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 يادگيری -ليست منتخبين اولين فراخوان ياددهی 
                                                           عملکردی های آزمون –( 1محور)

 دگینام و نام خانوا پایه انتخابی نام مدرسه ردیف
رتبه در 

 شهرستان
 نام و نام خانوادگی پایه انتخابی نام مدرسه ردیف

رتبه در 

 شهرستان

 دوم فاطمه قنبری پایه پنجم هیات امنایی زنده شرافتی 43 اول کبری اشکوروکیلی پایه چهارم دخترانه شاهد 1

 دوم بتول روغنچی پایه ششم هیات امنایی زنده شرافتی 43 اول سیده لیلی احمدی پایه پنجم دخترانه شاهد 2

 دوم نسرین صفری پایه اول هیات امنایی شهید ابراهیمی 43 اول لیالعامری پایه ششم زنده یاد سیمین دخت آراسته پور 4

 دوم آمنه منتظری پایه اول هیات امنایی شهید ابراهیمی 43 اول عذرا بهمنی پایه ششم شهید عمرانی 3

 دوم طاهره منتظری پایه دوم هیات امنایی شهید ابراهیمی 49 اول الجوردیزینب  پایه دوم شهید عمرانی 3

 دوم مریم کاکرودی پایه سوم هیات امنایی شهید ابراهیمی 49 اول ویداآقاجان اشکواری پایه ششم هیات امنایی شهید ابراهیمی 3

 دوم هاله شیخ کاظمها پایه پنجم یدهیات امنایی شیخ مف 34 اول ندا اوجانی پایه اول هیات امنایی شهید عسگرپور 3

 دوم آزاده طوسی طبیبی پایه سوم هیات امنایی شیخ مفید 31 اول طاووس زرودی پایه دوم هیات امنایی شهید عسگرپور 9

 دوم سیده بی تا گراکوئی پایه چهارم هیات امنایی شیخ مفید 32 اول سارا تقیان پایه ششم هیات امنایی شهید عسگرپور 9

 دوم فرشته شکوری پایه ششم هیات امنایی شیخ مفید 34 اول صدیقه جمشیدی پایه پنجم ات امنایی شیخ مفیدهی 14

 دوم بهناز خانعمویی پایه سوم هیات امنایی شیخ مفید 33 دوم طیبه میاری پایه چهارم دخترانه شاهد 11

 دوم بی نام پایه ششم هاتف کترا 33 دوم زهرا مالحسینی پایه سوم دخترانه شاهد 12

 دوم آمنه ورزی پایه اول شهید پلنگرودی 33 دوم فاطمه نژادی پایه پنجم دخترانه شاهد 14

 سوم پروین امین رستمی پایه سوم امام رضا )ع( 33 دوم معصومه نور محمدی پایه دوم دخترانه شاهد 13

 سوم سحر جاللی امین پایه اول د )ع(امام سجا 39 دوم مهری شفیعی پایه اول زنده یاد سیمین دخت آراسته پور 13

 سوم صغری محمدی الموتی پایه دوم امام سجاد )ع( 39 دوم حوریه احمدی خصال پایه پنجم زنده یاد سیمین دخت آراسته پور 13

 سوم کبری نبیئی پایه دوم دخترانه شاهد 34 دوم فرحناز تدریسی پایه سوم شاهد پسر 13

 سوم سودابه بهادری پایه ششم دخترانه شاهد 31 دوم ریسیگیتا تد پایه اول شاهد پسر 19

 سوم فاطمه شورج پایه اول سید عبدالصمد مومنی 32 دوم منیژه رهدار پایه دوم شهید بهادری 19

 سوم لیال غالمرضایی پایه ششم سید عبدالصمد مومنی 34 دوم هنگامه برکم پایه چهارم شهید زیدی 24

 سوم مریم کریمی فرد پایه پنجم شاهد پسر 33 دوم دی خرم دلمه پایه پنجم شهید زیدی 21

 سوم الهام شاهنظری پایه سوم شاهد پسر 33 دوم امین نورمحمدی پایه ششم شهید صیادی 22

 سوم مهدیه شور میج پایه سوم شاهد پسر 33 دوم معصومه یوسف خواه پایه اول شهید طبری 24

 سوم نگار برخی پایه دوم شاهد پسر 33 دوم رادکوثر داودی  پایه پنجم شهید عمرانی 23

 سوم محبوبه جعفر رمجی پایه دوم شهید امینی 39 دوم زهرا پورمحمدی عمران پایه چهارم شهید عمرانی 23

