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معرفی مادر

مادر نمونه استان کهگیلویه و بویراحمد•
زن نمونه در دومین جشنواره کشوري زنان نام آور و نوآور•



موفقیت هاي فرزندان
اشتکتخصصفوق-شیرازپزشکیعلومدانشگاهپژوهشیمعاونوتماماستاد-پزشک:هاشمیبصیرسیدآقايجناب•

بینیوحلقگوشمتخصصشنوایی،حلزون
ایرنامدیروعلوموزیرسابقفرهنگیمعاون-پزشک:ضیاءهاشمیسیدآقايجناب•
شیرازاهدانشگاستادفارس،استاناطالعاتفناوريوارتباطاتکلمدیر-کامپیوتردکتراي:هاشمیستارسیدآقايجناب•
اداست-احمدوبویرکهگیلویهاستانوفناوريعلمپاركرئیس-عمراندکتراي:هاشمیالدینشمسسیدآقايجناب•

یاسوجدانشگاه
دندانپزشک:هاشمیهاجرسرکارخانم•
یاسوجدانشگاهاستاد-مکانیکدکتراي:هاشمیحیدرآقايجناب•
)آلماندرشاغلومقیم(الکترونیکارشدکارشناس:هاشمینصیرسیدآقايجناب•
عربیدبیر:هاشمیاشرفسرکارخانم•
ریاضیدبیر:هاشمیهماسرکارخانم•





وآموزشاستخدامبهابتداییششممدركباعشایريدانشسرايدورهگذراندنازپسوآمددنیابهسختسیدر1320سالدر
مدیپلفوقمدركاخذبهموفقفرهنگیانخدمتضمنآموزشمرکزدروپرداختهتحصیلادامهبهتدریسضمنودرآمدهپرورش
وي.بودنددارعهدهسال24مدتبهرافرزندانسرپرستیایشانونمودهفوت62سالدرتصادفاثربرنامبردههمسر.گردیدتجربی
.باشندمیعالیتحصیالتدارايایشانفرزندانکهباشدمی)پسر3ودختر2(فرزند5داراي
درزنانعضویتباراروستاییزنانتعاونیشرکت1374سالدربیشترفعالیتواهتمامبابازنشستگیازپسبویراحمديخانم
درنیتعاوشرکتعاملمدیرعنوانبهتاکنونآنازپسونمودفعالیتمدیرههیئترئیسعنوانبه77سالتاوبنیانگذارسختسی

.دارندکوششوتالشزنانوضعیتتثبیتجهت
وتبدیلتیحوفروشوباغمدیریتآبیاري،قبیلازکشاورزيکارهايکلیهباغهکتاردوداشتنبااجتماعیهايفعالیتضمنایشان

درعشایريدانشسرايدورهسالیکگذراندنازپساستانمعلمزناولین.باشندمیدارعهدهخودراباغیمحصوالتفرآوري
را68سالدردخترانهدبیرستاناولینو58سالدردخترانهراهنماییمدرسهاولین،42سالدردخترانهدبستاناولینشیراز،

.اندنمودهمدیریت

معرفی مادر



موفقیت هاي فرزندان
تهدبیر بازنشس-لیسانس مدیریت : سرکارخانم سیما رخ فروز•
دکتراي دامپزشکی: جناب آقاي شهرام رخ فروز•
هشتیپزشک عمومی بیمارستان شهید ب: سرکارخانم میترا رخ فروز•
پیمانکار-دیپلم : جناب آقاي شهریار رخ فروز•
دکتراي دامپزشکی:  جناب آقاي شاپور رخ فروز•





معرفی مادر
تحصیالتدورانوآمددنیابهبویراحمدشهرستانتوابعازسختسیمرکزيقلعهروستايدر1325سالدر

وارد1344سالدرورساندپایانبهگچسارانوکهگیلویهشهرستانروستاهايازفیلگاهروستايدرراخودابتدایی
درپرورشوآموزشاستخدامبهتحصیلسالیکازبعد.شدابتداییششممدركباشیرازعشایريدانشسراي

