
برنامه هفته پژوهش سیزدهمین ویژه بخش مقالهبرگزیدگان و بیانیه هیأت داوران   

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 نام و نام خانوادگی عنوان استان برگزیده

 خوزستان برگزیده
های عمومی جهت های به کارگیری هوش مصنوعی در کتابخانهشناسایی تسهیل کننده

 نوجوان ی کاربران کودک ورفع نیازهای اطالعات

 زینب قنواتی

 کیامنصوره هاتفی

 شیما طاهری

 احمدبویر یلویه وگکه برگزیده
مسئولیت اجتماعی کارفرما با رویکرد نظریه داده بنیاد در کانون پرورش فکری کودکان و 

 نوجوان
 نژادزینب الهی

 یزد برگزیده
ا تکیه بر سه اثر: غولماز از رویکرد طنز موقعیت و کالمی در رمان نوجوان امروز ب

 داود امیریاناز ها ای از شهرام شفیعی و گردان قاطرچیاحمداکبرپور، عشق خامه

 شاهرخ حکمت

 نازیتا برزگر

 



 

 بخش مقالهبیانیه 

ها و همچنین عدم انطباق با در دیگر جشنوارهاثر به دلیل ارائه  11مقاله پژوهشی ارائه شده  81دارد از مجموع ضمن تشکر از تالش پژوهشگران اعالم می ت داوراناهی

 نامه به مرحله داوری نرسیدند.محورهای موضوعی شیوه

 د.شمقاله برگزیده اعالم  3اثر راه یافته به مرحله داوری در مجموع  07از میان 

 : های برگزیده عبارتند ازاب مقالهدالیل هیات داوران برای انتخ

 ادبی کانون های فرهنگی وتازگی موضوع و کاربرد آن در پیوند با فعالیت  

 درج دقیق مطالب مورد استناد و پرهیز از دخل و تصرف در اصل اثر 

 سازهای بهینهتر به ساز وکارهای موجود و راهتوجه به تحقیقات میدانی در راستای برخورداری از نگاهی دقیق 

 های زیر را به پژوهشگران دارند: های پژوهشی و افزایش دانش سازمانی در مقاله پژوهشی توصیهبخشیدن به فعالیتهیات داوران به منظور ارتقا 

 های پژوهشی نوین انتخاب موضوعات تازه و روش 

 گیریهای پژوهش و نوآوری در بحث و نتیجهتر یافتهتحلیل دقیق 

 پژوهش موضوع اساس بر پژوهشی چکیده دقیق تدوین  

 گوییپراکنده از پرهیز و یکپارچه و منسجم ساختارمند، صورت به مطالب ارائه 

 حوزه هر در پژوهشی هاییافته آخرین اساس بر مطالب ارائه و روز به و جدید منابع از استفاده  

 استفاده مورد منابع به صحیح دهیارجاع و نگارشی عالمت از مناسب و جا به استفاده 

 

 : بارتند ازدر این بخش ع ت داوراناهی

 شهرکدکتر مینا ذاکر پور شهرکی،دکتر حسین توالیی، دکتر بهار ملک
 


