
  باسمه تعالي

  )دوره نهم(۸۴ ـ ۸۵لي فهرست اسامي معلمان پژوهنده برتر كشوري در سال تحصي

ف
دي
ر

  

  خانوادگي نام و نام

  معلم پژوهنده برتر

  عنوان  استان

  گزارش اقدام پژوهي

  دوره

چگونه توانستم با استفاده از روش تدريس نوين در كـالس چنـد پايـه در               اردبيل  زاده حسين موسي  ۱

  آموزان موفق عمل نمايم پيشرفت تحصيلي و سوادخواندن و نوشتن دانش

  ابتدايي

هـاي گروهـي       بر فعاليـت    ارزشيابي با تأكيد   بهسازي آموزش و     هاي  شيوه  ايالم  سعيده رشنوادي  ۲

  پنجم ابتدايي رياضي درس

  ابتدايي

توانم ضعف در امالء و پيامـدهاي ثانويـه اضـطراب و كـاهش                چگونه مي   سمنان  نيا معصومه الموتي  ۳

  اعتماد به نفس را در زهرا بهبود بخشم

  ابتدايي

  ييابتدا   معجزه اصالح رفتاري درمانيقي و موسي درمانيباز  يمرکز  يمحبوبه بهزاد  ۴

شهر   فرزانه قلعه قوند  ۵

  تهران

  ابتدايي   موثر باشميف درسيچگونه توانستم در هدفمند کردن تکل

آمــوزان پايــه ســوم ابتــدايي بــه كتــابخواني و  راهكارهــاي ترغيــب دانــش  قم  زهره عباسي  ۶

  نويسندگي

  ييابتدا

  ابتدايي  راهكارهاي افزايش عالقه به درس رياضي در پايه پنجم  كرمان مرجان ابراهيمي زرندي  ۷

آموزان را در ساعات انشاء در زمينه نوشتن خالق و  توانم دانش چگونه مي  همدان  محمد توكلي  ۸

  نويسي فعال سازم داستان

 راهنمايي



ــ   النيگ  يکلثوم پژوه  ۹ ــ  دانــشيسان انگليــروش بهبــود کــاربرد واژگــان زب ه ســوم آمــوزان پاي

  رهنده جيي روستايعد رفي مدرسه شهييراهنماي

 ييراهنما

آمـوزان در ايجـاد آزمايـشگاه مجهـز و            به كارگيري رويكرد تيمي دانـش      خوزستان  زاده مازيار حسن  ۱۰

  تأثير آن در يادگيري درس علوم تجربي

 راهنمايي

آمـوزانم را بـه انجـام     ستم با ايجاد انگيزه و تقسيم كـار، دانـش         چگونه توان   مازندران پوراحمدي محمدمهدي  ۱۱

  پژوهش گروهي ترغيب كنم

  متوسطه

  متوسطه  دانشگاهي محدثه اجراي طرح حمايت مطالعاتي در مركز پيش  فارس  ئي طيبه شرزه  ۱۲

جان آذرباي  يمور انصاريت  ۱۳

  يشرق

س سـوم   وزان کـال  مآ  دانش يسيتوانم دانش و توانش زبان انگل      يچگونه م 

   سراب را ارتقا بخشمينيرستان امام خمي دبياضير

  متوسطه

  
  
  
 

  

  

 
 
 
 

  
  
  

پژوهشگاه  دبيرخانه كشوري برنامه معلم پژوهنده
 مطالعات آموزش وپرورش



  
  تعالي باسمه

  )ن دوره برنامه معلم پژوهندهنهمي(۸۴ ـ ۸۵برجسته استاني در سال تحصيلي  معلمان پژوهندهفهرست اسامي 
  دوره  عنوان  خانوادگي نام و نام  نام استان  رديف

