








مادر گرامی 

لینسرین ابوالفضسرکارخانم 



مدرسهمدیر 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده 



محمدزاده؛ پزشک عمومی امین آقای دکتر -1

محمدزاده؛ دانشجوی رشته پزشکی رامین آقای -2



مادر گرامی

منور آراستهسرکارخانم 



تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



بهشتیشایان فر؛  جراح و متخصص چشم پزشکی از دانشگاه شهید هلیا دکتر خانم -1

ماما-ردمعصومه شایان فر؛ لیسانس مامایی دانشگاه آزاد بجنوخانم دکتر -2

ی نظامی از دانشگاه افسرهای سیستمشایان فر؛ لیسانس مهندسی اکبر آقای علی -3

ارتشنیروی زمینی درغلاش–امام علی تهران 

دبیر-جعفر شایان فر؛ لیسانس علوم تجربی دانشگاه فرهنگیان آقای -4

دبجنورشایان فر؛ لیسانس علوم اقتصادی دانشگاه دولتی محمد آقای -5

دبیر-زین العابدین شایان فر؛ لیسانس روانشناسیآقای -6

دبیر-صغری شایان فر؛ لیسانس آموزش ابتدایی خانم -7

شایان فر؛ دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه دولتی بجنوردفاطمه خانم -8



مادر گرامی

طاهره پرنیانسرکار خانم 



پورآدینهابراهیم شهیدهمسر 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



پورآدینه؛ دندانپزشکخانم دکتر مهرانگیز -1

پورآدینه؛ متخصص داخلیخانم دکتر مهری -2

تبهداشرئیس شبکه -پورآدینه؛ پزشک عمومی خانم دکترمریم -3

صدا و سیماکارمند -ابراهیم پورآدینه؛ فوق لیسانس آقای -4

کارمند-پورآدینه؛ لیسانس آقای ابوالفضل -5



مادر گرامی

سرکار خانم فرشته خادمی 



نگهداری از فرزندان معلول 

و 

موفقیت فرزندان در تحصیل و کارتالش برای 



علوم اجتماعیلیسانس -؛ معلولسهرابیخانم زهرا -1

کامپیوترمهندس -معلولسهرابی؛ آقای حمید -2

کامپیوترمهندس -معلولسهرابی؛ آقای حامد -3



مادر گرامی

سرکار خانم فاطمه رضایی 



شهیددو مادر 

خیر

فرهنگی اجتماعی و مذهبیفعال 



سرپوشیرباطاکبرعلیشهید-1
سرپوشیرباطاصغرعلیشهید-2
-یدکتردانشجوولیسانسفوق؛سرپوشیرباطمصطفیآقای-3

دانشگاهکارمند
بازنشسته-لیسانسفوق؛سرپوشیرباطعلیآقای-4
کارخانهکارمند-لیسانس؛سرپوشیرباطمرتضیآقای-5
کارمند-لیسانس؛سرپوشیرباطاکبرعلیآقای-6
دیپلم؛سرپوشیرباطمعصومهخانم-7
دیپلم؛سرپوشیرباطحبیبهخانم-8