 سوم شکوفه شفیعی پایه پنجم شهید باقرکرد 39 دوم فرح ناز شریعتی مقدم پایه اول شهید نژاد مقدم 23

 سوم نجمه خدابنده اویلی پایه دوم شهید بهادری 34 دوم منصور گیل عسگر پایه دوم نشغیردولتی پیشگامان دا 23

 سوم زینب استبصاری پایه سوم شهید بهادری 31 دوم بیتا اوجانی پایه دوم 1غیردولتی سروش  29

 مسو سکینه حسن نژاد پایه چهارم شهید بهادری 32 دوم سیده الهام مهری پایه ششم غیردولتی گل ها 29

 سوم زینب خشکرود منصوری پایه پنجم شهید بهادری 34 دوم نغمه قلی پور ورکی پایه ششم غیردولتی گل ها 44

 سوم خاطره زمین پیما پایه چهارم شهید پلنگرودی 33 دوم سمیه غالمی پایه ششم غیردولتی هدفمند 41

 سوم زهرا علی نژاد یه سومپا شهید زیدی 33 دوم سیده راضیه معافی مدنی پایه دوم هاتف کترا 42

 سوم صائمه بالسی پایه ششم شهید زیدی 33 دوم زهره رجبعلیان پایه دوم هاتف کترا 44
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 يادگيری -ليست منتخبين اولين فراخوان ياددهی 
                                                           عملکردی های آزمون –( 1محور)

 نام و نام خانوادگی پایه انتخابی نام مدرسه ردیف
رتبه در 

 شهرستان
 نام و نام خانوادگی پایه انتخابی نام مدرسه ردیف

رتبه در 

 شهرستان

ایه اولپ مدرسه ی شهید نژاد مقدم 93 سوم سمانه کشاورزی پایه ششم شهید زیدی 33  سوم لیال کوده چوپانی 

 شایسته تقدیر فیروزه منصور کیایی پایه اول سید عبدالصمد مومنی 93 سوم عزیزاله منصورکیایی پایه پنجم شهید عبداله پور 39

 شایسته تقدیر نرگس باصری پایه پنجم سید عبدالصمد مومنی 99 سوم پری گل فرد قاسمی پایه دوم شهید نژاد مقدم 39

 شایسته تقدیر زینب منتظری پایه اول شاهد پسر 99 سوم فتیحه خوشدونی فراهانی پایه چهارم ردولتی امید فرداغی 34

 شایسته تقدیر حکیمه خدابخشی پایه ششم شهدای گمنام 144 سوم سامره منتظری پایه پنجم غیردولتی اندیشه 31

411 سوم ساناز آل محمدی پایه پنجم غیردولتی پیشگامان دانش 32  شایسته تقدیر فروزان گلی پایه سوم شهید بهادری 

 شایسته تقدیر سیمین غالمی راد پایه چهارم شهید بهادری 142 سوم آزاده نوذری پایه دوم 2غیردولتی سروش  34

 شایسته تقدیر لیالسام پایه ششم شهید بهادری 144 سوم مژگان ابوالقاسمی شیرودی پایه چهارم 2غیردولتی سروش  33

33  شایسته تقدیر صفیه قدرتی پایه سوم شهید بهادری 143 سوم خدیجه رودگر پایه دوم غیردولتی گل ها 

 شایسته تقدیر هاجر عزیز ساجدی پایه اول شهید زیدی 143 سوم مناسام خانیانی پایه چهارم غیردولتی معرفت 33

ولپایه ا شهید زیدی 143 سوم هاجر محجوب پایه پنجم غیردولتی معرفت 33  شایسته تقدیر شکیبا امیدی اصل 

 شایسته تقدیر الهه قریشی پایه پنجم شهید زیدی 143 سوم محبوبه محبی پایه اول غیردولتی معرفت 39

 شایسته تقدیر آزیتا یعقوبی نژاد پایه ششم شهید صیادی 149 سوم فاطمه نبئی پایه دوم غیردولتی هدفمند 39

 شایسته تقدیر سمانه اشکوری پایه پنجم شهید صیادی 149 سوم تالتری سیده فاطمه پایه اول هاتف کترا 94

