








گرامیمادر 

فروزان اصفهانی سرکارخانم 



معرفی مادر

و نماینده دبیرانموفق دبیر 

فعال در حفظ محیط زیست نماینده 

دارای فرزندان دوقلو موفق و تحصیلکرده



پزشکیالتحصیل دندان آقای دکتر حمیدرضا مسلمی؛ فارغ -1

مسلمی؛ دانشجوی سال آخر پزشکی آقای دکتر محمدرضا -2



گرامیمادر 

عذرا باطبی نوائیزنده یاد سرکارخانم 



شهید 3مادر 

فعال در جبهه و جنگ حضور 

آموزشارتقاء فرهنگ جهت در سطح شهر و روستا حضور داوطلبانه و مستمر 

احکامقرآن و 

معرفی مادر



حمید رضا باطبیشهید-1

علیرضا باطبیشهید-2

عباسعلی باطبیشهید-3

بوده اندبهشهر و گنبد شهید بنیاد باطبی؛ مسئول مرحوم محمد -4

بازنشسته کارخانه چیت سازی بهشهرآقای حسین باطبی؛ -5

بازنشسته سپاهآقای عبدالرضا باطبی؛ -6



گرامیمادر 

میپورکریفریده سرکارخانم 



لیسانس رشته مکانیك و رشته روانشناسی بالینی 

از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست دختران و نگهداری مرکز پسران و 2مؤسس 

روانشناختی مشاوره های درمانگاه مهر و ارائه خدمات پزشکی به هموطنان و ارائه مدیرعامل 

...روانشناسی تربیتی و اخالقی ومشاوره های خدمات و 

معرفی مادر



دکترای ادبیات آقای دکتر سیاوش آقازاده سرور؛ -1

تکنولوژیفوق لیسانس مدیریت سرور؛ آقازاده آقای سهراب -2

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و کارمند شرکت دانش بنیاد تکنولوژی 



