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گروه داوری، برای چاپ مناسب تشخیص داده نشد. منتظر مطالب جدیدتان هستیم. 

توجه!
همان طور که مش��اهده کردید، از مهرم��اه 1391 مجله به صورت چهار رنگ 
منتشر می شود. از این رو از کلیه ی کسانی که نوشته، به ویژه تجربه های عملی خود 
در کالس درس را به دفتر مجله می فرستند، درخواست می کنیم عکس ها و طرح های 
رنگی و با کیفیتی را که از سوژه ی خود تهیه کرده اند، حتماً به نوشته ی خود الصاق 
کنند. بدیهی است وجود عکس های با کیفیت در کنار تجربه های اثربخش، در داوری 

نوشته ها بی تأثیر نخواهد بود. 

باوبالگهایفعالآموزگارانآشناشویم
آموزشابتدایی-مغانآراز

 http://moghanaraz.blogfa.com
وب نوش��ته های علیرضا پناهی، آموزگار پایه ی ششم دبس��تان یادآوران آغدام - 

پارس آباد مغان 
کالسدومیها

 www.kelas-dovomiha.mihanblog.com
فاطمه مقری، آموزگاران پایه دوم، دبستان پسرانه سما- شماره یک، مشهد 

یارمهربان
 www.yaremehraban11.blogfa.com

وب نوشته های فهیمه عباسی شاهکوه، آموزگار استان گلستان )گرگان( 
دبستانآنالین

 http: dabestanonline.blogfa.com
وب نوشته های محمود شوکتی رودی، آموزگار شهرستان خواف، خراسان رضوی 

مهربهیادماندنی
 www.sadresalam.blogfa.com

وب نوشته های زهرا قاسمی ورزنه، آموزگار منطقه ی بن رود 
آفتابمهربان

 www.aftabemehraban.blogfa.com
وب نوشته های م. بزرگی ابراهیمی، آموزگار پایه ی اول، ناحیه ی چهار اهواز 

تالشگران
 www.talashgaran11.blogfa.com

وبالگ محمد نیکویی، آموزگار پایه ی ششم از مازندران 
آموزگارپایهیششم

 www.amouzesh5.blogfa.com
وبالگ حسن رضا ترابی، آموزگار بیرجندی

اشاره
درصفح�هیباهمراه�ان،بامخاطبانمجلههمراهمیش�ویم.
درای�نش�مارهنیزبهپ�ارهایازنامهها،نوش�تههاومکتوباتیکهاز
خوانن�دگانمحترمدریافتداش�تهایم،اش�ارههاییکردهایم.برای
تماسبام�اازراههایارتباطیگوناگونیکهدرشناس�نامهیمجله

نوشتهشدهاست،بهرهبگیرید.
***

مقاله ها و نوشته های دوستانی را که نام آن ها در پی می آید، دریافت شد. به دلیل 
باال بودن تعداد آثار دریافت شده از همکاران و محدودیت صفحات مجله، متأسفانه 

چاپ آثار این افراد در رشد آموزش ابتدایی میسر نیست: 
حمداهللاشرفی)ناظر آموزشی مدارس، نهضت سوادآموزی مریوان(، خیراله
میرزاپور)آموزگار دبستان شهیدرجایی، منطقه ی شوط آذربایجان غربی(، فرخنده
صالح�ی)آموزگار دبس��تان قدس، بافق یزد(، زهرهصمیمی)آموزگار دبس��تان 
پس��رانه ی فهیم، زرین ش��هر(، طاهرهشالچی)آموزگار دبس��تان شهدای کرك، 
کاشان(، صدیقهصادقیطاهری )معاون آموزشی دبستان آسیه، کاشان(، زری
کاظمی )معاون مجتمع حافظ، دهاقان(، فرحنازپاكقدم)آموزگار دبستان پروین 
اعتصامی، شاهین شهر(، فرشتهخوبان)دبیر دبیرستان شاهد غفاری، ناحیه ی دو، 
اصفهان(، عبدالهعبدیانی)مریوان(، س�یدآواتس�جادی)آموزشیار نهضت 
سوادآموزی، مریوان(، ریزانعبدیانی،مهرباننیکخواه،سوماتابا)آموزگار، 
مریوان(، غالمحس�ینظفری)ناحیه ی س��ه، اهواز(، محمدرضاس�هرابی
)آموزگار دبس��تان شاهد، اس��الم آباد غرب کرمانشاه(، افس�رفیلی )مدیرمجتمع، 
اس��الم آباد غرب کرمانش��اه(، حس�ینپیریای�ی)مدیر مجتمع آموزشی مرصاد، 
بروجرد(، حمیدرضاقاسمیندوش�ن)آموزگار دبس��تان شهیددهقانی، صدرآباد  
ندوش��ن(، شمسیمس�لمیان)آموزگار دبس��تان از ناحیه ی دو، همدان(، زهرا
طاهری)آموزگار دبس��تان فرهنگ، منطقه ی 13 تهران(، جهانافسری)مدیر 
آموزشگاه رس��الت دو، خمینی شهر(، فاطمهالساداتمحسنی)آموزگار دبستان 
شهیدهاشمی روستای سن سن، شهر کاشان( و صدیقهرستمی)آموزگار دبستان 

ابوذر غفاری، رامیان گلستان(. 

یکپاسخبهششنفر
همکاران محترم شهبازگودرزی- شیراز، کلثومدهقاناسدی- معاون 
پرورشی دبستان شهیدمرادی ناحیه ی یک مشهد، شهنازخندانی-مدیر دبستان 
حضرت فاطمه )س( اندیش��ه ی شهریار، گلستانجوادیمقدم- مدیر دبستان 
نور گرمس��ار، صفورارسولی-مدیر دبس��تان نیکان کانی دینار، مریوان، شیدا
زارعی-کارش��ناس آموزش ابتدایی، بهبهان؛ مطالب ارسالی شما همکاران گرامی 
پس از بررس��ی در شورای برنامه ریزی مجله، به دلیل مخالفت سه نفر از پنج عضو 