 شایسته تقدیر نرگس طریقی پایه ششم شهید نژاد مقدم 114 سوم فاطمه وکیلی پایه چهارم هاتف کترا 91

یسته تقدیرشا رقیه رفیعی راد پایه دوم غیردولتی تقوا 111 سوم طیبه صالحیان پایه سوم هیات امنایی شهید ابراهیمی 92  

 شایسته تقدیر راحله آقا خان اشکوری پایه سوم غیردولتی تقوا 112 سوم مریم اشراقی پایه پنجم هیات امنایی شهید ابراهیمی 94

 شایسته تقدیر اشرف السادات جنابی پایه چهارم غیردولتی تقوا 114 سوم عاطفه شجاعی پایه دوم هیات امنایی شهید درویش 93

1غیردولتی سروش  113 سوم سمیه مشهدی پایه چهارم شهید درویش هیات امنایی 93  شایسته تقدیر مریم فرجی پایه چهارم 

2غیردولتی سروش  113 سوم مریم محمدی پایه ششم هیات امنایی شهید درویش 93  شایسته تقدیر مریم باباخانی پایه اول 

 شایسته تقدیر ویدا بهادری پایه دوم غیردولتی گل ها 113 سوم ینر گس نوروز رجب پایه چهارم هیات امنایی شهید گلی توانا 93

 شایسته تقدیر زینب اکبری پایه ششم مسلم بن عقیل 113 سوم مرضیه اولیایی پایه پنجم هیات امنایی شهید گلی توانا 99

کاظمی طاهره وریج پایه ششم هاتف کترا 119 سوم سعید درویش پایه ششم هیات امنایی شهید گلی توانا 99  شایسته تقدیر 

 شایسته تقدیر نعیمه شکری پایه ششم هیات امنایی زنده شرافتی 119 سوم زهرا شجاع شفیعی پایه چهارم هیات امنایی شیخ مفید 94

قدیرشایسته ت فاطمه بشیری پایه چهارم هیات امنایی شهید ابراهیمی 124 سوم طاهره جنت فریدونی پایه پنجم هیات امنایی گلی توانا 91  

 شایسته تقدیر هنگامه شیرمداح پایه دوم هیات امنایی شهید ابراهیمی 121 سوم طوبی خلعتبری پایه پنجم هیات امنایی شهید درویش 92

 شایسته تقدیر طاهره اکراموسی پور پایه اول هیات امنایی شهید درویش 122 سوم صغری محمدیان پایه سوم شهید پلنگرودی 94

 شایسته تقدیر مینو لزرعشوری پایه سوم هیات امنایی شهید درویش 124 سوم عاطفه کاویانی پایه سوم 2وش غیر انتفاعی سر 93

 سوم مریم رجایی پایه چهارم مدرسه ی شهید نژاد مقدم 93

حاصددل  99-99یری سددال تحصددیلی یادگ –با عنایت به اینکه آثار جمع آوری شددده در اولین فراخوان یاددهی قابل توجه همکاران محترم دوره ی ابتدايی : 

ا در ل می توانند ب جهت دریافت آثار برای استفاده در کالس های درس  خصوصاً فضای مجازی شادتالش ، کوشدش و تجربه ت  ت  شدما عزیزان بوده اسدت ل  لذا     

 دایی مراجعه نمایند.)ترجیحاً خالی( به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابت 8Gفلش حداقل  اختیار داشتن
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 يادگيری -ليست منتخبين اولين فراخوان ياددهی 
                                            مداد کاغذی          های آزمون –( 2محور)

 نام و نام خانوادگی یپایه انتخاب نام مدرسه ردیف
رتبه در 

 شهرستان
 نام و نام خانوادگی پایه انتخابی نام مدرسه ردیف

رتبه در 

 شهرستان

 دوم معصومه یوسف خواه  پایه اول شهید طبری  44 اول سیده لیلی احمدی پایه پنجم دخترانه شاهد 1

 دوم نرجس نصری  پایه سوم شهید طبری  43 اول حوریه احمدی خصال پایه پنجم زنده یاد سیمین دخت آراسته پور 2

 دوم خورشید عسگری مقدم پایه سوم شهید نژاد مقدم 43 اول لیالعامری پایه ششم زنده یاد سیمین دخت آراسته پور 4

 دوم طلعت عباس قربانی پایه چهارم صاحب الزمان )عج( 43 اول سیاوش نقی پور پایه چهارم سید عبدالصمد مومنی 3