مادر گرامی

سرکار خانم دکترطاهره خسروی



از دانشگاه شهید بهشتی تهران پزشك 

بدسرپرستامتیاز تأسیس خانه کودکان بی سرپرست و صاحب 

به طور شبانه روزی 

مجمع خیرین مدرسه ساز تنکابن رئیس 

معرفی مادر



خانم دکتر مینا مشاعیان؛ دکترای معماری-1

دکترای حقوق دارای دفتر وکالت ساریخانم دکتر مریم مشاعیان؛-2

شغل تجارت-آقای مهدی مشاعیان؛ مهندس نساج-3



مادر گرامی

شهربانو خلیلی سرکار خانم 



ار و سرپرست خانوار که هزینه زندگی سه فرزند معلول را با کمادر 

تالش زیاد و به سختی پیش می برد 

معرفی مادر



خانم قنبرعباسی-1

خانم مریم بانو عباسی-2

خانم بانو عباسی-3



مادر گرامی

حمیده رضایی تاالرکی سرکار خانم 



معلول دو فرزند مراقبت از همسر معلول و 

معرفی مادر



زاده ..آقای ابولفضل نصرا-1

زاده ..آقای محمد امین نصرا-2



مادر گرامی

مهرانه رضایی منفرد سرکار خانم 



تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

معرفی مادر



درودمیانعمومی،رئیس مرکز بهداشت خانم دکتر شهمن مزدرانی؛ پزشك -1

رواناعصاب و متخصص -روانپزشكشهزاد مزدرانی؛خانم دکتر-2

داروسازآقای دکتر شهاب مزدرانی؛-3

فوق تخصص نوزادانشهنام مزدرانی؛آقای دکتر -4



مادر گرامی

منشرودگر آزیتا سرکار خانم 



علم اطالع رسانی و کتابداری لیسانس 

ن ملل انستیتو بین المللی تحقیقاتی سوادآموزی بزرگساالن سازماکارمند 

و مدیرعامل خیریه خانه نیکوکاران آمل بنیانگذار، مؤسس 

خیراندیش آمل زنان و عضو هیئت مدیره بنیانگذار 

اولین امدادگر دارای مدرك امدادگری در استان 

چاپ شده اثر 5دارای 

غیردولتی زنان سازمان های استان در شبکه ارتباطی های NGOنماینده 

معرفی مادر



آقای دکتر سیامك کیهانی؛ پزشك -1

لیوی آقای دکتر سورنا کیهانی؛ پزشك و محقق در زمینه بیماریهای ک-2

کودکان در دانشگاه یوتا ایالت یوتای آمریکا 

ورش آقای روزبه کیهانی؛ دارای دو فوق لیسانس در زمینه تغذیه و پر-3

آبزیان از کشورهای سوئد و نروژ



مادر گرامی

رحیمه  ساالر کیا سرکار خانم 



صدرسید صدرالدین شهیدهمسر قاضی 

فرهنگی بازنشسته

باوفا وصبور همسری 

کردهمادری نمونه از لحاظ پرورش فرزندان تحصیل 

معرفی مادر



گیالن کارمند دانشگاه علوم پزشکی-سید علی صدر؛ پزشكآقای دکتر-1

کارمند ایران خودرو تهران-سید مرتضی صدر؛ مهندس پلیمرآقای-2

ر کارمند بخشداری مرکزی رامس-سید امین صدر؛ مهندس عمران آقای-3

سید محمد صدر؛ لیسانس حقوق قضایی  آقای-4

فرهنگی نمونه-خانم سیده  فاطمه صدر؛ مهندس کامپیوتر-5



مادر گرامی

پروین سلطان پور سرکار خانم 



تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



غل تیمسارش-آقای دکتر بهنام سلیمانی؛ دکتری استراتژیك دفاع ملی -1

آقای دکتر بهیار سلیمانی؛ متخصص داخلی-2

آقای دکتر بهداد سلیمانی؛ دکتر زیبایی-3

بهناز سلیمانی؛ پزشك متخصص دکتر خانم-4

خانم دکتر بهاره سلیمانی؛ دکتری تربیت بدنی -5



مادر گرامی

آمنه صالحی سرکار خانم 



شهیدسه مادر 

اسوه صبر و استقامت

معرفی مادر



مهدی رضاییشهید-1

ابوالقاسم رضایی شهید-2

احمد علی رضاییشهید-3

آقای رضا رضایی-4



مادر گرامی

مدینه صیدانلوخانم سرکار 



معرفی مادر

شهیدمادر سه 

جانبازهمسر 

جانبازمادر

معلم قرآن



سید جعفر حجازیشهید-1
سید کاظم حجازیشهید-2
حجازیسید مهدیشهید-3
آقای سید معین حجازی؛ جانباز-4
خانم سیده مریم حجازی-5
خانم سیده عالیه حجازی-6
خانم سیده زهرا حجازی-7
آقای سید احمد حجازی-8
آقای سید قاسم حجازی-9

آقای سید حسن حجازی-10



مادر گرامی

خانم فاطمه طراوتیسرکار 



دبیر

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده 

معرفی مادر



مخترع کارت-مدرس دانشگاه-آقای دکتر رامین علی آبادیان؛ دکتری رشته معماری کامپیوتر-1

2014( IFIA)دارنده مدال زرین افتخار از فدراسیون مخترعین جهان -1392هوشمند تصویر برداری پزشکی

...و بسیاری ازموفقیت های دیگر2014دارنده مدال نقره جشنواره بین المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران–

-(انادابورسیه دانشگاه کالگری کشور ک)آقای احسان علی آبادی؛ دانشجو مقطع دکتری رشته نفت-2

رتبه اول-رتبه دوم دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی-1387کنکور سراسری سال334رتبه 

دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد

آقای عرفان علی آبادی؛ دانشجو مقطع کارشناسی رشته مهندسی پزشکی-3



مادر گرامی

رقیه کاوسی سرکار خانم 



سرپرست خانوار

پرستار بازنشسته

تربیت فرزندان موفق

چندین سال مراقبت از همسر بیمارش

معرفی مادر



فاطمه علی بیگی؛ پزشكدکتر خانم-1

نفوق لیسانس برق دانشگاه تهراولیسانس نفتمحمد علی بیگی؛آقای-2

راننخبه دانشگاه ته-فوق لیسانس علوم سیاسیخانم فائزه علی بیگی؛-3



مادر گرامی

خانم آسیه عسگرزادهسرکار 



میوپاتیفرزند مبتال به بیماری 5نگهداری از 

شدید  معلولیت 

معرفی مادر



زعفر عسگرزاده؛ معلول-1

خانم شهربانو عسگرزاده؛ معلول-2

خانم شهین دخت عسگرزاده؛ معلول-3

خانم پروانه عسگرزاده؛ معلول-4

خانم فروزان عسگرزاده؛ معلول-5



مادر گرامی

کوثریانمهرنوش سرکار خانم پروفسور 



کودکانتخصص غدد اطفال و استاد بیماری های فوق 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده 

