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 يادگيری -فراخوان ياددهی  دومينليست منتخبين 
                                                                               فـارسی –( 1محور)

 در شهرستان رتبه پایه تدریس نام محور انتخابی نام و نام خانوادگی نام مدرسهردیف

 اول پایه اول ابتدایی فارسی - 0محور  مرضیه دلیرکوهیغیردولتی گل ها 0

 اول سوم ابتداییپایه  فارسی - 0محور  اسالمزهرا رهنمای غیردولتی پیشگامان دانش 2

 اول پایه سوم ابتدایی فارسی - 0محور  مهسا سیف اهلل زاده2غیردولتی سروش  3

 اول پایه سوم ابتدایی فارسی - 0محور  رقیه رفیعی رادغیردولتی گل ها 0

 اول پایه پنجم ابتدایی فارسی - 0محور  علی طریقیصاحب الزمان )عج( 5

 اول پایه پنجم ابتدایی فارسی - 0محور  معافی مدنی امجدالساداتغیردولتی اندیشه 6

 اول پایه پنجم ابتدایی فارسی - 0محور  ساناز آل محمدیغیردولتی پیشگامان دانش 7

 اول پایه ششم ابتدایی فارسی - 0محور  نرگس طریقیشهید نژاد مقدم 8

 اول پایه ششم ابتدایی فارسی - 0محور  سامره منتظریغیردولتی اندیشه 9

 اول پایه ششم ابتدایی فارسی - 0محور  زینب رفیعی رادغیردولتی گل ها 01

 اول پایه ششم ابتدایی فارسی - 0محور  ویدا آقاجان اشکوریهیات امنایی شهیدان ابراهیمی 00

 اول ابتدایی ششمپایه  فارسی - 0محور  تقیانسارا امنایی شهید عسگرپورهیات  02

 دوم پایه اول ابتدایی فارسی - 0محور  سمیه کیامرادیصاحب الزمان )عج( 03

 دوم پایه اول ابتدایی فارسی - 0محور  مریم قهرمانىغیردولتی امید فردا 00

 دوم پایه اول ابتدایی فارسی - 0محور  روشنک ذوقیغیردولتی پیشگامان دانش 05

 دوم پایه اول ابتدایی فارسی - 0محور  مائده مجدیغیردولتی پیشگامان دانش 06

 دوم ابتداییپایه دوم  فارسی - 0محور  حوریه احمدی خصالشاهد دختر 07

 دوم پایه چهارم ابتدایی فارسی - 0محور  هنگامه برکمشهید زیدی 08

 دوم پایه چهارم ابتدایی فارسی - 0محور  زهرا شجاع شفیعیهیات امنایی شیخ مفید 09

 دوم پایه چهارم ابتدایی فارسی - 0محور  نگاربرخیهیات امنایی شیخ مفید 21

 دوم پایه پنجم ابتدایی فارسی - 0محور  صدیقه جمشیدی اولهیات امنایی شیخ مفید 20

 دوم پایه ششم ابتدایی فارسی - 0محور  لیال عامریشاهد دختر 22

 سوم پایه اول ابتدایی فارسی - 0محور  ندا اوجانیشاهد دختر 23

 سوم پایه سوم ابتدایی فارسی - 0محور  زهرا مالحسینیشاهد دختر 20

 سوم پایه پنجم ابتدایی فارسی - 0محور  سمیه هندمی0سروش غیردولتی  25
 

حاصل  99-0011یادگیری سال تحصیلی  –فراخوان یاددهی  دومینبا عنایت به اینکه آثار جمع آوری شدده در   قابل توجه همکاران محترم دوره ی ابتدايی :

ا در ل می توانند ب دریافت آثار برای استفاده در کالس های درس  خصوصاً فضای مجازی شادجهت تالش ، کوشدش و تجربه تک تک شدما عزیزان بوده اسدت ل  ل ا     

 )ترجیحاً خالی( به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی مراجعه نمایند. 4Gفلش حداقل  اختیار داشتن
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 يادگيری -فراخوان ياددهی  دومينليست منتخبين 
                                            ريـاضی                                    –( 2محور)