 دوم کیمیا افشنگ پایه ششم صاحب الزمان )عج( 43 اول آزیتا یعقوبی نژاد پایه ششم دیشهید صیا 3

 دوم امنه شورمیج پایه سوم صاحب الزمان )عج( 49 اول کلثوم سحری پایه چهارم شهید طبری 3

 دوم نیفتیحه خوشدونی فراها پایه چهارم غیردولتی امید فردا 49 اول زینب الجوردی پایه دوم شهید عمرانی 3

 دوم امجد سادات معافی  مدنی  پایه چهارم غیردولتی اندیشه 34 اول معصومه رحیم پور پایه چهارم شهید منصور گلیج )مقداد( 9

 دوم منصور گیل عسگر پایه دوم غیردولتی پیشگامان دانش  31 اول گلرخ ابوالقاسمی مقدم پایه پنجم شهید منصور گلیج )مقداد( 9

 دوم فاطمه نظری پایه اول غیردولتی تقوا 32 اول علی صادقی گرمارودی پایه سوم لیج )مقداد(شهید منصور گ 14

 دوم الناز راضی پایه پنجم غیردولتی تقوا 34 اول نرگس طریقی پایه ششم شهید نژاد مقدم 11

 دوم نسرین حسنی پایه ششم غیردولتی تقوا 33 اول بیتا اوجانی پایه دوم 1غیردولتی سروش  12

 دوم مهدی حسینی پایه پنجم 2غیردولتی سروش  33 اول ویداآقاجان اشکواری پایه ششم هیات امنایی شهید ابراهیمی 14

 دوم محمد علی تقیان پایه ششم 2غیردولتی سروش  33 اول ندا اوجانی پایه اول هیات امنایی شهید عسگرپور 13

 دوم ساره ظهیری پایه چهارم غیردولتی گل ها 33 اول طاووس زرودی پایه دوم هیات امنایی شهید عسگرپور 13

 دوم محبوبه محبی پایه اول غیردولتی معرفت 39 اول محمد مهدی جوربنیان پایه سوم هیات امنایی شهید عسگرپور 13

 دوم سیده فاطمه تالتری پایه اول هاتف کترا 39 اول هاله شیخ کاظمها پایه پنجم هیات امنایی شیخ مفید 13

 دوم فاطمه وکیلی پایه چهارم هاتف کترا 34 اول صدیقه جمشیدی اول پایه پنجم یات امنایی شیخ مفیده 19

 دوم سمانه معصومی  پایه چهارم هیات امنایی زنده شرافتی  31 اول زهرا شجاع شفیعی پایه چهارم هیات امنایی شیخ مفید 19

 دوم نجمه امینی پایه دوم هیات امنایی زنده شرافتی  32 اول فرشته شکوری پایه ششم هیات امنایی شیخ مفید 24

 دوم مژگان زروج حسینی پایه چهارم هیات امنایی زنده شرافتی  34 اول فرحناز شریعتی مقدم پایه اول شهید نژاد مقدم 21

 دوم طوبی خلعتبری پایه پنجم هیات امنایی شهید درویش 33 دوم شکوفه شفیعی پایه اول شهیدباقرکرد 22

 دوم محبوبه جهانی پایه پنجم هیات امنایی شهید درویش 33 دوم مریم کریمی فرد پایه پنجم شاهد پسر 24

 سوم خاطره زمین پیما پایه چهارم شهید پلنگرودی 33 دوم اسماعیل حاجی پایه سوم شهید باقرکرد 23

 سوم زیز ساجدیهاجر ع پایه اول شهید زیدی 33 دوم زینب استبصاری پایه سوم شهید بهادری 23

 سوم فرزانه فالح پایه سوم غیردولتی دانشمند کوچ  39 دوم زینب خشکرود منصوری پایه پنجم شهید بهادری 23

 سوم فاطمه قنبری پایه پنجم هیات امنایی زنده شرافتی  39 دوم الهام دماوندی پایه ششم شهید پلنگرودی 23

 سوم لیال کوده چوپانی  پایه اول شهید نژاد مقدم  34 دوم سعید زمانپور پایه پنجم شهید پلنگرودی 29

 سوم ساناز ال محمدی پایه ششم غیر دولتی پیشگامان دانش 31 دوم صغری محمدیان پایه سوم شهید پلنگرودی 29

