








مادر گرامی

ریسکینه افسسرکارخانم 



ومشغول به کار قالی بافی، پرورش دام 

گیاهان آپارتمانی برای کمک به امرار معاش خانواده

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



ارتوپدی و متخصص -سراسریرتبه تک رقمی در کنکور ؛ کسب امیر نامداریآقای دکتر -1

حصیل و دانشجوی ممتاز در دوران ت-تخصص جراحی ستون فقرات از دانشگاه علوم پزشکی شیرازفوق 

رتبه برتر دوره تخصص

راز دامپزشکی از دانشگاه شیدکترای -سراسریدر کنکور 800نامداری؛ کسب رتبه دکتر اکبر آقای -2

و محقق برتر دانشگاه تورنتو کانادا

-رازشیدانشگاه پیام نور مدرس -انسانیلیسانس مدیریت منابع ؛ فوق خانم خدیجه نامداری-3

داور ملی ومربی -قرآنکسب رتبه ممتاز -چندین مقاله پژوهشی در سطح کشوری و بین المللیدارای 

کارمند فرمانداری-کاراته

در بیمارستان دناشاغل -؛ کارشناس ماماییخانم سمیه نامداری-4

حسابداری؛ لیسانس خانم صدیقه نامداری-5

نامداری؛ دیپلمآقای رضا -6

موفقیتهایفرزندان



مادر گرامی

رکینازپری بردبار بوسرکارخانم 



میرزاعلیمسرورشهیدهمسر

شهیدخواهر

فرزنددخترموفقوتحصیلکرده6تربیت



؛ دندانپزشکمسروردکتر حمیده خانم -1

خانم سارا مسرور؛ دانشجوی دکترای ادبیات فارسی-2

دبیر-تاریخ؛ لیسانس خانم مریم مسرور-3

کارمند شبکه بهداشت کوار-خانم خاتون مسرور؛ کارشناس مامائی-4

میخانم هاجر مسرور؛ مهندس ماشین آالت کشاورزی و کارشناس هنر اسال-5

مسرورخانم اشرف -6

موفقیتهایفرزندان



مادرگرامی

ریسروگلثریامظفسرکارخانم



شهیدهمسر 

معاش از طریق کشاورزیامرار 



صنعتیمدیریت ؛ لیسانس آقای علی عباس زاده-1

ریاضیلیسانس آقای علی اصغر عباس زاده؛ -2

علم اطالعات؛ لیسانس آقای علیرضا عباس زاده-3

حسابداری؛ لیسانس آقای ابوطالب عباس زاده-4

پرستاری ؛ لیسانس خانم معصومه عباس زاده-5

حسابداری؛ لیسانس خانم خدیجه عباس زاده-6

خانم مریم عباس زاده؛ دیپلم-7

موفقیتهایفرزندان



مادرگرامی

سرکارخانمسلطنتحسینزادهطسوجی



دامداریامرار معاش از طریق کشاورزی و 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



کارمند-اجراییآقای هدایت زاهدیان نژاد؛ فوق لیسانس مدیریت -1

شرکت نفت

برق؛ لیسانس آقای مسعود زاهدیان نژاد-2

آقای یاسر زاهدیان نژاد؛ لیسانس ایمنی و بهداشت-3

آقای محمد علی زاهدیان؛ کارشناس ایمنی آتش نشانی-4

آقای منصور زاهدیان نژاد؛ فوق دیپلم برق-5

خانم صدیقه زاهدیان نژاد؛ دچار مشکالت ذهنی و جسمی-6



مادرگرامی

سرکارخانمزهراخدامرادی



نعمتیحاج قربان شهیدهمسر 

انبه سختی فراوو بزرگ کردن فرزندان به تنهایی و تربیت 



آقای دکتر علی نعمتی؛ جراح مغز و اعصاب-1
دکترآقای دکتر علی جان نعمتی؛ فوق تخصص و جراح چشم در بیمارستان -2

خدادوست

مشغول کار در داروخانه–داروساز خانم دکتر آمنه نعمتی؛ -3
برتر شهرک مهندسی و از کارآفرینان و صنعتگران؛ فوق لیسانس نعمتیآقای محمدرضا -4

رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان کوار-صنعتی بزرگ شیراز

کشاورز-آقای علیرضا نعمتی؛ دیپلم-5

خانم بی بی ناز نعمتی؛ دیپلم-6

کشاورز-آقای مهدی نعمتی؛ دیپلم-7

آقای علی محمد نعمتی؛ دیپلم-8

نعمتیخانم خدیجه -9

موفقیتهایفرزندان



مادر گرامی

خانم زهره روستا طسوجیسرکار 



موفق و تحصیلکردهتربیت فرزندان 



نعتی آقای محمد امین بهمنیان؛ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه ص-1
از آمریکا و مدرس دانشگاه های( بورسیه)دارای مدرک دکترای ریاضی -شریف 

معتبر آمریکا
ریافت د-شریفخانم مریم بهمنیان؛ دانشجوی رشته معماری دانشگاه صنعتی -2

آلمانبورسیه ادامه تحصیل در 
نعتی شریف آقای میثم بهمنیان؛ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برق از دانشگاه ص-3

آلمانو دانشجوی مقطع دکترا در 
دادگستریخانم ساره بهمنیان؛ کارمند -4
آقای وحید بهمنیان؛ انجام تعمیرات دستگاه های چاپ-5
کامپیوتربرنامه نویس -آقای سجاد بهمنیان؛ دانشجو-6
آقای سعید بهمنیان؛ دانشجو-7

موفقیتهایفرزندان



گرامیمادر

اشرفروستاطسوجیسرکارخانم



وکه در اثر تصادف دچار ضربه مغزی سال20مدت پرستاری از همسرش به 

بود درصد شده 98معلولیت 

کردهفرزندان موفق و تحصیل تربیت 



آموزشیمدیریت خانم مریم هاشمی؛ فوق لیسانس -1

یو ورزش، فرهنگی عناوین علمیدارای -بدنیآقای مهدی هاشمی؛ فوق لیسانس تربیت -2

و ورزشی، فرهنگی عناوین علمیدارای -بدنیخانم زهرا هاشمی ؛ فوق لیسانس تربیت -3

مکانیکهاشمی؛ مهندسی آقای محمد -4

و ورزشی، فرهنگی عناوین علمیدارای -صنایعمهندسی هاشمی؛ آقای رحیم -5

خانم معصومه هاشمی؛ لیسانس مدیریت دولتی-6

آقای محمود رضا هاشمی؛ دیپلم-7

آقای هادی هاشمی؛ دیپلم-8

خانم اعظم هاشمی؛ دیپلم-9

موفقیتهایفرزندان



گرامیمادر
فاطمهکهنسرکارخانم



شهیدخواهر 

قرآنجزء 15حافظ 

در زمینه های مختلف فرهنگی و مذهبیفعالیت 



جزء قرآن25ادبیات عرب و حافظ ؛ لیسانس خانم ریحانه روستا-1

لیسانس کشاورزیروستا؛ خانم صدیقه -2

دانشجوی رشته حقوقروستا؛ خانم هانیه -3

مربی قرآن-دیپلمروستا؛ خانم زهره -4

موفقیتهایفرزندان



مادرگرامی

گلنارکراریمظفریپورسرکارخانم



گلخانه داری و تولید گل رز

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده



مدرک دکترای معماری از دانشگاه ؛ دارای روستا طسوجیدکتر مریم خانم -1

مدرس رشته معماری و شهرسازی دانشگاه شیراز-و صنعت تهرانعلم 

مدرک کارشناسی ارشد برق از دانشگاه ؛ دارای آقای محمد روستا طسوجی-2

قزوین و کارمند اداره برق تهران

مدرک مهندسی نفت از دانشگاه علوم و ؛ دارای آقای مصطفی روستا طسوجی-3

تحقیقات تهران

موفقیتهایفرزندان



مادرگرامی

دقزبسمیرزاونسرکارخانم



وجود موفق و تحصیلکرده با تربیت فرزندان 

مشکالت اقتصادی فراوان



ارشد مشاوره؛ کارشناس خانم سروناز رضایی-1

ارشد تاریخ ایران؛ کارشناس آقای بهزاد رضایی-2

مکانیک سیاالت؛ مهندس آقای رضا رضایی-3

آقای ناصر رضایی؛ فوق دیپلم بهداشت مدارس -4

موفقیتهایفرزندان






