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ودبیرشیمىتجزیهشیمىلیسانسفوق
تحصیلکردهوموفقفرزندانتربیت
ستدخودفرزندانارتقايجهتدرگوناگونآموزشهايبافراوانتالشباکهفداکارونمونهمادري

نداشتهبرکوششیهیچاز
ندهنویسوکشوريآورانمدالازکهنبويمهتابخانمسرکارسازيتوانمندوقدرتحسوالقاي

درونشمادرکهکهتوانستناحساساینباایشان.استدادهپرورشراکنونتاکودکیاز...و
واولینوجهانیآسیاییمعلوالنشنادرکشوريرنگارنگهايمدالکسببهموفقبودکردهنهادینه

.میباشدایرانکارپاراتکواندوبانوي

معرفی مادر



MBAارشدکارشناسیآخرترمدانشجويومکانیکمهندسینبوي؛مریمسیده-1
تهرانخوارزمیدانشگاه

دونویسندهمولکولیسلولیشناسیزیست4ترمدانشجوينبوي؛مهتابسیده-2
)دلنوشتهوادبیمتن(نهایتبیتاومهتابنگاهدرکتاب

94سالبرنزوطالمدالدوو96سالپروانهشنايرشتهدرکشورينقرهمدالدارنده
پاراتکواندودر97سالآسیاییبرنزوطالمدال
زنودرجهانکارپاراتکواندوبانويبرترینوپاراتکواندودر97سالجهانیطالمدال

گرمکیلو58

موفقیت هاي فرزندان





معرفی مادر

درتاندبیرسوابتدائیتحصیالتآمده،دنیابهسیرجانشهرکرمان،استاندر1317سالدر
دروآمدهشیرازبهخانوادههمراهبه1336سالدرورساندهپایانبهراسیرجانوکرمان

ماهديردوشدهنائلشیرازناظمیهدبیرستانازطبیعیدیپلماخذبهسالهماناردیبهشت
سمتبهفیروزآبادواستهباناتشهرستانهايدروآمدهدردولتاستخدامبهسالهمان

.شدندخدمتبهمشغولدبیري
شستگیبازنافتخاربهایشاندرخواستبربناوتعلیماتیراهنمايسمتباکارسال20ازپس
انجامبزرگوارشانهمسروشایستهچشماننورخدمتدربتواندبیشتريزمانتاشدهنائل

.نمایدوظیفه



موفقیت هاي فرزندان
جراحیفلوشیپگردن،وسروبینیوحلقوگوشجراحیتخصصیبوردمصباحیعلیرضاسیددکتر-1

رسمیمدرسصورت،ترمیمیوپالستیکجراحیالمللیبینتخصصیفوقبورددارايصورت،پالستیک
.صورتپالستیکجراحیاروپاییتخصصیفوقبوردآسیا،اروپاآمریکا،صورتپالستیکجراحانآکادمی

ايهکشورترمیمیوصورتپالستیکجراحانآکادمیمدیرههیئتعضوایران،راینولوژيانجمندبیر
تیکپالسجراحانکمیسیونرئیسنائببینی،جراحانالمللیبینانجمنمدیرههیئتعضوآسیایی،

سازمانمدیرههیئتعضوایران،بینیوحلقگوشجراحانجامعهمدیرههیئتعضوخاورمیانه،صورت
.شیرازپزشکینظام
میانهخاورصورتپالستیکوسینوسبینی،جراحیاعمالآموزشيدورهترینمعتبرمدیریتگذارپایه
.باشدمیبرگزاريحالدرآنيدورهپنجمیناکنونهمکه
میعلهیئتسابقعضوکودکان،دندانپزشکتخصصیبورد،دندانپزشک؛مصباحیمریمدکتر-2

شیرازپزشکیعلومدانشگاهدندانپزشکیدانشکده
ستونیجراحتخصصیفوقفلوشیپمفاصل،واستخوانجراحیتخصصیبوردمصباح؛امیرسیددکتر-3

شهیدبیمارستانسابقریاست،شیرازپزشکیعلومدانشگاهارتوپديگروهعلمیهیئتعضوفقرات،
هیئتعضو،شیرازرجاییشهیدجراحیهايفوریتوامتیازبیمارستانریاست،عباسبندرمحمدي

.فارسشاخهایرانارتوپديانجمنمدیره





معرفی مادر
دانشگاهازکترادفوقوانگلستانبیرمنگامدانشگاهودکتراازارشدشیراز،کارشناسیدانشگاهازکارشناسی:تحصیلیسوابقداراي
ایرانورکشوهمچنینخودبرايوجوایزارزنده،علمیافتخاريمدارجدارايکهکشوريبرتراساتیدازیکیایشانانگلستانلیدز

