








مادر گرامی 

دکبری اعظمی نژاسرکارخانم 



سرپرست خانوار

کشوریمعلم نمونه 

رتبه اول کشوری جشنواره سنجش 

آنهابه والدین بیمار و پرستاری از خدمت 

و

تحصیلکردهموفق و تربیت فرزندان 



درشاغل -خانم پگاه احمدی؛ کارشناسی ارشد کامپیوتر-1

خصوصیشرکت 

در آموزشگاهشاغل -زبانکارشناسی ارشد خانم پونیا احمدی؛ -2

روانشناسیکارشناسی ارشد خانم هلیا احمدی؛ دانشجو -3



مادر گرامی

ورپزینت اکبر سرکارخانم 



بازنشسته آموزش و پرورش

شهرستانویاستانمعلم نمونه 



شورکدانشجوی دکترای کامپیوتر در ؛هیمن اصطیفاییآقای -1

استرالیا

آقای نیما اصطیفایی؛ کارمند مخابرات منطقه کردستان-2

کارشناس آمار؛اصطیفاییخانم نیاز -3



مادر گرامی

بانو امانیخانم سرکار 



در نگهداری از همسرش که دچار و صبورنمونهو مادریهمسر

داردیویکلبیماری کهدخترش ومعلولیت ضایعه نخاعی شده است 

و 

مراقبت از مادرش که دچار بیماری سرطان است



خانم فرزانه باقمانی؛ دارای بیماری کلیوی-1

دارای بیماری روحی-خانم سمیه باقمانی؛ محصل-2



مادر گرامی

فاطمه امینیسرکار خانم 



خانوارسرپرست

حرکتیجسمی معلول فرزنداز یک نگهداری 

موفقتربیت فرزندان 



ورزشدبیر -امیری؛ کارشناس ارشدرحیم آقای محمد -1

ارتباطات و فناوریآقای محمدرضا امیری؛ مهندسی -2
بیمارستانکارمند -پزشکیفوریت های خانم حلیمه امیری؛ ارشد -3

کارمند مخابرات-دیپلمامیری؛ آقای محمدعلی -4
خانم آراسته امیری؛ دیپلم-5

امیریخانم عایشه -6



مادر گرامی

همدم بایزیدیسرکار خانم 



کارآفرین 

تربیت فرزندان موفق و تحصیلکرده

نمونه روستاییکشاورز وباغدار 



ی مصطفوی؛ کارشناسی ارشد روانشناسالدین آقای معین -1

پرورشدبیر آموزش و -تربیتی

-خانم سمیه مصطفوی؛ کارشناسی ارشد عربی-2

پرورشو دبیرآموزش 

شناسیزیست خانم الهام مصطفوی؛ کارشناس -3

مصطفویالدین آقای مصلح -4



مادر گرامی

گوهر رمضانیسرکار خانم 



سرپرست خانوار 

شغل دامداری با مادری سختکوش و صبور که 

تفرزندانی موفق و تحصیلکرده تربیت کرده اس



ارتوپداداک؛ پزشک آقای دکتراحسن -1
نککارمند با-اقتصاددانشجوی کارشناسی ارشد آقای کمال اداک؛ -2
دبیر-تربیتیکارشناسی ارشد علوم آقای کامل اداک؛ -3
بانککارمند -عمرانکارشناسی ارشد مهندسی آقای انور اداک؛ -4
دبیر-ریاضیکارشناسی ارشد آقای تحسین اداک؛ -5
کارمند-بهداشتکارشناسی آقای محسن اداک؛ -6
پزشکیکارشناسی فوریت های آقای کوهسار اداک؛ -7
معلم پیش دبستانی-اداک؛ کارشناسی علوم تربیتی خانم شیالن -8
دبیر-اداک؛ لیسانس زبانخانم شرمین -9
خانم فوزیه اداک؛ دیپلم-10
دیپلم خانم شمیران اداک؛ -11
اداک؛ سیکلخانم شیوا -12



گرامیمادر 

آمنه عزیزیسرکار خانم 



وسیمادر صدا مطرح و موفق ده ایخانوا-نمونهمعلم 
جلد کتاب کردی وفارسی 8نویسنده –نویسنده نمونه 

جلد کتاب یکچاپ 
انجمن زنان بانهبنیانگذار 



دیپلم خانم سمیه صالحی؛ -1

دیپلم آقای عبدالباسط صالحی؛ -2

عمراندیپلم خانم سمیرا صالحی؛ -3



گرامیمادر 
فاطمه علیمردانیسرکار خانم 



الهیمعظم امان شهیدهمسر 

و

امان الهیسردار شهیدمادر 



سردار امان الهیشهید-1

مدیرکل صداوسیمای استان کردستان ؛ آقای ابوالقاسم امان الهی-2

آقای محمد علی امان الهی؛ کارمند بازنشسته -3

آقای علیرضا امان الهی-4

خانم فریده امان الهی -5

خانم فریبا امان الهی -6



مادر گرامی

مرضیه کوچکیسرکار خانم 



حرممدافع شهیدمادر



جواد کاکه خانیشهید-1

خانم لیال کاکه خانی؛ لیسانس-2

خانم فاطمه کاکه خانی؛ لیسانس-3

ناقص؛ دیپلم کاکه خانیخانم اکرم -4

خانم زهرا کاکه خانی؛ تحصیالت دبیرستان-5



مادر گرامی

ماه جبین مهدویانسرکار خانم 



نفرزاریک هبرای زایی اشتغالکارآفرین برتر با ایجاد 

در زمینه قالی بافی



آقای امید میرزایی؛ کارشناس ارشد-1

دیپلمآقای محمد میرزایی؛ فوق -2






