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  به نام خدا
  
  

 ، معلمان برگزيده كـشوري       برگزار گرديد  ۸۳-۸۴هشتمين برنامه معلم پژوهنده در سال       

  از ۲۳/۹/۸۴در مراسم هفته پژوهش، جوايز خودرا ، در تاريخ ضمن  سفري به تهران وشركت   

  .دودنمقامات آموزش وپرورش دريافت نم

در اين گزارش روند برنامه را درقالب مستندي از جداول آماري روايـت كـرده ، سـعي                  

  .خواهيم كرد تصويري اجمالي از جريان كار به خواننده ارائه نماييم

كه از سوي دبيرخانـه معلـم       ١ فراخواني   هراسر كشور،ب باشروع سال تحصيلي فرهنگيان س    

صورت گرفت ، پاسـخ گفتـه وفعاليـت هـاي          }پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش   {پژوهنده

/ بـراي ارزيـابي بـه ادارات آمـوزش وپـرورش شهرسـتان هـا                ) اقدام پژوهـي  (پژوهشي خود را    

  .نواحي ارائه نمودند/ مناطق

 ،م بـه ادارات آمـوزش وپـرورش تحويـل گرديـد           انبوهي از اقدام پژوهي اين قـشر عظـي        

 هاي اوليه عبور وبه عنوان پـژوهش        مرحله از    معلمان،  پژوهشي كارهايورد از     م  ۴۲۴۷۹ تعداد

 ۱در جـدول شـماره   . نـد راه يافتهاي برتر منطقه اي به سازمان هـاي آمـوزش وپـرورش اسـتان              

  : مشاهده مي شودر گرفته اند،قرا مورد ارزيابي يي را كه دراستان هاي كشور پژوهش هاتعداد

                                                 
 . نمونه اي از فراخوان ضميمه گزارش است- 1
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، سال تحصيلي  استان، دوره، جنس: رحسب بها ي ارائه  شده جهت شركت در طرح اقدام پژوهي  طرح كل توزيع )۸جدول 

   به گزارش استان هاي كشور۸۴-۸۳
 تعداد کل شرکت کنندگان استان به تفكيك دوره

 مردوزن   مرد زن  متوسطه راهنمايي  ابتدايي استان
 1771 871 900 500 551 720 آذربايجان شرقي
 242 85 157 45 59 138 آذربايجان غربي

 609 244 365 132 218 259 اردبيل
 665 219 446 206 147 312 اصفهان
 87 42 45 30 13 44 ايالم
 1450 354 1096 467 563 388 بوشهر

 90 13 77 13 26 51 چهارمحال وبختياري
 850 194 656 88 173 589 خوزستان

 51 22 29 12 11 23 خراسان جنوبي
 397 127 270 94 114 189 خراسان رضوي
 440 207 233 68 120 252 خراسان شمالي

 564 199 365 130 153 263 زنجان
 83 23 50 20 20 43 سمنان

 494 165 329 258 91 115 سيستان وبلوچستان
 8540 2879 5661 579 1479 6482 شهر تهران

 1754 614 1140 372 580 814 شهرستان هاي تهران
 200 30 170 56 30 114 فارس
 100 21 79 15 35 50 قزوين
 130 26 104 8 70 52 قم

 73 46 27 14 21 35 کردستان
 898 168 730 211 270 417 کرمان
 682 522 160 220 257 205 کرمانشاه

 200 110 90 87 65 48 کهکيلويه وبويراحمد
 4030 1690 2340 620 1350 2060 ستانگل

 8790 3976 4814 3806 2865 2119 گيالن
 234 79 155 57 81 96 لرستان
 6050 3470 2580 2120 1182 2748 مازندران
 503 126 377 75 148 280 مرکزي
 934 394 540 158 298 478 هرمزگان
 1402 610 792 333 428 641 همدان
 166 57 109 33 43 87 يزد
 42479 17583 24886 10827 11461 20112 جمع

  

  مالحظه مي شود بيشترين طرح ها بوسيله آموزگاران دوره ابتداي۱در جدول شماره 

   .ارائه شده و زنان استقبال بيشتري از برنامه معلم پژوهنده نموده اند
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ه در  ركت در طرح معلم پژوهند    ا مالحظه مي شود ، مش     ۱همانطور كه در جدول شماره        

 گانـه   ۱۹ق  ط منـا  ،)۸۷۹۰(گـيالن   : رابطه مستقيم با بزرگي وكوچكي استان نيست، به طور مثال         

، بيشطرح هاي اقدام پژوهـي معلمـان را         )۴۰۳۰(، گلستان   )۶۰۵۰(،مازندران  )۸۵۴۰(شهر تهران   

اسـتان   دريافت وبررسي كرده اند، حتي نمي توان استقبال ازطرح را مترادف با توسعه يـافتگي                

 محـدود تـر در برنـام مـشاركت نمـوده             صـورت   مورد بـه   ۶۶۵استان اصفهان با    (اظر دانست   متن

  .اين موضوع به بررسي عميق تري نياز دارد) است

برگزيـده اسـتاني    بـه عنـوان طرحهـاي     برتـر  طـرح ۵۲۱ طرح مـذكور     ۴۲۴۷۹ازمجموعه    

   .ل گرديدارسا) تهران (انتخاب وبه منظور ارزيابي ملي به دبير خانه معلم پژوهنده 

 توزيع طرح هـاي بـر گزيـده اسـتاني را بـه تفكيـك جنـسيت معلـم                    ۲در جدول شماره      

  :مشاهده مي نماييم

  ۸۳-۸۴توزيع طرح هاي برگزيده معلمان پژوهنده دراستان ها به تفكيك جنس معلم ، سال تحصيلي )۲جدول   
 

 جمع مرد زن   استان  جنسيت

  100 38.90 61.10درصد آذربايجان شرقي 18 7 11 تعداد
  100 22.20 77.80درصد آذربايجان غربي 9 2 7 تعداد
  100 66.70 33.30درصد اردبيل 6 4 2 تعداد
  100 31.60 68.40درصد اصفهان 19 6 13 تعداد
  100 50.00 50.00درصد ايالم 4 2 2 تعداد
  100 40.00 60.00درصد بوشهر 15 6 9 تعداد
  100 22.20 77.80درصد چهارمحال وبختياري 9 2 7 تعداد
  100 45.00 55.00درصد خوزستان 20 9 11 تعداد
  100 33.30 66.70درصد خراسان جنوبي 3 1 2 تعداد
  100 42.90 57.10درصد خراسان رضوي 21 9 12 تعداد
  100 66.70 33.30درصد خراسان شمالي 6 4 2 تعداد
  100 27.30 72.70درصد زنجان 11 3 8 تعداد
  100 44.40 55.60درصد سمنان 9 4 5 تعداد
  100 80.00 20.00درصد سيستان وبلوچستان 5 4 1 تعداد
  100  4.20 95.80درصد شهر تهران 96 4 92 تعداد

 10 1 9 تعدادشهرستان هاي 

  100  10.00  90.00درصد تهران
  100  15.60  84.40درصد فارس 45 7 38 تعداد
  100  25.00  75.00درصد قزوين 4 1 3 تعداد
  100  50.00  50.00درصد قم 4 2 2 تعداد
  100  50.00  50.00درصد کردستان 4 2 2 تعداد
  100  16.70  83.30درصد کرمان 30 5 25 تعداد
  100  0.00  100درصد کرمانشاه 9 0 9 تعداد
  100  0.00  100درصد کهکيلويه وبويراحمد 3 0 3 تعداد
  100  8.30  91.70درصد گلستان 12 1 11 تعداد
  100  44.60  55.40درصد گيالن 56 25 31 تعداد
  100  37.50  62.50درصد لرستان 8 3 5 تعداد
  100  46.20  53.80درصد مازندران 39 18 21 تعداد
  100  31.30  68.80درصد مرکزي 16 5 11 تعداد
  100  10.00  90.00درصد هرمزگان 10 1 9 تعداد
  100  46.70  53.30درصد همدان 15 7 8 تعداد
  100  20.00  80.00درصد  يزد 5 1 4 تعداد
  100  28.00  72.00درصد جمع 521 146 375 تعداد
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 سهم نسبي زنان پژوهنده در مرحله گـزينش دوم          ، مالحظه مي شود   ۲از جدول   

 ۲۴۸۸۶طـرح   ۴۲۴۷۹توسط استان هاي كشور افزايش يافتـه اسـت ، در مرحلـه اول از                

متعلق به زنان بود در صورتي كـه در پـژوهش هـاي بـر اسـتاني از                  )  درصد ۵۸,۶(طرح

 .هنـده انتخـاب گرديـد     مربـوط بـه معلمـان زن پژو        )  درصـد  ۷۲( طرح   ۳۷۵ طرح   ۵۲۱

عالوه بر اينكـه اسـتقبال     نده  هموضوع بدين صورت قابل تامل است كه معلمان زن پژو         

 مرحلـه   بهبيشتري از اجراي طرح داشته اند، پژوهش هاي بهتري نيز ارائـه داده وبيـشتر              

  . دوم راه يافته اند

 وبـا   راهيابي طرح ها به مرحله كشوري نيز بهتر شده اسـت          توزيع  در اين مرحله      

استان هاي توسعه يافته تر     كه   بدين مفهوم    توسعه يافتگي استان ها تطابق بيشتري دارد،      

مرحلي نهايي داشته اند، اين موضوع مـي        سهم بيشتري در ارسال طرح به       به طور نسبي    

تواند حاكي ارزيابي با كيفيت تر طرح هـا در اسـتان هـاي كـشور در مقـام مقايـسه بـا                       

  .طق كشور باشدارزيابي طرحها توسط منا

توزيـع طـرح هـاي ارسـالي بـه مرحلـه             ) ۲خالصـه اي ازجـدول      (۳ در جدول   

كمتـرين  .ارزيابي كشوري برحسب تعداد طرح وبطور مرتب شـده مـشاهده مـي كنـيم          

وكهگيلويـه  ) طرح۳با(، خراسا ن جنوبي   )طرح۴با(تعداد مربوط به استان هاي كردستان     

  : )طرح۳با(وبوير احمد است
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  تب شده بر حسب تعدادطرحربه مرحله ارزيابي كشوري، مطرح هاي برگزيده توزيع   )۳جدول 
 جنسيت

 مرد زن استان 
  ترتيب جمع

 1 96 4 92 شهر تهران
 2 56 25 31 گيالن
 3 45 7 38 فارس
 4 39 18 21 مازندران
 5 30 5 25 کرمان

 6 21 9 12 خراسان رضوي
 7 20 9 11 خوزستان
 8 19 6 13 اصفهان

 9 18 7 11 بايجان شرقيآذر
 10 16 5 11 مرکزي
 11 15 6 9 بوشهر
 12 15 7 8 همدان
 13 12 1 11 گلستان
 14 11 3 8 زنجان

 15 10 1 9 شهرستان هاي تهران
 16 10 1 9 هرمزگان

 17 9 2 7 آذربايجان غربي
 18 9 2 7 چهارمحال وبختياري

 19 9 4 5 سمنان
 20 9 0 9 کرمانشاه
 21 8 3 5 لرستان
 22 6 4 2 اردبيل

 23 6 4 2 خراسان شمالي
 24 5 4 1 سيستان وبلوچستان

 25 5 1 4 يزد
 26 4 2 2 ايالم
 27 4 1 3 قزوين
 28 4 2 2 قم

 29 4 2 2 کردستان
 30 3 1 2 خراسان جنوبي

 31 3 0 3 کهکيلويه وبويراحمد

 - 521 146 375 جمع
به يابي شده توسط دبيرخانه معلم پژوهنده را  طرح ارز۵۲۱ توزيع ۴در جدول شماره 

  .تفكيك تاهل وبر حسب جنسيت پژوهشگر مالحظه مي كنيم

  ۸۳-۸۴، سال تحصيلي ونوع تاهل معلم جنستوزيع طرح هاي برگزيده استان ها به تفكيك )۴جدول 
 جمع مرد زن     جنسيت

  100  29.70  70.30 درصد  متاهل 472 140 332 تعداد
  100  12.20  87.80 درصد مجرد 49 6 43 تعداد
  100  28.00  72.00 درصد   521 146 375 تعداد
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جالب توجه است كه زنان مجرد به طور نسبي  توفيق بيشتري در اقدام پژوهـي وبـالتبع          

درصد زنان متاهل به ارز يابي كشوري راه يافته   ۷۰,۳(راهيابي به مرحله نهايي داشته اند     

  ). در زنان مجرد در اين مرحله حضوردارند۸۷,۸ي كه اند درصورت

  
  ۸۳-۸۴، سال تحصيلي  معلممدرك تحصيليرحسب توزيع طرح هاي برگزيده معلمان استان ها ب)۵جدول 

فراواني  درصد فراواني  
 تجمعي

 3.5 3.5 18 ديپلم
 18.6 15.2 79 کارداني
 87.9 69.3 361 کارشناسي

 100 12.1 63 کارشناسي ارشد
   100 521 جمع

  

به پژوهـشگري اوبيـشتر      مشاهده ي شود كه تحصيالت باال تر معلم          ۵از جدول شماره    

   . كمك نموده واورابه اقدام پژوهي بهتر ترغيب مي نمايد

  
  

  ۸۳-۸۴، سال تحصيلي معلم پژوهنده  دوره تحصيليرحسب توزيع طرح هاي برگزيده استان ها ب)۶جدول 

فراواني  درصد فراواني  
جمعيت  

 41.5 41.5 216 ابتدايي
 63.3 21.9 114 راهنمايي
 94.2 30.9 161 متوسطه

 96.4 2.1 11 مراکز تربيت معلم
 100 3.6 19 غيره
   100 521 جمع

  

 مـشاهده مـي شـود ، كـه سـهم دوره متوسـطه در مرحلـه گـزينش                    ۶در جدول شماره    

  ۴۲۴۷۹ مـورد از     ۱۰۸۲۷ -  در صد مرحله مقدماتي    ۲۵,۵از  (استاني افزايش يافته است     