 دوم سکینه حاجی آقایی پایه دوم شهید پلنگرودی 44

 دوم آمنه ورزی پایه اول شهید پلنگرودی 41

 دوم الهام ولی پور ه سومپای شهید زیدی 42
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 يادگيری -ليست منتخبين اولين فراخوان ياددهی 
                                            تکالیف مهارت محور                –( 3محور)

 نام و نام خانوادگی ه انتخابیپای نام مدرسه ردیف
رتبه در 

 شهرستان
 نام و نام خانوادگی پایه انتخابی نام مدرسه ردیف

رتبه در 

 شهرستان

 سوم منصور گیل عسگر پایه دوم غیردولتی پیشگامان دانش  24 اول مهری شفیعی پایه اول زنده یاد سیمین دخت آراسته پور 1

 سوم ساناز   ال محمدی پایه پنجم غیردولتی پیشگامان دانش  24 اول حوریه احمدی خصال ه پنجمپای زنده یاد سیمین دخت آراسته پور 2

 سوم رقیه رفیعی راد پایه دوم غیردولتی تقوا 23 اول لیالعامری پایه ششم زنده یاد سیمین دخت آراسته پور 4

1غیردولتی سروش  23 اول کلثوم سحری  پایه چهارم شهید طبری  3  سوم بیتا اوجانی پایه دوم 

 سوم طاهره اکراموسی پور  پایه اول هیات امنایی شهید درویش 23 اول سیده بی تا گراکوئی پایه چهارم هیات امنایی شیخ مفید 3

 سوم محبوبه جهانی پایه پنجم هیات امنایی شهید درویش 23 دوم اقدس احمدیان پایه اول زنده یاد سیمین دخت آراسته پور 3

 سوم شادی مجیدی پایه پنجم هیات امنایی شهید عسگرپور 29 دوم مژگان عقیلی پایه ششم سیمین دخت آراسته پور زنده یاد 3

 سوم سارا تقیان پایه ششم هیات امنایی شهید عسگرپور 29 دوم هنگامه برکم پایه چهارم شهید زیدی 9

یه سومپا شهید پلنگرودی 44 دوم معصومه یوسف خواه  پایه اول شهید طبری  9  سوم خانم محمدیان 

 سوم ندا اوجانی پایه اول هیات امنایی شهید عسگرپور 41 دوم زینب رفیعی راد  پایه پنجم غیردولتی گل ها 14

مقداد -شهید گلیج  42 دوم هاله شیخ کاظمها پایه پنجم هیات امنایی شیخ مفید 11  سوم میثم شاهری پایه ششم 

 شایسته تقدیر خدیجه منصوری  پایه دوم سید عبدالصمد مومنی 44 دوم زهرا شجاع شفیعی هارمپایه چ هیات امنایی شیخ مفید 12

 شایسته تقدیر گیتا تدریسی پایه اول شاهد پسر 43 دوم فرشته شکوری پایه ششم هیات امنایی شیخ مفید 14

بوبه جعفر رمجیمح پایه دوم شهید امینی 43 دوم قمرالملوک سیدی پایه پنجم عبدالصمد مومنی سید 13  شایسته تقدیر 

 شایسته تقدیر پری گل فرد قاسمی پایه دوم شهید نژاد مقدم 43 سوم سیده لیال مصلحی   پایه اول امام رضا )ع( 13

 شایسته تقدیر حکیمه مقدم  پایه پنجم شهید نژاد مقدم 43 سوم شهین نجفی پایه سوم سید عبدالصمد مومنی 13

 شایسته تقدیر سامره منتظری  پایه پنجم غیردولتی اندیشه 49 سوم خاطره زمین پیما هارمپایه چ شهید پلنگرودی 13

2غیردولتی سروش  49 سوم مریم رجایی پایه چهارم شهید نژاد مقدم 19  شایسته تقدیر مریم باباخانی پایه اول 

و عشوریانآرز پایه اول غیردولتی گل ها 34 سوم هاجر آرتونی  پایه اول شهید نژاد مقدم 19  شایسته تقدیر 

 شایسته تقدیر مرضیه دلیر کوهی پایه اول غیردولتی گل ها 31 سوم فرح ناز شریعتی مقدم پایه اول شهید نژاد مقدم 24

 شایسته تقدیر مریم احمدیان پایه سوم غیردولتی گل ها 32 سوم فتیحه خوشدونی فراهانی پایه چهارم غیردولتی امید فردا 21

