
 برنامه هفته پژوهشویژه پژوهش اعضاو بیانیه هیأت داوران بخش  ، شایستگان تقدیربرگزیدگان

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

 مربی راهنما
  برگزیده/

 تقدیر شایسته
 نام و نام خانوادگی عنوان استان

 متینا رحمانی ونیا سیما فهیمی هاراز شهد میوه ان رضویخراس برگزیده میابفریده خسروی

 کاملیا کبیری جاروبرقی دریایی قم برگزیده آقای محبی

 تهران برگزیده صدف قاسملو
بررسی تاثیر قرنطینه والدین در زمان ابتال به بیماری کرونا بر روی 

 پذیری نوجوانان یازده تا چهارده ساله دختر و پسراحساس مسئولیت
 رهام گودرزی

 تهران شایسته تقدیر لیال صحرانورد
های جلوگیری از پرخاشگری و نزاع بین نوجوانان پسر بررسی راه

 استان تهران ن پرورش فکری کودکان و نوجوانانکانو 2مرکز 
 ابوالفضل برزگری

 تهران شایسته تقدیر لیال افسری
رزندان نوجوان تاثیر بررسی تعداد اعضای خانواده بر روابط اجتماعی ف

 آبادساکن در محله هزار دستگاه نازی
 ستایش جاوید وسارا شربتدار 

 باران پورتیموریان ؟مند هستندچرا نوجوانان به نگهداری حیوانات خانگی عالقه البرز شایسته تقدیر میترا فرهادیان

 رازقیترنم  بررسی مواد مختلف در تعمیر آینه قم شایسته تقدیر ورزنهایمانه خلیلی



 مربی راهنما
  برگزیده/

 تقدیر شایسته
 نام و نام خانوادگی عنوان استان

 یسنا افشاری وتارا سلیمانی  آیا دختران قصرشیرین به فوتبال عالقه دارند ؟ کرمانشاه شایسته تقدیر مهناز افشاری

 آرام تیموری مرغ خانگی ما فارس شایسته تقدیر فردمنصوره تقوی

 حدیث حجازی وزهرا حجازی  ل بیرجندیبررسی تاثیر کرونا بر کم تحرکی ده کودک نونها خراسان جنوبی شایسته تقدیر معصومه کاظمی

 کوثر فراتی کارهای استفاده بهینه از ضایعات کارگاه نجاریراه سمنان شایسته تقدیر سادات امیرفخریانفاطمه

 پرهام گلپایگانی بندیدما در ماست سمنان شایسته تقدیر حسینیملیحه آقا

 ایآبیاری میوه سمنان شایسته تقدیر گلنسا شاهی
یکتا سیده وگانه حسینی یسیده

 حسینی

 ابوافضل خیری ؟من برای نجات آب چه خواهم کرد سمنان شایسته تقدیر محبوبه صرفی

 رامتین شمسی داردشود و ترک برمیهای انسان خشک میچرا پاشنه پا فارس شایسته تقدیر سادات جاللیانسیه

 جردیپرهام مهر خانه ایزوله و پاک قم شایسته تقدیر آقای محبی

 فردزهرا شجاعی تخمه شکن گیالن شایسته تقدیر فاطمه گل گلی

 

 



 بیانیه:

 از بخش نیا در همراه انیمرب و اعضا نوجوان و کودک کنندگانشرکت همه از سپاس ضمن پژوهش، هفته برنامهژهیو نیزدهمیس نوجوان و کودک بخش داوران ئتیه

 .شوندیم یمعرف ریتقد ستهیشا اثر 24 و دهیبرگز آثار عنوان به اثر 3 که افتهی راه یینها یداور یامرحله به اثر 241 اثر ارسالی به دبیرخانه مرکزی، تعداد 252میان 

 .است بوده ریز یهاشاخصه اساس بر انتخاب و ازاتیامت صیتخص در داوران یاصل یارهایمع

 پژوهشگر دغدغه با پژوهش موضوع یهمخوان 

 دسترس در یاههیفرض و مناسب یپژوهش سوال یطراح 

 نو ینگاه با هادهیپد مشاهده و مختلف ییایزوا از مسئله یبررس 

 :دارند نوجوان و کودک پژوهشگران به را ریز یهاهیتوص ،یپژوهش یهاتیفعال به دنیبخش ارتقاء منظور به داوران اتیه

 باشد داشته را مشکل حل ییتوانا تا باشد نوجوان و کودک دغدغه دیبا پژوهش موضوع. 

 شودیم مشخص حیصر و روشن یعلم زبان با و نانهیبواقع پژوهش اهداف . 

 یاگزاره ه،یفرض که داشت توجه دیبا همواره. است هیفرض آزمودن صدد در بلکه ورزدینم اصرار آن صحت بر و ستین هیفرض اثبات ،یعلم پژوهش یاصل هدف 

 .باشد نادرست ای درست است ممکن که است

 شود یمنته شتریب یهایکنجکاو به ندیفرا آن جهینت که زندیم یاقدامات به دست خودش، یسوالها پاسخ کردن دایپ یبرا پژوهشگر. 

 سوال محصول ای جهینت کی اساس بر توانینم یعنی کند یط را وارونه یروند توانینم و شودیم آغاز خوب سوال کی از که است محور ندیفرا یعمل پژوهش؛ 

 .کرد یطراح را

 زدیپرهیم هاداده جینتا یرو بر تعصب پژوهشگراز. 

 شود توجه یمرب یگرلیتسه و یتگریهدا نقش به. 

 کندیم مشخص را یعلمش پژوه کی صحت منابع ذکر و درست استفاده و یدارامانت ،یپژوهش اخالق به توجه. 

 

 در این بخش عبارتند از :  ت داوراناهی

  پروانه کیانیان و سجادیاننسرین سیدهر اسپیدکار، دکتمحبوبه دکتر 


