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 12شهيد اسفندياني– 13صادقي–بلوار شهيد صادقي -مشهدآدرس: 
 37264081دورنگار :  37273411 تلفن :   info.nahiyeh4@razaviedu.irپست الكترونيك : 

 http://nahiyeh4.razaviedu.irآدرس سايت :  

 »پژوهش تقاضامحور و تجاري سازي فناوري ، زيربناي اقتصاد مقاومتي  «  

 
      كليه آموزشگاه ها /كانون ها /پژوهشسرا /آزمايشگاه مركزيبه : 

 

      ر همايش تقدير از پژوهشگران برتر دعوتنامه حضور د  موضوع :  
 

    و احترام؛  سالم   با
همايشـي بـا   ، ضمن گراميداشت هفته پژوهش ،به منظور تبين نقش وجايگاه پژوهش وپژوهشگران وتجليل از فعاليت آنـان              

در ارسـال گـزارش    وهـي ؛مـديران منتخـب   وهمكاران منتخب اقدام پژ)، 1 پيوستال در عرصه پژوهش (فعمدارس حضور مديران 
)ودانش آموزان فعـال  3يوستربرپايي غرفه مشاركت داشتند(پهمكاراني كه د) 2اقدام پژوهي (پيوست داوران و وهي هاي اقدام پژ

در محل كانون رشد 11:20الي 9از ساعت 29/9/1395روز دوشنبه مورخه وكليه معاونين فناوري مدارس تابعه ، )4 در غرفه(پيوست
در موعد مقرر در محل برگزاري همايش حضور بـه هـم    عوين محترمضي است مدمي گردد.مقت(واقع در ميدان راهنمايي )برگزار 

          رسانند.
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 كميته مستندسازي و بررسي دستورالعملها و بخشنامه هاي اداري

 واحد مجري : 

                                            واحدهاي آموزشي : ارسال گردد . 
 ستند سازي هماهنگ كننده در ناحيه : كميته م



        

 همكاران فعال در غرفه پژوهش ناحيه 4 در نمايشگاه هفته پژوهش وفناوري آذر ماه 1395

 
آموزشگاه

 
پرسنلي

 
نام ونام خانوادگي

 
 رديف

 هنرستان شهداي فلسطين 31073201  زهرا موسوي 1
 پژوهشسراي رويان 20956720 2 سيده فاطمه موسويان

3 راحله ضيايي 30578625 هنرستان عالمه 
 حاتمي متوسطه اول 46530278 4 ام البنين فتحي

 هنرستان شهداي فلسطين 3035171  منيژه خواجه پور 5
 هنرستان شهداي فلسطين 32629590  فرشته ساعدي 6
 هنرستان شهداي فلسطين 10824792  زهرا پويا فر 7

 هنرستان صيرفي 30270698  ليلي فرخي 8 
 شهيد حاتمي دوره دوم  30457295  9 ناهيد يوسف زاده 

 هنرستان صيرفي 33766076  10 راضيه مشكبار
عسگري (ع)هنرستان امام حسن    32344583  11 ساسان رشكي

 آزمايشگاه مركزي بوعلي 30762481  12 فرانك قاضي زاده
 هنرستان صيرفي 31079433  مريم رباط سرپوش 13 

 هنرستان مطهري  31461871  14 صفيه خزايي
 15 شيوا افسانه آبادي  31437023 هنرستان شهداي بانك صادرات 

 16 سيد جواد عابدي شهري  3017179925 شهيد هاشمي نژاد 
 17 مصيب محمد زاده  30881799 بيرونيابوريحان هنرستان 
ناهيد كثيريان                             30099578 شهداي برق هنرستان  18 



 موزشگاه هاآ  موزشگاه هاآ  موزشگاه هاآ  آموزشگاه ها

 آزمايشگاه مركزي بوعلي
 

 هنرستان  شهداي فلسطين  پژوهشسراي رويان  عالمه

 حاتمي دوره اول  هنرستان مطهري  دكتر شريعتي  دستغيب
 

 حاتمي دوره دوم  هنرستان صيرفي  هنرستان امام حسن عسكري (ع)  هنرستان ابوريحان بيروني

 علويه
 

 هنرستان شهداي بانك صادرات  مرضيه  معارف

1فرهيختگان     كوثر پسرانه )–شيخ االسالمي (دخترانه     هنرمند

 امام حسين (ع)
 دوره دوم دخترانه )