 شایسته تقدیر عادله جهانشاهی پایه چهارم غیردولتی گل ها 34 سوم امجد سادات معافی  مدنی  پایه چهارم اندیشه غیردولتی 22

 

 قابل توجه همکاران محترم دوره ی ابتدايی :
            ربهحاصددل تالش ، کوشددش و تج 99-99یادگیری سددال تحصددیلی  –با عنایت به اینکه آثار جمع آوری شددده در اولین فراخوان یاددهی  

ا در ل می توانند ب جهت دریافت آثار برای استفاده در کالس های درس  خصوصاً فضای مجازی شادت  ت  شما عزیزان بوده است ل  لذا  

 )ترجیحاً خالی( به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی مراجعه نمایند. 8Gفلش حداقل اختیار داشتن 
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 يادگيری -خبين اولين فراخوان ياددهی ليست منت
                                            بازی های آموزشی                –( 4محور)

 نام و نام خانوادگی پایه انتخابی نام مدرسه ردیف
در رتبه 

 شهرستان

 اول زینب الجوردی پایه دوم شهید عمرانی 1

 2  اول معصومه قنبر هراتی  پایه اول هیات امنایی زنده شرافتی  

 اول ندا اوجانی پایه اول هیات امنایی شهید عسگرپور 4

 اول شادی مجیدی پایه پنجم هیات امنایی شهید عسگرپور 3

 اول ارا تقیانس پایه ششم هیات امنایی شهید عسگرپور 3

 اول هاله شیخ کاظمها پایه پنجم هیات امنایی شیخ مفید 3

 اول ساناز آل محمدی پایه پنجم غیردولتی پیشگامان دانش  3

 دوم مریم کریمی فرد پایه پنجم شاهد پسر 9

 دوم گیتا تدریسی پایه اول شاهد پسر 9

 دوم محبوبه جعفر رمجی پایه دوم شهید امینی 14

 دوم جمیله دشتی پایه چهارم امینیشهید  11

 دوم زینب استبصاری پایه سوم شهید بهادری 12

 دوم صغری جواهر دهی پایه دوم شهید محبوبی 14

 دوم نرگس طریقی پایه ششم شهید نژاد مقدم 13

 دوم حکیمه مقدم  پایه پنجم شهید نژاد مقدم 13

 دوم سامره منتظری  پایه پنجم غیردولتی اندیشه 13

 دوم بیتا اوجانی پایه دوم 1غیردولتی سروش  13

 دوم مهسا سیف اهلل زاده پایه سوم 2غیردولتی سروش  19

 دوم ویداآقاجان اشکواری  پایه ششم هیات امنایی شهید ابراهیمی  19

 دوم محمد مهدی جوربنیان پایه سوم هیات امنایی شهید عسگرپور 24

 دوم رشته شکوریف پایه ششم هیات امنایی شیخ مفید 21

 سوم مریم کیایی تنکابنی پایه پنجم شهید بهادری 22

 سوم امجد سادات معافی  مدنی  پایه چهارم غیردولتی اندیشه 24

 سوم ساناز  صفایی پایه اول غیردولتی پیشگامان دانش  23

 سوم مژگان خزایی  پایه چهارم هیات امنایی شهید ابراهیمی  23

 سوم فرشته گلی توانا پایه دوم مفیدهیات امنایی شیخ  23

 سوم صدیقه جمشیدی اول پایه پنجم هیات امنایی شیخ مفید 23

 سوم بی تا عصری پایه ششم هیات امنایی شیخ مفید 29

 سوم کلثوم سحری  پایه چهارم شهید طبری  29

 

 

 قابل توجه همکاران محترم دوره ی ابتدايی :
ن بدا عندایدت بده اینکه آثار جمع آوری شدددده در اولی     

 99-99یادگیری سدددال تحصدددیلی  –فراخوان یاددهی 

ت  ت  شما عزیزان  حاصدل تالش ، کوشدش و تجربه  

جهت دریافت آثار برای اسددتفاده در بوده اسددت ل  لذا  

             ل  کالس های درس  خصدددوصددداً فضدددای مجازی شددداد

  8Gفلش حدداقل  می توانندد بدا در اختیدار داشدددتن    

تکنولوژی و گروه های )ترجیحاً خالی( به کارشددناسددی  

 آموزشی دوره ی ابتدایی مراجعه نمایند.
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 يادگيری -ليست منتخبين اولين فراخوان ياددهی 
                                            شی  دست ساخته های آموز –( 5محور)