  .) درصد در مرحله گزينش استاني۳۰,۹ به   -۱، جدول شماره مورد
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  ۸۳-۸۴، سال تحصيلي مجريسمت رحسب بي توزيع طرح هاي برگزيده استان)۷جدول 

 درصد فراواني  
 6.7 35 مدير
 73.7 384 معلم

 4.2 22 کارشناس
 15.4 80 غيره
 100 521 جمع

  

 يك واژه عام است ، شايد كلمه فرهنگي جايگزين عام تري باشـد واقعيـت                واژه معلم 

اينست كه مديريا معاون  واحدآموزشـي هـم بايـستي نـسبتي از وقـت خـودرا بـه كـار                  

برنامـه ريـزي    ت و يمـدير تدريس اشتغال داشته باشد ويا فر هنگياني كـه در ادارات بـه              

 ،۸۳-۸۴در آمار سال تحـصيلي      (امور آموزشي اشتغال دارند هم از آموزش جدانيستند       

، در  ) آمار آمـوزش وپـرورش     - فرهنگيان صرفا به كارتدريس اشتغال داشته اند       ،۶۸,۳

 در صد طرح هـا بـر گزيـده اسـتاني صـرفا              ۷۳,۷ مالحظه مي شود كه      ۷جدول شماره   

از سـهم نـسبي آنهـا، بـدين مفهـوم كـه اسـتقبال معلمـان           متعلق به معلمان است ، بيـشتر      

  .ژوهنده نسبت به ساير فرهنگيان بيشتر استازطرح معلمان پ

  

  ۸۳-۸۴، سال تحصيلي  نوع اقدام پژوهيرحسب بي توزيع طرح هاي برگزيده استان)۸جدول 

 درصد فراواني  نوع اقدام پژوهي
 17.7 92 چگونگي تدريس يک مفهوم علمي يا موضوع درسي

 9.4 49 ستوليد و بکارگيري وسايل کمک آموزشي براي حل مسائل ويزهدر کال
 20.5 107 ارائه روشهاي يادگيري براي دانش آموزان درمواردخاص
 6.3 33 شيوههاي نوين مديريت آموزشگاه واداره کالس ارزشيابي

 24.8 129 ارائه شيوههاي اصالح رفتاربراي دانش آموزان درمواردخاص
 1.9 10 نحوه برنامهريزي مبتني برخالقيت وارائه روشهاي مطلوب اموراداري

 19.2 100 غيره
 99.8 520 جمع

System 1 0.2 
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 " ارائه شيوههاي اصالح رفتاربراي دانش آموزان درمواردخاص" مالحظه مي شود  ، ۸در جدول شماره 

 ۱۰۷با    " ارائه روشهاي يادگيري براي دانش آموزان درمواردخاص"  درصد وسپس ۲۴,۸مورد ۱۲۹با

كار پژوهش هاي برگزيده استاني مي  در صدبيشترين موضوع ۲۰,۵مورد ، 

" و ) درصد۱,۲مورد ، ۱۰ "(نحوه برنامهريزي مبتني برخالقيت وارائه روشهاي مطلوب اموراداري "باشند،

توليد و بکارگيري وسايل  "و  " )درصد۶,۳مورد ، ۳۳  (شيوههاي نوين مديريت آموزشگاه واداره کالس ارزشيابي

 كمتر مورد توجه معلمان )درصد۶,۴مورد ، ۴۹ (کالسکمک آموزشي براي حل مسائل ويزهدر 

    ...كشور بوده اند

  
  ۸۳-۸۴ سال تحصيلي معلم، رشته تحصيليرحسب توزيع طرح هاي برگزيده دراستان ها ب)۹جدول 

 درصد فراواني  رشته تحصيلي مجريدرصد فراواني  رشته تحصيلي مجري
 2.3 12 زيست شناسي 1.3 7 امورتربيتي
 1.3 7 کودکان استثنايي 28 146 ييآموزش ابتدا

 0.4 2  اقتصاداجتماعي 0.2 1 زبان وادبيات فرانسه
 0.2 1 خياطي 8.8 46 ادبيات فارسي
 0.2 1 حقوق 2.1 11 حرفه وفن

 0.6 3 جغرافيا 0.2 1 نرم افزارکامپيوتر
 0.4 2 فرهنگ وادب 0.6 3 حسابداري

 0.4 2 علوم سياسي 5.4 28 مديريت آموزشي
 0.4 2 برنامه ريزي آموزشي 3.1 16  تربيتيعلوم

 0.4 2 گفتار درماني 0.2 1 آموزش
 0.2 1 امور فرهنگي 3.6 19 مشاوره
 0.2 1مترجمي زبان انگليسي 1 5 تاريخ

 2.1 11 الهيات 2.1 11 روانشناسي عمومي
 0.2 1 روابط عمومي 4 21 زبان انگليسي
 0.2 1 شنوايي سنجي 1.3 7 مديريت
 0.2 1 مديريت بازرگاني 2.1 11 فيزيک

 0.2 1 بيوفيزيک 0.2 1 تاريخ وفلسفه تعليم وتربيت
 0.2 1 آموزش زبان انگليسي 4.2 22 علوم تجربي

 0.2 1 زبان شناسي 0.2 1 مديريت وبرنامه ريزي
 0.2 1 شنوايي شناسي 1.3 7 ديني وعربي
 0.2 1 مطالعات اجتماعي 1 5 بهداشت مدارس
 0.2 1 طراحي فرش 1.5 8 تربيت بدني
 0.2 1 دانشسراي مقدماتي 4.6 24 رياضي

 0.2 1 عقب مانده ذهني 2.7 14 علوم اجتماعي
 0.2 1 آموزش استثنايي 0.6 3 پرستاري
 0.2 1 رياضي کاربردي 2.7 14 شيمي

 0.2 1 مديريت دولتي 1.9 10 معارف اسالمي
 0.2 1 آمار 0.6 3 هنرهاي تجسمي
 0.2 1 برنامه ريزي درسي 0.2 1 رگانيخدمات اداري وباز

 0.2 1 فقه و حقوقي 1 5 روان شناسي باليني
 0.2 1 الکتروتکنيک 0.2 1 روان شناسي تربيتي
 0.4 2 روان شناسي استثنايي

 100 521 جمع 0.2 1 کاردرماني



 ١٠

نفراز معلمان پژوهشگر برگزيده استاني ۵۲۱ تنوع رشته تحصيلي ۹شماره در جدول 

ادبيات   "   "آموزش ابتدايي" ه مي شود ،معلمان پژوهنده فارغ التحصيل رشته هاي  مالحظ

  .بيشترين حضور را در ارائه طرح داشته اند " مديريت آموزشي  "   " فارسي

  
  

  ۸۳-۸۴طرح اقدام پژوهي معلملن برزيده استان هاي كشور، سال تحصيلي   ۵۲۱ نتايج ارزيابي )۱۰جدول 
  چهارمارزيابي ارزيابي سوم ارزيابي دوم ارزيابي اول

 Sd تعداد ميانگين  .Min Max Sd تعداد ميانگين  .Min Max Sd تعداد ميانگين  .Min Max Sd تعداد ميانگين استان

 . 1 79 5.7 90 82 2 86 7.3 127 110 4 117 19.5 116 55 18 76.78 آذربايجان شرقي
                 3.5 102 97 2 99.5 19.8 124 51 9 83.22 آذربايجان غربي

       . 82 82 1 82 15.9 125 90 4 102.3 24.3 134 73 6 105.2 اردبيل
                 16.4 115 80 4 94.75 17.6 118 35 19 73.37 اصفهان
                 10.0 103 83 3 93 18.9 119 74 4 94.75 ايالم
       36.4 110 47 3 89 9.7 93 70 5 86.8 17.3 109 56 15 81.27 بوشهر

                 11.3 96 80 2 88 17.2 109 56 9 80.56 چهارمحال وبختياري
                           24.4 103 56 3 75.67 خراسان جنوبي
                 18.9 127 82 5 112.8 9.6 88 44 21 68.05 خراسان رضوي
       . 115 115 1 115 20.0 135 97 3 119.7 30.6 127 51 6 87.67 خراسان شمالي
       . 83 83 1 83 32.0 138 39 9 91.67 23.1 123 52 20 83.3 خوزستان
       12.7 73 55 2 64 5.6 99 83 6 88.17 13.7 104 67 11 82.82 زنجان
 . 1 94 . 132 132 1 132 10.1 122 104 3 110.3 18.0 108 60 8 84.5 سمنان

                           8.4 87 65 5 75.6 سيستان وبلوچستان
       26.7 133 34 9 92.4 16.1 120 64 24 98.08 20.6 135 42 96 80.11 شهر تهران

                 16.7 93 57 4 80.75 20.9 113 50 10 81 شهرستان هاي تهران
       8.7 112 94 5 101 21.4 138 60 24 96.58 22.7 140 50 45 91.42 فارس
                           16.4 101 61 4 80.75 قزوين
                 32.5 125 79 2 102 17.7 122 81 4 97.25 قم

                 9.2 114 101 2 107.5 24.9 107 54 4 78.75 کردستان
                 22.0 120 59 8 96.88 21.8 135 37 30 83.33 کرمان
       . 114 114 1 114 . 95 95 1 95 9.9 86 56 9 70.22 کرمانشاه

                           3.6 63 56 3 59 کهکيلويه وبويراحمد
       . 114 114 1 114 13.9 109 77 5 92.6 16.4 113 61 12 89.25 گلستان
       21.2 127 74 5 101 20.9 125 51 22 93.23 21.3 127 48 56 85.68 گيالن
       . 75 75 1 75 12.1 123 99 3 110 19.7 122 63 8 92.5 لرستان
       20.5 113 84 2 98.5 22.6 130 56 14 96.21 21.4 134 55 39 88.79 مازندران
 . 1 124 . 116 116 1 116 11.9 122 99 3 112.3 12.3 103 47 16 76.63 مرکزي
       . 115 115 1 115 24.0 118 66 4 86.75 21.4 112 42 10 75.7 هرمزگان
       . 79 79 1 79 11.2 133 103 5 118.4 20.7 124 59 15 84.2 همدان
       . 113 113 1 113 0.0 98 98 2 98 15.4 112 72 5 94 يزد
 22.9 3 99 22.0 133 34 39 96.1 19.7 138 39 173 97.68 20.5 140 35 520 82.75 جمع

  
  

 وضعيت نمرات طرح هارابر حسب اسنان هاي كشور ۱۰ در جدول شماره 

مالحظه مي نماييد، الزم است ياد آوري شود كه پژوهش هاي بر گزيده استاني ، 

بر ( تدريجا وپس از وصول به دبير خانه معلمان پژوهنده ، توسط اساتيد منتخب 

) ندرتا(زيابي هاي سوم ومورد ارزيابي قرار گرفته اند ، ار) حسب موضوع پژوهش



 ١١

چهارم هنگامي صورت گرفته است ، كه بين ارزيابي هاي اوليه فاصله زيادي وجود 

  .داشته است

  : مولفه ۷ گزينه اي است، كه در ۵ سوال ۲۸ ، شامل ارزيابي) ابزار(پرسشنامه 

  عنوان اقدام پژوهي .۱

  توصيف وتشخيص مساله اقدام پژوهي .۲

 گردآوري وتحليل اطالعات .۳

  هاي پيشنهاديراه حل .۴

 اجرا .۵

 ارزشيابي .۶

  گزارش نهايي اقدام پژوهي .۷

 مي ۱۴۰لذا حداكثر نمره يك طرح . طرح معلم پژوهنده را ارزيابي مي نمايد

  ).۷*۴*۵= ۱۴۰(باشد

 ۸۲,۷۵بي اوليه ا مال حظه مي شود ميانگين نمرات در ارزي۱۰در جدول شماره 

  . مي باشد۹۷,۶۸ودر ارزيابي دوم 

 مي ۸۲,۹۵ ، ۱۱در جدول شماره ) حداكثر چهاربار(ي ميانگين ارزيابي كل

نزديك است ، وحاكي از اهميت ودقت ) ۸۲,۷۵(باشد ، كه بسيار به ارزيابي اول 

  .ارزيابي اوليه است

  : لمان پژوهنده استان هاي ع مبي اوليهادر ارز ي

 105.2 با نمره اردبيل
 97.25با نمره  قم 
 94.75 با نمره ايالم 
 94 با نمره يزد 
 92.5 با نمره لرستان 
وضعيت باال تري نسبت به ساير اسـتان هـاي كـشور                        91.42 با نمره    فارس 

، كـه طـرح هـاي آنـان         نيز نفر معلمان بر گزيده استاني       ۵۲۱فهرست  اسامي    . داشته اند 

در انتهـاي   )  ارزيـابي  ۴ميـانگين حـداكثر     (  نمره نهـايي   جمورد ارزيابي قرار گرفته بادر    

    .قابل مشاهده است) ۱۳ جدول(رشگزا

  



 ١٢

  
  طرح اقدام پژوهي معلملن برگزيده استان هاي كشور،به تفكيك ۵۲۱ميانگين مراحل مختلف نتايج ارزيابي  )۱۱جدول 

  ۸۳-۸۴جنسيت، سال تحصيلي 
ميانگين  جنسيت استان

حداقل  تعداد ارزيابي ها
ميانگين  جنسيت استان حداآثر نمره نمره

حداقل  تعداد ارزيابي ها
 حداآثر نمره نمره

 136 50 38 89.20 زن 110.06 64 11 82.75 زن
 آذربايجان شرقي 140 77 7 94.72 مرد 99.25 55 7 66.18 مرد

 110.06 55 18 76.31 جمع
 فارس

 140 50 45 90.06 جمع
 101 79 3 87.33 زن 97.63 70 7 84.41 زن
  آذربايجان غربي 61 61 1 61.00 مرد 124 51 2 87.50 مرد

 124 51 9 85.10 جمع
 قزوين

 101 61 4 80.75 جمع
 89 81 2 85.00 زن 134 82.56 2 108.28 زن
 اردبيل 123.69 86.88 2 105.28 مرد 123 95.88 4 106.19 مرد