میباشددیگروبسیارذیلمواردهمچون
1385سالماندگارچهرهايهمایشششمیندرماندگارچهرهعنوانبهبرگزیده-1
اسالمجهاندانشمندوISIدانشمند-2
1387سالدرکشورينمونهپژوهشگر-3
زمینهدرودکتراارشدکارشناسیهايرسالهوانتشاراتدارايوغیره،ایشان1383سالجمهوريریاستازدانشنشاندارنده-4

ندهدهارائهوزمینهایندرومحققصنایعمشکالترفعزمینهدررتبهعالیمشاورینازیکیهمچنین.میباشندمختلفهاي
.میباشندکشورپژوهشوآموزشباارتباطدرايگستردهخدمات
Scienticaچونمختلفمجالتتحریریههئیتدرعضویت Aranica

کشورينمونهاستادوپژوهشگر-اسالمجهاندانشمندوISIدانشمند-ماندگارهايچهرههمایشششمیندرعلمیماندگارچهره



موفقیت هاي فرزندان

230بیناولرتبه(رادیولوژيرشتهدرتخصصیپور؛دکترايایرانپویاآقاي-1

شیرازپزشکیعلومدانشگاهاستاد-)شیرازپزشکیدانشجوي

وفک-دهانرادیولوژيرشتهدرتخصصیپور؛دکترايایرانشیواخانم-2

)تخصصیبوردامتحاناولرتبه(صورت





معرفی مادر
حوزويدروسزمینهدرتحصیالت

...اآیتمرحومفرزنداناز–)علیه..ارحمه(اسیريفالالدینمحیسیداهللاآیتحضرتمرحومفرزند
اسیرياکبرفالعلیسید

حضرتمطهرحرمتولیت)علیه..ارحمه(دستغیبمهديمحمدسید...اآیتحضرتمرحومهمسر
)ع(شاهچراغ

ومذهبیهايمراسمدر،حضورطالبخانوادهبه،توجهمستمندانوایتامبه،توجهرحمصلهبهتوجه
استایشانشخصیتهايویژگیازهمگیدینیمناسبات

ازگیهموباشدمیدستغیبخانوادههمهزبانزدخانوادهعروسعنوانبهدستغیبخاندانبهایشاناحترام
کنندمییادادبوخلقحسنونیکیبهایشان

مطهرحرمتولیتسمتبه)ره(خمینیامامقلمباارجمندهمسرانتصاببااسالمیانقالبازپس
خوردرقماسیريفالزهرهخانمبرايجدیديسرفصل)ع(محمدمیرسیدحضرتو)ع(شاهچراغ

هايمسئولیتازبسیاريپذیرفتنومطهرهايحرمدرهمسرصادقهخدمتسال23مدتطولدر
مخانبارزهايویژگیازهمسربا،همکاريهمدلیو،همراهیفارسراستاندرسیاسیوفرهنگیاجتماعی،

.بوداسیريفال



موفقیت هاي فرزندان
عالیهسطوحدرحوزويتحصیالتداراي:دستغیبجوادمحمدسیدآقاي-1
هرمطحرمبازنشستهوعربادبیاتوقرآنیعلوملیسانستحصیالتداراي:سیدمحمدرضادستغیبآقاي-2

)ع(شاهچراغ
کاروکسبعرصهدرفعالوحوزويتحصیالتداراي:دستغیبمسعودمحمدسیدآقاي-3
مدیرواجتماعیوفرهنگیعرصهدرفعالوادبیات،لیسانسحقوقلیسانس:دستغیبحسنسیدمحمدآقاي-4

)ع(امیرامومنینهنريوفرهنگیموسسه
الفعو،مداحخانواده،مدرس،سخنرانعالیهسطوحدرحوزويتحصیالتداراي:دستغیبپروانهسیدهخانم-5

فرهنگیواجتماعیعرصهدر
اجتماعیوفرهنگیعرصهدرفعال،حوزويتحصیالتداراي:دستغیبنرجسسیدهخانم-6
ایرانزبانکانون،مدیرفرهنگیواجتماعیعرصهدرفعال،حقوقلیسانسفوق:دستغیبآمنهسیدهخانم-7

دبیرستان،معاونت
عرصهردفعال،استانداريوخانوادهبانواناموردفترکلمدیر،استاندارمشاور:دستغیبمعصومهسیدهخانم-8

دانشجويDBAخانواده،وزنانحوزهدرفعالسال15سابقهباشناسیروانلیسانسفوق،،فرهنگیاجتماعی
دکتري





معرفی مادر

وسازيگلمهارتدوزي،چرممدركومهارت،آپارتمانیهايگلپرورش
رايبتالشباال،بسیاراعتقاداتوخوباخالققرآن،جزءیکحافظخیاطی،

