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معرفی مادر

ندچرسیدنباواستاسوهشجاعتشوصبرونیتخلوصباکهمهربانومومنمادري
ابودادهقرارخودپیشهراشکیباییواستقامتشهادت،درجهبهفرزندانشازتن

.نمودیاريدانشوعلمراهدررافرزندانشگذشتگیخودازودلیري



موفقیت هاي فرزندان
شهید:جمال زادهالعابدینزین•
شهید:جمال زادهرضامحمد•
شهید:جمال زادهمجتبی•
درصد50جانباز:جمال زادهعلیرضا•
درصد10جانباز:جمال زادهغالمرضا•
.دندشفوتاسالمیانقالبازقبلپرستاريآموزشکدهدیپلم:جمال زادهمرضیه•
.شدندفوتدارخانه:جمال زادهملیحه•
.شدندفوتآموزدانش:جمال زادهمریم•
لیسانس-آموزگار:جمال زادهمنیژه•





معرفی مادر

زندانفررسیدنثمربهوپیشرفتجهتدرایتومادريمهرباکهمهربانوکدبانومادري
زندگیدرراخودحضورفداکاريوفراواندلسوزيباایشانوساختههموارراراهخود

دهکرخودفرزندانوقفراخودزندگیداشتوبی چشموبخشیدهتمامیتفرزندانش
.است



موفقیت هاي فرزندان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی-پزشک : علی اصغر خالقی•
کارمند-مهندس عمران: عبد الرزاق خالقی•
کارمند-مهندس عمران: علی اکبر خالقی•
دبیر : پوران خالقی•
کارمند بهداشت-لیسانس: سیمین خالقی•
کارمند-لیسانس: اشرف خالقی•
عقب مانده ذهنی: ابوذر خالقی•
خانه دار -ابتدایی: مهین دخت خالقی•





معرفی مادر

هتجدرراخودفرزندانبرانگیزتأملوبسیارتواناییباکهمهربانودلسوزمادري
راودخفرزندانازیکیایثاروگذشتگیخودازباونمودهیارياهدافشانبهرسیدن

دروآمدندنائلشهادتدرجهبه97سالدرایشانکهنمودهیارياسالموااليراهدر
مدرسهمعلمکهخودهمسرهمیاروهمراهاستقامتوصبوريباخودزندگیطول

.دنیستزمثالایشانبخشندگیودلبازيودستکهاستبودهمی باشنداستثنایی ها



موفقیت هاي فرزندان

لیسانس حسابداري، کارمند وزارت نفت: صدیقه فریدونی•
لیسانس اقتصاد، دانشجوي لیسانس حقوق، کارمند دادگستري: طاهره فریدونی•
کی مشهددانشجوي دکتراي تخصصی پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزش: نرگس فریدونی•
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی: شهید محمد مهدي فریدونی•
داردکارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی، کارمند اداره استان: مریم فریدونی•





معرفی مادر

وبر آمدهمشکالتپساززندگیدرخودباتقويکهفداکارومهربانمادري
هیچ گونهبدونوقتتمامپرستاريچونراسخعزمیباسالسیازبیش

وبرصاسوهوپرداختهمی باشندمعلولکهخودفرزندسهتیماربهخستگی
.می باشدهمگانمیاندربردباري



موفقیت هاي فرزندان

احسان آراسته•
رقیه آراسته•
فهیمه آراسته•





معرفی مادر

ويمعنوااليمقامبهخودفرزندانرساندنراهدرسخت کوشوصبوربردبار،مادري
.هستندفروتنبسیارومعاشرتحسنداراي



موفقیت هاي فرزندان
اییدرینیرويسابقفرماندهارتش،نیرويدکتراي:سیاريحبیب اهللاسردار•

اسالمیجمهوريارتشهماهنگ کنندهمعاونایران،اسالمیجمهوريارتش
دارايعراق،وایرانجنگجبهه هايدرحضورماه75بادرصد70جانبازایران،
فتحیکدرجهنشان

ارتشبازنشستهسرهنگ:سیارياهللافتح•
آبادارهبازنشسته:سیاريرضا•
آزادشغلراهنمایی،:سیاريیداله•
دارخانهدیپلم،:سیاريصغري•





معرفی مادر
انفرزنددلدرتنهانهراودانشعلمبذرخدمت،سال هاباکهفرهنگیمادري

ازاريبسیتوفیقوکامیابیباعثبلکهرساندهثمربهراوآن هاکاشتهخود
آموزيعلمراهدرمشتاقمادريایشان.استگشتهسرزمیناینفرزندان

ردوبودهدیگرانبهخوددانشوعلمترویجراهدرخالقوپر تالشبسیار
.استبودهمشوقدوستیوحاذقمشاوريخودفرزندانبرايزندگیطول



موفقیت هاي فرزندان

کارشناسی ارشد روانشناسی : مریم احمدي•
پزشک عمومی: مرضیه احمدي•
متخصص زنان وزایمان: لیال احمدي•
متخصص پروتز : زهرا احمدي•
پزشک عمومی: سعیده احمدي•





معرفی مادر

رادانشفرزنخودفرزندانپرورشبرعالوهپشتکاروبا ایمانکهصبوروبخشندهمادري
هزمیندرتبحروقويحافظهدارايایشاناستکردههدایتعلمیبااليمدارجدرنیز