 134 82.56 6 106.89 جمع
 قم

 123.69 81 4 95.14 جمع
 62 54 2 58.00 زن 116.31 35 13 74.20 زن
 اصفهان 110.94 97.06 2 104.00 مرد 101.44 59 6 73.91 مرد

 116.31 35 19 74.11 جمع
 کردستان

 110.94 54 4 81.00 جمع
 135 37 25 82.99 زن 95.19 74 2 84.59 زن
 ايالم 123 70 5 89.00 مرد 110 85.19 2 97.59 مرد

 110 74 4 91.09 جمع
 کرمان

 135 37 30 83.99 جمع
 99.13 56 9 72.01 زن 100 56 9 86.74 زن
 بوشهر      90.06 57 6 69.53 مرد

 100 56 15 79.85 جمع
 کرمانشاه

 99.13 56 9 72.01 جمع
 63 56 3 59.00 زن 109 56 7 78.88 زن
      85 85 2 85.00 مرد

چهارمحال 
 وبختياري

 109 56 9 80.24 جمع

کهکيلويه 
 وبويراحمد

 63 56 3 59.00 جمع
 106.81 61 11 88.66 زن 123 54 11 86.43 زن
 خوزستان 74 74 1 74.00 مرد 110 52 9 76.56 مرد

 123 52 20 81.99 جمع
 گلستان

 106.81 61 12 87.44 جمع
 115.56 48 31 83.71 زن 103 68 2 85.50 زن
 خراسان جنوبي 120.63 61 25 84.69 مرد 56 56 1 56.00 مرد

 103 56 3 75.67 جمع
 گيالن

 120.63 48 56 84.15 جمع
 122 63 5 88.30 زن 102.94 62 12 80.03 زن
 خراسان رضوي 115.13 89 3 99.25 مرد 88 44 9 67.17 مرد

 102.94 44 21 74.52 جمع
 لرستان

 122 63 8 92.41 جمع
 133 55 21 84.65 زن 110.5 76 2 93.25 زن
 خراسان شمالي 125.56 57 18 90.28 مرد 129.75 51 4 84.83 مرد

 129.75 51 6 87.64 جمع
 مازندران

 133 55 39 87.25 جمع
 108.75 47 11 80.59 زن 94.44 68 8 85.15 زن
 زنجان 95 69 5 80.00 مرد 95 67 3 78.67 مرد

 95 67 11 83.38 جمع
 مرکزي

 108.75 47 16 80.41 جمع
 115.38 49 9 79.37 زن 115 0 5 71.75 زن
 سمنان 80 80 1 80.00 مرد 108 65 4 88.50 مرد

 115 0 9 79.19 جمع
 هرمزگان

 115.38 49 10 79.43 جمع
 91.75 59 8 73.59 زن 71 71 1 71.00 زن
 129.06 61 7 99.13 مرد 87 65 4 76.75 مرد

سيستان 
 وبلوچستان

 87 65 5 75.60 جمع
 همدان

 129.06 59 15 85.51 جمع
 112 72 4 93.53 زن 135 42 92 81.55 زن
 تهرانشهر  98.88 98.88 1 98.88 مرد 93.5 64 4 79.63 مرد

 135 42 96 81.47 جمع
 يزد

 112 72 5 94.60 جمع
 136 0 375 82.53 زن 96 50 9 76.96 زن
شهرستان هاي  140 44 146 84.01 مرد 97.69 97.69 1 97.69 مرد

 تهران
 97.69 50 10 79.03 جمع

 جمع

 140 0 521 82.95 جمع



 ١٣

در استان هاي وميانگين چهار ارزشيابي را  براي زنان ومردان ۱۱در جدول شماره  

 وضعيت استان ها را به صورت خالصه ومرتب شده نيز در كشور مالحظه مي نماييم،

طرح ها ي پژوهشي استان هاي اردبيل، قم، .  مي توان مشاهده كرد۱۲جدول شماره 

  .بهتر ارزيابي شده اند.... لرستان ، ايالم ، يزد، 

  )مرتب شده بر حسب نمره(استاني ،  طرح هاي برگزيده ميانگين نمره ارزيابي  )۱۲جدول 

 استان
ميانگين 
 حداآثر نمره حداقل نمره تعداد ارزيابي ها

 134 82.56 6 106.89 اردبيل

 123.69 81 4 95.14 قم

 112 72 5 94.6 يزد

 122 63 8 92.41 لرستان

 110 74 4 91.09 ايالم

 140 50 45 90.06 فارس

 129.75 51 6 87.64 خراسان شمالي

 106.81 61 12 87.44 گلستان

 133 55 39 87.25 مازندران

 129.06 59 15 85.51 همدان

 124 51 9 85.1 آذربايجان غربي

 120.63 48 56 84.15 گيالن

 135 37 30 83.99 کرمان

 95 67 11 83.38 زنجان

 123 52 20 81.99 خوزستان

 135 42 96 81.47 شهر تهران

 110.94 54 4 81 کردستان

 101 61 4 80.75 قزوين

 108.75 47 16 80.41 مرکزي

 109 56 9 80.24 چهارمحال وبختياري

 100 56 15 79.85 بوشهر

 115.38 49 10 79.43 هرمزگان

 115 0 9 79.19 سمنان

 97.69 50 10 79.03 رانشهرستان هاي ته

 110.06 55 18 76.31 آذربايجان شرقي

 103 56 3 75.67 خراسان جنوبي

 87 65 5 75.6 سيستان وبلوچستان

 102.94 44 21 74.52 خراسان رضوي

 116.31 35 19 74.11 اصفهان

 99.13 56 9 72.01 کرمانشاه

 63 56 3 59 کهکيلويه وبويراحمد

 140 0 521 82.95 جمع

  



 ١۴

 ٨٣-٨٤نفرمعرفي شده استاني  ، عنوان طرح، وميانگين نمره مراحل مختلف  ارزيابي   سال تحصيلي ٥٢١فهرست اسامي ) ١٣جدول 
نتيجه  عنوان نام ونام خانوادگي استان

ارزيابي
 110.06 ت فعال درنماز جماعتچگونگي ايجاد رغبت دردانش آموزان مدرسه راهنمايي تربيت شيخ حسن براي شرک مرضيه قدکساز آذربايجان شرقي
 91 چگونه توانستم دانش آموزي راکه نه دست دارد ونه پا به ورزش عالقه مند ساخته وبه او حرکات زيمناستيک و تنيس آموزش دهم؟ رقيه وقاري آذربايجان شرقي
 57 علل غيبت بيش از حد دانش آموز علي صفري سلمان روحي آذربايجان شرقي
 67 چگونه توانستم مشکل کمروئي مريم را حل کنم؟ کينه سلمان زاده اقدمس آذربايجان شرقي
 66 علل لکنت زبان پرستو وچگونگي تعديل عوارض ناشي از لکنت زبان ودرمان آن معصومه شکرگزاري آذربايجان شرقي
 79 انتاثير گروه بندي درارتقاء نمرات و افزايش مشارکت دانش آموز سودابه حبيبيان آذربايجان شرقي
 67 حل مشکل رفتاري يکي از دانش آموزان دبيرستان شبانه روزي ايوب مرادي آذربايجان شرقي
 64 تقويت روحيه خودباوري واعتماد به نفس مريم ذوالفقاري آذربايجان شرقي
 56 س روستاييراهکارهاي فعال سازي دانش آموزان وتقويت قدرت انشاء نويسي آنان درمدار رضا جعفرزاده آذربايجان شرقي
 84 راههاي بهسازي روش تدريس درس قرآن کالس پنجم ابتدايي کلثوم ارحمي آذربايجان شرقي
 66  ساله کالس پنجم دبستان خيام١١عدم عالقه وتوجه به درس ويادگيري فاطمه  ابراهيم فرج پور آذربايجان شرقي
 99.25 يم وبنويسيم رابراي دانش آموزان پايه اول ابتدايي بهبودبخشيده ومطلوب تر سازم؟چگونه توانستم کتاب هاي بخوان جمشيد فهم فام آذربايجان شرقي
 63 نمونه اي ازيک طرح اقدام پزوهي درمورد پرخاشگري با تاکيد برمشکل يک دانش آموز دردبيرستان احمدجعفري آذربايجان شرقي
 103.63 ح آموزش نو نهاالن درکودکستانچگونگي کيفيت بخشي وباال بردن سط قمرتاج فتحي آذربايجان شرقي
 72 چگونه مي توان دردانش آموزان براي فراگيري بهتر درس تاريخ ايجاد انگيزه نمود؟ ناهيد احمدي اشکفتکي آذربايجان شرقي
 55 فعال سازي دانش آموزان دردرس امالء ابراهيم لساني آذربايجان شرقي
 64 ل کند بودن دانش آموز کالس اول درانجام تکاليف درسي وچگونگي رفع آنبررسي عل نجيبه تقي عجمي آذربايجان شرقي
 109.56 جغرافي وتاريخ ومدني'راههاي ايجاد انگيزه ورغبت دردانش آموزان دريادگيري درس تعليمات اجتماعي  مهين ميرزاجاني آذربايجان شرقي
 70 نم را بکاهم و به پرورش خودباوري آنها ياري رسانمچگونه مي توانم اضطراب دانش آموزا شيوا طبيبي آذربايجان غربي
 124 استفاده از روش هاي نوين تدريس و وسايل کمک آموزشي در تدريس قانون پايستگي انرزي سليمان رسولي آذربايجان غربي
 76 يم؟چگونه مي توانم افت تحصيلي و اخالقي دانش آموزم را برطرف نما سکينه قربانعلي زاده آذربايجان غربي
 97.63 فعال سازي دانش آموزان در زنگ هاي تربيت بدني مالحت لياقتي آذربايجان غربي
 81 چگونگي تفهيم و تدريس مفهوم مجهول يابي به دانش آموزان پايه اول ليال زين العابدين زاده آذربايجان غربي
 51  در رياضيات دوره متوسطه با تاکيد بر لوازم کمک آموزشيشيوه هاي بهينه سازي تدريس مبحث اتحادها سليمان آوري آذربايجان غربي
 91 راه هاي فعال سازي دانش آموزان ناشنوا در دروس جمله نويسي و انشانويسي حبيبه علي ميرزالو آذربايجان غربي
 88.25 بررسي علل و عوامل اضطراب امتحاني دانش آموزان پريسا رهبري آذربايجان غربي
 87 چگونه مي توانم مدرسه ام را شاد با نشاط و فعال سازم؟ سکينه طاهري چورسي آذربايجان غربي

 95.88 برطرف کردن مشکل گوشه گيري دانش آموزي به نام فردين سيامک خدائي خياوي اردبيل
 107.5  وگروهي٠و١آموزش عربي به روش نوين  سيد محمد مرتضوي اردبيل
 134 يک مفهوم علمي يا موضوع درسيچگونگي تدريس  زکيه باقراسکوئي اردبيل
 123 ساخت وبکارگيري وسيله آموزشي براي يادگيري عميق وپايدارساختمان وکارقلب ورگها علي يوسفي اردبيل
 98.38 ٨٣-٨٤سازماندهي وتناسب سازي کتابهاي کتابخانه مدارس ارشق درسال تحصيلي .تعديل  ميرودودعلوي اردبيل
 82.56  يک دبير مي خواهم دردانش آموزان خودقدرت حفظ وبه خاطرسباري اشعارراافزايش دهمبعنوان سيما اديبي اردبيل
 63 چگونگي حل مشکل ترک تحصيل دانش آموز با توجه بر حل مشکل اقتصادي عليرضا شفيعي اريسماني اصفهان
 59 درکالس درس رفع کنم"  مي گويي؟چه گفتم؟ چطورشد؟چه"چگونه توانستم روش هاي تدريس گذشته رابا روش  ناصرناجي اصفهان
 68 وابستگي افراطي نوجوانان به دوستان خود وچگونگي درمان آن احترام ابراهيم اصفهان
 70 درجمع اما تنها فريبا صالحي اصفهان
 70 مديريت زمان درتصحيح اوراق امتحاني علي کرمي اصفهان

 اصفهان
شناختي وفراشناختي يادگيري برپيشرفت تحصيلي وافزايش عزت نفس دانش آموزان دختر پايه اول بررسي تاثير آموزش راهبردهاي  مريم اسماعيلي

 73.38 ١٣٨٣-٨٤شغلي دبيرستان شاهد طالقاني سال تحصيلي -درکالس برنامه ريزي تحصيلي 
 76.94 روش حل مسئله يادگيري اعداد دورقمي دردانش آموزان پايه اول کم توان ذهني زمزم نيک زاد اصفهان
 77 درمان اختالل اضطراب امتحان زهرا غالميان اصفهان
 69 چگونه مي توانم با اجراي روش همياري دانش آموزان رادرحل تمرينات آرايه ها ي ادبي ترغيب کنم؟ شفيقه سبطيني بيدگلي اصفهان
 66 بررسي تاثير آموزش شادماني برکاهش افسردگي اعظم نقوي اصفهان
 84 دربهبود يادگيري درس زبان انگليسي دردانش آموزان سال اول دبيرستان"دفترتمرين وکار"تاثير  حمديانفريبا جان ا اصفهان

 اصفهان
گزارش اقدام پزوهي آموزش ابزار وجود ومداخله ي درماني براي کاهش اضطراب اجتماعي دودانش آموز کالس سوم رشته ادبيات  غالمرضا فرزاد

