
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن : از

   کلیه ی مدارس دوره ی ابتدایی: به

 کتب درسیصفحه به صفحه  برگزاری کالس آموزشموضوع: 

  پایه تدریس در مشمول تغییرجدیدالورود و  آموزگاران هویژ                                                                          
 

 

 ؛احترامبا سالم و 
دوره ی ابتهدای   آموزگهارانارتقها  الهالحیه ههای حراهه ای و داغهی  هغ    و همچنهی در راستای تغییر در پایهه تهدریس                

 ریاضهی   اارسهی)صفحه بهه صهفحه  آموزشی های کالستشکیل در الدد  معاوغه آموزش ابتدای   هرستان  هرستان تنکاب  ،
  .م  با دآموزگاران ک یه برای  به تفکیک پایه (و علوم تجربی 

 ک یهههه آموزگهههاران میهههابو لیسهههه پیوسهههت  ایسهههته اسهههه مهههدیران مبتهههرم ؛ غسهههیه بهههه اذهههال  رسهههاغ  همکهههاران  ین ههه  و ح هههور 
 .غماینداقدام  

  

 

 حضور در کارگاه: طیشرا 

الزاماً باید در کالس ههای آموزگاراغ  که پایه تدریس آغها تغییر غموده اسه ؛ جهه آ نای  با م اهیم کتب درس  پایه تدریس جدید ؛  .1
 آموزش صفحه به صفحه کتب درسی   شرکت نمایند.

  الزامی می باشد.در کارگاه  ( و... 28داغشگاه ارهنگیان ، ماده ) الورود جدیدآموزگاران  رکه  .2
  بههه دلیههد مبههدود بههودن ررایههه کارگههاه ،،  متقاضههی شههرکت در کارگههاا مههی باشههد،  (یهها ریردولتهه  مههدارد دولتهه ) آموزگههارکههه در الههورت   .3

 د. نغمای اذال  رساغ کار ناس  تکنولوژی و گروه های آموز   دوره ی ابتدای  به  15/06/1401م  تواغند تا تاریخ 
 م  با د.، آموزش ال به به ال به درود ریاض  ، اارس  و ع وم تجرب  به ت کیک پایه ها  کارگاارویکرد  .4
  م  گردد.تشکید  (بهمنو  آبان   شهریور)در سه مرحله  به الورت ح وری و ذیو برغامه ریزی اغجام  ده ، ک یه کارگاه ها .5
 تربیت  مدارد م  با د. –بر عهده راهیران آموز    کلیه کالس ها مدیریت برگزاری .6

 حوزا راهبر آقای عباس علیزادا حوزا راهبر آقای حمزا آبار حوزا راهبر آقای ااضل شاهی آذر 
 نیا شهید شریف هیات امنایی شهید گلی توانا هیات امنایی شهید چمران مکان برگزاری

 اغتقال خون خیابان -تنکاب   کوچک هیپسکال،  تنکاب  یا د هللا غور  خی  ابانیتنکاب  ، خ آدرس
 54227990 54222140 54222703 شمارا تماس مدرسه

  

 لیسه اسام  آموزگاران و جدول زمان بندی کالد ها پیوسه م  با د. .7
 الادر خواهد  د. کارگاا تخصصیگواهی حضور در  ساعت 18ی  رکه کنندگان ، برای ک یه .8
کار ناس  تکنولوژی و گهروه ههای آموز ه  یا به  01154227035ه با  مار همکاران مبترم م  تواغند جهه دریااه هر گوغه اذالعات  .9

 دوره ی ابتدای  مراجعه غمایند.
 