ینهزمایندرکهمتدینصالح،فرزندانتربیتوحاللروزيآوردندستبه
بهیلکردهتحصفرزندانیتوانستندخوبشانتجربهوگوناگونهايفعالیتبا

بارزصفاتاز.باشندوجامعهخودسرافرازيموجبکهدهندتحویلجامعه
.باشندتقوامیبافرزندانیهمچنیننمونهمادراین



موفقیت هاي فرزندان

متاهلقرآن،کلحافظمدرسه،مدیرشناسی،جامعهلیسانسمقدم؛رحمانیصدیقه-1
شهرداريکارمندروانشناسی،لیسانسمقدم؛رحمانیفرزانه-2
تاهلمبیمارستان،کارمندونیروهواییکارمندپرستاري،لیسانسمقدم؛رحمانیسلمان-3
شهرداريکارمندکامپیوتر،دیپلممقدم؛رحمانیایمان-4
کولرنشتیمخترعوکریمقرآنجزء20حافظعلمیه،حوزهدانشجويمقدم،رحمانیسجاد-5

.آوردندسوممقامنیزخوارزمیجشنوارهدرکهآبی





معرفی مادر
سیکلتحصیالت

تحصیلکردهوموفقفرزندانتربیت

طیوکردهازدواجارمکریمآقايجناببا1355سالدرآبادهشهرستان،1333متولدکمالیحمیده
کهمیباشندوباگذشتفداکارمادريایشان.آوردهدنیابهبودهفرزند4کهراخودازدواجثمرهسال8

بالسیکتحصیلیمدركدارايکمالیخانم.میدیدندخودفرزندانموفقیتدرراخودوآرزويهدفتمام
ارخودفرزندانخدابهتوکلباتحمیلیجنگفرسايطاقتوسختسالیانطولدرقويوارادهایمان

وجودباایشان.استنکردهآنهادریغرساندنثمربهجهتدروکوششتالشازايولحظهدادهپرورش
دهنبوسپاسناالهیمشیتبهنسبتهرگزآوردهدنیابهعضونقصباراخودرچهارمفرزنداینکه

بینجمداربهایشانسوقموجبارمسمیراخانمسرکارخودچهارمفرزندتفکربهدهیجهتباوبالعکس
.استآمدهدربانوانورزشزمینهدرالمللی



موفقیت هاي فرزندان
شاغلالکترونیک،کارشناسیمدركدارايارم؛هادي-1
دارخانهشناسی،زمینکارشناسیمدركدارايارم؛لیال-2
شاغلقدرت،وبرقکارشناسیمدركدارايارم؛مهدي-3
درشیراز،عضویتشهرداريدرشاغلتجزیه،شیمیارشدکارشناسیمدركدارايارم؛سمیرا-4

کسبومسابقه10حدوددرآسیاییوپاراالمپیکجهانیمسابقهدرحضوربانوان،اندازيتیرملیتیم
رقابتهاایندرنقرهمدال3وطالمدال9

متر50خفیفتپانچهمسابقهدرپاراالمپیکسهمیهکسبایرانیبانوياولینعنوانکسب
2019جاکارتاآسیاییپارامسابقاتقهرمانینائبکیب

فوقمسابقاتدرمتر10باديتپانچهشکنیرکورد
جهانیمسابقاتدرمتر50خفیفتپانچه2018جنوبیکرهجهانقهرمانیمسابقاتشکنیرکورد





معرفی مادر

تاکودکیازخودفرزندانبرايوآسایشآرامشآوردنفراهمباوفداکاردلسوزمادري
ویشخفرزندانتربیتصدددرمکرروپیگیریهايتالشباخانوادهامنمحیطدربزرگسالی

وایرانعلمیصعودجهتدرواالاهدافبهودستیابیعلمیبااليمدارجبهآنانوارتقاي
وایشانبودهدیپلمکیانیخانمکارسرتحصیلیمدركآخرین.اندآمدهبرمملکتبهخدمت

خوددانفرزناستعدادعمیقوبینشخودوااليفکريسطحباکهمیباشندداريخانهشغلدر
سیرمقلبیواعتقادایمانباتردید،بدونوکردهکشفعلمیهايزمینهدرکودکیدوراناز

.اندبودهآنانهمراهوهمیشهکردههموارواالاهدافبهراخودفرزنداندستیابی



موفقیت هاي فرزندان

مهرداد ضرغامی؛ پزشک عمومی مشغول به کار در کشور عمان-1
نولوژيرخسار ضرغامی؛ کارشناسی مهندسی پزشکی، کارشناسی ارشد بیوتک-2
سهراب ضرغامی؛ دانشجو مهندسی ژنتیک دانشگاه شیراز -3





معرفی مادر
1370سالشیرازدانشگاهغذاییصنایعوعلوممهندسیکارشناسی
1373سالتهرانتحقیقاتوعلومدانشگاهغذاییصنایعوعلوممهندسیارشدکارشناسی

