
 تجلیل و تقدیر از دانش آموزان و همکاران برتر پژوهنده

 مدارس شهرک شهید محالتی

  0911-0011در سال تحصیلی 
 

و به پاس ارج نهادن به مقام پژوهشگران ( 0011)آذر موسسه فرهنگی آموزشی شهید محالتی به مناسبت هفته پژوهش 

اقدام به برگزاری آیین گرامیداشت هفته پژوهش در دو بخش دانش آموزی و همکاران شاغل در مدارس سطح شهرک 

 شهید محالتی نمود.

 

زیابی مقاله و آثار پژوهشی همکاران دریافت و پس از ار 92مقاله و آثار پژوهشی دانش آموزی و  67در مرحله اول تعداد 

بعنوان پژوهنده های همکار حائز رتبه های برتر استانی و منطقه ای  00دانش آموز و  92، و داورری های صورت گرفته 

 حالتی برگزیده شدند.برتر مدارس شهرک شهید م

 

 از برگزیدگان به شرح زیر با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی تقدیر بعمل آمد:

 

 

 

 

 

 



 دانش آموزان پژوهنده برتر مدارس شهرک شهید محالتی

 رتبه به دست آمده عنوان پژوهش  پایه تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف مدرسه
 هدیه نقدی

 ریال

              برگزیده  منطقه یک مقاله مقابله جمعیت شهری با کرونا ششم مهدیاعالیی 1 دبستان اندیشه سبز
2,000,000  

              برگزیده  منطقه یک مقاله مقابله جمعیت شهری با کرونا پنجم  ریحانه قاسمعلی پور 2 اندیشه سبزدبستان 
2,000,000  

              برگزیده  منطقه یک پروژه آزمایش با موضوع سفرداروها در کارگاه شیمیایی ششم رقیه کریم نژاد 3 دبستان اندیشه سبز
2,000,000  

              برگزیده  منطقه یک پروژه طراحی و ساخت امانت دار آیندگان باشیم  ششم یکتا دباغی 4 اندیشه سبزدبستان 
2,000,000  

              برگزیده  منطقه یک پروژه طراحی و ساخت سازه پایدار ششم آیه حالجیان 5 دبستان اندیشه سبز
2,000,000  

              برگزیده  منطقه یک پروژه آزمایش ریه فیل ششم موسویحسناطاهری  6 دبستان اندیشه سبز
2,000,000  

              برگزیده  منطقه یک پروژه آزمایش آزمایشگاه رزماری ششم فاطمه علی بخشی 7 دبستان اندیشه سبز
2,000,000  

              یکبرگزیده  منطقه  گیاهان دارویی دوم ریحانه گودرزی 8 )س( دبستان حضرت مریم
2,000,000  

 )س( دبستان حضرت مریم
              برگزیده  منطقه یک نهرها سوم فاطمه زهرا آذرگشت 9

2,000,000  
 )س( دبستان حضرت مریم

              برگزیده  منطقه یک خواص گیاهان دارویی سوم فاطمه مجیدی 10
2,000,000  

 )س( دبستان حضرت مریم
              برگزیده  منطقه یک خواص گیاهان دارویی سوم گلدوزیانآوا  11

2,000,000  
 )س( دبستان حضرت مریم

              برگزیده  منطقه یک شباهت انسان و درخت خرما سوم یاس یخکشی فر 12
2,000,000  

 )س( دبستان حضرت مریم
              برگزیده  منطقه یک سیاره ها مسافرت به فضا در آینده چهارم رینه خسروی 13

2,000,000  
 )س( دبستان حضرت مریم

              برگزیده  منطقه یک پیدایش شهب سنگ ها بر روی زمین چهارم سایه فعلی 14
2,000,000  

 )س( دبستان حضرت مریم
              برگزیده  منطقه یک آدرس کیهانی پنجم  فاطمه ابوطالبی 15

2,000,000  
 )س( دبستان حضرت مریم

              برگزیده  منطقه یک سیاره ها پنجم  ریحانه خراسانی 16
2,000,000  

 )س( دبستان حضرت مریم
              برگزیده  منطقه یک چرا اشک چشم شور می شود پنجم  مه آرا رهبر 17

2,000,000  
 )س( دبستان حضرت مریم

              برگزیده  منطقه یک عجایب مغز پنجم  فاطمه بخشی 18
2,000,000  

 )س( دبستان حضرت مریم
              برگزیده  منطقه یک 02ذهن درمانی کووید  پنجم  حسنا صلواتی 19

2,000,000  



 )س( دبستان حضرت مریم
              برگزیده  منطقه یک ساخت کرم سوختگی پنجم  زینب سادات معصومی 20

2,000,000  
 )س( دبستان حضرت مریم

              برگزیده  منطقه یک ستاره ها ششم فاطمه عبدی 21
2,000,000  

 )س( دبستان حضرت مریم
              برگزیده  منطقه یک برج قرص ششم فاطمه سادات گیوی 22

2,000,000  

              برگزیده  منطقه یک جشنواره تدریس عربی دانش آموزی دهم زهرا رودافشانی 23 صهبای صفامجتمع 
2,500,000  