 عبادا... مافی
 معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان تنکابن

 
 

 

 

 

 

  403/5561  شماره:

 13/06/1401 تاریخ: 

 دارد  پیوست:

 



 صفحه به صفحه کتب درسی کالس آموزشکننده در  شرکت آموزگارانلیست  اسامی 
 1401-1402سال تحصیلی ؛  کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن         شاهی آذر فاضل ویژه حوزه راهبر جناب آقای 

 
 مدرسین مرحله ساعت تاریخ محتوا درس پایه ردیف

1 
 

 پایه اول ابتدایی

 

19/06/1401 5رس د - 1درس  علوم تجربی  12-8   

 مرحله اول 

 

21/06/1401 8تم  - 1تم  ریاضی صدیقه فرجی  12-8  

23/06/1401 7رس د - 1درس  فارسی  12-8  

 

2 

 
 پایه دوم ابتدایی

5درس  – 1درس  علوم تجربی  19/06/1401  12-8  

3فصل  – 1فصل  ریاضی سمیه سرابی مرحله اول  21/06/1401  12-8  

6درس  – 1درس  فارسی  23/06/1401  12-8  

 

3 

 
 پایه سوم ابتدایی

5درس  – 1درس  علوم تجربی  19/06/1401  12-8  

3فصل  – 1فصل  ریاضی آیناز فالح مرحله اول  21/06/1401  12-8  

6درس  – 1درس  فارسی  23/06/1401  12-8  

 

4 

 

 پایه چهارم ابتدایی

4درس  – 1درس  علوم تجربی  19/06/1401  12-8  

3فصل  – 1فصل  ریاضی محدثه علیزاده مرحله اول  21/06/1401  12-8  

6درس  – 1درس  فارسی  23/06/1401  12-8  

3فصل  – 1فصل  ریاضی    19/06/1401  12-8    

4درس  – 1درس  علوم تجربی ابتدایی پایه پنجم 5  21/06/1401  12-8  علیرضا توکلی مرحله اول 

5درس  – 1درس  فارسی    23/06/1401  12-8    

4درس  – 1درس  علوم تجربی    19/06/1401  12-8    

3فصل  – 1فصل  ریاضی پایه ششم ابتدایی 6  21/06/1401  12-8  حسین عمرانی پور مرحله اول 

5درس  – 1درس  فارسی    23/06/1401  12-8    

 لیست اسامی آموزگاران:
 پایه تدریس نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر پایه تدریس نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر پایه تدریس نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر
 پایه پنجم -5 زهرا  کیایی تنکابنی شهید چمران 41 پایه چهارم -4 دوستسعید محمد  شهید صیادی 21 پایه اول -1 سارا قربان زاده شهید عسکرپور 1
 پایه ششم -6 لیال کوده چوپانی شهید نیکروش 42 پایه چهارم -4 علی طریقی شهید نژاد مقدم 22 پایه اول -1 سید منیر نوری شهید صیادی 2
 پایه ششم -6 زهرا زینعلی سیمین دخت آراسته پور 43 پایه چهارم -4 طالقانیزیبا عرفانی  شهید نیکروش 23 پایه دوم -2 الهام مقدم شاهد پسر 3
 پایه ششم -6 علیرضا توکلی شاهد پسر 44 پایه چهارم -4 لیال میرزا جانی شهید اوجانی 24 پایه دوم -2 زینب خاتون مرشدی شهید معلمی 4
 پایه ششم -6 سعید زمانپور شهید پلنگرودی 45 پایه چهارم -4 شفیعیراویه  شهید چمران 25 پایه دوم -2 مائده  امانپور شهید چمران 5
 پایه ششم -6 مینا ساحلی شهید چمران 46 پایه چهارم -4 ماریه دستیار شهید چمران 26 پایه دوم -2 طلعت عباس قربانی شهید چمران 6
 پایه ششم -6 هانیه کیا حسینی شهید عسکرپور 47 پایه چهارم -4 رسول هراتی جامی لتاک 27 پایه دوم -2 آرش گلیج جامی لتاک 7
 پایه ششم -6 منا ملکی شهید چمران 48 پایه چهارم -4 مهرناز پاشازانوس شهید نیکروش 28 پایه دوم -2 نرجس خاتون امین شهید منصور گلیج 8
 2+1 ارکیده افتخاری شهید اوجانی 49 پنجمپایه  -5 طاهره وکیلی سیمین دخت آراسته پور 29 پایه دوم -2 آیناز فالح مریم جواهری 9