ودهگذرانیمتفرقهصورتبهرامتوسطهدورانوپرداختهتحصیلادامهبهآموزاندانشتدریسضمندرکهآمده
رانهدختدبستانآموزاندانشتدریسمشغولسالیکوسیمدتوکردهدریافترامقدماتیدانشسرايدیپلم

مونهنکالسدارايبارچندینمدتایندر.کردمیپرداختخودراکالساتاقکرایهاولسالسهکهبودسختسی
تدریسضمن.گرفتقراراستانپرورشوآموزشکلادارهومربوطهادارهتشویقموردکهبودشهرستان

.داشتراتالشوفعالیتنهایتفرزنداننگهداريوداريخانهوخانهکارهايبهآموزان،دانش



موفقیت هاي فرزندان
قدرتبرقلیسانسفوق-الکترونیکمهندس:وفائیکیوانآقايجناب•
استانیپزشکعلومدانشگاهرئیسریزيبرنامهمقامقائمونوزادانوکودکانمتخصصپزشک:وفاییفرزادآقايجناب•
کالسعلمموعلمبهعالقهبدلیلقانونیسنازقبلوآمددنیابهفرهنگیايخانوادهدرایشان:وفاییحمیراسرکارخانم•

بهتاندبیرسچهارمسال.رسانیدپایانبهسختسیدررادبیرستانوراهنماییمدرسهسخت،سیحافظدبستاناول
در1370سالدرورسانیدپایانبهممتازمعدلبامتفرقهبصورترسمیکالسشدنمنحلوآموزدانشکمتعداددلیل
خدمتبهداشتیمعاونتحوزهدریاسوجدررا77-1378سال.گردیدشیرازپزشکیعلومدانشگاهواردپزشکیرشته
هايشهرستانازخنجشهرستاندر83-1382.شدالتحصیلفارغکشوريبورداولرتبهبا1382سالودرکرده

(جنینومادرطبتخصصیفوقفلوشیپدورهگذراندنجهت1383سالدرونمودهخدمتفارساستانمحروم
علیرغمورسانیدهاتمامبهرادورهموفقیتبا1385سالدروشدانگلستانکشورولندنراهی)پریناتالوژي
وطنبهایرانشریفمردمبهخدمتجهتدادندترجیح،لندنجنینیطبمرکزدرماندنجهتایشانازدرخواست

.کردندکاربهشروععلمیهیاتبعنوانشیرازپزشکیعلومدانشگاهدر1385سالازو.برگردند
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رانمادوضعیتبهرسیدگیومراقبت،جنینناهنجاریهايغربالگريهايتستانجام
راه،رحمیداخلخونتزریق،جنینتشخیصیهايتستانجام،بارداريدرپرخطر
وجنینهايجراحیانجامجهتتیماعضايسایرهمکاريباجنینجراحیتیماندازي
فتقنخاعی،بازنقص،قلبهايدریچهتنگی(بارداريدرجنینیکالتشمدرمان

بینهايکنگرهوهاکنگرهدرسخنرانیوحضور)...وجفتیتکقلوییدو،دیافراگمی
کتابهايویراستاريوترجمه،مختلفهايکنگرهدرمقالهارائه،کشوريوالمللی

ابلقرایگانبصورت(جنینطببنیادانالینهايکورسوهاکتابترجمهتخصصی،
.باشدمیایشاناقداماتازبخشی)باشدمیدسترس
درجنینومادرطبسراسريکنگرههفتمینوالمللیبینکنگرهاولینبارپربرگزاري
.باشدمیایشانکارنامهدرخشانهايبرگازیکیامسالفروردین

نوانبعوآمدهدرشیرازپزشکینظاممدیرههیاتعضویتبهآرااکثریتبا1391سالاز
ايهپزشکینظامهماهنگیشورايرییسوشیرازپزشکینظاممدیرهتئیهریاست
بادیگربارنیز1396سالپزشکینظامانتخاباتدر.کردندکاربهشروعفارساستان

زشکیپنظامسازمانریاستدوبارهوگرفتهقرارپزشکیجامعهاعتمادموردآرااکثریت
نظامعالیشورايعضویتبهنیز1396سالاز.گرفتندبعهدهرافارساستانوشیراز