مادر گرامی

مریم صیادی سرکار خانم 



خانوارمادر سرپرست 

نگهداری از سه فرزند معلول ذهنی به تنهایی 



ذهنیآقای رضا صیادی؛ معلول -1

معلول ذهنیآقای جواد صیادی؛ -2

معلول ذهنیآقای جالل صیادی؛ -3

صیادی خانم زینب -4



گرامیمادر 

کشور صمدی سرکار خانم 



فرمحمد علی شاهین شهیدهمسر 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



حسین مشهدامام کلینیک پزشک فر؛ شاهین آقای دکترمحمود -1

بیهوشی بیمارستان امام علی و امام حسن بجنورد؛ متخصص شاهین فرآقای دکترجواد-2

دبیر-فوق لیسانس علوم اجتماعی فر؛شاهین خانم مریم -3

قضاییهقوه بازنشسته کارشناس –؛  فوق لیسانس حقوق شاهین فرآقای احمد -4

بجنوردرئیس جهاد دانشگاهی فر؛شاهین آقای رضا-5

کارمند مخابرات فر؛ شاهین آقای ابوالفضل -6

معلمشاهین فر؛ خانم زهرا -7

شاهین فر؛ دبیر بودندمرحومه خانم فاطمه -8



گرامیمادر 
هاجر عاقل سرکار خانم 



شهیدهمسر 

موفق و تحصیلکردهفرزندان تربیت 



روانرئیس بیمارستان شی-آقای دکترسید محمد سید حسینی؛ پزشک-1

دادگستریشاغل در -سید رضا سید حسینی؛ کارشناس حقوقآقای -2

حسینی؛ دانشجو رشته پرستاریسید خانم گل بی بی -3

حسینی؛ شاغل درآموزش و پرورشسید خانم زهرا -4

شاغل در-کارشناس مهندس عمرانسید محمود سید حسینی؛ آقای -5

پرورشو آموزش 

حسینی؛ شاغل در بیمارستانسید آقای سید حسین -6

حسینی؛ شاغل در بیمارستانسید آقای سید حسن -7



مادر گرامی

عزت عصمت پناه سرکار خانم 



شدهشناخته کارآفرین 

مشغول به کار دامداری



خانم فریده؛ لیسانس-1

نیلوفر؛ لیسانسخانم -2

فرشته؛ دیپلمخانم -3

زهرا؛ دیپلمخانم -4

صغری؛ یپلمخانم -5

آقای علی اصغر؛ دیپلم-6

کبریخانم -7



گرامیمادر 

دولت گل دهش سرکار خانم 



قالیباف ماهر

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



استاد دانشگاه در کانادا-فیزیولوژیدکتر سلیمه افشین؛ دکتری خانم -1

دکتری داروسازدکتر امان مراد افشین؛ آقای -2

شغل فرهنگی-تاریخقزل گل افشین؛ فوق لیسانس خانم -3

امور جانوری و مشغول کار در داروخانهآقای نصراله افشین؛ لیسانس -4

بدنسازیمربی -حسابداریلیسانس افشین؛ آقای رشید -5

افشین؛ دیپلممجید  آقای -6

محمود افشینآقای -7



مادر گرامی

سرکار خانم

زاده چیچی آبادان گزل 



یدوخ بافنده فرش ابریشم دو رو در شهرستان و روستای دواولین 

بافنده دارد400همت ایشان این روستا در حال حاضربه 



آفرینتاج گزلخانم -1
آفرینآنه گزلخانم -2
آفریننعیمهخانم -3
آفرینصدیقه خانم -4
ز آفرینشهناخانم -5
آفرینکبراخانم -6
آفرینساراخانم -7
آفریننادیاخانم -8
آفرینسیروسآقای -9

آفرینآشور مرادآقای -10

هفت دختر ایشان مشغول بافندگی فرش ابریشم دو رو هستند



مادر گرامی

خانم ام البنین منصورخانی سرکار 



شهیدمادر 

مادر جانباز

فعال انقالبی و اجتماعی

بازنشسته علوم پزشکیکارمند 



یساقیمحمودرضا موفق شهید-1

کارشناسی ارشد روابط -؛ جانبازیساقیموفق آقای محمدرضا -2

مدیر کل استانداری-بین الملل

داریکارمند استان-؛ کارشناس حقوقیساقیموفق آقا ی مسعودرضا -3

مهندس کشاورزی؛ یساقیموفق آقای مهدی رضا -4



مادر گرامی

خانم طاهره ناطقی سرکار 



مادر سرپرست خانوار

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



بهنام هاشمی؛ مهندسی برقآقای سید -1

بهزاد هاشمی؛ ارشد مدیریتآقای سید -2

بهناز هاشمی؛ ارشد مهندسی کامپیوترخانم سیده -3

پزشکیمهندسی بهار هاشمی؛ ارشد خانم سیده -4



مادر گرامی

وحدتی خانم پوراندختسرکار 



فرهنگی

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



ضو ع-آقای دکتر پیمان هاشمیان؛ فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان-1

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر پدرام هاشمیان؛ متخصص پاتولوژی-2

مان هاشمیان؛ فوق لیسانس روانشناسی بالینی آقای پژ-3



مادر گرامی

خانم ندا وزین سرکار 



نش فرزندابهتر هرچهباال برای پرورش اطالعات با انگیزه و 

تالش کرده اند 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



وریشه درمان متخصص -دندانپزشک دستپاک؛ خانم دکتر مهسا -1

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

–کبک کانادا ESTدکترا دانشگاه آقای محسن دستپاک؛ دانشجوی -2

مایکروسافتدهنده مقاله هوش مصنوعی در شرکت ارائه 