۱  
  

  آذربايجان شرقي
  اكرم صادقيان

  يي اسکويمحمد باقر طوفان
  )م (آموز  دانشيش فعالي و راهكارهاي تقليل آن در بعلل 

  ي برنامه درسيکارينه از ساعات بياستفاده به
  ييابتدا
  ييراهنما

  آذربايجان غربي  ۲
  زاده حسن حبيب
  رقيه صفاري

  انديشي در فرايند ياددهي ـ يادگيري نو هاي بازنگري و  راه
  آموزان ابتدايي هاي اصالحي براي نارساخواني دانش روش

  ابتدايي
  ابتدايي

  اردبيل  ۳
  اسكويي باقر  كيهز و  زاده عباس اشرف

  ميرودود علوي
  دوم ابتدايي بهبود ببخشيمآموزان كالس  هاي يادگيري را در دانش م مهارتيستچگونه توان

  كارهاي آموزش قرآن و گسترش فرهنگ قرآني آموزي در راه  تأثير زبان)هاي آسماني نغمه(
  ابتدايي
  ابتدايي

  اصفهان  ۴
  گيسو نوروزي
  زمزم نيكزاد

  آموزان پايه چهارم دبستان نسيبه ميان فردي دانشد روابط بررسي و بهبو
  توان ذهني آموز پايه اول كم حل مسئله يادگيري امال دانش

  ابتدايي
  ابتدايي

  ايالم  ۵
  فروزان غضنفري

  علي ايار
  سازي فاطمه در درس رياضيات فعال

  نآموزا سازي دانش تدريس درس مطالعات اجتماعي به روش نوين و تركيبي و فعال
  راهنمائي
  متوسطه

  بوشهر  ۶
  اشرف شريف

  محمد شيخياني
  آموزان مدرسه راهنمايي را به شركت در نماز جماعت عالقمند كنم؟ هاي ابتكاري دانش چگونه توانستم با روش
هاي فعال يادگيري در كالس درس بهداشت رواني عالقمند سازم و  آموزان را نسبت به اجراي روش چگونه توانستم دانش

  . يادگيري افزايش دهم- آنان را در فرايند ياددهيكتمشار

  راهنمايي
  هنرستان

  يار و بختيچهارمحال  ۷
  سعيد نادري بلداجي

   زهره قربانيوسيامك اميني 
  چگونه توانستم مشكل حسين را در درس امال برطرف كنم؟

  سازي آموزش خانواده راهبردهاي عملي براي بهينه
  ابتدايي

  يادار

  خراسان جنوبي  ۸
  مود فاطمه مالكي
  صغري جاللي

  آموزان را بهبود بخشم؟ توانم در كالس دوم ابتدايي مشكالت خواندن دانش چگونه مي
  آموزان راهكارهاي گسترش فرهنگ مطالعه و كتابخواني در دانش

  ابتدايي
  ابتدايي

  خراسان رضوي  ۹
  مهري غفوري

  يخراضيه ر

  بتداييهاي يادگيري جدول ضرب در پايه سوم ا بهبود روش
  فعالي در كالس يشبراهكار كنترل 

  

  ابتدايي
  ابتدايي



  دوره  عنوان  خانوادگي نام و نام  نام استان  رديف

  خراسان شمالي  ۱۰
  مليحه بروكي
  پروانه نژادعلي

  آموزان پايه اول ابتدايي به امالء چگونگي افزايش عالقه دانش
 CDول راهنمايي به روش عيني و تجربي همراه آموزش مفاهيم جابجايي مسافت و سرعت و شتاب علوم تجربي ا

  ابتدايي
  راهنمايي

  خوزستان  ۱۱
  پور معصومه رجب
  راد مريم كيانوش

  آموزان را در طرح اقامه نماز فعال سازم؟ توانم به وسيله هنر دانش چگونه مي
  سفر تخيلي به كشورها از طريق شيوه مشاركتي در درس جغرافياي پايه پنجم

  ابتدايي
  ابتدايي

  زنجان  ۱۲
  فرد موسايي سهيالو حسيني نسرين سيده

  محمدآذرپرند
  آموزان چگونگي ايجاد نشاط و شادابي در ميان دانش

  .آموزان مقطع راهنمايي تقويت كنم  مثني و جمع را در دانش،توانم يادگيري مفهوم مفرد چگونه مي
  ابتدايي
  راهنمايي