 پروين اعتصامي  شهيد رمضاني  هنرستان فاضله

 شهيد محمودي اولفرزانگان دوره     حسين ماليي 2او جليل نمايي  

تح المبينف  يادگاران امام جباريان حكيم نظامي 

2 قدس  
 

 شاهد مائده زنده ياد صادقي امام رضا (ع)دوره دوم دخترانه

دوره دوم 1هاشمي نژاد  الزهرا(س) عالمه طباطبايي  شاهد عترت 

 شهيدآويني تقوا پيشگان فرهنگ محمود خيامي

 رضا نايب زكيه هنرمند اصحابي

–امام رضا (ع)دوره دوم دخترانه  سجاد

5واحد   
فكريشهيد   خرسندي 

پسرانه  شمس آبادي سجاد مولوي ماهيان (دخترانه )  

 

 



 موزشگاه هاآ  موزشگاه هاآ  موزشگاه هاآ  آموزشگاه ها

 آزمايشگاه مركزي بوعلي
 

 هنرستان  شهداي فلسطين  پژوهشسراي رويان  عالمه

 حاتمي دوره اول  هنرستان مطهري  دكتر شريعتي  دستغيب
 

 حاتمي دوره دوم  هنرستان صيرفي  هنرستان امام حسن عسكري (ع)  هنرستان ابوريحان بيروني

 علويه
 

 هنرستان شهداي بانك صادرات  مرضيه  معارف

1فرهيختگان     كوثر پسرانه )–شيخ االسالمي (دخترانه     هنرمند

 امام حسين (ع)
 دوره دوم دخترانه )

 پروين اعتصامي  شهيد رمضاني  هنرستان فاضله

 شهيد محمودي اولفرزانگان دوره     حسين ماليي 2او جليل نمايي  

تح المبينف  يادگاران امام جباريان حكيم نظامي 

2 قدس  
 

 شاهد مائده زنده ياد صادقي امام رضا (ع)دوره دوم دخترانه

دوره دوم 1هاشمي نژاد  الزهرا(س) عالمه طباطبايي  شاهد عترت 

 شهيدآويني تقوا پيشگان فرهنگ محمود خيامي

 رضا نايب زكيه هنرمند اصحابي

–امام رضا (ع)دوره دوم دخترانه  سجاد

5واحد   
فكريشهيد   خرسندي 

پسرانه  شمس آبادي سجاد مولوي ماهيان (دخترانه )  

 

 



  ١٣٩٤-٩٥منتخبين  فراخوان نوزدھمين معلم پژوھنده 

 عنوان اقدام پژوهي نام نام خانوادگي رديف

 زهرا  بناء كرماني1
 چگونه توانستم باروش هاي فعال وتصاوير سوال برانگيز مهارت طرح وحل مسائل 

 رادردانش آموزان سوم ابتدايي بهبود بخشيم؟

 چگونه توانستم درس رياضي دانش آموزان دوم دبيرستان را با اجراي شيوه هاي يادگيري مشاركتي بهبود بخشم  آمنه  قدرتي2

 چگونه توانستم با رفع مشكالت اعتقادي  علي اصغر  يزدان بخش3

 چگونه توانستم انگيزه ي يادگيري دانش آموزان دوم ابتدايي ا به درس رياضي افزايش دهم  نرگس علي ميرزايي4

 فريبا  شاه قاسمي5
 چگونه مي توانم با افزودن عناصرگرافيكي پنجره ها در برگه امتحان كتبي

 رايانه ميزان پاسخگويي دانش آموزان را افزايش داد  

 دانش آموزان را در تبديل واحد اندازه گيري  را برطرف كنم ؟ چگونه مي توانم مشكل عفت اشرف حصاري6

 چگونه توانستم نوشتن امال را در دانش آموزان پايه سوم به روش تشويق وتفكر خالق افزايش دهم  فريبا  نفس االمر 7

 چگونه توانستم با روش هاي نوين نظم وانظباط در مدرسه را اصالح كنم  راضيه رجب زاده تربتي 8

 چگونه مي توانم مدرسه گريزي و غيبت هاي مكرر هانيه را كاهش دهم  مهشيد  صادق زاده 9

 چگونه اعتماد به نفس دانش آموزان را در يادگيري درس رياضي باال ببريم ؟ منصوره گلمكاني10