 3+2+1 علی رضا کاسانیان شهید معصومی 50 پایه پنجم -5 مسعود شلفی جامی لتاک 30 پایه دوم -2 سعیده سادات رضوی مهدیان شهید عسکرپور 10

 3+2+1 علی گنج نمای واقع شهید رستمی 51 پایه پنجم -5 امیراحد عمادی شهید صیادی 31 پایه سوم -3 زهره  نژاد مقدم جامی لتاک 11

 6+1 رقیه ابوالحسنی قر بنی هاشم 52 پایه پنجم -5 سکینه حسن نژاد شهید بهادری 32 پایه سوم -3 منصوره حاتمیان شهید بهادری 12

 1+2+3 سجاد بیژنی کوشک نیما رودگر محله 53 پایه پنجم -5 علیرضا دلیلی شهید نژاد مقدم 33 پایه سوم -3 عاطفه عزیزی شهید چمران 13

 4+3 حمیدرضا الکتراشی مولوی مزرک 54 پایه پنجم -5 مرضیه علی فالحی سعادت 34 پایه سوم -3 سکینه حاجی آقایی شهید پلنگرودی 14

 4+3 مهری خصالی شهید منصور گلیج 55 پایه پنجم -5 نجمه امینی شهید عسکرپور 35 پایه سوم -3 سعیده علی نیا شهید معلمی 15

 6+3 نظرعلی کترا ابراهیمی شهیداوجانی 56 پایه پنجم -5 مطهره رجبی شهید چمران 36 پایه سوم -3 الله سلیمی میثم تمار 16

 6+4 علی رنجبر شهرستانی شهید معلمی 57 پایه پنجم -5 سمانه کشاورزی سیمین دخت آراسته پور 37 پایه سوم -3 کبری نبئی شهید عسکرپور 17

    58 پایه پنجم -5 الهام دماوندی شهید پلنگرودی 38 پایه سوم -3 معصومه نورمحمدی صیادیشهید  18
    59 پایه پنجم -5 عالمه خواجه محمدی شهید عینی 39 پایه سوم -3 فرشته یوسف عینی شهید چمران 19
    60 پایه پنجم -5 اشگوریانسینا  شهید نیکروش 40 پایه چهارم -4 ام البنین سام خانیانی شهید پلنگرودی 20

 محل برگزاری کالس: دبستان هیات امنایی شهید چمران
 حضور در کارگاه: طیشرا

  الزامی می باشد.در کارگاه پایه تدریس و آموزگاران مشمول تغییر   (و...  28دانشگاه فرهنگیان ، ماده ) آموزگاران جدید الورودشرکت  .1
می توانندد تدا تداری  ، به دلیل محدود بودن ظرفیت کارگاه ،  متقاضی شرکت در کارگاه می باشد،  (مدارس دولتی یا غیردولتی)در صورتی که آموزگار  .2

 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی اطالع رسانی نمایند.  15/06/1401
 ، آموزش صفحه به صفحه دروس ریاضی ، فارسی و علوم تجربی به تفکیک پایه ها می باشد. رویکرد کارگاه .3
  می گردد.تشکیل  (بهمنشهریور ، آبان و )در سه مرحله  به صورت حضوری و طبق برنامه ریزی انجام شده ، کلیه کارگاه ها .4
 تربیتی مدارس می باشد. –بر عهده راهبران آموزشی  مدیریت برگزاری کلیه کالس ها .5
 صادر خواهد شد.ساعت گواهی حضور در کارگاه تخصصی  18ی شرکت کنندگان ، برای کلیه .6

  
 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن

   *    * 35  



 صفحه به صفحه کتب درسی کالس آموزشکننده در  شرکت آموزگارانلیست  اسامی 
 1401-1402سال تحصیلی ؛  کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن          حمزه آبارویژه حوزه راهبر جناب آقای 

 