از)125مهرکوشبرندبابستنیولبنیاتکنندهتولید(فارسمهرکوششرکتعاملمدیر
کنونتا83سال

تولید(کنونتا89سالازبیدزردمنطقهدرهکتاردومساحتبهايگلخانهمدیروموسس
)جاتصیفیانواعوفرنگیتوتزینتی،رزهايانواع



موفقیت هاي فرزندان
وانگلیسیزبانبهمسلطپژوهشی،برتردانشجويدندانپزشک،نادري؛میثاق-1

یقیتطبمدردارايمنچستر،دانشگاهارتودنسیتخصصیرشتهدرپذیرشفرانسوي،
درکتشراندازيراهانگلستان،دندانپزشکانانجمنعضوانگلستان،دردندانپزشکی

مارکتینگدیجیتالوبرندینگزمینه
موفقفرانسوي،وانگلیسیزبانبهمسلط،UCLANپزشکیدانشجوينادري؛صدف-2

موسیقیوخطاطی،تحصیالتدر
زبانبهمسلط،شیرازتابانمهرمدرسهبرترآموزدانش،8کالسنادري؛حسینامیر-3

موسیقیوخطاطی،تحصیالتدرموفقانگلیسی،





معرفی مادر

AVS-ناباروريفلوشیپ-زایمانوزنانجراحیمتخصص

عتبرممجالتدرمقالههشتادازبیشچاپشیراز،پزشکیعلومدانشگاهتماماستاد
مراکزازبیمارستاناینکهسال9مدتبهحافظبیمارستان،ریاستالمللیبینعلمی

رمانیدخدماتارائهبرعالوهکهمیباشدشیرازپزشکیعلومدانشگاهدرمانیآموزشی
.ردداعهدهبررامختلفهايرشتهودستیاراندانشجویانبهدادنآموزشمسئولیت

.شیرازپزشکیعلومدانشگاهناباروريتحقیقاتمرکزرئیساکنونهم



موفقیت هاي فرزندان

ارائه مقاالت علمی متعدد-خانم دکتر لیال ساالریان؛ متخصص اطفال-1
کارمند شرکت هپکو-خانم صهبا ساالریان؛فوق لیسانس مهندسی مکانیک-2
خانم مریم ساالریان؛محصل-3

موفقیت هاي فرزندان

شکیپزعلومدانشگاهاستادیار-اطفالمتخصصساالریان؛لیالدکترخانم-1
متعددعلمیمقاالتارائه-شیراز

در–)انرژيتبدیل(مکانیکمهندسیلیسانسساالریان؛فوقصهباخانم-2
هستندتحصیلادامهمشغولحاضرحال

ساالریان؛محصلمریمخانم-3





معرفی مادر
عمومیپزشکدکتراي
خوشناموفعالپزشک

مردمبهخدمتوطبابتسال34مدت.1361خردادشاپورجنديدانشگاهازالتحصیلفارغ
جنگاولدوسالمدتبهاهوازدرخدمت

لنگهبندردرخدمتنیموسالیک-کازروندرخدمتسال5
عمومیپزشکعدوانیعبدالهدکترهمسر

نانجمشیرازوعضوعمومیپزشکانانجمنعضووشیرازعمومیپزشکعنوانبه91سالاز
شیرازپزشکانصنفی



موفقیت هاي فرزندان

رانتهبهشتیشهیددانشگاهعلمیهئیت-اعصابومغزمتخصصعدوانی؛سرورخانم-1

27کنکوررتبهکسب

1200کنکوررتبه-شیرازدانشگاهازعمرانعدوانی؛مهندسسیناآقاي-2

723کنکوررتبه-شریفصنعتیدانشگاهازشیمیعدوانی؛مهندسیحسنآقاي-3





معرفی مادر

وبهوکوششتالشباخانوارسرپرستبعنوانسال22مدتخودبههمسرفوتازپس
ازروهیگکارباتلفنرنگیهايسیمبابافتمونتاژزمینهدرخودواستعدادهنرکارگیري

وکارادارهبینرابطونمایندهمنتخباخالق،درایشانازشناختبا74تا64سال
موردوانتخابنمونهفردعنوانبافتنی،بهوخیاطیمثلهنرياموردرتبحرکارخانجات ،

.استکردهدریافتهدایاییوقرارگرفتهتجلیل



موفقیت هاي فرزندان

گازهشبکمدیریتخاركجزیرهپاالیشگاهشیمیمهندسمتعالیعلیرضا-1

دبیر،فیزیکلیسانسمتعالیلیال-2

لیسیانگزبانتدریسشغلانگلیسیزبانلیسانسفوقمتعالیمعصومه-3





دعای ما� ����ه ���ا�تان
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