وارتنظکمیسیون،پژوهشوآموزشکمیسیوندرعضویتباوآمدهدرکشورپزشکی
.دهندمیادامهخودفعالیتبهخانوادهپزشککمیسیون
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کشور،پریناتالوژيانجمنمدیرههیاتعضوودبیرایشان
فارساستانقانونیپزشکیکارشناس

فارساستانانتظامینظرتجدیدهیاتعضو
بهداشتوزارتمادريسالمتکشوريکمیتهعصو
مادرانسالمتاستانیکمیتهعضو
بهداشتوزارتتخصصیفوقوتخصصیبوردهیاتعضو

شیرازدانشگاهدرجنینومادرطبتخصصیفوقدستیارپذیرشاندازيراه
شیرازپزشکیعلومدانشگاهپریناتالوژيگروهمسئول

.باشندمی
....ودوستانهانسانهايفعالیتدرفعالشرکت:اجتماعیفعالیتهاي

)لرستانفارس،استانسیل،کرمانشاهزلزلههواپیما،سقوط(
.....ومدارسبهکمک،خیریهمختلفموسساتبهکمکسرپرست،بیکودکانسرپرستی

جمعیوفرديهايکمک
بوردامتحاندرکشورياولرتبه)جنینومادرطب(بریناتالوژيتخصصفوقوزایمانوزنانحراجیمتخصص

1391سالازفارساستانپزشکینظامسازمانریاست-داشتهرا1382سالدرزایمانوزنانتخصصو
بازرگانیمدیریتلیسانسفوقوانگلیسیزنانلیسانس:وفائیلیالسرکارخانم•
پزشکیدنداندانشجويومعماريمهندس:وفائیپیمانآقايجناب•





معرفی مادر
عشایري،مدارسدرهاسالونمودهخدمتبهشروع1346سالازمعلمیدانشرايدورهطیازپس

.اندبودهخدمتبهمشغولیاسوجشهردخترانهراهنماییمدارسدرسپسوروستایی
فاطمهراهنماییهايمدرسهجملهازراهنماییمقطعدردخترانهمدرسهمدیرعنوانبهسالچندازپس
.شدنشستهباز1374سالدرنهایتاوداشتهفعالیتیاسوجراهنماییدخترانهنمونهوزهرا

.شدندانتخابکشورينمونهمدیرعنوانبه1370سالدر
آنازوپسهنمودراتاسیسادببوستانانتفاعیغیرمدرسهوانگلیسیزبانکانوننشستگیبازازپس

بهتدعوازوپسافتخاريصورتبهنیزمدتیاستذکرشایان.اندشدهمشغولوباغداريباغاحداثبه
بهموفق1365سالدرهمسرشانواینجانبضمندر(نمودندخدمتاختالفحلشورايدرهمکاري
زعزیمردمبهوماندهکشورداخلدردادندترجیحکهشدندکشورازخارجدرتدریسامتیازدریافت
.)کنندخدمتدیارمان



موفقیت هاي فرزندان
نشستهبازفرهنگی:امیریانفریدهسرکارخانم•
فرهنگی:امیریانفریباسرکارخانم•
نشستهبازفرهنگی:امیریانپریدختسرکارخانم•
ورشتهعمرانمهندسیهايرشتهدرلیسانسمدركدوداراي:امیریانشاهرخآقايجناب•

dbaدررشتهدکتريمقطعدانشجويحاضرحالدروحقوقارشدکارشناسیوهمچنینحقوق
استانسپهبانکمعاونحاضرحالودرسپهبانک

المتسآموزشمدیریتارشدوکارشناسیپرستاريکارشناسی:امیریانایراندختسرکارخانم•
کیپزشعلومدانشگاهکارمندحاضرحالودراحمدبویرشهرستانبهیاريمرکزآموزشومدیر

حقوقوارشدکارشناسیتحصیلیمدرمدارايبهزیستیکارمند:امیریانمحمدامیرآقايجناب•
دکترامقطعدرخصوصیحقوقرشتهدانشجويخصوصی





معرفی مادر
ماماينزدسالگی8سنازوشیرینآبروستايبهمکاننقلازپسوآمدهدنیابهبابامحمدروستايدرایشان
رسمیکارمندکههمسرشباازدواجازبعدوي،نمودعملاینیادگیريبهشروعمهرانننهنامبهمحلی