 مدرسین مرحله ساعت تاریخ محتوا درس پایه ردیف

1 
 

 پایه اول ابتدایی

 

19/06/1401 7 درس - 1درس  فارسی  12-8   

 مرحله اول 

 

 زینب الجوردی
21/06/1401 5رس د - 1درس  علوم تجربی  12-8  

23/06/1401 8تم  - 1تم  ریاضی  12-8  ندا اوجانی 

 

2 

 
 پایه دوم ابتدایی

5درس  – 1درس  علوم تجربی  19/06/1401  12-8  

 مرحله اول
 محبوبه رحمانیان

3فصل  – 1فصل  ریاضی  21/06/1401  12-8  

6درس  – 1درس  فارسی  23/06/1401  12-8  حوریه احمدی خصال 

 

3 

 
 پایه سوم ابتدایی

5درس  – 1درس  علوم تجربی  19/06/1401  12-8  

3فصل  – 1فصل  ریاضی الهام ولی پور مرحله اول  21/06/1401  12-8  

6درس  – 1درس  فارسی  23/06/1401  12-8  

 

4 

 

 پایه چهارم ابتدایی

4درس  – 1درس  علوم تجربی  19/06/1401  12-8  

 مرحله اول
 فاطمه قدیری راد

3فصل  – 1فصل  ریاضی  21/06/1401  12-8  

6درس  – 1درس  فارسی  23/06/1401  12-8  طیبه میاری 

3فصل  – 1فصل  ریاضی    19/06/1401  12-8  طاهره جنت فریدونی  

4درس  – 1درس  علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی 5  21/06/1401  12-8  هاله شیخ کاظمها مرحله اول 

5درس  – 1درس  فارسی    23/06/1401  12-8  فاطمه نژادی  

4درس  – 1درس  علوم تجربی    19/06/1401  12-8   
 ویدا آقاجان اشکوری

3فصل  – 1فصل  ریاضی پایه ششم ابتدایی 6  21/06/1401  12-8  مرحله اول 

5درس  – 1درس  فارسی    23/06/1401  12-8  لیال عامری  

 لیست اسامی آموزگاران:
 پایه تدریس نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر پایه تدریس نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر پایه تدریس نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر
 پایه پنجم -5 فاطمه رفیعی پور  هاتف کترا 41 پایه چهارم -4 گل گیس دهپاس شهید عمرانی 21 پایه اول -1 ساغر عباسی شهید زیدی 1
 پایه ششم -6 حانیه لشتو عبدالهی (ع)امام سجاد  42 پایه چهارم -4 الهه رضایی  شهید بهادر میرچی 22 پایه اول -1 مهرنوش کتولی شهید سلیمی 2
 پایه ششم -6 محمدیماهان گل شهید حاتمیان 43 پایه چهارم -4 طاهره جنت فریدونی  شهیدگلی توانا 23 پایه اول -1 حکیمه مقدم شهید طیبی 3
 ششم پایه -6 محسن مهدوی شهید زیدی 44 پایه چهارم -4 حبیب  اله جورکریمی شهید مدرس لشتو 24 پایه اول -1 نرگس رضایی شی  بهایی 4
 پایه ششم -6 زینب اشکوریان شهید زیدی 45 پایه چهارم -4 معصومه رحیم پور  هاتف کترا 25 پایه اول -1 زهرا دلیلی (ع)امام سجاد  5
 پایه ششم -6 زهرا منصورکیایی شهید طیبی 46 پایه چهارم -4 الهام ولی پور شهید زیدی 26 پایه اول -1 لیال داجلری هاتف کترا 6
 پایه ششم -6 ابوالفضل فرجی الموتی شی  بهایی 47 پایه چهارم -4 مینا عبدی نیا جوریانی شهید زیدی 27 پایه اول -1 فروغ وکیلی بهادر میرچیشهید  7
 ششمپایه  -6 حسن منتظری شهید گلی توانا 48 پایه چهارم -4 زهراشریف دینی صاحب الزمان 28 پایه اول -1 ریحانه سلملیان شهیدان ابراهیمی 8
 3+2+1 آسیه گلیج مولوی 49 پایه چهارم -4 فاطمه ساجدی مالیی  شهیدان ابراهیمی 29 پایه دوم -2 سیما سبزیان شهید طیبی 9