 86 زدارهرندوعلوم انساني دبيرستان شهيد د
 89 تاثير استفاده اززبان خارجي درافزايش مهارت درک مطلب آذردخت جاللي اصفهان
 35 توجه طلبي دانش آموزتوجه طلب وشيوه هاي مديريت آن مريم انصاري اصفهان
 116.31 دانش آموزانم بهتر بفهمانم؟چگونه مي توانم با ساده ترين روش طراحي مدار پريز والمپ وکليد يک پل رابه  اکرم سادات بهشتيان اصفهان
 65 چگونه مي توان ضعف درسي رادرزمينه ي خواندن درپايه ي اول ابتدايي بهبود بخشيد ؟ فاطمه راعي اصفهان
 75 چگونه مي توانم عالقه دانش آموزان کالس چهارم رابه درس جغرافي افزايش دهم؟ طيبه جاري اصفهان
 64 يس تقسيم اعشاري بدون استفاده از تقسيم کمکي وخط مميزروش تدر عليرضا يوسفيان اصفهان
 101.44 چگونگي ارتقاء بخشيدن به سطح علمي تربيتي مذهبي وحرفه اي دانش آموزان آموزشگاه مهارت هاي حرفه اي ارمغان با استفاده از طرح تشويقي محسن شکراني اصفهان
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 85.19  براي مشارکت درآموزش وامور مدرسهشيوه هاي فعال سازي دانش آموزان نعمت قاسمي ايالم
 110 بررسي علل عارضه ترس دريک دانش آموز صيد منصور اميني ايالم
 74 چگونگي فعال سازي دانش آموزان کالس پنجم در درس رياضي منيره صيد محمدي ايالم
 95.19 بهبود بخشم؟چگونه توانستم نمرات درس امالي سه دانش آموز پايه پنجم را  سعيده رشنوادي ايالم
 86 چگونه مي توان دانش آموزان را به شرکت در نماز جماعت عالقه مند نمود؟ فرح عباسي بوشهر
 94  ترغيب نمائيم٥چگونه مي توانيم دانش آموزان کالس هاي دوم وسوم راهنمايي را به شرکت در فراخوان ملي پرسش مهر  مهناز اسماعيلي بوشهر
 94  ترغيب نمائيم٥چگونه مي توانيم دانش آموزان کالس هاي دوم وسوم راهنمايي را به شرکت در فراخوان ملي پرسش مهر  ساره بردستاني بوشهر
 100 راه هاي ايجاد انگيزه و فعال سازي دانش آموزان ابتدايي در درس انشاء فاطمه اختري بوشهر
 100 موزان ابتدايي در درس انشاءراه هاي ايجاد انگيزه و فعال سازي دانش آ فرحناز داوسي بوشهر
 59  تجربي٣روش هاي مناسب جهت بهبود وضعيت تحصيلي دانش آموزان پايه  محمود نگهبان بوشهر
 80 چگونه مشکل غيبت دانش آموز خود را حل کردم؟ علي عباسي راد بوشهر
 57 علل رويگرداني دانش آموزان از نماز حسين خليفه بوشهر
 90.06 فعال سازي و يادگيري بهتر درس قرآن در کالس اول ابتدايي مدارس چند پايه احمد بنجويي بوشهر
 81.63 با نشاط سازي مدارس خديجه نداف آزاد بوشهر
 71.13 چگونه توانستم مشکل شلوغي دانش آموزان در کالس هنر و مزاحمت آنها براي کالس هاي ديگر را حل کنم اسماعيل احمدي بوشهر
 83 چگونه مي توانيم رفتار ناسازگارانه و خشونت آميز دانش آموزان کالس اول راهنمايي را بهبود بخشم؟ جي پورحواء حا بوشهر
 86  براي درمان کمرويي دانش آموز خود بايد چگونه عمل کنم-خجالتي نباشيد  فهيمه حاجياني بوشهر
 56 بررسي علل و درمان خيالبافي در کودکان پوران ملک زاده بوشهر
 60 رفع بي عالقگي به نماز در دانش آموز مسعود حسن پور بوشهر

چهارمحال 
 92.5 پزوهشي در مباحث تشبيه و استعاره از کتاب آرايه هاي ادبي سوم متوسطه طيبه کمالي دهکردي وبختياري

چهارمحال 
 85 راهبردهاي درماني اختالل اتيسم سيامک اميني وبختياري

چهارمحال 
 85 راهبردهاي درماني اختالل اتيسم باني فراجيزهره قر وبختياري

چهارمحال 
 109 روشي جهت فعال نمودن فراگيران در کالس درس شيمي راهبه کاوياني ساماني وبختياري

چهارمحال 
 60 بررسي اختالالت نوشتن در دانش آموزان کالس چهارم مهناز علي ياري دهکردي وبختياري

چهارمحال 
 56 بررسي نحوه ي عملکرد دانش آموزان ضعيف در درس شيمي و کمک به آنها جهت کسب موفقيت کرانيالهه مختاري  وبختياري

چهارمحال 
 64 چگونه مي توان از دزدي کودکان در مدرسه جلوگيري کرد؟ سميه حيدري وبختياري

چهارمحال 
 85 چگونه مي توان مشکل انضباتي زهرا را بهبود بخشيد فردوس خليل زاده وبختياري

چهارمحال 
 85.69 ديکته وراههاي برطرف نمودن اختالالت ديکته نويسي طاهره کمالي دهکردي وبختياري
 66 تاثير آموزش ديداري و يادگيري از طريق همياري در پيشرفت دانش آموزان ايمان نجف خوزستان
 103  کتابخانه افزايش دهم؟چگونه مي توانم عالقه دانش آموزانم را براي استفاده از کتاب و رعناوجدي خوزستان
 84 تدريس برتر درس حرفه وفن در بهبود کيفيت آموزش دانش آموزان راه علي ميري خوزستان
 52 چگونه نتايج ارزشيابي هاي مستمر دروس رياضي را بهينه سازيم جابر عامري خوزستان
 75 ا به صورت اثربخش بياموزند چه بايد کرد؟براي اينکه دانش آموزان نشانه هاي فارسي ر ساناز اورکي بختيار خوزستان
 104.38 تاثير ارائه الگوي تغذيه اي مناسب در مدارس بر روي عادت هاي غذايي دانش آموزان مازيار حسن زاده خوزستان
 60 تاثير کالس آموزش خانواده در ارتقاء کيفيت يادگيري الهام عموري خوزستان
 91  هاي ارزش يابي در پيشرفت تحصيليارتباط شيوه طاهره اوسپيد خوزستان
 123 چگونه مي توانم معضل اجتماعي بد حجابي دانش آموزان مقطع متوسطه را کاهش دهم؟ مهتاب اصالني خوزستان
 60  فعال و عالقمند سازم؟- نقاشي - چگونه مي توانم دانش آموزان کالسم را در درس هنر  بهروزتوپال خوزستان
 121.69 راه هاي کاهش استرس شغلي در کارکنان از طريق تامين بهداشت رواني زينب چنگيزي خوزستان
 75 راههاي فعال سازي دانش آموزان در فرآيند آموزش فيزيک الهام قنواتي خوزستان
 56.5 برانگيختن يک انگيزه ي يک ميليارد توماني مهدي قنبري خوزستان
 54 زبان فارسي در مناطق دو زبانه فارسي در مناطق دو زبانه پايه پنجم بزرگساالنراهکارهاي تقويت  سيده کريمه سيد عبودي خوزستان
 83  ضمن باال بردن کيفيت و ضريب يادگيري آن١حل نسبي مشکل کمبود وقت جهت تدريس درس زيست شناسي و آزمايشگاه رضوان سخايي نزاد خوزستان
 94 ر يادگيري رياضي ياري نمايم؟چگونه توانستم دانش آموزانم را د مزده قرباني خوزستان
 66.13  چاپ توري سيلک اسکرين-دستگاه نورسنج  غالمرضا ساالري نيا خوزستان
 90.06 چگونه مي توانيم درس تمرين معلمي را در مراکز تربيت معلم آموزش ابتدايي بهبود بخشيم؟ غالمرضا الهام خوزستان
 110 اصالح و نمرات دانشجويان نسبت به درسگزارش چگونگي  عبدالمحمد پورمقدسيان خوزستان
 71 راه هاي جلب همکاري و مشارکت معلمان و ديگر کارکنان در امور فروزان بخشنده پور خوزستان

 56 اصالح اختالل اضطراب جدايي حميدآمالي خراسان جنوبي
 68 موعه اعداد مج١ بخش دوم کتاب رياضي - معرفي روش تدريس ترکيبي  فاطمه مقصودي خراسان جنوبي
 103  فيزيک يک- راهکارهاي افزايش جديت دانش آموزان در فعاليت هاي آزمايشگاهي  نرگس قدسيان خراسان جنوبي
 78 چگونه مي توانم ارزشيابي عملکردي از درس علوم تجربي را در کالس اجرا نمايم؟ مهناز اماني خراسان رضوي
 44 انش آموزان سال اول دبيرستان را به درس رياضي عالقه مند کنم؟چگونه مي توانم د حسن آقاجاني خراسان رضوي
 68 چگونه روحيه سحر خيزي را در دانش آموزان خوابگاه افزايش دهم محمد بخشنده جوان خراسان رضوي
 74  به حضور مرتب در مدرسه- م ک -راه هاي عالقه مند نمودن دانش آموز  زهرا رضايي فيروزيان خراسان رضوي
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 102.94 چگونه مي توانم انعطاف پذيري بدني دانش آموزان را افزايش دهيم؟ مينا حسن زاده اسان رضويخر
 102.94 چگونه مي توانم انعطاف پذيري بدني دانش آموزان را افزايش دهيم؟ طاهره مختاري خراسان رضوي
 71 ه هاي جغرافيايي براي ايجاد شيوه فعال در کالس درسارايه الگويي براي تغيير در سيستم ارزش يابي نقش سيما خسروي خراسان رضوي
 68 چگونه مي توانم به مريم کمک کنم تا با دانش آموزان کالس ارتباط برقرار کند؟ مرضيه نجفي رودي خراسان رضوي
 58 راه هاي کاهش اضطراب در امتحان کتبي يکي از دانش آموزان محمد ابراهيم مسبوق خراسان رضوي
 50 چگونه مي توانم مشکل ترس از رياضي را در کالس خود از بين ببرم؟ حاج اسماعيل پاده بان ويخراسان رض

 72  اجتماعي و تحصيلي زهره را برطرف کنم؟-چگونه مي توانم مشکالت اخالقي  مرضيه سعادتي خراسان رضوي
 68 چگونه توانستم امالي نبي را بهبود بخشم؟ نوراهللا بهشتي خراسان رضوي

 74 چگونه مي توانم اضطراب دانش آموز را کاهش دهم هاشم ميرثاني اسان رضويخر
 65 چگونه مي توانم همکارانم را به حضور به موقع در مدرسه تشويق نمايم طيبه دراني پور خراسان رضوي
 92.38  را برطرف کنم؟-خانم چگونه توانستم به عنوان يک مدير و دوست مشکل افت تحصيلي و عاطفي  زهرا ترابي مقدم خراسان رضوي
 88 چگونه مي توانم تمايل دانشجويان مرکز تربيت معلم شهيد رجايي را به استفاده از کتاب و کتابخانه بيشتر نمايم سيد محمود کماليان خراسان رضوي
 98.13 در پايه دوم تجربي افزايش دهم؟چگونه مي توانم عالقه دانش آموزانم را به مباحث زيست شناسي گياهي  معصومه پير دنيا خراسان رضوي
 68 برطرف نمودن مشکل ناخن جويدن رضا عبداهللا محمديان خراسان رضوي
 62 گامي برتر براي آموزش جدول ضرب مهري غفوري خراسان رضوي
 86.56 ا افزايش دهم؟چگونه مي توانم بهره مندي و عالقه مندي دانش آموزان به درس زيست شناسي ر جواد يزداني نزاد خراسان رضوي
 74 شناسايي راههاي اثربخشي تکاليف شب و کاربرد آن به منظور تحقق يادگيري دانش آموزان فرحناز ابهري علي آبادي خراسان رضوي
 51 رياضي افزايش دهمچگونه مي توانم مشارکت دانش آموزان هنرستان سيد جمال الدين اسدآبادي را در فرآيند يادگيري درس  حسن ساالريان خراسان شمالي
 69 چگونه مي توانم با طراحي فيزيکي مناسب کالس چند پايه ام به تمرکز حواس و بهبود يادگيري فراگيرانم کمک کنم مهدي حسين پناه خراسان شمالي
 110.5 چگونگي اجراي ارزشيابي کيفي توصيفي در پايه يکم ابتدايي مليحه بروکي خراسان شمالي

 129.75 چگونه مي توانم با طراحي و ساخت وسايل کمک آموزشي محلي تدريس درس علوم تجربي پايه سوم راهنمايي را عيني تر سازم؟ ا رضازادهرض خراسان شمالي
 76 چگونه مي توانم مشکل اللي عاطفي دانش آموزم را حل کنم؟ مريم حاجي زاده خراسان شمالي

 خراسان شمالي
 دستيابي به مفاهيم آموزشي و عيني آزمايشات و فعاليت هاي خارج از کالس درس علوم تجربي پايه پنجم را براي چگونه مي توانم رضا ابراهيم زاده

 89.56 دانش آموزانم ساده تر و امکان پذيرتر و جذاب تر کنم
 74 ١بررسي راهکارهاي بهبود وضعيت دانش آموزان در حل مسائل فيزيک  ارسالن نجفي زنجان
 67 شيوه بهينه کردن ارزشيابي مستمر درس شيمي متوسطه امير بلوري زنجان
 94.44 چگونگي تعليم مفهوم ساعت و بيان آن به زبان انگليسي به دانش آموز کم شنواي تلفيقي مطالعه موردي نسرين تهذيبي زنجان
 95 چگونه مي توانم به تقويت ضعف شنوايي زهرا کمک کنم؟ ناصر نوروزي زنجان
 68 راههاي جذب دانش آموزان به کالس هاي جبراني يکبري محمد زنجان
 90.69 تقويت اعتماد به نفس دانش آموزان در يادگيري درس زبان ليال کشاورز افشار زنجان
 89 افزايش عالقه مندي دانش آموزان به رعايت مقررات انضباطي خديجه اربطي زنجان
 92.19 در کالس ها کاربردي کرد؟چگونه مي توان زبان انگليسي را  مريم آقاياري زنجان
 87.13  يادگيري قالب هاي شعر فارسي در کالس اول دبيرستان-راهکارهاي ياددهي پريسا حسني زنوز زنجان
 79.88  بهبود بخشم؟-پ . م-چگونه مي توانم جدول ضرب را در دانش آموزان  پروين قرابيگي زنجان
 79.88  بهبود بخشم؟-پ . م- ضرب را در دانش آموزان چگونه مي توانم جدول سيده زهرا حسيني زنجان
 115 چگونگي آموزش نگارش اعداد دو رقمي به رضا محمدي نيره فيروزي فر سمنان
 91 گامي برتر در تدريس نسبتهاي مثلثاتي افسانه السادات ميرکمالي سمنان
 92.75  آموزشگاه بهبود بخشم؟چگونه مي توانم وضعيت دانش آموز نيمه شنوايم را در زهرا قصابي سمنان
 106 تثبيت آموخته هاي دانش آموزان کالس اول بر مبناي فارسي بخوانيم وبنويسيم علي اکبر عرب خراساني سمنان
 65 راهکارهاي افزايش مشارکت اولياي دانش آموزان در جلسات انجمن اولياء ومربيان محمد رضا امير محمدي سمنان
 75  س- هکارهاي رفع مشکل درسي و رفتاري دانش آموز الف را اسماعيل رهايي سمنان
 0 چگونه مي توانم خالقيت دانش آموزانم را پرورش دهم؟ زاله صرفي سمنان
 60 افزايش توانمندي حل مسائل فيزيک در دانش آموزان سال اول دبيرستان مقدسي مريم مجاهد سمنان
 108 فيزيک در دانش آموزان سال اول دبيرستان مقدسيفزايش توانمندي حل مسائل  محمد شفيع زاده سمنان

