
 (مجازی  –حضوری  )درس پژوهی با رویکرد تلفیقی ليست منتخبين 
 

 

 
 

 رتبه تیم درس پژوهی نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر
 رتبه اول یصائمه بالس - یعامر  الیل - یاحمد هیحور  - یاوجان تایب - یندا اوجان شاهد دختر 1
 رتبه اول یعیفرشته شاهمراد شف -اسالم  یزهرا رهنما - یساناز آل محمد - این ییبتول وفا -عسگر  لیمنصور گ غیردولتی پیشگامان دانش 2
 رتبه دوم ینرگس نوروز رجب - شیدرو دیسع - یدونیطاهره جنت فر  توانا یگل دیشه ییامنا اتیه 3
 رتبه دوم مقدم یعسگر  دیخورش - یطلعت عباس قربان - یعتیفرحناز شر  - یقینرگس طر  - انیاشکور  نبیز  نژاد مقدم دیشه 4
 رتبه سوم یشاهر  میمر  - یعباس رمج زیروح انگ - یعادله جهانشاه - یر یساره ظه ها گل یردولتیغ 5
 تبه سومر  یوسفینرجس غالم  - وانیفاطمه پورک - یمائده منصور  - یعیشکوفه شف یصادق دیشه 6
 شایسته تقدیر یشعبان ایمه - انیاشکور  اینرجس ک - یرودیش یمژگان ابوالقاسم -خواجه خسان  رایسم 2سروش  یردولتیغ 7
 شایسته تقدیر انیمیزهرا مق - یلیمژگان عق - یشمس قهیصد - یپوران ساعد - ینعلیزهرا ز  دخت آراسته پور نیمیس 8
 شایسته تقدیر راد یر یفاطمه قد - ییایاول هیمرض -محمد قربان پور  توانا یگل دیشه ییامنا اتیه 9

 شایسته تقدیر سارا قربان زاده - ینیحس ایک هیهان - یئینب یکبر  - یاحمد یلیل دهیس - یسادات رضو دهیسع عسگرپور دیشه ییامنا اتیه 10
 شایسته تقدیر یژاله آتش را - یفوالد یهد - ییآقا یحاج هیسم - یجنت اسکندر  بهیط -فرد  یحسن نینسر  شهیاند یردولتیغ 11
 شایسته تقدیر اریسعادت  هیمرض - یاکبر  میمر  - ینیمژگان زروج حس - ایک یمعصومه مسعود - یفروزان گل یمسلم بهادر  دیشه 12
 تقدیر شایسته ییایکبر  یمصطف - ینید فیشر  نیصبورا گل -عاطفه کشتکار  - یعالمه خواجه محمد -صالح درجان  نهیسک ینیع دیشه 13
 تقدیر شایسته سیده زهرا کابلی -سونیا محمدی  -سحر عبدالرحمانی  -صبا محمدساجدی  -محمدی شرج آباد فریبا  غیردولتی پیشگامان دانش 14
 تقدیر شایسته معصومه قنبرهراتی -فاطمه قنبری  -طیبه صالحیان  -محدثه علیزاده اصل  -نعیمه شکری  هیات امنایی زنده یاد شرافتی 15

 

حاصدل تالش   کوشش و ترربه  1044-1041سدا  تحصدیلی  دردرس پژوهی با رویکرد تلفیقی با عنایت به اینکه آثار جمع آوری شدده در ؛قابل توجه همکاران محترم دوره ی ابتدايی 
 دریافت نمایید. "نرم افزار جامع آموزش ابتدایی"تک تک شما عزیزان بوده است ؛ جهت استفاده آثار در کالس های درس  ؛ می توانید از طریق 

 

 
 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن

Email: tetonekabon@gmail.com     * Telegram: @TE_Tonekabon    * Shad: @TE_Tonekabon2    * Tel: 01154230321-01154227035  


