










مادر شهردار بندرخمير

معرفی مادر
نمونه





کشاورز 

فرزندان موفق و تحصیلکردهتربیت 

معرفی مادر
نمونه



کارشناسی ارشد و شاغل به عنوان، ك رفرزند داراي مدچهار-

خبرصداو سيماي مرکز خليج واحد مدير–صنعت معدن مديرحراست 

غلهمديرمسئول اداره -اسنادمديرمسئول امور اداري ثبت -فارس 

هستند

.هستندکارشناسیتحصيالت داراي ديگرفرزند و پنج 





با تحصیالت عالي دانشگاهي و موفق در تربیت فرزنداني 

سطح استاني و کشوري

معرفی مادر
نمونه



یروراهبردي و نظارت برق وزارت ندفتر مدیر کل -ارجمند؛ فوق لیسانس مدیریتآقاي عبدالصاحب -1

شهردار منطقه یک بندرعباس-ارجمند؛ فوق لیسانسآقاي عبدالحسین -2

مدیر امور نظارت بر نصب انشعابات آبفا-مدیریت اجرایي–ارجمند؛ فوق لیسانس آقاي عبدالوهاب -3

دفاعي خراسان رضويمدیر کل حفاظت اطالعات صنایع -ارجمند؛ فوق لیسانسآقاي عبدالحسن -4

کارمند آبفا هرمزگان-ارجمند؛ فوق لیسانس معماريآقاي مهدي -5

کامپیوترارجمند؛ فوق لیسانس آي تي آقاي مصطفي -6

سمیه ارجمند؛ لیسانس حوزويخانم -7

خدیجه ارجمند؛ فوق لیسانس مدیریت بازرگانيخانم -8

کامپیوترزهرا ارجمند؛ لیسانس خانم -9

دیپلمارجمند ؛ خانم معصومه -10





تربیت فرزند موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر
نمونه



رزاده بشيشاغل در درمانگاه دکتر -قاسمی زاده؛ پزشک عمومیمحمود آقای دکتر-1

داماییدر 

قاسمی زاده؛ فوت بر اثر تصادفمسعود مرحوم آقای -2





تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر
نمونه



ری های نرم افزادکترای مهندسی کامپيوتر سيستمآقای دکتر عبداهلل خليلی؛-1

هرمزگانعضو هيأت علمی گروه برق دانشگاه -شيرازدانشگاه 

-خانم دکتر فاطمه خليلی ؛ پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان-2

دانشجوی سال دوم تخصص رشته روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شيراز

عمومیدانشجوی سال دوم پزشکی ؛خليلی آقای پارسا -3

نصر خليلی؛ معلول ذهنیآقاي -4





تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر
نمونه



گاه آزاد ناصری ؛ دانشجوی ترم یک دکترای حسابداری دانشليال خانم -1
ور و مدرس دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد جاسک و همچنين مشاور ام

بانوان فرمانداری جاسک
کارمند شرکت-ناصری ؛ مهندس شيمی محمدامين آقای -2
کارمند شرکتی اداره برق -ناصری؛ مهندس برق مجيد آقای -3
ناصری؛ صاحب رستوران مجتبی آقای -4
ناصری؛ صاحب رستوران مرتضی آقای -5
ناصری؛ صاحب رستورانقاسم آقای -6
جاسم ناصری؛ صاحب رستورانآقای-7
ناصریصدیقه خانم -8
ناصریآسيه خانم -9





و شهید مادر 

معرفی مادر
نمونه



برنطینعیسي اعمي شهید-1
عیت مدیر عامل جم-؛ کارشناس ارشد مدیریت دولتيبرنطین اعمي آقاي علي -2

هرمزگانهالل احمراستان 
شهرسازي؛ فوق لیسانس مهندسي برنطیناعمي خانم رقیه -3
درصد55جانباز ؛برنطیناعمي آقاي ابراهیم -4
؛ بازنشسته هالل اجمر استانبرنطیناعمي آقاي غالم -5
استان؛ بازنشسته هالل اجمر آقاي نوروز برنطین-6
خانم کنیز اعمي برنطین-7
برنطیناعمي خانم مریم -8