سيستان 
 65 افزايش مهارت سخن گويي دانش آموز سال اول راهنمايي در درس فارسي ودستور حسينعلي عباسي وبلوچستان
سيستان 
 71  سوم انساني مقطع متوسطهراه هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان در جهت يادگيري درس تاريخ ادبيات در کالس مريم مالکي وبلوچستان
سيستان 
 75 به سازي بهداشت و نظافت مدرسه از طريق مشارکت فعال دانش آموزان و اصالح رفتار غير بهداشتي محمد فرهاد مال شاهي وبلوچستان
سيستان 
 80  امالء-رفع مشکل دانش آموزان پايه اول دبستان استثنايي توحيد نيک شهر در نوشتن کلمات فارسي  عبدالغفورحسيني وبلوچستان
سيستان 
 87 چگونه مي توانم انگيزه رعايت ضوابط و قوانين آموزشي را در دانش آموزان پسران دوره متوسطه افزايش دهم محمد علي حاج محمدي وبلوچستان
 125 ه هاي بهسازي آموزش لغت انگليسي در دبيرستانرا مهشيد ميرمحمد شهر تهران
 58 پزوهش درس حرفه وفن واحد باغداري و کشاورزي ملوک نديم شهر تهران
 68 بررسي علل پرخاشگري و اختالل رفتار و عدم سازش اجتماعي زهرا وثوقي شهر تهران
 68 دم سازش اجتماعيبررسي علل پرخاشگري و اختالل رفتار و ع زرين اسماعيل مهر شهر تهران
 132 زمين مهربان است با او مهربان باشيم الهه عزيز الهي شهر تهران
 85.25 فعال سازي دانش آموزان در درس تربيت بدني مهري ولي شهر تهران
 80 باشند؟چگونه مي توانم روشي اتخاذ کنم تا دانش آموزانم تسلط بيشتري در حل مسائل مکانيک داشته  سيمين نکوفر شهر تهران
 93.5 برطرف کردن ترس در کالس اول فرامرز پونکي شهر تهران
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 77 باالبردن سطح نمرات عربي مينو احمدي آشتياني شهر تهران
 118 عالقمند کردن به درس زبان الهه وظيفه خواه شهر تهران
 107.31 بررسي راهکارهاي تربيت شنوايي اعظم قاسم جهرودي شهر تهران
 86 راهکارهاي فعال سازي بوفه ها در مدارس صومه جعفريمع شهر تهران
 72 ايجاد عالقه به مطالعه و کتابخواني محبوبه مفاخري شهر تهران
 66 طرحي بر فعال کردن دانش آموزان در فرآيند يادگيري پايدار و معنادار رضوانه صفري شهر تهران
 44 گروهي دانش آموزان را در درس رياضي فعال تر کنم؟چگونه مي توانم با روش بحث  ربابه ابوفاضلي شهر تهران
 59 راهبردهاي رفع مشکالت بدخطي مينوالسادات موالئي شهر تهران
 60 چگونه مي توان عالقه دانش آموزان را به درس انشاء افزايش داد شمسي يعقوبي شهر تهران
 78.06 را به درس زبان عربي عالقمند کنم؟چگونه مي توانم دانش آموزانم  فريده ولي پوري گودرزي شهر تهران
 58 چگونه مي توانم اعتماد به نفس را در دانش آموزان تقويت کنم؟ زهرا اندبري شهر تهران
 59 يافتن راه کارهايي جهت افزايش ميزان اعتماد به نفس دانش آموزان فاطمه گرگاني شهر تهران
 110.63  به درس ديني عالقه مند کنم؟- دين و زندگي - زان پايه اول دبيرستان را با کتاب جديد التاليف چگونه توانستم دانش آمو وجيهه فرمند شهر تهران
 85.94 مسائل اثرگذار بر سالمت رواني در مدرسه نادره معدني شهر تهران
 71 عالقه مندي به درس تاريخ سوم متوسطه رويا توکلي شهر تهران
 89 مشکل بيش فعاليحل اختالف  جمال وفادار شهر تهران
 114 تاثير تلفيق البراتورا زبان با روش پاسخ فيزيکي در پايه اول دبيرستان تطبيقي دختران سهيال حاجي زاده شهر تهران
 114 تاثير تلفيق البراتورا زبان با روش پاسخ فيزيکي در پايه اول دبيرستان تطبيقي دختران فريده زبردست شهر تهران
 114 تاثير تلفيق البراتورا زبان با روش پاسخ فيزيکي در پايه اول دبيرستان تطبيقي دختران محمدزادهناهيد  شهر تهران
 68 چگونه مي توانم استرس کنکور را در دانش آموزان کاهش دهم؟ زهرا رضاخاني شهر تهران
 70 موزانکاهش اضطراب امتحان و ايجاد ارتقا سطح بهداشت رواني دانش آ مهري پشتيبان شهر تهران
 120.44 درک مفهوم ضريب فرزانه قلعه قوند شهر تهران
 61 راه هاي بهسازي تدريس درس انشاء نسرين عباسي کوکيا شهر تهران
 79.63 تاثير گروه هاي همياري بر نمرات تاريخ ادبيات اکرم عباسي رهبر شهر تهران
 90.38 وزان از بين ببرمچگونه مي توان اضطراب را در دانش آم صديقه زماني شهر تهران
 73 عالقه مند نمودن دانش آموزان به روشهاي تدريس مشارکتي فعال زهرا مخبر شهر تهران
 88.63 بررسي عزت نفس با عملکرد تحصيلي يکي از دانش آموزان اول راهنمايي محبوبه زواره شهر تهران
 70 طرحي در مورد اداره کالس بدون دبير فرشته جديدي شهر تهران
 74 چگونه مي توان دانش آموزان مقطع ابتدايي را به درس قرآن عالقه مند کرد؟ ام البنين صابر گشتي شهر تهران
 80 چگونه توانستيم آرامش رواني دانش آموزان را در کاهش اضطراب امتحان بهبود بخشيم؟ زهره جاذبي شهر تهران
 104  سازي دانش آموزان سال اول متوسطه دروس فيزيکراهکارهاي عملي فعال فاطمه ابراهيمي بادي شهر تهران
 107.19 راهکارهاي يادگيري مشارکتي دانش آموزان در درس علوم اکرم نصري شهر تهران
 107.19 راهکارهاي يادگيري مشارکتي دانش آموزان در درس علوم معصومه ميرکوه شهر تهران
 96 شيابي دوره ي ابتداييراهکاريي براي بهبود ارز فلطمه ازدرشاه شهر تهران
 84 الگوئي به يادسپاري جدول ضرب در پايه سوم زهرا منصوري شهر تهران
 71 چگونه مي توانم دانش آموزان انزواطلب را وارد جمع کنم؟ اکرم مختاري شهر تهران
 81 تالگوي تدريس فعال و ادعام آموزش علوم پايه اول دبستان با طرح کرام مريم جعفريان شهر تهران
 59.63 تحويل نوين در کيفيت آموزش زبان عربي لوناي قاقازاني شهر تهران
 82 نقش روش هاي فعال يادگيري در ايجاد انگيزه به تعميق يادگيري درس علوم ديني خاتون عفتي شهرودي شهر تهران
 76 ٨٣بررسي علل ناآرامي و بي عالقگي به هنر  رعنا عارفي شهر تهران
 74 ٨٢بررسي راههاي کاهش ميزان ناآرامي وبه يوسفيمحب شهر تهران
 87 نوآوري در روش تدريس و شناخت ابزارهاي آموزشي ناهيد برومند فر شهر تهران
 81 بررسي علل ضعف در امالء زهرا افشاري شهر تهران
 76 مشکالت يادگيري زبان انگليسي و راه حل آن مينا انوشيرواني شهر تهران
 57 بررسي علل ضعف درسي و غيبت عمدي يک دانش آموز اميريزهرا  شهر تهران
 76 فعال سازي دانش آموزان در درس امالء فارسي حميده احساني اردکاني شهر تهران
 42 ايجاد انگيزه برياي مطالعه شيمي در دانش آموزان اعظم شيريني شهر تهران
 65 درس تاريخ ادبياتفعال سازي دانش آموزان در  شهين حبيبي اردبيلي شهر تهران
 47 چگونگي غلبه بر عوامل بي نظمي در کالس شهناز اسديان شهر تهران
 86 مقايسه فسفور يالسيون در ميتو کندري و کلروپالست فاطمه تشت زرين شهر تهران
 72 چگونگي رغبت به مطالعه درس تاريخ زهرا حاجي پور شهر تهران
 67 غگويي در کودکانپيشگيري از درو فرين مهيني شهر تهران
 58 ايجاد انگيزه به درس انشاء زهره وثوق شهر تهران
 75  به درس-ر . م-علل کم توجهي دانش آموز  زهرا ماشينچيان شهر تهران
 92.88 چگونه مي توان دانش آموزان پايه پنجم را به درس جغرافيا عالقمند کرد؟ اختر سعادت شهر تهران
 92.88 نه مي توان دانش آموزان پايه پنجم را به درس جغرافيا عالقمند کرد؟چگو شهال کاظمي شهر تهران
 91 چگونه دزدي را در دانش آموزان برطرف نمائيم سکينه گلرخ فردي شهر تهران
 82.56 فعال سازي دانش آموزان در درس زيست شناسي مهرنوش برزي شهر تهران



 ١٨

 80.75 صيلي دانش آموزان ابتدايينقش فناوري در پيشرفت تح ليدا کاکيا شهر تهران
 110 چگونه مي توان خواندن را در دانش آموز کالس اول تقويت کرد؟ مزگان عبدي پاکروان شهر تهران
 135 اختالالت يادگيري دانش آموزان را در مدرسه برطرف کنيم سهيال مهربان شهر تهران
 105.25 ا در دانش آموز کالس اول درمان کردچگونه مي توان نارسا خواني ر فاطمه حسين زاده شهر تهران
 58 سي دي آموزشي الگوهاي برتر تدريس رقيه ناصري شهر تهران
 49 بررسي شيوه هاي بهبود تدريس رياضي در مقطع ابتدايي فاطمه عاقل شهر تهران
 49 بررسي شيوه هاي بهبود تدريس رياضي در مقطع ابتدايي سيده فاطمه موسوي شهر تهران

 84 بررسي علل ضعف خواندن و نوشتن محبوبه پورمسيب  تهرانشهر
 102.44 بررسي راهکارهاي عالقه مند سازي دانش آموزان در درس ادبيات فارسي طاهره جمشيدي شهر تهران
 70 چگونه مدرسه اي با نشاط داشته باشيم ليال امجدي شهر تهران
 100 دگيري و به خاطرسپاري معاني لغات انگليسي در دانش آموزان مقطع متوسطهبررسي راههاي بهبود يا نسرين چيت سازها شهر تهران
 84.25 چگونه و از چه کسي بپرسم مريم غياثوند شهر تهران
 69 راه هاي رفع اشکاالت ديکته نويسي دانش آموزان معصومه منصوري بقا شهر تهران
 64 ش آموزانبررسي راه هاي برقراري نظم در دان کيومرث سيفي شهر تهران
 78 کمرويي و راه هاي فعال سازي دانش آموزان کمرو فاطمه قمي شهر تهران
 98 بررسي چگونگي راه هاي تعامل سازي دانش آموزان فاطمه صالحي کلسفيدي شهر تهران
 92 چگونه مي توان بيش فعالي دانش آموز دبستاني را کنترل کرد؟ مهناز تقي لو شهر تهران
 88 چگونه مي توانم مهارت هاي خواندن را در درس زبان انگليسي بهتر آموزش دهم؟ ه فضلعليفاطم شهر تهران
 58 چگونه توانستم دانش آموزانم را به نوشت درس انشاء ترغيب نمايم؟ فاطمه بحريني شهر تهران
 78 ه بر مي داشت تغيير دهم؟چگونه توانستم رفتار دانش آموزم را که وسايل ديگران را بدون اجاز طاهره اميدي شهر تهران
 101 اختالل بيش فعالي معصومه نودين يزدي شهر تهران
 80  اضطراب امتحان- بررسي و ارايه پيشنهادي در زمينه حل يک مشکل رفتاري  زهرا فدايي وطن شهر تهران
 100 ودکان کم شنوابررسي راهکارهاي تربيت شنوايي به روش نيوشا در توان بخشي ک اعظم قاسم جهرودي شهر تهران
 85 رويکردهاي درماني کودکان مبتال به اختالل يادگيري پريسا ابوالحسني فروغي شهر تهران
 69  بيش فعالي و درمان آن-نقص توجه  ايراندخت اوحدي حائري شهر تهران
 59 آموزش بهداشت و نظافت شخصي به دانش آموزان کم توان ذهني رقيه پاشاپور شهر تهران