 نام و نام خانوادگی پایه انتخابی نام مدرسه ردیف
رتبه در 

 شهرستان
 نام و نام خانوادگی پایه انتخابی نام مدرسه ردیف

رتبه در 

 شهرستان

 سوم منصور گیل عسگر پایه دوم غیردولتی پیشگامان دانش  19 اول طاووس زرودی پایه دوم هیات امنایی شهید عسگرپور 1

 سوم بیتا اوجانی پایه دوم 1غیردولتی سروش  19 اول هاله شیخ کاظمها پایه پنجم هیات امنایی شیخ مفید 2

 سوم کتایون ثریا پایه اول 2غیردولتی سروش  24 دوم دنی امجد سادات معافی  م پایه چهارم غیردولتی اندیشه 4

 سوم میترا ساحلی پایه دوم 2غیردولتی سروش  21 دوم فرزانه خواجوند ساس پایه سوم غیردولتی گل ها 3

 سوم مریم باباخانی پایه اول 2غیردولتی سروش  22 دوم زینب رفیعی راد  پایه پنجم غیردولتی گل ها 3

 سوم روح انگیزعباس رمجی پایه پنجم غیردولتی گل ها 24 دوم ویداآقاجان اشکواری  پایه ششم شهید ابراهیمی هیات امنایی  3

 سوم عاطفه ذکریایی پایه سوم غیردولتی هدفمند 23 دوم سیده بی تا گراکوئی پایه چهارم هیات امنایی شیخ مفید 3

 سوم فاطمه قنبری پایه پنجم هیات امنایی زنده شرافتی  23 مدو صدیقه جمشیدی اول پایه پنجم هیات امنایی شیخ مفید 9

 سوم ندا اوجانی پایه اول هیات امنایی شهید عسگرپور 23 دوم فرشته شکوری پایه ششم هیات امنایی شیخ مفید 9

 سوم نافرشته گلی توا پایه دوم هیات امنایی شیخ مفید 23 دوم بهناز خانعمویی پایه سوم هیات امنایی شیخ مفید 14

 سوم آزاده طوسی طبیبی  پایه سوم هیات امنایی شیخ مفید 29 سوم فاطمه شورج پایه اول سید عبدالصمد مومنی 11

 سوم زهرا شجاع شفیعی پایه چهارم هیات امنایی شیخ مفید 29 سوم گیتا تدریسی پایه اول شاهد پسر 12

 سوم طاهره الچینی پایه دوم منایی شیخ مفیدهیات ا 44 سوم محبوبه جعفر رمجی پایه دوم شهید امینی 14

 سوم ساناز آل محمدی پایه پنجم غیردولتی پیشگامان دانش  41 سوم مریم زارع زاده مهریزی پایه اول شهید بهادری 13

 شایسته تقدیر ساحره سعیدی پایه اول غیردولتی دانشمند کوچ  42 سوم زینب استبصاری پایه سوم شهید بهادری 13

 شایسته تقدیر عاطفه کاویانی پایه سوم 2غیردولتی سروش  44 سوم خاطره زمین پیما پایه چهارم ید پلنگرودیشه 13

 شایسته تقدیر محبوبه محبی پایه اول غیردولتی معرفت 43 سوم سامره منتظری  پایه پنجم غیردولتی اندیشه 13

 

 قابل توجه همکاران محترم دوره ی ابتدايی :
حاصددل تالش ،  99-99یادگیری سددال تحصددیلی   –نکه آثار جمع آوری شددده در اولین فراخوان یاددهی با عنایت به ای 

جهت دریافت آثار برای استفاده در کالس های درس  خصوصاً کوشدش و تجربه ت  ت  شدما عزیزان بوده اسدت ل  لذا     

لی( به کارشناسی تکنولوژی و گروه های )ترجیحاً خا 8G فلش حداقل می توانند با در اختیار داشتن  ل فضدای مجازی شاد 

 آموزشی دوره ی ابتدایی مراجعه نمایند.
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 يادگيری -ليست منتخبين اولين فراخوان ياددهی 
                                            سناریو آموزشی                         –( 6محور)