نفتشرکتمسکونیهايخانهبه)قدیمگچساران(شیرینآبسکونتشمحلروستايازبودنفتشرکت
زبانکمکمزمانآننفتشرکتدرانگلیسیوهنديپزشکانوجودبهتوجهباونمودمکاننقلگچساران
آنزیادارکساعاتعلتبهامانمودندکاربهدعوتويازنفتشرکتمسئولینگرفت،فراراهنديوانگلیسی

.دشهاآنباموقتصورتبههمکاريبهحاضرتنهااشخانوادهوفرزندانبهويوابستگیو)شبتاصبح(
وودشمییادگچسارانشهرستانمادرعنوانبهويازوبودشهرستانزنانبهشایانیخدماتمنشاءایشان

داشتنبازنیاکنونهم.اندگذاشتهدنیااینبهپاایشانتوسطاندآمدهدنیابهشهرایندرکهنوزادانیاکثر
هموماماهاوبانوانبرايهمعالیبسیارمشاوریکعنوانبههنوز،جسمیقوايتحلیلوسنسال114

.باشدمینوزادانمعاینههمچنینوشهرستانزنانپزشکان



موفقیت هاي فرزندان
)شدهفوت(نفتشرکتکارمند:احمدزادهصفرآقايجناب•
بازنشستهمعلم:احمدزادهجونبازآقايجناب•
بازنشستهمعلم:احمدزادهشهبازآقايجناب•
آزادشغل:احمدزادهعبدالرضاآقايجناب•
)شدهفوت(آزادشغل:احمدزادهعبدالکریمآقايجناب•
گچسارانگازونفتشرکتناجی:احمدزادهفرهادآقايجناب•
شدهفوت:احمدزادهآبیجانسرکارخانم•
بازنشستهمعلم:احمدزادهطالسرکارخانم•





معرفی مادر
چرامشهرستانشیرازيروستايدر1327سالمتولد
.باشدمیفرزند11ازدواجشانحاصلکهنمودازدواجخودزادهعموباسالگی11سندرایشان

خانهمغزيسکتهعارضهاثربر1381سالدرکهبودهکشاورزودادمدارفرديایشانشوهردلداده،موسیسید
.پذیرندنمیرادولتینهادهیجحمایتایشانوشودمینشین
زندگیازکهشودمیمعرفیصبوروداناساخته،خودزنیبههاايمحلههموخانوادهمیاندرجعفريهماسیده
.استشدهفراوانیهايصحبتایشانگونهفاطمه
شزحماتبابتراایشانآشنایانهمهکهاستبودهخودشوهربراياينمونهپرستار1395الی1381سالازایشان

.کنندمیستایشبیتاهلدوستدارفرزندانیتربیتوشوهرقبالدر
رفیمعخانمحاجیهخودبیمارمقابلدربودنصبوردلیلبهراایشانجاییدرقدرعالیمجتهدتقوياحمدآمیر

زنانمذهبیهیئتفعالعضوحاضرحالدرودارندجامعهسطحدرمهمیاجتماعیشخصیتایشان،کردند
.باشندمیمذهبیوملیهايمناسبتدرفعالو)زینبیه(کهگیلویه

.اشدبمیاجتماعیومتدینفرزندانتربیتجهتبهمناسبالگوییعنوانبهاقواموآشنایانوخانوادهمیاندر



موفقیت هاي فرزندان
ابتداییپنجمتحصیالت–شهیدهمسر:دلدادهحواسیدهسرکارخانم•
هگیلویهککشاورزيجهاددامیتولیداتبهبودادارهرئیس–لیسانسفوق:دلدادهعبدنبیسیدآقايجناب•
کهگیلویهشاهددخترانهدبیرستاناجراییمعاونلیسانس:دلدادهمحبوبهسیدهسرکارخانم•
کهگیلویهرجاییشهیدسالمتپایگاهمسئول–لیسانس:دلدادهالهامسیدهسرکارخانم•
دارخانه–لیسانس:دلدادهزینبسیده•
دارخانهلیسانس:دلدادهفاطمهسیده•
کوثرسدآزمایشگاهخاكوآبکارشناس–دیپلمفوق:دلدادهعبدالحمیدسید•
چرامشهرستانخانوادهوبانوانامورکارشناسومشاورلیسانس:دلدادهمریمسیده•
کهگیلویهسپاهناحیهبسیجمقاومتپایگاهفرمانده–لیسانس:دلدادهزهراسیده•
شیريبزصنعتینیمهدامداريمسئول–لیسانس:دلدادهعلیسیدآقايجناب•