 صهبای صفامجتمع 
              برگزیده  منطقه یک جشنواره تدریس عربی دانش آموزی دهم فاطکه خاکسار 24

2,500,000  

 صهبای صفامجتمع 
              برگزیده  منطقه یک جشنواره تدریس عربی دانش آموزی دهم نیلوفر فراهانی 25

2,500,000  

 صهبای صفامجتمع 
              برگزیده  منطقه یک جشنواره تدریس عربی دانش آموزی دهم نیایش فراهانی 26

2,500,000  

 صهبای صفامجتمع 
              برگزیده  منطقه یک مقاله نویسی و پژوهش در رشته سلول های بنیادی یازدهم فاطمه کوهی 27

2,500,000  

 صهبای صفامجتمع 
              برگزیده  منطقه یک مقاله نویسی و پژوهش در رشته سلول های بنیادی یازدهم فاطمه عبدلی 28

2,500,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همکاران پژوهنده برتر مدارس شهرک شهید محالتی
 

 نام و نام خانوادگی ردیف مدرسه

 سمت /

درس مورد 

 تدریس

 رتبه  عنوان پژوهش و سال
 هدیه نقدی

 ریال

 پنجم ششم مریم شریف نیا 1 دبستان اندیشه سبز
چگونه توانستم با انواع تکالیف خالق ،درس فارسی را برای دانش اموزانم شیرین تر 

 کنم

       برگزیده  استانی
5,000,000  

       برگزیده  منطقه  توانستم قصه گویی را در فضای مجازی به کار ببرمچگونه  پیش دبستان سمانه سنایی راد 2 دبستان اندیشه سبز
4,000,000  

 چهارم زهره شربتی 3 دبستان اندیشه سبز
چگونه توانستم با استفاده از آموزش تولیدمحتوا دانش آموزانم را به انجام تکالیف 

 نمایمخالق و مهارت محور در             کالس مجازی تشویق و ترغیب 

       برگزیده  منطقه 
4,000,000  

 پنجم صغری اسکندرلو 4 دبستان اندیشه سبز
چگونه توانستم با استفاده از ظرفیت های مجازی و تولیدمحتوای الکترونیکی درس 

 های ریاضی و علوم را بصورت غیرحضوری به دانش آموزان اموزش دهم 

       برگزیده  منطقه 
4,000,000  

 دوم اعظم نامداری 5 اندیشه سبزدبستان 
چگونه توانستم با ارایه راهکارهای جذاب ،وضعیت انجام تکالیف دانش آموزم و نحوه ی 

 نظارت غیرحضوری  )از راه دور( بر او را ارتقا بخشم

       برگزیده  منطقه 
4,000,000  

 اول مرضیه سرلک 6 دبستان اندیشه سبز
،مسولیت پذیری را در دانش آموزان کالس اول  چگونه توانستم از طریق کتب درسی

 نهادینه کنم

       برگزیده  منطقه 
4,000,000  

       برگزیده  منطقه  چگونه توانستم باعث افزایش شادی،نشاط و انگیزه دانش آموزان در کالس بشوم پنجم ششم اعظم اصالنی 7 دبستان اندیشه سبز
4,000,000  

 چهارم فاطمه ابراهیم 8 دبستان اندیشه سبز

چگونه توانستم از طریق آموزش تولیدمحتوا با برنامه های مختلف موبایل و کامپیوتر به دانش 

آموزان  ساخت کلیپ آموزشی را تدریس کنم و در کالس های مجازی خودشان ارایه بدهند و 

تحصیلی کالس عالوه بر جذاب بودن باالترین سطح یادگیری و بهترین بازخورد را در سال 

 داشته باشد

 برگزیده  منطقه 
      

4,000,000  

 0922چگونه توانستم مانع از وقفه تحصیل بزرگساالن در تعطیالت کرونایی شوم  معاونت آموزشی عطیه زیوری 9 حضرت فاطمه زهرا )س(
       برگزیده  منطقه 

4,000,000  

 0922مدل ارزشیابی با استفادها ز برنامه فرم نگار گوگل ارائه  معماری مرضیه بهرامن 10 هنرستان امام حسن )ع(
       برگزیده  منطقه 

4,000,000  

 معماری زهرا مومنی 11 هنرستان امام حسن )ع(
ارائه روش های تدریس مجازی و ارزشیابی دروس نقشه کشی معماری و ارزشیابی 

 0922عملکردی دروس پودمانی رشته معماری داخلی 

       برگزیده  منطقه 
4,000,000  

 )س( دبستان حضرت مریم
 پایه اول راحله توسلی 12

چگونه توانستم دانش آموزانم را در فضای مجازی به دروس فارسی و علوم عالقه مند 

 کنم

       برگزیده  منطقه 
4,000,000  

 )س( دبستان حضرت مریم
 پایه اول زینب سادات کاظمی 13

دانش آموزانم را در فضای مجازی به دروس فارسی و علوم عالقه مند چگونه توانستم 

 کنم

       برگزیده  منطقه 
4,000,000  

 )س( دبستان حضرت مریم
 چگونه توانستم اعتماد به نفس دانش آموز کالس پنم خود را تقویت نمایم پایه پنجم زهره نعمت پور 14

       برگزیده  منطقه 
4,000,000  

 