.می باشندشعرحفظنیزوفی البداههصورتبهاشعارسرودن



موفقیت هاي فرزندان
ردینگدانشگاهازالمللبینحقوقدکتراي:داراب پورمهرابپرفسور•

دینچنمؤلفبهشتی،شهیددانشگاهاستادویکپایهوکیلانگلیس،
کتاب

فکهدرشهادت:داراب پورمحمدشهید•
دانشگاهاولرتبهآموزشی،مدیریتارشدکارشناس:داراب پورفاطمه•

دانشگاهمدرسوشیراز
فرهنگیقرآنی،علومارشدکارشناسی:پوردارابآمنه•
ارتوپدمتخصص:داراب پورمحمدباقردکتر•
فرهنگیابتدایی،آموزشکارشناسی:داراب پورخدیجه•





معرفی مادر

فرزندانش،هدایتجهتدرمحبتومهرباکهمطالعهاهلوسخت کوشمادري
بااليمراتببهراآن هارسیدنراهوگرفتهکاربهراخودزکاوتوهوشمندي

.استنمودهتسهیلپژوهشیوعلمی



موفقیت هاي فرزندان

شیمیمهندسیدکترايیکرتبه89سالنفتکارشناسی43رتبه:خلیقیرضا•
صنعتیمدیریتکارشناسی:خلیقیسجاد

صنعتیدانشگاهاز93سالنفتارشدکارشناسیکنکور6رتبه:خلیقیجعفر•
2018سالروسیهدانشگاهنفتمهندسیدکترايدانشجويشریف،

نفتصنعتدانشگاهشیمیمهندسیدانشجوي:خلیقیعلی•





معرفی مادر

لمتحم،می باشداندیشهوروحعظمتازنشانکهبلندهمتباوپرتالشمادري
راودخفرزندانراسخعزمباافتادهدورروستاییدرسکونتاثربربسیارسختی
ودادهقرارزندگیسرلوحهراانسانیتدرسآنانتربیتطولدرودادهپرورش

.استدادهتحویلجامعهبهراآمدسرفرزندانی



موفقیت هاي فرزندان
فوق لیسانس روانشناسی،کارمند: فروزان قنبري•
لیسانس، کارمند: الهام قنبري•
دکتراي روانشناسی، مدرس دانشگاه: محبوبه قنبري•
فوق لیسانس علوم سیاسی: مقداد قنبري•
لیسانس ،کارمند: مرصاد قنبري•
لیسانس حقوق: مهشید قنبري•
دانشجوي رشته مدیریت بهداشت: فاطمه قنبري•





معرفی مادر

وتادهفرسجامعهبطنبهشایستهفرزندانیتدینوبا ایمانکهمهربانومؤمنمادري
،پارساییزهد،اسوه يایشانآمدندنایلشهادتدرجهبهنیزفرزندانشازتنسه

.می باشندجامعهدربردباريوصبر



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
شهید عبدالحمید اعتصامی فرد•
شهید عبدالمجید اعتصامی فرد•
شهید محمد رحیم اعتصامی فرد•
کارمند بهداشت: صفرعلی اعتصامی فرد•
عبدالکریم اعتصامی فرد•
عبدالعزیز اعتصامی فرد•
طاهره اعتصامی فرد کارمند •
راضیه اعتصامی فرد•





معرفی مادر

یفااخوبیبهرامادرينقشتنهانهخودهمسرفوتازپسکهخستگی ناپذیرمادري
توانحدتاونمودهیاريراخودفرزندانبا استقامتکوهیهمچونبلکهاستکرده

راکنیپندارخودفرزندانتربیتجهتدراستنمودهپرآن هابراينیزراپدرجایگاه
تاسکردهجامعهواردموفقوپسندیدهاخالقدارايفرزندانیوکردهنهادینهآن هادر

.می باشندمذهبیاشعارسرودنهنردارايو



موفقیت هاي فرزندان
وحوزهاستادمحقق،دکتري،معادلحوزويمدركدارايزاده؛توفیقاباذرحاجالمسلمینواالسالمحجه•

سال32ازشبیانتظامی،نیرويسیاسیعقیدتیبازنشستهدستغیب،اهللاآیتمحرابشهیدشاگردانازدانشگاه،
شیرازسعديشهركمسجددرجماعتامام

آیینیشاعراسالمی،جمهوريارتشبازنشستهزاده؛توفیقموسی•
علمیهحوزهاستادتبلیغ،سابقهسال30ازبیشزاده؛توفیقباقرمحمدالمسلمینواالسالمحجه•
عرشمنطقه ايواستانیمقامدارايفسا،شهرستاناسالمیارشادوفرهنگادارهکارمندزاده؛توفیقکریممحمد•
رمهپرسششعرکشورياولمقامقرآن،دراستانیمقامدارندهفسا،شهرستاننمونهمعلمزاده؛توفیقرضا•
شیرازدانشگاهدرحوزهاستادحوزه،مدرسزاده؛توفیقصفی اهللالمسلمینواالسالمحجه•
دستچیرهنوازندهوموسیقیاستاداذان،استانیاولمقامدارايزاده؛توفیقاحمدرضا•
انصاربانکنمونهکارمندزاده؛توفیقحسنمحمد•
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