
  بسمه تعالي
  ٨٣ ـ ٨٤سال تحصيلي, فهرست  معلمان پژوهنده برتر كشوري

  
  دوره نام استان عنوان پژوهش خانوادگي نام و نام رديف

 ابتدايي تهران  آموز خود را كاهش دهم چگونه توانستم اختالالت يادگيري دانش سهيال مهربان ١

 يادگيري در پايه اول راهكارهاي افزايش اثربخشي فرآيند ياددهي ـ  مينا خيري  ٢

  دبستان

  ابتدايي  كرمان

محمدتقي معتمدي   ٣

  تالوكي

مهارت شاگردانم را در حل , چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله

  مسايل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود بخشم

  ابتدايي  مازندران

سان خرا  چگونگي اجراي ارزيابي كيفي توصيفي در پايه اول ابتدايي  مليحه بروكي  ٤

  شمالي

  ابتدايي

آموزان دبستان رودآباد با  روشهاي افزايش عالقه به يادگيري در دانش  خاتون قرباني  ٥

  استفاده از بهداشت و زيباسازي مدرسه و رنگهاي شاد

  ابتدايي  گيالن

زينت چنگيزي و زهرا   ٦

  ارجمندي

چگونه توانستيم استرس شغلي در كاركنان مدرسه را از طريق تأمين 

   رواني آنان كاهش دهيمبهداشت

  ابتدايي  خوزستان

  ابتدايي  قم  آموزان به امر كتابخواني و پژوهش روشهاي افزايش عالقمندي دانش  حسين كفاشي  ٧

 راهنمايي  فارس  نقش رايانه در آموزش زبان انگليسي  احد دانشمندي  ٨

 با روش مشاهده آموزان را در بخش گياهان چگونه توانستم يادگيري دانش  زكيه باقر اسكوئي  ٩

  و گردش علمي در باغچه مدرسه بهبود بخشم

  راهنمايي  اردبيل

فاطمه صغري ستونه و   ١٠

  معصومه رمضان قرباني

آموزان به درس قرآن از طريق تلفيق  افزايش رغبت و يادگيري دانش

  هاي جديد و روش تدريس سنتي رسانه

  راهنمايي  مازندران

خشتي و  فرحنازاحمدي  ١١

  دپوربدريه اعتما

چگونه توانستيم با اجراي روش عملي، اصل النه كبوتر را در كتاب جبر و 

  احتمال آموزش دهيم

 متوسطه  فارس

  متوسطه  تهران  تأثير اجراي روشهاي جديد درك مطلب آموزش زبان انگليسي  مهشيد ميرمحمد  ١٢

  متوسطه  خوزستان  دهمآموزان دوره متوسطه را كاهش  چگونه توانستم بدحجابي دانش  ماهتاب اصالني  ٣١

افسردگي و انزواي دانشجومعلم را كاهش ) مساله(چگونه توانستم مشكل   ناهيد سليماني احمدي  ١٤

  دهم

معلم تربيت  هرمزگان

  
  عات آموزش و پرورش                                                                                                                پژوهشگاه مطال
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