 1+2+3 محمدرضا حسن زاده  مسلم بن عقیل 50 پایه پنجم -5 محمد شورمیج شهیدگلی توانا 30 پایه دوم -2 ربابه خشنودی مطلق شهید مدرس لشتو 10

 4+3 منصوره گلیج شهدای اولیایی 51 پایه پنجم -5 حمیدرضا معمری  شهید گلی توانا 31 پایه دوم -2 آزیتایکتن ثانی (ع)امام سجاد  11

 5+3 شعله نجاتی شهید جعفرپور 52 پایه پنجم -5 سمیه علیزاده فالح شهید بهادر میرچی 32 پایه دوم -2 ماه نو تلیکانی شی  بهایی 12

 6+3 (انتقالی)فائزه مجدی  سعادت 53 پایه پنجم -5 هنگامه برکم شهید زیدی 33 پایه دوم -2 سمیه  نیک نژاد ابراهیمیشهیدان  13

 2+3+4 حسین گلین شریف دینی شهید احمدی 54 پایه پنجم -5 زهرا ابراهیمی نژاد شهید طیبی 34 پایه سوم -3 مریم عبداللهی شهید طیبی 14

 5+4 یعقوب مهدوی شی  بهایی 55 پایه پنجم -5 ریحانه پورسعید شهید عمرانی 35 پایه سوم -3 جمشیدی اولصدیقه  شهید طیبی 15

    56 پایه پنجم -5 صدیقه کریمی صاحب الزمان 36 پایه سوم -3 حاتمه رجبی نیا شهید بهادر میرچی 16
    57 پایه پنجم -5 شیرود عیسیزهرا  شهید اشکوری 37 پایه سوم -3 فاطمه فتح آبادی  هاتف کترا 17
    58 پایه پنجم -5 زهرا مقیمیان  (ع)امام سجاد  38 پایه سوم -3 معصومه دوستی شهید زیدی 18
    59 پایه پنجم -5 مهدی خرمدل شهید زیدی 39 پایه سوم -3 فاطمه شورج شهید عمرانی 19
    60 پایه پنجم -5 ویدا آقاجان اشکوری  کتراهاتف  40 پایه سوم -3 فاطمه محبوبی شهید مدرس لشتو 20

 شهید گلی توانامحل برگزاری کالس: دبستان هیات امنایی 
 حضور در کارگاه: طیشرا

  الزامی می باشد.در کارگاه پایه تدریس و آموزگاران مشمول تغییر   (و...  28دانشگاه فرهنگیان ، ماده ) آموزگاران جدید الورودشرکت  .1
می توانندد تدا تداری  ، به دلیل محدود بودن ظرفیت کارگاه ،  متقاضی شرکت در کارگاه می باشد،  (مدارس دولتی یا غیردولتی)در صورتی که آموزگار  .2

 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی اطالع رسانی نمایند.  15/06/1401
 ، آموزش صفحه به صفحه دروس ریاضی ، فارسی و علوم تجربی به تفکیک پایه ها می باشد. رویکرد کارگاه .3
  می گردد.تشکیل  (بهمنشهریور ، آبان و )در سه مرحله  به صورت حضوری و طبق برنامه ریزی انجام شده ، کلیه کارگاه ها .4
 تربیتی مدارس می باشد. –بر عهده راهبران آموزشی  مدیریت برگزاری کلیه کالس ها .5
 صادر خواهد شد.ساعت گواهی حضور در کارگاه تخصصی  18ی شرکت کنندگان ، برای کلیه  .6
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 صفحه به صفحه کتب درسی کالس آموزشکننده در  شرکت آموزگارانلیست  اسامی 
 1401-1402سال تحصیلی ؛  کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن          عباس علیزادهویژه حوزه راهبر جناب آقای 