  سمنان  ۱۳
  بتول رضويان

  ي ژاله صرفومحمدرضا فراتي 
  توانم به پيشرفت تحصيلي وحيد در درس رياضيات كمك كنم؟ چگونه مي
  توانم كالس درس انشا را فعال و جذاب كنم؟ چگونه مي

  ابتدايي
  ابتدايي

  وبلوچستان سيستان  ۱۴
  مرضيه ايراندوست

  پري تناسان
  انگليسي پايه اول راهنمايي در درس زبان ) س(آموز ايجاد انگيزه و افزايش پيشرفت تحصيلي دانش

  آموزان پايه دوم دبستان شهيد تندگويان رفع مشكالت رفتاري يكي از دانش
  راهنمايي
  ابتدايي

  تهران  ۱۵
  سهيال رضايي
  يفرزانه اخبارات

  .هاي گروهي آموزشي تشويق كنم را به شركت در فعاليتچگونه توانستم معلمان 
  ه دوميان پايش عزت نفس و اعتماد به نفس در هنرجوي افزايراهکارها

 آموزش عمومي
  هنرستان

  هاي تهران شهرستان  ۱۶
  مريم شريفي جبلي

  ناهيد ثامتي
   راهنمايي با استفاده از جعبه اليتنرآموزان كالس سوم افزايش توان يادگيري لغايت زبان انگليسي دانش

  ورامينآموز داغديده سال سوم دبيرستان در شهر  كاهش مشكالت عاطفي و رفتاري و اجتماعي در يك دانش
  راهنمايي
  متوسطه

  فارس  ۱۷
  و محمدمهدي سروقد زحمتكشان مژده

  جمال كشتكار
  خواني جغرافيا افزايش دهم يابي و نقشه آموزان را در مبحث جهت چگونه يادگيري دانش
  عالقمند كنمخواني  آموزان را به روزنامه چگونه توانستم دانش

  راهنمايي
  متوسطه

  قزوين  ۱۸
  اي اعظم قلعه

  زاده فاطمه زكي
  اصالح رفتارهاي نامطلوب فراگيران با رويكرد خدامحوري

   را حل كنم؟)ف(آموز توانم مشكل رفتاري و درسي دانش چگونه مي
  ابتدايي
  ابتدايي

  
  
  
  
  
  



  
  

  دوره  عنوان  خانوادگي نام و نام  نام استان  رديف

  قم  ۱۹
  ينمنيره ميرزاجا

  السادات ابوترابي رضوان
  آموزان آموخت  و كاربرد وسايل آزمايشگاهي شيمي را به دانشتاخنتوان ش چگونه مي

  آموزان به مطالعه هاي علمي علوم و افزايش عالقه دانش مجموعه فعاليت
  متوسطه
  راهنمايي

  كردستان  ۲۰
  ساالر فتحي

  ثريا خيرخواهي
  چگونه مبحث سهمي را با كمك ورزش تدريس كردم

  آموزان را تا حد ممكن كاهش داد؟ ء دانشتوان مشكالت خواندن فارسي و امال چگونه مي
  راهنمايي
  ابتدايي

  كرمان  ۲۱
  زيور آقارحيمي
  نژاد مشيزي خاتون گركاني

  )آموزان را بهبود بخشم؟ توانم باورهاي ديني دانش چگونه مي(هاي نو و ابتكاري در آموزش مفاهيم ديني  روش
آموزانم را در درس علوم سوم برطرف كرده و  مشكالت آموزشي دانش مسايل و يهاي نو و ابتكار حل توانم براساس راه چگونه مي

....  