معرفی مادر

1375تا1344سالازفرهیختهوشریفآموزگار•
تحصیلکردهوموفقفرزندانداراي•



موفقیت هاي فرزندان
شیمیمهندسی:ساهپورمسعودآقايجناب•
شناسیآسیبکارشناس:سیاهپورفریدهخانمسرکار•
سفاراستانونقلحملراهداريکلمدیر-عمرانارشدکارشناسی:سیاهپورعلیرضاآقايجناب•
مدیریتکارشناس:سیاهپورصدیقهخانمسرکار•
عمرانارشدکارشناس:سیاهپورالهروحآقايجناب•
کشاورزيمهندسیکارشناسی:سیاهپورحکیمهخانمسرکار•
شیراز-دندانپزشکیدانشجوي:سیاهپورمرضیهخانمسرکار•





معرفی مادر

پرورش،خاطربهوياطرافیانوخانوادهدرکه60دههدرآموزيسوادنهضتمعلم•
ماعیاجتموقعیتها،آنآیندهبرايریزيبرنامهوخودفرزندانبهترآموزشوتربیت

ستدمطلوبنتیجهبهوراضینیزاکنونهموگذاشتندکناررامنزلازبیرونکار
.یافتند

.هستندموفقوکردهتحصیلهمگیکهفرزندششداري•
سایربرايالگوئیودارمردمشهرونديمهربان،ايهمسایهوفا،باهمسريایشان•

.باشدمیزنان



موفقیت هاي فرزندان

کلیکشعبهتعاونتوسعهبانکرئیس–حسابداريلیسانس:صداقتامیدآقايجناب•
فیزیکدبیر:صداقتمحسنآقايجناب•
ايحرفهوفنیمربی-دوختطراحیدیپلمفوق:صداقتلیالخانمسرکار•
سنجیشنوائیدکتر:صداقتافشینآقايجناب•
عمرانلیسانس:صداقتمهرانآقايجناب•





معرفی مادر
تربیت فرزندان موفق•
همسر شهید محمد هادي پور•



موفقیت هاي فرزندان
کارشناس صداوسیما: جناب آقاي اله کرم هادي پور•
پزشک: جناب آقاي علی هادي پور•
کارمند بانک: جناب آقاي امید هادي پور•
رئیس بانک: جناب آقاي سینا هادي پور•
کارمند استانداري: جناب آقاي سیاوش هادي پور•
کارمند اداره برق: جناب آقاي حمید  هادي پور•
کارمند علوم پزشکی-ماما : سرکارخانم اقدس هادي پور•





معرفی مادر
تربیت فرزندان موفق



موفقیت هاي فرزندان
متخصص ارتوپد و جراح استخوان و مفاصل: جناب آقاي علی حکیمی نژاد•
متخصص وجراح مغز واعصاب: جناب آقاي حسنعلی حکیمی نژاد•
کارشناس ارشد کامپیوتر: سرکار خانم آذر حکیمی نژاد•
شنوایی سنجی: سرکارخانم آمنه حکیمی نژاد•
کارشناس ارشد نانوتکنولوژي پزشکی: سرکار خانم مهسا حکیمی نژاد•





معرفی مادر

سالگی 29سرپرست خانوار از سن •
تاي گذران زندگی در شرایط بسیار سخت و امکانات بسیار محدود در روس•

دور افتاده در استان کهگیلویه و بویر احمد



موفقیت هاي فرزندان
بخشدار پاتاوه-: جناب آقاي دکتر باقر قائمی اصل•
و وکیل دادگستري-دکتراي حقوق جزا و جرم شناسی: جناب آقاي محمد قائمی اصل•

مشاور حقوقی
یئت عضو ه–دکتراي ادبیات عرب از دانشگاه اصفهان : جناب آقاي حسین قائمی اصل•