 نام و نام خانوادگی پایه انتخابی نام مدرسه ردیف
رتبه در 

 شهرستان
 نام و نام خانوادگی پایه انتخابی نام مدرسه ردیف

رتبه در 

 شهرستان

 دوم آرزو عشوریان پایه اول غیردولتی گل ها 43 اول سیده لیلی احمدی پایه پنجم دخترانه شاهد 1

 دوم مرضیه دلیر کوهی پایه اول غیردولتی گل ها 43 اول نجمه خدابنده اویلی پایه دوم شهید بهادری 2

 دوم خدیجه رضایی پایه ششم غیردولتی معرفت 43 اول نرگس طریقی پایه ششم شهید نژاد مقدم 4

 دوم ه قاسمی پورمرضی پایه سوم میثم تمار 43 اول فرح ناز شریعتی مقدم پایه اول شهید نژاد مقدم 3

 دوم مهین منصورکیایی پایه ششم هاتف کترا 49 اول سید رضا مومنی پایه پنجم صاحب الزمان )عج( 3

 دوم آمنه محمدعباسی پایه پنجم هاتف کترا 49 اول زینب اکبری پایه چهارم مسلم بن عقیل 3

 دوم ه راضیه معافی مدنیسید پایه دوم هاتف کترا 34 اول رقیه ابوالحسنی پایه دوم میثم تمار 3

 دوم طاهره وریج کاظمی پایه ششم هاتف کترا 31 اول ویداآقاجان اشکواری پایه ششم هیات امنایی شهید ابراهیمی 9

 دوم طاهره اکراموسی پور پایه اول هیات امنایی شهید درویش 32 اول هاله شیخ کاظمها پایه پنجم هیات امنایی شیخ مفید 9

 دوم طوبی خلعتبری پایه پنجم هیات امنایی شهید درویش 34 اول فرشته شکوری پایه ششم یخ مفیدهیات امنایی ش 14

 دوم مریم محمدی پایه ششم هیات امنایی شهید درویش 33 دوم فیروزه منصور کیایی پایه ششم سید عبدالصمد مومنی 11

 دوم سارا تقیان پایه ششم پورهیات امنایی شهید عسگر 33 دوم منیژه رهدار پایه دوم شهید بهادری 12

 دوم عاطفه شجاعی پایه دوم هیات امنایی  شهید درویش 33 دوم خاطره زمین پیما پایه چهارم شهید پلنگرودی 14

 سوم پری گل فرد قاسمی پایه دوم شهید نژاد مقدم 33 دوم صدیقه فرجی پایه اول شهید صیادی 13

 سوم هاجر آرتونی پایه اول شهید نژاد مقدم 39 دوم سمیه کیامرادی پایه اول صاحب الزمان )عج( 13

 سوم فتیحه خوشدونی فراهانی پایه چهارم غیردولتی امید فردا 39 دوم معصومه کامرانی پایه دوم صاحب الزمان )عج( 13

 سوم ظریسامره منت پایه پنجم غیردولتی اندیشه 34 دوم پروانه مبارکه پایه پنجم صاحب الزمان )عج( 13

 سوم امجد سادات معافی  مدنی پایه چهارم غیردولتی اندیشه 31 دوم سپیده بهادری پایه اول غیردولتی دانشمند کوچ  19

 سوم جمشید کارآمد پایه ششم 2غیردولتی سروش  32 دوم حکیمه قورچی بیگی پایه چهارم 1غیردولتی سروش  19

 سوم اسحق اکبریان پایه چهارم میثم تمار 34 ومد بیتا اوجانی پایه دوم 1غیردولتی سروش  24

 سوم زینب اسد نعیمی پایه پنجم میثم تمار 33 دوم سمیه هندمی پایه پنجم 1غیردولتی سروش  21

 دوم آزاده نوذری پایه دوم 2غیردولتی سروش  22

 قابل توجه همکاران محترم دوره ی ابتدايی :
حاصددل تالش ،  99-99یادگیری سددال تحصددیلی   –نکه آثار جمع آوری شددده در اولین فراخوان یاددهی با عنایت به ای 

جهت دریافت آثار برای استفاده در کالس های درس  خصوصاً کوشدش و تجربه ت  ت  شدما عزیزان بوده اسدت ل  لذا     

لی( به کارشناسی تکنولوژی و گروه های )ترجیحاً خا 8G فلش حداقل می توانند با در اختیار داشتن  ل فضدای مجازی شاد 

  آموزشی دوره ی ابتدایی مراجعه نمایند.