معرفی مادر



مهران مجتهد زاده؛ دانشجوی دکترای معماری در آلمانآقای-1

اآقای کیوان مجتهد زاده؛ فوق لیسانس طراحی صنعتی  از آمریک-2



مادر گرامی

خانم حوا کیانیسرکار 



خانوار سرپرست 

موفق تربیت فرزندان 

معرفی مادر



محمدرضا نائیجی؛ دبیر آقای-1

کنکور سراسری 17آقای حمید نائیجی؛ رتبه -2



مادر گرامی

توران محمود جانلو سرکار خانم 



همسر جانبازش آقای جعفر خلیلیو پرستاری از مراقبت 

و مراقبت از فرزند بیمار که بواسطه شیمیایی بودن پدر بیمار

متعددی داشتهجراحی های 

با وجود مشکالت بسیار همچنان صبور و مقاوم بوده

معرفی مادر



سعید خلیلی؛ فوق لیسانس روانشناسی باینیـ آقای1

ـ خانم  سحر خلیلی؛ لیسانس2

یستندـ خانم سپیده خلیلی؛ به دلیل بیماری قادر به تحصیل ن3



مادر گرامی

مولود نامیسرکار خانم 



دبیر بازنشسته 

خیاطیآموزشگاه تأسیس 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده 

معرفی مادر



سارویه سروری؛ پزشك دکتر خانم-1

عضو هیئت علمی-خانم سالومه سروری؛ استاد دانشگاه هنرهای تجسمی -2

دانشگاه هنر در تهران 

خانم ساعده سروری؛ مهندس طراحی صنعتی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر -3



مادر گرامی

طیبه نجفیان اشرفیسرکار خانم 



مؤسسه خیریه نورآفرین بهشهر 

فرهنگی،آموزشی،اجتماعی و خانوادهگسترده در امور همکاری 

آموزانکمك و مساعدت به نیازمندان به خصوص دانش 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکردهو 

معرفی مادر



ویی آقای دکترسید صدرالدین نبوی؛ دکتر داروساز متخصص گیاهان دار-1

یی خانم دکتر نازنین السادات نبوی؛ پزشك متخصص پوست مو و زیبا-2

m.sیب آقای دکتر سید مسعود نبوی؛ پزشك متخصص مغز و اعصاب، فلوش-3

و ریموتولوژی



مادر گرامی

ایران نامیسرکار خانم 



رزی دانشسرای وزارت کشاواز ( رشته ترویج توانمند سازی)مروج کشاورزی و خانه داری

1343در سال 

1344اولین مهدکودك در مازندران در سال موسس 

تاکنون جهت نگهداری از کودکان بدسرپرست82خیریه غنچه های گل یاس در سال مؤسس 

و بی سرپرست 

نمونه در سطح کشور کارآفرین 

...و بسیاری از موفقیت های دیگر

معرفی مادر



-دارای شرکت ساختمانی پام در ساری-دکتری معماریآقای پیمان غضنفری؛-1

مشاور شهردار ساری 

–خانم پیمانه غضنفری؛ دانشجوی دکتری معماری بین المللی در تهران -2

استاد دانشگاه هنر در کرج 



مادر گرامی

نیك خواه خانم طاهره سرکار 



فرهنگی بازنشسته 

آملخیرین به نام شهرستان از 

اطلس مدیر نگارخانه هنرمند و 

معرفی مادر



خانم مریم عالی نژاد؛ کارشناس ارشد عمران-1

تهران آقای یوسف عالی نژاد؛ کارشناس ارشد عمران دانشگاه تربیت مدرس-2



مادر گرامی

خانم راضیه یوسف پور سرکار 



موفق و تحصیلکردهتربیت فرزندان 

معرفی مادر



خانم دکترمعصومه میرقربانی؛ جراح زنان-1

متخصص داخلی؛دکترمریم میرقربانیخانم -2

جراح چشم؛آقای دکتر مسعود میرقربانی-3