علمی دانشگاه یاسوج
فرهنگی-کارشناس مشاور فرهنگی: جناب آقاي رحیم قائمی اصل•
خانه دار-دیپلم:سرکار خانم ریحانه قائمی اصل•
خانه دار-دیپلم: سرکار خانم حلیمه قائمی اصل•





معرفی مادر
تربیت فرزندان موفق



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
و نوجوانانمدیر کانون پرورش فکري کودکان-دکتراي روانشناسی تربیتی: سرکار خانم کبري اخالقی نیا•
فرهنگی-فوق لیسانس مشاوره: سرکار خانم پروین اخالقی نیا•
خانه دار-دیپلم: سرکار خانم گل رخ اخالقی نیا•
نفت و مسئول بخش فن آوري اطالعات شرکت-کارشناس ارشد کامپیوتر: جناب آقاي روانبخش اخالقی نیا•

گاز پارس جنوبی
کارمند شرکت ملی گاز ایران-مهندس شیمی: جناب آقاي عنایت اخالقی نیا•
شاغل در کشور کانادا-دکتري مهندسی نفت: جناب آقاي منوچهر اخالقی نیا•
کارمند شرکت نفت-کارشناسی  زمین شناسی : جناب آقاي علی اخالقی نیا•
بازنشسته-دیپلم: جناب آقاي خدابخش اخالقی نیا•





معرفی مادر
.آمددنیابهخداشناسوخوشنامايخانوادهدرایشان

کهشیرازعشایريدانشسرايآزموندر،1352سالدرابتداییهايآموزشگذراندنازپس
.شدپذیرفتهشد،میادارهبیگیبهمنمحمدمرحوماستادجنابمدیریتتحت
بزرگایلفارسیمدانطایفهمتولدوفعالونامدارفرهنگیخودکهایمانیکیهانهمسرهمراهالتحصیلی،فارغازپس

.کردشروعراتدریسفارس،العبورصعبومحروممناطقسیاروثابتعشایريهايدبستاندراست،قشقایی
زمانهم.معلمهموباشدمادرهمشاگردانبرايکردتالشکرد،میبیدادعشایريجوامعدرمحرومیتوفقرکهحالیدر
.بدهدآموزشهممادرانشانبهراتغذیهوبهداشتکردمیتالشآموزان،دانشبهالفباآموزشبا

دیگرکیفدستدروبودگچوقلمويدستیکدر.دهقرارخودسرلوحهراعملدرشرفواخالقکار،بهایمان
عشایرپايبهپاآورددنیابهفرزندپنج،هاسالآندر.داشتشیوعمردمبیندرهابیماريبامبارزهبرايکهداروهایی

قی،مناطعشایروروستاییانموارد،ازبسیاريدر.آموخترازندگیالفبايفرزندانشانبهودادکوچرامدارسکوچرو،
ارادهمردمقدرشناسیاینو.کنندقدردانیفرزندانشانمعلمازتاکردندگذارينامويفرزنداننامبهرازندگیشانمحل

.نمودمیچنداندوخدمت،برايوي
عهدهبهرامدارسمدیریتهاسالایندراغلبوشدمنتقلبویراحمدوکهگیلویهاستانثابتمدارسبه1363سالدر

.شدبازنشسته1375سالدروداشت



موفقیت هاي فرزندان
.یاسوجدبیرستانهايدرخدمتمشغولوفرهنگیارشد،کارشناسی:ایمانیمژگانسرکارخانم•
دبیرستانهايدرفیزیکدبیرعنوانبهوفرهنگیارشد،کارشناسی:ایمانیپرنیانسرکارخانم•

.می کندخدمتتالشگرانهیاسوج،شهر
وارد1375سالدر)اصفهانهوانیروزجنگمعارفهیأتورییسارتشخلباناستاد(:ایمانیبهمنآقايجناب•

ومانکروبمزدگانزلزلهموثربهنیزخدمتومیهنآسمانحریمازدفاع.شدایرانجمهوريارتشخلبانیدانشکده
.رفتخوزستانبه1390سالدر.بودبلوچستانوسیستانمردمبهخدمتنیزوزرند

