
 برنامه هفته پژوهشویژه پژوهیاقدامبرگزیدگان و بیانیه هیأت داوران بخش 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

/ برگزیده

 یرشایسته تقد
 نام و نام خانوادگی عنوان ستانا

 گیالن برگزیده
های مرکز الهیجان را در کارگاه پسر(-توانیم میزان حضور اعضا نونگاه )دخترچگونه می

 عمومی برخط افزایش دهیم؟
 زحمتکشآمنه فالحسیده

 خوزستان برگزیده
العه عالقمند چگونه توانستم اعضا نوجوان دختر مرکز فرهنگی هنری باغ ملک را به مط

 کنم؟
 زهره فرازمند

 مائده نجفی توانیم مشکل افت تحصیلی سن الف را در درس ریاضی برطرف کنیمچگونه می سمنان برگزیده

 خوزستان شایسته تقدیر
اهواز  51نگاه را به حضور در کارگاه مجازی حال خوش مرکز توانم اعضای نوچگونه می

 مند کنم؟هعالق
 لیال رحمانیان

 اردبیل ته تقدیرشایس
به فعالیت در فضای مجازی ترغیب  های علمی اعضا راچگونه توانستم با انجام فعالیت

 یم؟کن
 نیلوفر صفروند

 خوزستان شایسته تقدیر
 )برخط(  های مجازیتوانم اعضا مرکز بندر امام را به مشارکت در فعالیتچگونه می

 یم؟کنمرکز ترغیب 
 زینب مقدم



 بیانیه: 

 اثر 531 انیم از شده، افتیدر یپژوهاقدام یهاگزارش هیکل یابیارز از پس ،5011 سال در نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون یپژوهاقدام برنامه یاجرا انیجر در

 یط آنها یابیارزش از پس داوران نیا که گرفت قرار داور سه اریاخت در یینها یابیارزش یبرا ،بودند کرده اخذ را نمرات نیباالتر که اثر 511 ،یمرکز رخانهیدب به یارسال

 .کردند اعالم ریتقد ستهیشا اثر 3 و دهیبرگز یپژوهاقدام گزارش اثر 3 تاینها و پرداختند نظر تبادل و بحث به هاگزارش یهایژگیو مورد در یاجلسه لیتشک

  آثار انتخاب لیدال

 قیتحق مسئله درست صیتشخ .5

 قیتحق مسئله واضح و روشن نییتب .2

  مناسب لیتحل و هیتجز .3

  یکاربرد و یاتیعمل مناسب یراهکارها ارائه .0

 نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون یادب –یفرهنگ یهاتیفعال با وندیپ .1

 :کنندیم شنهادیپ را نکته چند به توجه آثار یفیک سطح یارتقا و یاثربخش یبرا داوران

  گزارش ارائه در یپژوهاقدام مراحل تیرعا .5

 یشخص یهاتجربه و نظرات از اجتناب و قیدق اطالعات یآورجمع به شتریب توجه .2

 مرتبط یپژوهش یهانهیشیپ یبررس و مطالعه اساس بر راهکارها ارائه .3

 عمل در پژوهش بودن یمشارکت .0

 مراکز یادب و یهنر مسائل ماندن مغفول .1

 و حل راه مناسب یاجرا و یزیربرنامه بخش و مسئله صیتشخ به مربوط شواهد و نهیشیپ بر یمبتن مناسب یهاحل راه افتنی به مربوط بخش در یجد ضعف .6

 یسنجاعتبار نیهمچن و شده ینیبشیپ اهداف بر یمبتن و مناسب رییتغ جادیا بر دال شواهد ارائه و یورآگرد

 
 : از عبارتند بخش نیا در داوران ئتیه

   فریاکبر نزهت فروزانفر، بایفر دکتر ان،یسجاد نینسردهیس دکتر