 

 مدرسین مرحله ساعت تاریخ محتوا درس پایه ردیف

1 
 

 پایه اول ابتدایی

 

19/06/1401 5رس د - 1درس  علوم تجربی  12-8   

 مرحله اول 

 

21/06/1401 8تم  - 1تم  ریاضی طاهره الچینی  12-8  

23/06/1401 7رس د - 1درس  فارسی  12-8  

 

2 

 
 پایه دوم ابتدایی

5درس  – 1درس  علوم تجربی  19/06/1401  12-8  

3فصل  – 1فصل  ریاضی زبیده پورحسینی مرحله اول  21/06/1401  12-8  

6درس  – 1درس  فارسی  23/06/1401  12-8  

 

3 

 
 پایه سوم ابتدایی

5درس  – 1درس  علوم تجربی  19/06/1401  12-8  

3فصل  – 1فصل  ریاضی بهناز خانعمویی مرحله اول  21/06/1401  12-8  

6درس  – 1درس  فارسی  23/06/1401  12-8  

 

4 

 

 پایه چهارم ابتدایی

4درس  – 1درس  علوم تجربی  20/06/1401  12-8  

3فصل  – 1فصل  ریاضی فاطمه قدیری راد مرحله اول  22/06/1401  12-8  

6درس  – 1درس  فارسی  23/06/1401  12-8  

3فصل  – 1فصل  ریاضی    20/06/1401  12-8  پورحسینیزبیده   

4درس  – 1درس  علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی 5  22/06/1401  12-8  مرحله اول 
 هاله شیخ کاظمها

5درس  – 1درس  فارسی    23/06/1401  12-8   

4درس  – 1درس  علوم تجربی    19/06/1401  12-8   
 حبیب دیندار

3فصل  – 1فصل  ریاضی پایه ششم ابتدایی 6  21/06/1401  12-8  اول مرحله 

5درس  – 1درس  فارسی    23/06/1401  12-8  صائمه بالسی  

 لیست اسامی آموزگاران:
 پایه تدریس نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر پایه تدریس نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر پایه تدریس نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر
 پایه پنجم -5 شقایق نقد عمل شهید رسولیان 41 پایه چهارم -4 صبورا گلین شریف دینی شعبانی شهید 21 پایه اول -1 عشرت ابراهیمی شهید گلگون 1
 پایه ششم -6 عاطفه قلی پور شهید گلگون 42 پایه چهارم -4 مرضیه سعادت یار شهید گلگون 22 پایه اول -1 پریسا شعبانی سبزه میدانی شهید درویش 2
 پایه ششم -6 شهباز منصورکیایی شهید قناعت کن 43 پایه چهارم -4 سید مرتضی فاطمی شهید محبوبی 23 پایه اول -1 تکتم فتحی زینی زنده یاد شرافتی 3
 پایه ششم -6 فاطمه رمک قاسمی شهید امینی 44 پایه چهارم -4 نرگس باصری عبدالصمد مومنی 24 پایه اول -1 شمیم تراب پرهیز شهید امینی 4
 پایه ششم -6 فریده غالمرضایی شهید ولی محمدی 45 پایه چهارم -4 سعیده افشار یوسفی شهید گلگون 25 پایه دوم -2 لنگرودی غمطیبه بی شهید حاتمیان 5
 پایه ششم -6 مرجان موفقی عبدالصمد مومنی 46 پایه چهارم -4 هاجر یاحقی شهید قناعت کن 26 پایه دوم -2 شکیبا امیدی اصل  شهید قناعت کن 6
 پایه ششم -6 مریم صادق زاده شهید شریف نیا 47 پایه چهارم -4 مریم اکبری شهید شریف نیا 27 پایه دوم -2 مریم کرمی شهید گلگون 7
 پایه ششم -6 حسن غنمی شهید محبوبی 48 پایه چهارم -4 محسن پور حسین سرنی شهید ولی محمدی 28 پایه دوم -2 راحله خیل کردی شهید امینی 8
 پایه ششم -6 فاطمه شعبانی شهید شریف نیا 49 پایه چهارم -4 راضیه حسینی زنده یاد شرافتی 29 پایه دوم -2 صغری محمدیان شهید پلنگرودی 9

