
 بخش مقاله

 

 نام و نام خانوادگی عنوان استان برگزیده

 «مهربان بزرگ غول » و «غول کنسرو» رمان دو در پردازیشخصیت بررسی و نقد یزد  نفر اول
اهرخ حکمت و ش

 برزگر  نازیتا

 آذربایجان غربی نفر دوم
 فکری پرورش کانون هایکتاب در مولوی مثنوی هایبازنویسی تعلیمی اهداف بررسی

 (فبک)کودکان  برای فلسفه نظریه بر تکیه با نوجوانان و کودکان
 ستاری اطمهف

 تهران شایسته تقدیر
 ای کودککتاب تالیفی و ترجمه 01بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در تصویرگری 

 سال  01تا  7 
 پروانه کیانیان

 

 

 

 

 



  و رساله نامهبخش پایان

 

 م خانوادگینام و نا عنوان استان برگزیده

 مانا مداح هشتاد یدهه کودک هایداستان در جنسیتی هایکلیشه بررسی خوزستان نفر اول

 کردستان نفر دوم
 استان فکری پرورش کانون آنالین گوییقصه از نوجوانان و کودکان زیسته تجربه

 کرونا بحران گیریهمه در کردستان
 ندا ربیعیسیده

 زادهنگین صدری خوانیبچه ادبیات بندیطبقه و تحلیل تهران نفر سوم 

 



پژوهیبخش گزارش اقدام  

 

 نام و نام خانوادگی عنوان استان برگزیده 

 سمنان برگزیده 
 سنگین مباحث از برخی به را آموزشگاه چهارم پایه آموزاندانش توانستم چگونه

 سازم؟ عالقمند پایه این در ریاضی
 آورمریم رزم

 قم  برگزیده 
 به را ریاضی یازدهم آموزاندانش و همکاران بهینه، راهکارهای هارای با توانستم هچگون

 کنم؟ عالقمند زندگی کیفیت ارتقای و زیست محیط از حفاظت
 باباییزهره خان

 قم  برگزیده 
 تر سریع یادگیری و حفظ به را 2 دبستان کرباسی سوم آموزاندانش توانستم چگونه

 زم؟سا مندعالقه ضرب جدول
 اطمه صمدیف

 

 

 

 

 



 پژوهیتحلیل آثار اقدامبخش 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان استان برگزیده

 هاشمی شهناز و زادهنوری اعظم مطالعه به کانون مراکز پسر و دختر نوجوان و کودک اعضای ترغیب قروین برگزیده 

 

 



 بخش پژوهش اعضا

 

 م خانوادگینام و نا عنوان استان برگزیده مربی راهنما

 سازی کاغذ و اسکناسمقاوم تهران رگزیدهب بصیرمحمد محبیسید
ارا دانشی و مهسا س

 ، آیناز صفریسرائیان

 گیالن برگزیده فاطمه گلگلی
یک »بررسی نقش اسطوره در شعر نوجوان با تکیه بر کتاب 

 یرایه ایزدیارپ «نفر از کنار دلم رد شد

 حسین روحانی صندلی پارک قم رگزیدهب بصیرمحمد محبیسید

 هدیه قدسی آرزوی پرواز قم رگزیدهب ورزنهایمانه خلیلی

 خراسان جنوبی برگزیده معصومه کاظمی
 اعضای والدین و نوجوانان از نفر 22 استفاده میزان بررسی

 محلی گویش از بیرجند سه شماره

، حدیث زهرا حجازی

 حجازی

 یخراسان رضو رگزیدهب گرمجانقربان جعفری
تاثیر دارچین، آسپرین، عسل و سرکه سیب و هورمون 

 زنی گیاه پتوسمصنوعی بر سرعت و ریشه
 خجستهمحسن رحیمی

 ساخت سیخ کبابی برای استفاده در خانه قم شایسته تقدیر سعیده اسکندری 
بهرام بیطرفان، امیرعلی 

 بنازاده



 م خانوادگینام و نا عنوان استان برگزیده مربی راهنما

 انپارسا پشتیب گاز ایمن قم شایسته تقدیر سید محمد محبی بصیر

 آتیال بابایی کاردستی خالق آذربایجان غربی شایسته تقدیر توحید قاسمی

 کیسه هوای باالبر قم ایسته تقدیرش بصیرمحمد محبیسید
مهدی دشتی، محمد

 فرد احمدرضا پیراسته

 امیرحسین شیری نظافتچی کوچک  قم ایسته تقدیرش سادات حوائجیسعاده

 ایلصادقی حسندممح قرقره اتوماتیک قم ایسته تقدیرش بصیرمحمد محبیسید

 انداز در نوجوانانراهکارهای بهبود مدیریت پول و پس خوزستان شایسته تقدیر فاطمه جوکاری
زاده، مهرتا نیایش ابول

 پورتقیمحسنی، آوا اصل

 لرستان ایسته تقدیرش فردراضیه گلمرادی
در شهرستان  0010گزارش رصد بارش شهابی برساووشی 

 آبادخرم

وا اکرامی، یلدا ایمان آ

 طلب، فاطیما امیدعلی

 

 

 

 



 برگزیدگان بخش جستارنویسی 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان استان برگزیده

 خانیالف اکرم !بدهد سبزی قرمه بوی امکلّه دارم دوست قم  نفر اول 

 کندتازه نصیری فاطمه قصه دهلیز قم  نفر دوم 

 لیال سپهری  دارد تاریخ لکنت خوزستان نفر سوم 

 

 


