
 برنامه هفته پژوهشنامه ویژهبرگزیدگان و بیانیه هیأت داوران بخش رساله و پایان

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

 نام و نام خانوادگی عنوان استان برگزیده

 آذربایجان غربی برگزیده
 یهای مثنوی مولوی در حوزهفرهنگنامه توصیفی انتقادی بازنویسی

 ادبیات کودک و نوجوان
 فاطمه ستاری

 آذربایجان غربی برگزیده
یابی برنامه آموزشی مبتنی بر کارکردهای اجرایی و بررسی اثر واییطراحی، تدوین و ر

 بخشی آن بر شناخت و تعامل اجتماعی کودکان طیف اتیسم با عملکرد باال
 فرهاد غدیری

 مصطفی باقرآبادی های قرآنی برای کودکانچگونگی دراماتورژی قصه قم برگزیده

 



 بیانیه:

 ین شده را دارد. های تعیهای راه یافته به مرحله نهایی، تالش شد تا آثاری انتخاب شود که بیشترین همخوانی با مالکاز میان پژوهش

  اثر را برگزیده اعالم کردند. 2 ،نامهرساله و پایان 23هیات داوران از بین 

 کند به چند نکته که در پی خواهد آمد توجه بیشتری مبذول شود:پژوهشگران گرامی پیشنهاد می ضمن قدردانی از نهیات داورا

  خالقانه انتخاب موضوعات تازه، کاربردی و 

  ضوابط روش علمی، اخالق پژوهشی و ارجاع دهی صحیح مطالب مورد استفاده رعایت اصول و 

 تبیین جامعه آماری مناسب 

 گیریها و بحث و نتیجهروشمندی تجزیه و تحلیل داده دقت در 

 کلی الگوی اساس بر فصول مطالب تنظیم و نامه پایان ساختار به توجه  

 کلیدی واژگان و چکیده دقیق تدوین  

 پیشین هایپژوهش هاییافته به مناسب اشاره و موضوع هر در شده انجام هایپژوهش شینهپی به توجه  

  موضوع با مرتبط غیر پژوهشی هایپیشینه بیان از پرهیز و مرتبط هایپیشینه ارائه  

 هانامهپایان و مقاالت ،هاکتاب از اعم هابخش تمامی در روزبه و جدید علمی منابع از استفاده  

 : برگزیده عبارتند از یهادالیل هیات داوران برای انتخاب رساله و پایان نامه

 .توجه به موضوعات کاربردی، خالقانه و جدید با رویکرد پژوهشی 

 .پیوند موضوع پژوهش با محورهای تعیین شده در فراخوان 

 های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانپیوند موضوع پژوهش با فعالیت. 

 .رعایت اصول و ضوابط روش علمی 

 .رعایت اخالق پژوهشی در استفاده درست از منابع و ارجاعات 

 های پژوهش.نگارش روشمند و منسجم در تبیین پیشینه 

 : در این بخش عبارتند از ت داوراناهی

 شهرکدکتر مینا ذاکر، شهرکیپوردکتر بهار ملک، دکتر حسین توالیی