 2+1 سمیه بهلول شهید معافی مدنی 50 پایه پنجم -5 میالد خانه کشی عبدالصمد مومنی 30 پایه دوم -2 نوش آفرین غالمی شهید رسولیان 10

 6+2 فاطمه محمودی لیمایی شهید صادقی 51 پایه پنجم -5 فاطمه یزدانی شهید شریف نیا 31 پایه دوم -2 کشتکار عاطفه شهید عینی 11

 4+3 زهرا رمضانی سیاه خلکی شهید صادقی 52 پایه پنجم -5 زهرا پور محمدی عمران شی  مفید 32 پایه دوم -2 فروزان گلی شهید بهادری 12

 4+3 زهرا گنج نمای واقع شهید خانه کشی 53 پایه پنجم -5 سیده مژگان عقیلی شهید رسولیان 33 پایه دوم -2 سحر جاللی زنده یاد شرافتی 13

 2+3+4 هادی تک تبار فیروزجایی شهید صادقیان 54 پایه پنجم -5 سحر گیالنی نژاد شهید شعبانی 34 پایه سوم -3 هاله شی  کاظم ها شی  مفید 14

 6+5 معصومه علی نیای تطفی  شهید خانه کشی 55 پایه پنجم -5 انسیه محمدی الموتی شهید گلگون 35 پایه سوم -3 صالحیبیتا  شهید شریف نیا 15

 6+5 زهره منوری شهید آقابراری 56 پایه پنجم -5 سید مصطفی فاطمی شهید محبوبی 36 پایه سوم -3 نرگس نوروز رجبی  شهید قناعت کن 16

 6+5 نعیمه دیلمی معزی  شهید طبری 57 پایه پنجم -5 حسین عمرانی پور شهید ولی محمدی 37 پایه سوم -3 حسین زاده سید ارام شهید مرادخانی 17

    58 پایه پنجم -5 مهدیه نقدی زنده یاد شرافتی 38 پایه سوم -3 عاطفه شجاعی شهید درویش 18
    59 پایه پنجم -5 لیال سام شهید درویش 39 پایه سوم -3 فیروزه منصورکیایی عبدالصمد مومنی 19
    60 پایه پنجم -5 علی اصغر اشکور کیایی شهید حاتمیان 40 پایه چهارم -4 مرضیه اولیایی شهید شریف نیا 20

 شهید شریف نیامحل برگزاری کالس: دبستان 
 حضور در کارگاه: طیشرا

  الزامی می باشد.در کارگاه پایه تدریس و آموزگاران مشمول تغییر   (و...  28دانشگاه فرهنگیان ، ماده ) آموزگاران جدید الورودشرکت  .1
می توانندد تدا تداری  ، به دلیل محدود بودن ظرفیت کارگاه ،  متقاضی شرکت در کارگاه می باشد،  (مدارس دولتی یا غیردولتی)در صورتی که آموزگار  .2

 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی اطالع رسانی نمایند.  15/06/1401
 ، آموزش صفحه به صفحه دروس ریاضی ، فارسی و علوم تجربی به تفکیک پایه ها می باشد. رویکرد کارگاه .3
  می گردد.تشکیل  (بهمنشهریور ، آبان و )در سه مرحله  به صورت حضوری و طبق برنامه ریزی انجام شده ، کلیه کارگاه ها .4
 تربیتی مدارس می باشد. –بر عهده راهبران آموزشی  مدیریت برگزاری کلیه کالس ها .5
 صادر خواهد شد.ساعت گواهی حضور در کارگاه تخصصی  18ی شرکت کنندگان ، برای کلیه  .6
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