 رياضي باال ببريم ؟چگونه اعتماد به نفس دانش آموزان را در يادگيري درس معصومه         ياوري نسب 10,1

 چگونه مي توانم پرخاشگري دانش آموزان پايه ششم را كاهش دهم  محبوبه  بهروزي نژاد11

 بررسي علل اجراي نادرست حركات ورزشي و نرمش صبحگاهي در دانش آموزان نابينا و ارائه راهكاري  مناسب  ماندانا رهنما12

 ارتقاء يادگيري دانش آموزان دوم انساني در درس عربي با مسابقه وسرگرمي  مهين حيدري13

 كمك كنم  1چگونه توانستم به  دانش آموز كم بيناي خودم در يادگيري درس هندسه  حسينعلي غالمي14

 چگونه توانستم با مهرورزي بي نظمي را در كالس سوم ابتدايي بهبود بخشم فضه  اول قزويني 15

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مشخصات مديران فعال در فراخوان نوزدهم سال تحصيلي 95-94 شهرستان /ناحيه/منطقه ..ناحيه 4 مشهد مقدس

ردي
 همراه نام مدرسه شماره  پرسنلي نامنام خانوادگي ف

1 
فرتاش    

اله
 30440176 ه

ابتدايي)شهيد حاتمي(   
9155131237 

2 
بتو قلعه نوئي 

 ل 
 9158044214 شيخ االسالمي  82150208

3 
 آل نظر 

عز
 ت 

 9159065083 حضرت زينب (س) 30630193

    

 داوران گزارش هاي اقدام پژوهي  

رديف  نام نام خانوادگي  پرسنلي 

 1 مهين تكتار  31813279

 2 زهره عظيمي  20710235

 3 ناهيد سپهري  31629213

عال اصغر يزدان  31809701
 بخش 

4 

 

 

 



١ 
 

 مشهد 4ناحيه   اداره آموزش وپرورش  فعال در غرفه دانش آموز افتخار آفرين در جشنواره هاي كشوري 

 آموزشگاه توضيحات صاحب اثر عنوان اثر رديف

1  
 
 

و حضور فعال در غرفه 
انجام آزمايش هاي 

 زنده 

 
 
 

 محمد رضا لطيفي

انجام آزمايش زنده شيمي به نام -
 خمير زنده عاج فيل 

 مار فرعون - رنگيكف -
 پودر بندآورنده خون-
تشخيص روغن ها از نظر اشباع وغير  -

 اشباع

 
 
 

 شهيد دستغيب

 1هاشمي نژاد نگاه   (ادبيات فارسي) اميرمحمد خوبان حضور در غرفه 2

 انجام آزمايش زنده  3
  در غرفه 

 
 بتول كزايي

منتخب كشوري درآزمايشگاه  زيست  -
 تعيين گروه خون - شناسي

 محموديه خيامي

انجام آزمايش زنده  4
 در غرفه 

 پروين انجام آزمايش فيزيك   مينا يامي      

آزمايش زنده  تشريح  6
 قلب در غرفه 

 
 زهرا پيراني

رتبه سوم مسابفات آزمايش زيست 
 شناسي كشوري

 
 پروين

انجام آزمايش زنده  7
 فيزيك در غرفه

 
 سجادخاوري

فيزيك رتبه اول مسابقات آزمايشگاه 
 كشوري

 

9  
   انجام آزمايش     

 زنده فيريك در غرفه

 
 سپهر قاسمي

 علي رضا ولي اللهي
 امير حسين شريفي

 
 آزمايش مايع غير نيوتوني-

 مپ پالسما ال-ضد جاذبه 
 تعادل  و مركز جرم -

 فشار راه رفتن روي شيشه -

  
 

 عالمهدبيرستان 

 
 
10 

حضور دانش آموز در 
 غرفه 

 نويد زارع
 سيد سينا جعفري

 ماژيك فسفري نابينايان
 (  نشانگر خط بريلر)

 
 1هاشمي نژاد

 محمد زماني خادملو حضور در غرفه  11
 محمد جواد ياوري

 ربات بيان وتوسعه 
 مسيرهاي التيف   

 1هاشمي نژاد

دانش آموز در  حضور  12
 غرفه

 سجاد شباني
 اميررضانوالي

 امام رضا (ع) سيستم كمربند ايمني

دانش آموز   حضور  13
 در غرفه

حسام الدين عبداله 
 پور

 امام رضا (ع) سيستم دستشور اتوماتيك

 