  متوسطه
  ابتدايي

  كرمانشاه  ۲۲
  مسعود نادري
  احمد رمضاني

  بهبود كيفيت تدريس انشا و نگارش
   تصوير- كلمهآموز در درس امال پايه چهارم ابتدايي با استفاده از الگوي استقرايي رفع مشكالت يادگيري يك دانش

  اييراهنم
  ابتدايي

  كهگيلويه  ۲۳
  زهرا طهماسبي

  آرا شرفي گل
  آموزان كالس اول راهنمايي دخترانه عصمت بهرام بيگي در درس علوم چگونگي افزايش عالقه دانش

  آموزان پايه دوم بررسي علل فرار از مدرسه يكي از دانش
  راهنمايي
  ابتدايي

  گلستان  ۲۴
  فاطمه كردي
  مريم شيباني

  آموزان پايه دوم ابتدايي را تقويت نمود؟ نويسي دانش هتوان جمل چگونه مي
  آموزان پنجم ابتدايي و اقدام در جهت رفع مشكل آنها  نفر از دانش۵بررسي علل مشكل امالنويسي 

  ابتدايي
  ابتدايي

  گيالن  ۲۵

  دوست فاطمه عزت
  

  يف الهيوجه اله س
  

آموزان پايه اول دبيرستان  هاي فعال تدريس در دانش افزايش پيشرفت تحصيلي، خالقيت و اعتماد به نفس از طريق روش
  نرجس و الزهرا تولمات

  ي شکليک کالس با استفاده از نمادهاي در آموزشگران دوره کوتاه مدت آموزش و پرورش در يريادگيت توان يتقو

  متوسطه
  

  ضمن خدمت

  لرستان  ۲۶
  زهرا گودرزي
  مجيد توكلي

  اشنواي عميق را تقويت كنمآموز ن توانم امالنويسي دانش چگونه مي
  شناسي عالقمند كنم  را به درس زيست) ق(آموز  دانشتوانم چگونه مي

  ابتدايي
  متوسطه

  مازندران  ۲۷
  شريفه مصطفي پوركياسري

  
  معصومه توكلي آبندانسري

   را بهبود بخشممموزآ  مشكالت بيان نوشتاري دانش،هاي راهنماي جمله چگونه توانستم با استفاده از تقويت بيان شفاهي و مدل
  آموزان را به يادگيري درس شيمي عالقمند نمودم هاي مجازي دانش چگونه از طريق محيط

  ابتدايي
  متوسطه



  
  

  دوره  عنوان  خانوادگي نام و نام  نام استان  رديف

  مركزي  ۲۸
  فاطمه منظمي

   فردييفاطمه رضا
  مطالعه و تحقيق افزايش دهم؟آموزانم را براي شركت در مسابقه  توانم انگيزه دانش چگونه مي

ر ييبا استفاده از تغ ي و اجتماعيکيزيط في دخترانه با استفاده از محيد اسالمبوليک دانش آموز دبستان شهي يکاهش ناسازگار
   معلميجاد رفتار عاطفي اي و اجتماعيکيزيط فيمح

  ابتدايي
  ييراهنما

  هرمزگان  ۲۹
  ايرج جمالي نسب

  موسي روشي
  كالت آموزش مفاهيم درس علوم تجربي را در درس دانشجويان كاهش دهم؟چگونه توانستم مش

  تر و آسان نمايم چگونه توانستم آموزش فراگيري خط نستعليق تحريري براي معلمان دوره ابتدايي را ساده
  متوسطه
  ابتدايي

  همدان  ۳۰
   مهنوش سهيلي

  

  حشمت اله محمودي

  آموزان پايه اول ابتدايي در آموزشگاه موفق باشم؟ هاي درسي دانش تابتوانم در اجراي طرح نگهداري كيف و ك چگونه مي
  فرهنگيان شهرستان اسدآباد را به اقدام پژوهي تشويق نماييم م يتوان چگونه مي

  ابتدايي
  
  يادار

  يزد  ۳۱
  تيفاعظم فالح ت

  وجيهه مرادي عجمي
  آموزم را در درس امال حل كنم؟ توانم مشكل دانش چگونه مي
  نويسي برطرف كنم توان ذهني پايه دوم را در درس جمله آموزان كم توانم مشكالت دانش چگونه مي

  ابتدايي
  ابتدايي

  
  


