -4

حوزه2خانم فاطمه ثمره؛ سطح -5

معلم–خانم ملیحه ثمره؛ لیسانس علوم تربیتی -6

خانم صالحه ثمره؛ محصل پیش دانشگاهی-7

موفقیت های 
فرزندان





غالمرضا شهرکی شهیدهمسر 

شهیدشورای مشورتی مشاور امور خانواده در بنیاد عضو 

زابلبه احداث دو مدرسه به نام شهید در کمک 

چند یتیم سرپرستی 

تهیه جهیزیه برای دختران بی سرپرست

یکمک به آزادی زندانیان و کمک به درمان بیماران تاالسم

معرفی مادر



معاون درمان-خانم دکترمعصومه شهرکی؛ پزشک-1
احمر استانهالل 

موفقیت های 
فرزندان





کارآفرینو دامدار و کشاورز 

و تحصیلکردهتربیت فرزندان موفق

معرفی مادر



ل مدیر ک-علیرضا نخعی؛ فوق لیسانس روان شناسیآقای-1
آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

ی فرهنگمعاونت-غالمرضا نخعی؛ تحصیالت حوزوی آقای -2
دادستان استان سیستان و بلوچستان

نخعی؛ تحصیالت حوزویآقای محمد-3
تحصیالت حوزویعباس نخعی؛آقای -4
حوزویتحصیالت نخعی؛ آقای مهدی-5
خانم لیال نخعی؛ کارشناسی معارف-6
صغری نخعیخانم -7

موفقیت های 
فرزندان





پرورشآموزش و کارمند 

فرزندان موفق و تحصیلکردهتربیت 

معرفی مادر



سیماو کارمند صدا –سلطانی نیا؛دکترای ادبیات خانم دکتر وحیده -1

مجری ورادیوگوینده -مدیر ویراستاری-

-کریکارمند کانون پرورش ف-ارشد روانشناسینیا؛کارشناس خانم مهدیه سلطانی -2

گوینده و مجری 

کارمند دفتر قضایی-ارشد حقوقکارشناس آقای مصطفی سلطانی نیا ؛-3

کارمند آموزش و پرورش -ادبیاتنیا؛کارشناس خانم ملیحه سلطانی -4

جریمگوینده رادیو و -سیماکارمند صدا و -عمرانمهندس سلطانی نیا ؛خانم حلیمه -5

خانم فهیمه سلطانی نیا ؛معلول ذهنی و جسمی -6

موفقیت های 
فرزندان





نشیناز عشایر کوچرو و چادر 

بافیقالی بافی و  در چادر مهارت 

کوچندهصندوق خرد زنان عشایر عضو 

اجتماعیو بهداشتی و فرهنگی و مروج  آموزش در زمینه های دامداری 

معرفی مادر



معلم-آقای مسعود شیبانی؛ لیسانس -1
خانم ناهید شیبانی؛ معلم -2
خانم نسرین شیبانی-3
خانم مهین شیبانی-4
خانم مرضیه شیبانی-5
خانم شهال شیبانی-6
خانم زهرا شیبانی-7
خانم حلیمه شیبانی-8
خانم فاطمه شیبانی-9

موفقیت های 
فرزندان





پرورشدبیر آموزش و 

فرزندان موفق و تحصیلکردهتربیت 

معرفی مادر



–محسن کالوندی؛ دکتری تخصصی عمران آقای دکتر سید -1

کشور استخدام وزارت 

تخدام اس–محمد کالوندی؛ دکتری تخصصی عمران آقای دکتر سید -2
یرومعاونت حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای وزارت ن

ITمهدی کالوندی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد آقای سید -3

شغل بازبینی و -سادات کالوندی؛ لیسانس گمرکخانم رضوانه -4

حسابرسی گمرک یزد 

موفقیت های 
فرزندان





پرورشبازنشسته آموزش و دبیر 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر



در راه آهن شاغل -افضلی؛ مهندس عمرانآقای ارسالن کیانی -1

جنوب شرق استان

نشاغل در زاهدا-افضلی؛ پزشک عمومی خانم دکترالهه کیانی -2

اهداندر زشاغل -عمومی افضلی؛ پزشک آقای دکتر سامان کیانی -3

داندرزاهشاغل -پزشک عمومی افضلی؛ آقای دکتر سینا کیانی -4

موفقیت های 
فرزندان





کوشارضا شهیدهمسر 

سوادآموزینهضت آموزشیار 

توسعه ماشین های کشاورزیشاغل در بنگاه 

دریافت لوح تقدیر به عنوان کارمند و سرپرست خانوار نمونه 

معرفی مادر



استانکی کوشا؛ پزشک و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشخانم دکتر فریبا -1