 76 چگونه توانستم دانش آموزان کالسم را در مشکالت امالء و بهبود کيفي آن ياري کنم؟ اکرم نصراله زاده مهر آبادي هرانشهر ت
 96.75 چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس تاريخ عالقه مند کنم؟ زهرا بختياري شهر تهران
 72 ت مورد استفاده در آموزش توانبخشي و تربيت بدني ابداعات و ابتکارا-مجموعه اختراعات  زهرا شاهي شهر تهران
 72  ابداعات و ابتکارات مورد استفاده در آموزش توانبخشي و تربيت بدني-مجموعه اختراعات  بهرام جديدي شهر تهران

شهرستان هاي 
 97.69 ن تهران با استفاده از طرح سنجش سالمتافزايش سطح سالمت کارکنان سازمان آموزش وپرورش شهرستان هاي استا محمد حمزه اي سرکاني تهران

شهرستان هاي 
 69 به عنوان مدير مدرسه چگونه مي توانم نظارت بيشتري در کالس هاي درسي داشته باشم؟ معصومه شيخ تهران

شهرستان هاي 
 66 ايجاد عالقه درسي به منظور رعايت نظافت ظاهري وپيشرفت تحصيلي حبيبه يعقوبي تهران
هاي شهرستان 
 94 ٢الگويي نو جهت بهينه سازي تدريس تاريخ ادبيات  ليال کارآمد تهران

شهرستان هاي 
 77 روش هاي تقويت انگيزه يادگيري درس شيمي کالس دوم تجربي ليال نساجي جهرمي تهران

شهرستان هاي 
 95 ي بهبود وضعيت اوعلل ناتوانيهاي يادگيري در الهام و ارائه چندين راه حل برا صفيه شهبازي بيدار تهران

شهرستان هاي 
 88.63 چگونه مي توان با آموزش شيوه هاي نوين تدريس کالس زبان فارسي را فعال تر نمود؟ افسانه مه آبادي تهران

شهرستان هاي 
 50 اختالالت اضطرابي در دوره نوجواني شعله جهانگيري تهران

شهرستان هاي 
 96  آموزانم را به مطالعه عالقه مند سازم؟چگونه مي توانم دانش خديجه قاسمي تهران

شهرستان هاي 
 57 مشکل بدخطي زهرا را چگونه برطرف کنم؟ رويا شجاعي تهران
 82 چگونه توانستم به عنوان عضو گروه آموزشي اثربخشي همکارم را بهبود بخشم؟ پريوش حسين يزدي فارس
 121.38 ناصري فعال در يادگيري تبديل کنم؟چگونه توانستم دانش آموزانم را به ع سکينه صيافت فارس
 136 به کارگيري شيوه فعاليت عملي در تدريس مفهوم اصل النه کبوتر در کتاب جر و احتمال سوم رياضي فرحناز احمدي خشتي فارس
 104.63  سازم؟چگونه مي توانم همکاران دبستان زهرا را به پزوهش عالقه مند و در طرح معلم پزوهنده فعال مهين کاظمي فارس
 101.13 چگونه مي توانم هويت ملي و مذهبي دانش آموزانم را از طريق درس تاريخ بهبود بخشم؟ زهرا کالئي فارس
 123.56 چگونه توانستم دانش آموزانم را در ساعت درس جغرافيا عالقه مند سازم؟ ليال زارع فارس
 84 شصت راهکار زبان آموزي و نگارش رمضان استقالل فارس
 86 چگونه روحيه تعاون و همکاري دانش آموزان را در برقراري نظم و نظافت و بهداشت محيط مدرسه افزايش دهم حميده اسکندري فارس
 92  شيراز را افزايش دهيم٣چگونه توانستم کيفيت و کميت برنامه معلم پزوهنده ناحيه  محمد بيضائي نزاد فارس
 106.88 تم دانش آموزان کالس اول راهنمايي پويش را به آموزش خياطي راغب نمايم؟چگونه مي توانس مه لقا تنوري فارس
 59 چگونه مي توانم اشکاالت نماز خواندن را برطرف کنم؟ مهتاب حاتمي فارس
 88.06 توليد وبه کارگيري ومسايل آموزش در رياضي و رابطه آن با ميزان يادگيري فراگيران کرامت پرويزي فارس
 88.06 توليد وبه کارگيري ومسايل آموزش در رياضي و رابطه آن با ميزان يادگيري فراگيران م خادمياعظ فارس
 96.69 چگونه توانستم مشکالت رفتاري مريم را برطرف نمايم؟ ميترا توکلي فارس
 114.75 ش دهمچگونه مي توانم با استفاده از وسايل آموزشي سطح مهارت را در دانش آموزان افزاي مريم قائدي فارس



 ١٩

 58 چگونه مي توانم تعداد دانش پزوهان شرکت کننده در نماز جماعت را افزايش دهم؟ شهرزاد افضل فارس
 95.19 چگونه توانستيم وضعيت تحصيلي دانش آموزان را به صورت گام به گام و انفرادي بهبود بخشيم؟ شهال اسماعيلي فارس
 104.63 اجبار و از تشويق دروني دانش آموزان را به نماز جماعت تشويق کنيم؟چگونه مي توانيم بدون  مهين کاظمي فارس
 66 چگونه يادگيري فاطمه دانش آموز مبتال به ناشنوايي و فلج مغزي را تسهيل نمودم؟ مريم سالحي فارس
 66 چگونه يادگيري فاطمه دانش آموز مبتال به ناشنوايي و فلج مغزي را تسهيل نمودم؟ رقيه سيمي فارس
 98 چگونه انگيزه تحصيلي را در فراگيران افزايش دهيم؟ علي غواصي فارس
 78 راهکارهاي مناسب براي يادگيري موثرتر هندسه مرضيه تابنده فارس
 115.5 چگونه مي توانيم معلمان مدرسه را به استفاده از وسايل کمک آموزشي تشويق کنيم معصومه نوري ثابت فارس
 54 را دانش آموزان در درس رياضيات هميشه به توفيق نمي رسندچ يلدا محمدي فارس
 86 چگونه توانستم يادگيري خالق را در دانش آموزان بوجود آورم؟ صديقه باقري فارس
 67.25 رياضيات و نقاشي هاي سه بعدي مريم هنرور فارس
 76 خشي معلمان در فرايند تدريس شد؟چگونه مي توان با نظارت و راهنمايي موجب افزايش اثرب شيدا روئين تن فارس
 90.69 چگونه توانستم مشکالت رضا را در درس ديکته با استفاده از تقويت حافظه ديداري و شنيداري ارو بهبود بخشم؟ شمسي حمزوي فارس
 90.69  ارو بهبود بخشم؟چگونه توانستم مشکالت رضا را در درس ديکته با استفاده از تقويت حافظه ديداري و شنيداري هاجر رهبر فارس
 96.13 چگونه توانستيم مهارت خوب ديدن و خوب شنيدن را در دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي تقويت کنيم؟ ناهيد توانگر فارس
 98 چگونه توانستيم مهارت خوب ديدن و خوب شنيدن را در دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي تقويت کنيم؟ ليال موسوي فارس
 77  در درمان شب ادراري- شب زنگ -بررسي ميزان اثربخشي استفاده از دستگاه االرم  محمد موسي موسوي فارس
 91 چگونه مي توانم به مريم بفهمانم که بايد از عينکش در کالس استفاده نمايد؟ زهرا پهلوان شريف فارس
 121.44 ن افزايش دهيم؟چگونه يادگيري را در مبحث الکترونيک کتاب حرفه وف نوشين جاودان فارس
 140 نقش رايانه در آموزش زبان انگليسي احد دانشمندي فارس
 99.88 چگونه توانستم نحوه اداره کشور را به صورت عملي به دانش آموزان کالس پنجم آموزش دهم؟ طاهره دهقاني فارس
 84 ه متوسطهچگونگي کاهش اضطراب امتحاني در دانش آموزان باهوش دور شهريار بهادري فارس
 111.75 چگونه توانستم با کمک نقاشي و کاردستي آموزش و يادگيري رياضي را افزايش دهم؟ حميرا مددالهي فارس
 86.5 چگونه توانستم مشکل يادگيري نسرين غالمي فارس
 58.25 تدوين رياضيات به وسيله ي نمايشنامه مريم هنرور فارس
 71 نش آموزانتقويت امالي دا ماهرخ احمدزاده فارس
 50  لکنت زبان-ناتواناييهاي يادگيري در موارد خاص  عاليه هادي پور سروستاني فارس
 94 چگونه مي توانم مشکل اضطراب قبل از امتحان را در دانش آموزانم کاهش دهم؟ مريم عفيفي فارس
 88.5 شيفتگي و عالقه مندي شديد فرشته به دبيرش رکود يا پيشرفت يلدا جديري فارس
 55 چگونه مي توانم ضعف حسين در درس رياضي را بهبود بخشم؟ آذر داودي فارس
 101 تاثير گروه هاي کالسي با شيوه اي نوين بر ارزش يابي شفاهي زهره صاحبي پاکده قزوين
 82 راه هاي بهسازي روش آموزش درس آيين نگارش در مراکز آموزش عالي و دانشگاه ها نيلوفرعاليي قزوين

 79 چگونگي جذب يک دانش آموز افغاني بازمانده از تحصيل وحل مشکل عقب ماندگي درسي او آذردخت اسعدي پور وينقز
 61  از ديدگاه دانش آموزان و معلمان١٣٨٤ با ١٣٨٣مقايسه محتوايي تکاليف نوروزي سال هاي  مرتضي گلدوزها قزوين
 123.69 آموزان به امر کتاب خواني و پزوهشبررسي روش هاي افزايش عالقمندي دانش  حسين کفاشي قم
 81 بهينه سازي فضاي نشاط آور در جهت گسترش تفکر خالق زهره ريحاني قم
 89 چگونگي ايجاد انگيزه تحرک و نشاط در بيشتر دانش آموزان معصومه افتخاري قم
 86.88 روش نوين در زنگ امالء محمد علي صادقي قم

 110.94 اط ضعف امالء زبان انگليسي وکاهش تقلب در کالس درس به وسيله ي خودارزشيابي دانش آموزان سال دوم راهنمايي خشکمرود سفلياصالح نق حيدرحبيبي کردستان
 54 کاهش ضعف درس رياضيات در پايه پنجم بتول سيف ستا کردستان
 97.06 حمله ي هراس مرتضي اماني کردستان
 62 ي غلط غدايي دانش آموزان و راهکارهاي اصالح آنبررسي عادت ها فروزنده مستوفي کردستان
 70 فعال سازي دانش آموزان دردرس هنر محمود آقامالئي کرمان
 93.63 چگونه مي توانم حس خالقيت در نويسندگي را در دانش آموزان اول راهنمايي شکوفا کنم؟ طاهره شهرياري نزاد کرمان
 80 انگيزه تحصيلي در دانش آموزانراه هاي ايجاد رغبت و  حميد سبحاني کرمان
 70 چگونه مي توانم دانش آموزان مدرسه راهنمايي فرزانگان را به درس تاريخ عالقمند کنم؟ فاطمه بيگم روح االميني کرمان
 76 چگونه مي توان روان خواني قرآن را در دانش آموزان پايه چهارم دخترانه ابتدايي تقويت کرد عصمت نوري کرمان
 89 چگونه مي توانم در نوشتن و ارائه يک طراحي آموزشي طرح درسي مطلوب مهارت داشته باشم؟ معصومه عبداهللا حبيب نوري کرمان
 59  صداها- آموزش حروف الفبا  زهرااحمدي کوه بناني کرمان
 86 تبديل کردن اوقات زايد دانش آموزان مدرسه به اوقات مفيد ومثمرثمر نورعلي زارع کرمان
 86 تبديل کردن اوقات زايد دانش آموزان مدرسه به اوقات مفيد ومثمرثمر احمديزدي زاده کرمان
 90.75 روش هاي فعال و نوين در تدريس زبان انگليسي شايسته آتش پنجه کرمان
 73  اصول پذيرايي وآشپزي-پزوهشي در راستاي درس اصلي رشته مديريت خانواده  مهديدخت امانداري کرمان
 86 چگونه مي توانم اختالالت خواندن در دانش آموزان را برطرف کنم؟ ينه احمدي پوالديسک کرمان
 75 چگونه مي توانم ناسازگاري دانش آموزرا در پايه اول ابتدايي برطرف کنم؟ کبري برخورداري کرمان
 88 وزشي آنها در زنگ انشاء پايه پنجم ابتدايي بپردازم؟چگونه مي توانم با توجه به دانش آموزانم به حل مشکالت آم فاطمه ترک زاده ماهاني کرمان
 70.06 راه هاي تقويت درس علوم زيستي و بهداشت دانش آموزان سال اول دبيرستان دخترانه شاهد جميله شمس الديني کرمان
 77 چگونگي آموزش بهتر حروف الفباي فارسي پايه اول نيره ابراهيمي کوهستاني کرمان
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 91 راهکارهايي جهت عالقه مندي دانش آموزان پايه اول به درس بخوانيم و بنويسيم  االمينيشمسي روح کرمان
 105.25 چگونه مي توان راههاي پيشرفت دانش آموزان را در يادگيري درس علوم تجربي بهبود بخشيد؟ مهين رستمي کرمان
 58.56 ي را به درس عربي افزايش دهم؟چگونه مي توانم عالقه دانش آموزان دوم راهنماي معصومه انصاري کرمان
 37 چگونه مي توان نارسايي را در کودکان استثنايي ترميم نمود مريم دهقان بنارکي کرمان
 68 علت عدم عالقه ترس و ناتواني دانش آموزان در نوشتن انشاء و گريز از کالس انشاء چيست؟ بلقيس منوچهري راوري کرمان
 96 ايجاد انگيزه به يادگيري بيشتر دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان به درس شيميراههاي  حکيمه پويان کرمان
 65 طرح تلفيق هنر در زنگ انشاء پايه پنجم ابتدايي کوکب بهرامي نزاد کرمان
 123 دوسوتواني شاهراه مهارت آموزي و گسترش کارکردهاي مغزي محمداميري مقدم کرمان
 135  يادگيري در پايه اول دبستان-افزايش اثربخشي فرايند ياددهي راهکارهاي  مينا خيري کرمان
 64  دريک کالس عادي آموزش دادم؟- داراي ضايعه بينايي -چگونه رياضي را به يک دانش آموز استثنايي  مريم عالي کرمان