 رتبه در شهرستان پایه تدریس نام محور انتخابی نام و نام خانوادگی نام مدرسهردیف

 اول دوم ابتدایی پایه ریاضی - 2محور  میتراساحلی2غیردولتی سروش  0

 اول پایه سوم ابتدایی ریاضی - 2محور  صبا محمد ساجدی غیردولتی امید فردا 2

 اول پایه سوم ابتدایی ریاضی - 2محور  زهرا رهنمای اسالم غیردولتی پیشگامان دانش 3

 اول پایه سوم ابتدایی ریاضی - 2محور  مهسا سیف اهلل زاده 2غیردولتی سروش  0

 اول پایه پنجم ابتدایی ریاضی - 2محور  امجدالسادات معافی مدنی  اندیشهغیردولتی  5

 اول پایه پنجم ابتدایی ریاضی - 2محور  ساناز آل محمدی غیردولتی پیشگامان دانش 6

 اول پایه ششم ابتدایی ریاضی - 2محور  سامره منتظری غیردولتی اندیشه 7

 اول پایه ششم ابتدایی ریاضی - 2محور  ویدا آقاجان اشکوری  هیات امنایی شهیدان ابراهیمی 8

 دوم پایه اول ابتدایی ریاضی - 2محور  سحر جاللی امین امام سجاد )ع( 9

 دوم پایه اول ابتدایی ریاضی - 2محور  فاطمه مهرابی غیردولتی اندیشه 01

 دوم ابتداییپایه اول  ریاضی - 2محور  ساناز صفایی غیردولتی پیشگامان دانش 00

 دوم پایه اول ابتدایی ریاضی - 2محور  مائده مجدی  غیردولتی پیشگامان دانش 02

 دوم پایه اول ابتدایی ریاضی - 2محور  روشنک ذوقی غیردولتی پیشگامان دانش 03

 دوم پایه اول ابتدایی ریاضی - 2محور  مرضیه دلیرکوهی غیردولتی گل ها 00

 دوم پایه اول ابتدایی ریاضی - 2محور  عشوریانارزو  غیردولتی گل ها 05

 دوم پایه دوم ابتدایی ریاضی - 2محور  حوریه احمدی خصال شاهد دختر 06

 دوم پایه دوم ابتدایی ریاضی - 2محور  وحیده امامقلی غیردولتی امید فردا 07

 دوم ابتداییپایه دوم  ریاضی - 2محور  سپیده همتی اصل غیردولتی پیشگامان دانش 08

 دوم پایه سوم ابتدایی ریاضی - 2محور  سمانه یحیی پلنگی شاهد دختر 09

 دوم پایه سوم ابتدایی ریاضی - 2محور  تینا مالئی توانی 0غیردولتی سروش  21

 دوم پایه چهارم ابتدایی ریاضی - 2محور  هنگامه برکم شهید زیدی 20

 دوم پایه چهارم ابتدایی ریاضی - 2محور  نیابتول وفایی  غیردولتی پیشگامان دانش 22

 دوم پایه چهارم ابتدایی ریاضی - 2محور  آمنه ناظری غیردولتی هدفمند 23

 ومد ابتدایی چهارم پایه ریاضی - 2حور م ابوالقاسمی شیرودیگان ژم 2سروشغیردولتی  20

 دوم پایه پنجم ابتدایی ریاضی - 2محور  فاطمه نژادی شاهد دختر 25

 دوم پایه پنجم ابتدایی ریاضی - 2محور  سمیه هندمی 0غیردولتی سروش  26

 دوم پایه پنجم ابتدایی ریاضی - 2محور  روح انگیزعباس رمجی  گل هاغیردولتی  27

 دوم پایه پنجم ابتدایی ریاضی - 2محور  صدیقه جمشیدی اول هیات امنایی شیخ مفید 28

 دوم پایه ششم ابتدایی ریاضی - 2محور  لیال عامری شاهد دختر 29

 دوم ششم ابتدایی پایه ریاضی - 2محور  زینب رفیعی راد غیردولتی گل ها 31

 سوم پایه اول ابتدایی ریاضی - 2محور  ندا اوجانی شاهد دختر 30

 سوم پایه دوم ابتدایی ریاضی - 2محور  زهرا ریاضی شاهد دختر 32

 سوم پایه چهارم ابتدایی ریاضی - 2محور  نرگس نوروز رجبی شهید علی گلی توانا 33

 سوم پایه پنجم ابتدایی ریاضی - 2محور  باالبندیسیاوش  زنده یاد قندچی و دهدشتی 30

حاصل تالش ، کوشش و تجربه تک تک شما  99-0011یادگیری سال تحصیلی  –با عنایت به اینکه آثار جمع آوری شده در دومین فراخوان یاددهی  قابل توجه همکاران محترم دوره ی ابتدايی : 

)ترجیحاً خالی( به کارشناسی تکنولوژی و  4Gفلش حداقل ل می توانند با در اختیار داشتن  برای اسدتفاده در کالس های درس  خصوصاً فضای مجازی شاد جهت دریافت آثار عزیزان بوده اسدت ل  ل ا   

 گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی مراجعه نمایند.
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 يادگيری -فراخوان ياددهی  دومينليست منتخبين 
                                            علـوم تجـربی                     –( 3محور)

 رتبه در شهرستان پایه تدریس نام محور انتخابی نام و نام خانوادگی نام مدرسهردیف

 اول پایه اول ابتدایی علوم تجربی -  3محور  ساناز صفاییغیردولتی پیشگامان دانش 0

 اول پایه اول ابتدایی علوم تجربی -  3محور  ارزو عشوریان غیردولتی گل ها 2

 اول پایه دوم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  میترا ساحلی 2غیردولتی سروش  3

 اول پایه سوم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  زهرا رهنمای اسالم غیردولتی پیشگامان دانش 0

 اول پایه سوم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  مهسا سیف اهلل زاده 2غیردولتی سروش  5

 اول پایه سوم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  رقیه رفیعی راد غیردولتی گل ها 6

 اول پایه پنجم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  امجدالسادات معافی مدنی  غیردولتی اندیشه 7

 اول پایه پنجم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  ساناز آل محمدی غیردولتی پیشگامان دانش 8

 اول پایه پنجم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  سمیه هندمی 0غیردولتی سروش  9

 اول پایه ششم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  نرگس طریقی شهید نژاد مقدم 01

 اول پایه ششم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  سارا تقیان هیات امنایی شهید عسگرپور 00

 اول پایه ششم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  ویدا آقاجان اشکوری  هیات امنایی شهیدان ابراهیمی 02

 دوم پایه اول ابتدایی علوم تجربی -  3محور  مرضیه دلیرکوهی غیردولتی گل ها 03

 دوم پایه دوم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  نجمه خدابنده اویلی شهید بهادری 00

 دوم پایه دوم ابتدایی علوم تجربی -  3 محور وحیده امامقلی غیردولتی امید فردا 05

 دوم پایه سوم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  علیرضا دلیلی صاحب الزمان )عج( 06

 دوم پایه چهارم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  بتول وفایی نیا غیردولتی پیشگامان دانش 07

 دوم پایه چهارم ابتدایی تجربیعلوم  -  3محور  زهرا شجاع شفیعی هیات امنایی شیخ مفید 08

 دوم پایه چهارم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  نگاربرخی هیات امنایی شیخ مفید 09

 دوم ابتدایی چهارم پایه علوم تجربی -  3محور  ابوالقاسمی شیرودیگان ژم 2سروشغیردولتی  21

 دوم پایه پنجم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  صدیقه جمشیدی اول هیات امنایی شیخ مفید 20

 سوم ابتداییپایه چهارم  علوم تجربی -  3محور  هنگامه برکم شهید زیدی 22

 سوم پایه پنجم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  روح انگیز عباس رمجی غیردولتی گل ها 23

 سوم پایه ششم ابتدایی علوم تجربی -  3محور  سامره منتظری غیردولتی اندیشه 20
 

حاصل  99-0011یادگیری سال تحصیلی  –فراخوان یاددهی  دومینبا عنایت به اینکه آثار جمع آوری شدده در   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 تک تک شدما عزیزان بوده اسدت ل  ل ا     

 و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی مراجعه نمایند. )ترجیحاً خالی( به کارشناسی تکنولوژی 4Gفلش حداقل  اختیار داشتن
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 يادگيری -فراخوان ياددهی  دومينليست منتخبين 
                                            اپلیکیشن آموزشی                  –( 4محور)

 شهرستانرتبه در  پایه تدریس نام محور انتخابی نام و نام خانوادگی نام مدرسهردیف

 اول پایه سوم ابتدایی ساخت اپلیکیشن آموزشی - 0محور  رقیه رفیعی رادغیردولتی گل ها 0

 اول پایه پنجم ابتدایی ساخت اپلیکیشن آموزشی - 0محور  صدیقه جمشیدی اول هیات امنایی شیخ مفید 2

 اول ابتداییپایه ششم  ساخت اپلیکیشن آموزشی - 0محور  نرگس طریقی شهید نژاد مقدم 3

حاصل  99-0011یادگیری سال تحصیلی  –فراخوان یاددهی  دومینبا عنایت به اینکه آثار جمع آوری شدده در   قابل توجه همکاران محترم دوره ی ابتدايی :

ا در ل می توانند ب فضای مجازی شادجهت دریافت آثار برای استفاده در کالس های درس  خصوصاً تالش ، کوشدش و تجربه تک تک شدما عزیزان بوده اسدت ل  ل ا     

 )ترجیحاً خالی( به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی مراجعه نمایند. 4Gفلش حداقل  اختیار داشتن
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