فعال در روستاي سلخ شهرستان قشم و زني مادري نمونه 

و مسئول خانه صنایع دستي روستا و بوم موسس -باشد مي 

3نویسنده -روستامسئول درمانگاه -گردي و گردشگري 

شرکت -سالگي 10بازیگر فیلم مستند زینت در سن کم -کتاب 

موسیقي کشور و جشنواره در نمایشگاههاي داخلي و خارجي 

معرفی مادر
نمونه



از ایتاليامهندسی کامپيوتردارای مدرک ؛احمدی محسن آقای -1

در ایتاليازیکيمهندسی فاحمدی؛ مشغول تحصيل در رشته مهرانگيزخانم -2

در ميالن ایتاليافيزیک مهندسی مشغول تحصيل در رشته احمدی؛ مصلحآقای -3





شهيدمادر 

فرزندان موفق و تحصيلکردهتربيت 

معرفی مادر
نمونه



يعقوب  دبيري نژادشهيد-1
بستك،  مدير کل ستادي استانداري و شهردار سابقنژاد؛ دبيري آقاي ايوب -2

...روزنامه دريا و سردبير 
کارآفرينفرهنگی و نژاد؛ دبيري خانم فريده -3
مسئول کارگزينی اداره برق نژاد؛ دبيري خانم فهيمه -4
دبيري نژاد ؛ فرهنگی خانم فرزانه -5
دبيري نژاد؛ ماما خانم فاطمه -6
دبيري نژاد؛ کارمند شهرداري آقاي مصطفی -7
دبيري نژاد؛ کارمند نيروي انتظامی آقاي مرتضی -8





اهان دارویي و تولید گیو کننده سبزیجات ارگانیک تولید –کشاورز -سرپرست خانوار

را روستاي موسس کتابخانه فاطمه الزه–تاسیس و راه اندازي جایگاه تولید مرغ بومي 

مي عضو یک دوره شوراي اسال-گهکم به همکاري و مشارکت ارشاد اسالمي استان

ن عضو اتاق بازرگاني صنایع ، معادن و کشاورزي و کانون زنا-روستاي گهکم

دوره5در برتر کارآفرین -بازرگاني استان هرمزگان

....دیگرموفقیت هاي و بسیاري از 

معرفی مادر
نمونه



مترجم و مدرس زبان انگلیسي-شمسایي؛ کارشناس ارشدخانم سیما -1

مدیر مالي شرکت -شمسایي؛ لیسانسخانم آزاده -2

و طراحنقاش –شمسایي؛ مهندس معماري خانم شقایق -3

اري و مامایيمسئول کارگزیني دانشکده پرست-شمسایي؛ لیسانسخانم فروغ -4

شمسایي؛ دانشجوي رشته حقوقآقاي سینا -5

شمسایي؛ کشاورز آقاي عباس -6





شهيدهمسر 

فرزندان موفق و تحصيلکردهتربيت 

معرفی مادر
نمونه



افيمتخصص رادیولوژي و سونوگرشمسایي؛ اله آقاي دکتر رحمت -1

متخصص زنان و زایمانخانم دکتر رقیه شمسایي؛ -2

روانشناسيدکتراي خانم دکتر فرشته شمسایي؛ -3

دکتراي مدیریت آموزشيخانم دکتر بهشته شمسایي؛ -4

فوق لیسانس روانشناسيخانم زهرا شمسایي؛ -5

ژنتیکلیسانس خانم لیال شمسایي؛ -6

لیسانسشمسایي؛ اقدس خانم -7





تربيت فرزندان موفق و تحصيلکرده

معرفی مادر
نمونه



. هستندفرزند پزشك 2

پارسيان را برعهده دارداز فرزندان رياست بيمارستان يکی 

فرهنگی می باشند ديگر نيز فرزند 2و 





معرفی مادر
نمونه

همسرشخانوار به دليل بيماری سرپرست 

صيلکردهحتفرزندان موفق و تربيت 



به درمانگاه شاغل در محيط و بهداشت ؛ ليسانس مالحی گروگی خانم رقيه -1

عنوان کارشناس بهداشتی

و پرستاردرمانگاهپرستاری گروگی؛ ليسانس مالحی خانم فاطمه -2

هرمزگانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گروگی؛ دانشجوی مالحی آقای محمود -3

گروگی؛ محصلمالحی آقای محمد -4

گروگیمالحی خانم صالحه -5





تربيت فرزندان موفق و تحصيلکرده

معرفی مادر
نمونه



استاد دانشگاه –خانم دکتر مهين جمشيدی؛ متخصص بيماری های عفونی -1

علوم پزشکی ایران در تهران

عضو هيئت علمی-آقای دکتر علی جمشيدی؛ فوق تخصص جراحی پالستيک-2

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

آقای دکتر امير جمشيدی؛ فوق تخصص قرنيه عضو هيئت علمی دانشگاه -3

علوم پزشکی هرمزگان

خانم دکتر مریم جمشيدی؛ دکتری فيزیک هواشناسی-4

آقای افشار جمشيدی-5