 کرمان
 - اعتياد به مواد -هاي عملي مناسب مطالعه موردي در اين زمينه چگونگي حل مشکالت رفتاري و آموزشي دانش آموزان و راهکار خاتون گرکاني نزاد مشيزي

 117.81 يکي از دانش آموزان که ناخواسته به دام اعتياد افتاده بود و راهکارهاي نجات نامبرده
 66 راهکارهاي تقويت امالنويسي دانش آموزان سال سوم راهنمايي زهرا ساالري کرمان
 103.63 وزانم را نسبت به مسجد رفتن عالقمند سازم؟چگونه دانش آم نرگس رضايي کرمان
 120 راه هاي فعال سازي دانش آموزان در درس حرفه وفن در ابعاد نظري و عملي فاطمه مهين ترابي کرمان
 69 افزايش عالقه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان يک کالس در درس رياضي پايه دوم راهنمايي نيکو پورمتعبد کرمانشاه

 66 راههايي براي افزايش يادگيري و غلبه بر عوامل مخل در کيفيت يادگيري فرحناز نصيري چنار شاهکرمان
 71 افزايش عالقه دانش آموزان يک مدرسه ابتدايي به کتابخواني از طريق فعال سازي کتابخانه کالسي اکرم فتحي کرمانشاه
 70  پايه سوم راهنمايي در درس رياضي يکي از مدارس شهرستان سنقربهبود وضعيت تحصيلي يک دانش آموز الهام اميريان کرمانشاه
 58  حرکتي و تغيير خط مينا- بهبود وضعيت جسمي  پروين امجديان کرمانشاه
 86 افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموز پايه سوم در درس خواندن نيره آفتابي کرمانشاه
 73 آموز از طريق حل مشکالت خانوادگي مبتال به آنحل مشکالت يک دانش  فرحنازنوروزي دامدار کرمانشاه

 56  شهرستان کرمانشاه٢راهکارهاي کاهش پرخاشگري دانش آموز کم توان ذهني آموزش پذير کالس اول ابتدايي مرکز استثنايي ارشاد  فريده کرمي کرمانشاه

 99.13 سط دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي دبستان الهام ناحيه يک شهر کرمانشاهچگونگي ايجاد نظم پذيري و پذيرش قوانين انضباطي تو فريده پورداد کرمانشاه
کهکيلويه 
 58 بررسي راههاي پيشرفت بهتر دانش آموزان مبتال به اختالل توليد ناهيد نجات زاده وبويراحمد
کهکيلويه 
 63 يادگيري بهتر زبان انگليسي زهرا حبيب زاده بروجني وبويراحمد
کهکيلويه 

 56 بررسي مشکالت تربيتي دانش آموزان دبستان مهرانگيز فضلي يراحمدوبو
 100.75 چگونه مي توان جغرافياي کشورهاي همسايه ايران را بهتر به نوآموزان پايه پنجم آموخت؟ عسگري عموزاده مهديرجي گلستان
 71 چگونه مي توانم نا آرامي عليرضا را در کالس کاهش دهم؟ صديقه آل هاشم گلستان
 79 چگونه مي توانم به وسيله هنر خالقيت را در کودکان پرورش دهم؟ مريم رضايي نردين گلستان
 87 چگونه مي توانم دانش آموزان کالسم را به کتابخواني عالقه مند سازم؟ فاطمه نجف لوئي گلستان
 74  و هنريراه کارهاي افزايش حضور دانش آموزان در مسابقات فرهنگي محمد حسين شاعري گلستان
 96.56 چگونه مي توانم مهارت ابراز وجود را در يکي از دانش آموزانم تقويت کنم؟ قمر قديمي گلستان
 61 چگونه مي توانم پرخاشگري و آزاررساني دانش آموز مريم را برطرف نمايم؟ زينب بهمدي گلستان
 95 بررسي علل اللي انتخابي اشرف حميدي گلستان
 106.81 لکنت زبان يفاطمه رجبل گلستان
 88 چگونه مي توانم انگيزه يادگيري درس شيمي را در دانش آموزان پايه اول رشته عمومي تقويت نمايم؟ نازيال برنجي گلستان
 97.13 چگونه مي توانم دانش آموزانم را در انجام فعاليت پوشه کار فعال نمايم؟ سيده مريم حسيني گلستان
 93 افسانه روز به روز عالقه به خواندن و نوشتن را از دست مي دهد؟جرا  حميده نيک پي گلستان
 93 ارتقاي کيفيت يادگيري فيزيک پيش دانشگاهي مبحث برهم نهي امواج وامواج ايستاده بااستفاده ازوب الگ آموزشي فيزيک نسرين خدابخش شهرستاني گيالن
 89.19  يابي نوين بااستفاده ازالگوي رفتاريروش بهبود عملي درتلفيق طرح مرتضي لطفي نزادجاللي گيالن
 64 چگونه توانستم با ارائه راهکارهاي مناسب شرايط تحصيلي دانش آموزان کالس پايه چهارم مدرسه شهداي مکه رابهبود بخشم؟ حسن ياربخش گيالن
 120 يري کلمات پرسشي براي دانش آموزان پايه دوم مدرسه راهنمايي شهيدصدراجراي روش ارتباطي مشورتي به منظور ارتقاي فرآيند ياددهي ويادگ سيدحسن ميرهاشمي گيالن
 72 ايجاد مدرسه سالم وبا نشاط با اصالح محيط وفضاي فيزيکي مدرسه منيزه نيکو مرام گيالن
 74 ارتقاء آگاهي دانش آموزان دختررشته علوم انساني درمورد مفادعقدنامه مريم جوافشاني گيالن
 74 چگونه توانستم ازطريق حسن با دنياي متالطم درون حسن ارتباط پيداکنم ادپرواشهال ب گيالن
 98.5 رفع مشکل افت تحصيلي يک دانش آموز پايه اول دبيرستان سميه غالمي پري زاد گيالن
 63 ١روش بهبود کيفيت آموزشي درس هنر در دانش آموزان پايه دوم دبستان امام خميني ره  فاطمه نديمي گيالن
 90.13 ٨٣- ٨٤مقايسه قدرت باال تنه در وروديهاي هنرستان در سال  هادي سلطاني فر گيالن
 81.88 افزايش اعتماد بنفس اميد به آينده يک دانش گيتي همتي نزاد گيالن
 68 ارتقاء توان يادگيري دانش آموزان سال سوم عليرضا کامياب گيالن
 75 اللي انتخابي دانش آموز پسر سال دوم راهنمايي مدرسه شهيد بهشتي با استفاده از گفتگو و تشويقاز بين بردن  عالء الدين رحمتي پور گيالن

 گيالن
 افزايش قابليت انعطاف پذيري دانش آموزان استتثنايي در اندام فوقاني وتحتاني -افزايش انگيزه دانش آموزان نسبت به درس تربيت بدني  علي نعمت دوست

 61 ١٣٨٣اني وکششي ازفعاليتهاي موثرجسم
 87 بهبود کيفيت امال ونارسا نويسي با استفاده ازشيوه هاي تقويت حافظه و مهارتهاي حرکتي خسرو احمدي پور گيالن
 78 افزايش عالقمندي دانش آموزان مدرسه راهنمايي شهيد ناصرپورآسيابرواستفاده از کتابهاي موجود در کتابخانه مدرسه مجيد عليپور گيالن
 100.88 افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم در درس هنر زهراحيدري نگيال



 ٢١

 108.25 افزايش عالقه به يادگيري دردانش آموزان دبستان رودبار با استفاده ازبهداشت وزيبا سازي مدارس و رنگهاي شاد خاتون قرباني گيالن
 115.56  شهريور نسبت به بيماري ايدز١٧نرستان افزايش آگاهي دانش آموزان ه فاطمه بخش زاد محمودي گيالن
 48 راههاي افزايش يادگيري مبحث الکتروشيمي درمقطع پيش دانشگاهي زهراشايسته گيالن
 68 چگونه مي توانم با استفاده ازروشهاي مشارکتي کالس علوم راجذابترويادگيري رادردانش آموزان افزايش دهم ميتراصدوقي گيالن
 75 چگونه توانستم دررفع افسردگي يک دانش آموز پايه اول متوسطه موفق باشم درزادهبماني حي گيالن
 61 روش کاهش اختالل رفتاري دانش آموزان پايه دوم دبستان حشمت خديجه بيگي گيالن

 گيالن
دردبستان نبوت ساننيگاه شهرستان شفت افزايش مصرف تنقالت مفيد وکاهش مصرف تنقالت غيرمفيد ساعات تفريح دانش آموزان  نعمت رضايي پود السکي

 103.38 باروش تشويق واطالع رساني

 گيالن
ايجاد افزايش انگيزه ويادگيري درس زبان انگليسي توسط وسايل کمک آموزشي دردانش آموزان پايه اول ودوم راهنمايي شهيد صدوقي  صغري پوالب

 88.13 چيران
 88  آموزان بااستفاده ازتقويت قوه تمرکزافزايش پيشرفت تحصيلي دانش شبنم صفايي گيالن
 61.5 روشهاي بهبود آموزشي صرف فعل ماضي ومضارع درپايه هاي دوم وسوم راهنمايي فريدون مروت دوست گيالن
 103.88 ٨٣- ٨٤درس طراحي ترغيب دانش آموزان پايه اول مدرسه راهنمايي شاهد دختران بااستفاده ازبکارگيري روشهاي تدريس در سيده مريم سادات جعفري گيالن
 86.69  مدرسي-ايجاد عالقه دردانش آموزان پايه اول متوسطه دردرس عربي بااستفاده ازوسايل کمک آموزشي به شيوه دانش آموز  آذرميدخت شهابي مقدم گيالن
 104.19 ا تکيه برتقويت عزت نفسکاهش اضطراب امتحان يک دانش آموز پايه اول دبيرستان پايه اول فاطمه زهراب سهيال فالحتکار گيالن
 112.19 حل مشکل ناخن جويدن يک دانش آموز فرشته غالمپور گيالن
 120.63 ايجاد انگيزه دريک دانش آموز کالس سوم ابتدايي نسبت به درس کاظم لطف جوچوبري گيالن

 54 ٨٣راهنمايي دردرس رياضي مبحث حل مسئله درمدرسه راهنمايي صديقه کبري سال افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم  سيده پريسا حسين پور حسن کياده گيالن
 92.19 افزايش استقامت عضالت شکم يک دانش آموز پايه سوم راهنمايي بااستفاده ازتمرينات ايزوکنيتيک سيدمحمودکاظمي شياده گيالن

 گيالن
ي فيزيک رابه درس شيمي درمباحث فرمول نويسي وحفظ عالئم و ظرفيتها چگونه مي توانم عالقه دانش آموزان سال دوم رياض زهره سخاوت

 70 وشناسايي عناصرجدول تناوبي افزايش دهم
 101.5 چگونگي رفع عدم رعايت نظافت شخصي دانش آموزان کم توان پايه چهارم ازطريق اصالح رفتار نجمه اکبري گالش کالمي گيالن
 91 يادگيري عددنويسي پايه چهارم ابتدايي بااستفاده ازروش قصه گويي ونمايشافزايش توان  مرتضي مرتضي زاده گيالن
 73 ٨٣- ٨٤روش فعال سازي دانش آموزان سال دوم به وسيله انجام کارگروهي دردرس آمار دبيرستان سميه سال تحصيلي  زينب نصيري گيالن

 گيالن
ابراهيم زهري بي 

 82.94 اليت هاي آزمايشگاهي وکارگاهي بااستفاده ازتجهيز آزمايشگاهيايجاد عالقه دردانش آموزان به فع نظيرمومني
 64 ٢روشهاي کاهش اضطراب امتحان دردانش آموزان پايه اول دبيرستان بعثت  آرمان ايمن گيالن
 81 ارتقاء سطح بهداشت مدرسه ابتدايي شهيد عظيم داوري تولمات مهشيدزماني گيالن
 106 مندي دانش آموزان به درس قرآنافزايش عالق جمشيد غريبي گيالن
 86 ٨٣-٨٤ خمام سال تحصيلي ٢چگونگي اجتماعي کردن دانش آموزان زرنگ پايه دوم دبستان شهيد صادقي  ليال حاتم گيالن
 96 ايجاد انگيزه مطالعه دردانش آموزان دوکالس رشته علوم انساني هادي احمدخاني گيالن
 78 گاه دانش آموزان به زندگي وجلوگيري ازانجام عمل بدفرجامچگونگي تغيير ن مسعودپاکزاد گيالن
 64 افزايش توان يادگيري دانش آموزان کالس اول راهنمايي ب مجتمع ناشنوايان باغچه بان رشت دردرس امال محمدصادق ابراهيمي چابکي گيالن
 105.25  خبرنامه نوجوان-  روش تشکيل گروه خبرنگاران نوجوان تقويت حضورفعال نوجوانان درمراکز فرهنگي هنري کانون با کبري نيک قلب گيالن
 48 علل ضعف يادگيري دردرس رياضي مهنازشريفي تنگرودي گيالن
 85 ١افزايش ميزان يادگيري ضرب ازطريق مشارکت گروهي دردانش آموزان پايه سوم ابتدايي دبستان شهيد سرافراز ابراهيم ملکوتي گيالن
 79.31 افزايش توان يادگيري ازطريق بررسي روزنامه هاي عرب دهمعرفت نوري زا گيالن
 106 ٨١- ٨٢رفع اشکاالت موجوددرارزشيابي درس علوم تجربي درمدارس راهنمايي شهرستان کومله درسال  زهرا فريور گيالن
 70 چگونه مي توانم ضعف اماليي يکي ازدانش آموزان راجبران نمايم منورحق شاد گيالن
 65 افزايش ميزان يادگيري دانش آموزان به مبحث جمع اعداد صحيح ظهيري ناومحمد گيالن
 89 چگونه توانستم دانش آموزانم رابه استفاده ازکتابخانه عادت دهم حسين غالمين گيالن
 84 نحوه افزايش رغبت دانش آموزان يک کالس به درس هنر زهراتيغ نوردپيربازاري گيالن
 107 مال وروخواني کلمات زبان انگليسي دانش آموزان بااستفاده ازبازي جورچينتقويت ا کوروش شريف گيالن
 63 چگونه مي توانم به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان کالس دوم دبستان جابر روستاي ناصر الدين که در درس امالء ضعيف هستند کمک کنم زهرا شيخ انصاري لرستان
 82 کالس واکنش نشان نمي دهد؟گويي همواره يک ترس و اضطراب همراه اوستچرا سارا نسبت به  معصومه پوررجب لرستان
 115.13 چگونگي تدريس و بهبود يادگيري درس علوم تجربي دوره راهنمايي ذبيح اهللا اسالمي فر لرستان
 93.63 راه هاي مقابله با ايجاد اختالل دانش آموزان مشکل دارد در کالس درس حسن والي زاده لرستان
 72 چگونه توانستم سواد آموز ناشنوا را جذب کالس درس نمايم صفيه عبدالوند تانلرس