دکترفرشته کوشا؛ دانشجوی دکترای مهندسی آبیاری  خانم -2

استخدام آموزش و پرورش-کوشا؛ فوق لیسانسآقای مهدی -3

موفقیت های 
فرزندان





خانوادهسرپرست 

حسابداریآموزش و پرورش در رشته مدرس 

92و91نمونه منطقه در سال معلم 

کتاب حجاب وعفاف مؤلف 

علمیارائه چندین مقاله 

شهیدفرهنگی در کمیته امداد و بنیاد رابط 

رتبه های برتر در مسابقات علمیکسب 

معرفی مادر



مهماندوست خواجه داد؛ دانشجوی پزشکی عمومیآقای مهدی 

موفقیت های 
فرزندان





معرفی مادر

ناروئیاحمد شهیدهمسر 

انتظامینیروی استخدام 

کردن فرزندان به تنهایی بعد از شهادت همسرشبزرگ 



موفقیت های 
فرزندان

انتظامیاستخدام نیروی آقای امید ناروئی؛ -1

دانشگاهاستاد ناروئی؛ خانم الهام -2





معرفی مادر

شهیدهمسر 

ازفرزند به تنهایی بعد از شهادت همسرش که یکی 4کردن بزرگ 

.استفرزندان نیز دارای بیماری مادر زادی قلبی 



موفقیت های 
فرزندان

کارمند -گالبی ریگی؛دانشجوی دکتری مدیریتآقای پرویز -1
استانداری

بلوچگالبی ریگی؛ شاغل در کانون فرهنگی زنان خانم پروین -2

ر مرکز شاغل د-گالبی ریگی؛ فوق لیسانس روانشناسیخانم فاطمه -3
زاهدانعلوم پزشکی 

ریگیگالبی آقای فرهاد -4





سالگی38بیماری ام اس از سن مبتال به 

اندازی انجمن بیماران ام اس و رئیس هیئت مدیره  اینراه 

بیمارانانجمن با هدف زنده کردن امید زندگی در 

دو شعبه در زابل و ایرانشهرو عضو در زاهدان 400با بیش از 

معرفی مادر



شاغل در شرکت -بیجار؛ فوق دیپلم تخصصی عمرانآقای وحید -1

ساختمانی و عضو هیئت مدیره شرکت 

مهندسی بیجار؛ فوق دیپلم صنایع و دانشجوی کارشناسیآقای فرشید -2

معماری

بیجار؛ دیپلم و شاغل در شرکت ساختمانی مسکونیآقای نوید -3

رشته علوم تجربی-بیجار؛دانش آموز پایه دهمخانم آنیا -4

رشته علوم کامپیوتر-بیجار؛ دانش آموز پایه دهمخانم سانیا -5

موفقیت های 
فرزندان





محمدرضا هرمزی مقدمشهیدخواهر 

معاون آموزشی مدرسه 

در جمله ثبت دو مقاله علمی پژوهشی در مجالت خارجیاز دارای سوابق علمی 

–نسانی نوین در علوم ادر کنفرانس های شرکت -ارتباط با تکنولوژی آموزشی

نواره و کسب عناوین و رتبه های آموزشی از جمله کسب رتبه اول مدیریت در جش

متعدددریافت تقدیر نامه های -مسابقات کتابخوانی

معرفی مادر



ITمهندس ارباب زائی؛ خانم الهام -1

خدمت –عضو بسیج فعال -عمرانمهندس ارباب زائی؛ آقای ایمان -2
استاندر هیئت رزمندگان اسالم 

موفقیت های 
فرزندان





تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر



ورش شاغل در آموزش و پر-شهلی بر؛ دانشجوی دکتری فیزیکخانم فرزانه -1
زیستی شاغل در به-شهلی بر؛ کارشناسی ارشد بینایی سنجیخانم نصرت -2

زاهدان
ارای شهلی بر؛ کارشناسی ارشد مدیریت و بینایی سنجی و دخانم عصمت -3

عینک سازی و مطب معاینه چشم
شاغل -شهلی بر؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزارخانم معصومه -4

در کارگزینی کارخانه سیمان 
شهلی بر؛ دانشجوی کارشناسی ارشد شنواییخانم ماندانا -5
برقشهلی بر؛ کارشناس آقای حسین -6
کارمند بیمارستان امام خمینی-پروانه شهلی بر؛ کارشناسی رادیولوژیخانم -7

شهرستان خاش

موفقیت های 
فرزندان