)الهرسازدفاعمرحلهدر(گازونفتالمللبینقراردادهايمدیریتدکتريدانشجوي:ایمانیمحمدامینآقايجناب•
ازازرگانیبمدیریتکارشناسیوتهراندانشگاهازکارآفرینیمدیریتارشدکارشناسیطباطباییعالمهدانشگاهاز

.بهشتیشهیددانشگاه
دربین المللیوداخلینفتیقراردادده هااجرايوعقددرارشدمذاکره کننده:اوايحرفهسوابقاهمو

کارشناسیوکارشناسیمقاطعدرمختلفهايدانشگاهدردورهدههادرتدریسونفتوزارتتابعهشرکت هاي
.باشدمیارشد

ربندپرورشوآموزشدرخدمتبهمشغولوفرهنگی-بازرگانیمدیریتکارشناس:ایمانیزینبسرکارخانم•
.باشدمیعسلویه





معرفی مادر
یکیبا1340سالدروشدمتولدچرامشهرستانتوابعازحسینشیخروستايدر1322سالدرایشان

وشدندفرزندششوصاحب.کردندازدواجنیکروزتقیحاجینامبهچرامساکنخیرومتدینوخوشنامافراداز
نقشچرامشهردرمختلفهايحوزهدرومذهبیدینیفرهنگترویجوتوسعهدرفقیدششوهرهمراهبه

.استداشتهادامهایشانتوسطمهماینشوهرمرگازپسکهداشتهزیادي
ایناتداشتندزندگیادارهدرنظیريوبیارزشمندنقشزندگیاموردروجديفعالوهمکاريمشارکتبازندگیآغازهمانازایشان

بارشخصادادندوخوددستازراخودشوهراندبودهنوجوانوخردسالفرزندانشکهحالیدرسالگی35سندر1358سالدرکه
اهتمامرزندانشفتربیتبهباالییطبعمناعتبامستمروتالشخداوندازاستعانتوباکشیدندمیدوشبررازندگیودشوارسنگین

درازنیدستهرگزواستبودهزندگیطولدرایشانمستمرهايتالشمحصولزندگیوهزینهخانوادهآمددربطوریکه.ورزیدندمی
ویژهوجهتهمچنانایشان.نمودندایستادگیزندگیوسختیهايهاناکامیبرابردرواالهدفبهرسیدنوتانکرددرازکسهیچمقابل

مقدسظامنبهآنانپاینديبهمنجراهتمامایناهللالحمدوداشتمذهبیودینیمسائلباآناننمودنآشناوفرزندانتربیتبهاي
وشهادتفیضبهآنهاازیکیکهداشتندحضورباطلعلیهحقجبههدرفرزندانشازتادوهمزمانکهشدبطوريایرانجمهوري

.گردیدنائلجانبازيدرجهبهدیگري
اموراتانجاموفرزندانشتربیتوزندگیادارهدررااوپوالدینوقويارادهوعزمهرگزفرزندششهادتوشوهردادندستاز

برابردرناپذیريوتسلیماستقامتووصبرباالنفسبهاعتمادوخدابرتوکلباهمچناناوونکردتضعیفمنطقهدرخیرخواهانه
اینایهسودرنورزیدغفلتهممسئولیتاینازايولحظهداشتهايویژهعنایتفرزندانشتربیتبهامیدروحیهداشتنومشکالت

.ستندهفعالیتمشغولمردمبهخدمتجهتکدامهرکهدادتحویلجامعهبهراومفیدموثرفرزندانکهبودهاسختیوتحملتالش



موفقیت هاي فرزندان
پاسدار-وحقوقفقهارشدکارشناسی:نیکروزحسنآقايجناب•
اندبودهاقتصادآخرسالآموزدانشکهحالیدر1361سالدر:نیکروزمحمدآقايجناب•

.آمدندنائلشهادتفیضبهواعزامجبههبه
دانشگاهاستاد-ادبیاتدکتري:نیکروزیوسفآقايجناب•
فرهنگی-ارشدکارشناس:نیکروزرضاآقايجناب•
کارمند-ارشدکارشناس:نیکروزعلیرضاآقايجناب•
کارمند-کارشناسی:نیکروزاشرفخانمسرکار•





دعای ما� ����ه ���ا�تان
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