 89 نقش پروزه هاي طرح سوال بر بهبود و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه سعيد مرادپور لرستان
 122  اعضاي تيم را فعال کنم؟چگونه مي توانم براي انجام فعاليت هاي درس علوم تجربي در مقطع راهنمايي مريم ياري لرستان
 102.5 عدم تمرکز حواس و نياوردن وسايل الزم مهناز پورماشاء اله لرستان
 125.56 چگونه توانستم با آموزش روش حل مسئله مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي دوم ابتدايي بهبود بخشم؟ محمد تقي معتمدي مازندران
 74 ه توانستم والدين را در پذيرش اجراي روشهاي نوين تدريس و ارزشيابي با خود و دانش آموزانم همراه سازمچگون معصومه صحراپيما مازندران
 76.31 چگونه توانستم انگيزه مشارکت و رقابت گروهي را در بين دانش آموزانم در دروس مختلف پايه چهارم ابتدايي افزايش دهم اکرم علي محمدي مازندران
 93 چگونگي درمان اختالل خواندن يکي از دانش آموزان پايه سوم فاضلي کبريامهناز  مازندران
 130 راه هاي فعال سازي کارگاه حرفه وفن در دوره راهنمايي صغري عاليشاه مازندران
 93.94 تقويت بخشمچگونه توانستم با استفاده از اقدامات مناسب سواد خواندن و درک مطلب دانش آموزانم را  سيده شهناز پنيري مازندران
 95.13 چگونه موفق به ايجاد انگيزه در دانش آموزانم شدم امير محمد عليزاده مازندران
 60 بارور نمايم... چگونه توانستم دانش آموزان پايه سوم انساني را به نگارش و انشا عالقه مند و استعداد  علي رضا قاسمي مازندران
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 114.94 انستم تدريس درس تعليمات اجتماعي شهرستان بابلسر را بهبود بخشمچگونه تو فرحناز جعفرزاده مازندران
 114.94 چگونه توانستم تدريس درس تعليمات اجتماعي شهرستان بابلسر را بهبود بخشم منوچهر عمويي مازندران
 101 همچگونه توانستم خط نستعليق را به دانش آموزان کالس اول خودم آموزش د علي اسداله پور مازندران
 84 چگونه توانستم نارسائيهاي نگارش در درس امالي راحله را در پايه دوم برطرف کنم مولود محمديان مازندران

 133 چگونه توانستم با پيوند منابع کمک آموزشي جديد و روش تدريس سنتي موجب رغبت دانش آموزان به درس و افزايش يادگيري شوم فاطمه صغري ستونه مازندران
 74 چگونه توانستم رفتار پرخاشگرانه دانش آموزم را بهبود بخشم عبداله فيروزي فرد ندرانماز

 95.88 چگونه با تهيه نوعي ساعت و روش فعال يادگيري و مهارت خواندن ساعت را براي دانش آموزان پايه سوم آسان نمودم يحيي نوري کيا مازندران
 77 انستم مشکل نارسانويسي امالي يکي از دانش آموزانم را کاهش دهمچگونه تو الهام يداله زاده چاري مازندران
 76 چگونه توانستم به مهدي دانش آموز کالس دوم دبستان کمک کنم تا براحتي امال بنويسد عاطفه پويان مازندران
 63 چگونه توانستم مشکل کمبود توجه بيش فعالي حسن را کاهش دهم علي خشنودي مازندران
 71 چگونه نمرات امالي فريبا را بهبود بخشيدم رقيه يونسي خانقاهي مازندران
 76 چگونه توانستم سکوت ساناز را بشکنم و او را به حرف بياورم مرضيه شجاعي مازندران
 100.31 چگونه توانستم مشکل کيفوز پشتي را در دانش آموزم مرتضي در مدرسه بهبود بخشم احد نيک چهره مازندران
 71 چگونه توانستم در دانش آموزان کالس فيزيک دو انگيزش ايجاد کنم شادي آذربين مازندران
 55 چگونه توانستم عدم توانايي دانش آموزان را در حل مسائل رياضي بهبود بخشم سيده مزگان رمضان نزاد مازندران
 87  را برطرف سازم ماهان- هراس از مدرسه -چگونه توانسته ام فوبياي مدرسه  داود برغندان مازندران
 93.25 چگونه توانستم قوه ي تخيل را در انشانويسي دانش آموزانم تقويت کنم سيد عابد ميرسليماني مازندران

 83  نمايمچگونه توانستم از تواناييهاي دانش آموز پايه دوم ابتدايي در جهت درس ديکته استفاده نموده و موجبات پيشرفت او را فراهم سيد علي ميراني مازندران

 90 چگونه توانستم با استفاده از محبت و ايجاد روابط انساني مناسب از خسارت به اموال و ساختمان آموزشگاه جلوگيري و يا کاهش دهم عبدالحسين اکبري لوالکي مازندران
 64  کنمچگونه توانستم اعتماد به نفس را در يکي از شاگردانم در پايه چهارم تقويت زينت زنگوري مازندران
 70.44 چگونه توانستم مهارت تفکر انتقادي دانش آموزان سوم راهنمايي دخترانه را تقويت کنم رقيه اصغرنزاد مازندران
 87 چگونه توانستم انگيزه دانش آموزان سال دوم رياضي وتجربي دبيرستان طه را در درس جغرافيا بهبود بخشم محمد جعفري چراتي مازندران
 79 چگونه توانستم دانش آموزان سال اول متوسطه را به درس زبان انگليسي عالقمند کنم  گودرزيناصر مازندران
 102 چگونه توانستم دانش آموزان سال اول دبيرستان را به درس زبان انگليسي عالقمند نمايم مرتضي اکبرنيا مازندران
 91.63 ش دهمچگونه توانستم پرخاشگري دانش آموز را کاه طاهره خليلي مازندران
 57 چگونه توانستم توان علمي دانش آموزانم را در درس رياضي افزايش دهم رحمان اسدي درونکاليي مازندران
 117 چگونه مي توان لکنت زبان حاصل از مشکالت خانوادگي را برطرف کرد فرهاد عطار حميدي مازندران
 90 فعال تدريس دانش آموزان را به درس فلسفه عالقمند نمايمچگونه توانستم با روش  حوريه باباجان تبارنشلي مازندران
 76 چگونه توانستم رفتار خود بيمار انگاري مراجع خود را کاهش دهم مهشيد مهدي بهشتي مازندران
 93.5  فعال تدريس ارتقا دهمچگونه توانستم يادگيري عميق را در دانش آموزانم در درس زيست شناسي از طريق روشهاي اکرم سادات موسوي جاللي مازندران
 67 چگونه انگيزه معلمان را براي شرکت در شوراي معلمان افزايش دادم سيده اکرم زماني کالريجاني مازندران
 47 افزايش بهبود يادگيري دانش آموزان دوره متوسطه در درس شيمي منصوره محبيان مرکزي
 77 يادگيري جدول تناوبي عناصر شيميبهبود شيوه آموزش  فخرالسادات ايزدي دهکردي مرکزي
 100.75 روش هاي غني سازي جلسات آموزش خانواده محبوبه بهزادي مرکزي
 67 افزايش توان يادگيري در درس رياضي پروانه نصيري مرکزي
 89 افزايش و تقويت توان خواندن دانش آموزان سيف اله غالمي کرهرودي مرکزي
 74 تمادبه نفستقويت اع فريبرز مرواريد مرکزي
 80 ميزان اثربخشي شيوه هاي درماني برروند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داراي اختالل مهرانه مجيدي مرکزي
 71 راه هاي بهسازي و فعال سازي دانش آموزان درس ادبيات زهرا ورفريار مرکزي
 69 راه هاي جذب دانش آموزان به نرمش هاي ورزشي علي يوسفي مرکزي
 73 بررسي علل اضطراب امتحان يدر محموديح مرکزي
 79 چگونه مي توان در تعامل دانش آموزان ياري نمود؟ ماهرخ قلعه نوئي مرکزي
 86 شيوه هاي بهبود امالء دانش آموزان شهربانو عزيزي مرکزي
 108.75 راهکارهايي جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس علوم منصوره جاللي مرکزي
 95 برگزاري مراسم آغازين در مدارس و بررسي راهکارها ماعيل سبحانياس مرکزي
 84 بررسي علل بي نظمي در راهکارهاي کاهش آن پروين نظري مرکزي
 86 مشکالت دانش آموزان دو زبانه و راههاي بهبود آن زهرا اميني بزچلويي مرکزي
 115.38 مهروادب فهيمه باقري هرمزگان

 62 افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان کالس اول راهنمايي دخترانه نبوت دردرس رياضي ازطريق بررسي چک نويس دانش آموزان سهيال پرويزي هرمزگان
 78 ايجاد اعتماد به نفس دردانش آموز مريم نظرخاني مقدم هرمزگان
 78.25 چگونه مي توانم به همکارانم براي بهبود عملکردشان کمک کنم هما احمدعلي زاده هرمزگان
 79.88 راههاي بانشاط سازي مدارس فريده دبيري نزاد هرمزگان

 هرمزگان
تالشي درجهت رفع بي انگيزگي و بي عالقگي دانش آموزان پايه اول ودوم دبيرستان مهديه استان هرمزگان شهرستان بندرعباس ناحيه  حميده شريفي

 73  نسبت به درس رياضي٢
 95 ش آموزان کالس چهارم جهت يادگيري وحفظ جدول ضرب دريک هفتهکمک به دان منيجه سلطاني هرمزگان
 49 نوآوري درروش تدريس وساخت ابزارهاي آموزشي ريما جلوداري بندري هرمزگان
 80 حل يک مسئله درکالس به روش خاص وابتکاري ايرج جمالي نسب هرمزگان
 83.81 جو معلمحل مشکل افسردگي وانزواطلبي دانش ناهيدسليماني احمدي هرمزگان



 ٢٣

 79 ايجاد عالقه وانگيزه در دانش آموزان در يادگيري بهتر درس مطالعات اجتماعي نوشين سوريان همدان
 61 چگونه مي توان با رفع محدوديت زماني در گزينش صحيح داوطليان مراکز تربيت معلم را فراهم نمايم حشمت اهللا محمودي همدان
 107.31 نه مي توانم يادگيري قرآن را در کالس چهارم يکي از مدارس ابتدايي منطقه اسدآباد بهتر کنمچگو صامتعلي خدامرادي وند همدان
 80 چگونه مي توانم مفهوم عدد اول را بهتر تدريس کنم ابوالفضل محمدي همدان
 69 راهکارهاي عملي افزايش نسبي تمرکز حواس نفيسه ترکيان همدان

 همدان
م توانايي اکثر دانش آموزان کالسهاي اول راهنمايي پسرانه شاهد در کاربرد مطالب علمي تبخير جهت تفسير پديده هاي بررسي علل عد وحيدگودرزي

 129.06 اطراف و محيط زندگي
 62 چگونه مي توانم آشغال خوري اضطراب را در دانش آموز کم توان ذهني پايه چهارم از بين ببرم اکرم گلستان آرا همدان
 81 بهبود کيفيت آموزش در دوره تحصيلي متوسطه ناحيه يک همدان اسميعلي ق همدان
 82 بررسي راههاي برطرف کردن لکنت زبان ليال سهيال صالح همدان
 59 ارائه راهکارهاي مناسب آموزش در تقويت مهارت نوشتن در يکي از دانش آموز پايه اول گروه کم توان ذهني فاطمه قرباني مجد همدان
 113 تاثير فعاليت گروههاي دانش آموزي در بهبود يادگيري درس علوم تجربي دگلنارحمي همدان
 78 چگونه مي توان دانش آموزان پايه پنجم را دردرس انشا فعال کرد مرضيه مواليي مروت همدان
 68 چگونگي بهبودي بخشيدن به تدريس انواع فعل وکاربرد افعال مريم جليلوند همدان
 91.75 بررسي علل رفتارنامناسب ريحانه دروغگويي وارائه راهبردهاي مناسب جهت بهبود در رفتاراو ندوستراضيه يزدا همدان
 122.56 نتيجه گيري مطلوب با جلوگيري ازانجام کار عملي دانش آموزان درخانه با استفاده از کمترين امکانات موجود در محيط علي محققي همدان
 98.88  الفبا را به دانش آموزان کالس اول آموزش دهم؟چگونه حروف احمد فالح زاده يزد
 86 چگونه مي توانم پرخاشگري را در دانش آموزانم به حداقل برسانم فرزانه يعقوبعلي پور يزد
 72 لذت حل مسئله فاطمه طيبي ميبدي يزد
 104.13 تان عالقه مند نماييم؟چگونه دانش آموزان ناشنوا را به مطالعه و بازگويي مطالب کتاب داس سهيال سلحشور يزد
 112 چگونه مي توانم با توليد و به کارگيري از وسائل کمک آموزشي کار قلب را بهتر تدريس کنم؟ اعظم دستا يزد
     521 تعداد

  


