
 گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانالمللی قصهوچهارمین جشنواره بینخش علمی بیستب     
  

 «جستارنویسی» بخش نامزدهای

 استان عنوان اثر نام و نام خانوادگی نام ردیف

 یزد جوي عسل زادهاحمد فاطمه 1

 قم قلنج قصه خانیالف اکرم 2

 سمنان بیچاره دختر آقاحسینی ملیحه 3

 اردبیل از ایوان تا سن پیکام نیر 4

 خوزستان گویی )بئاتریس مونته رو( نه، خاله داکهرازهاي قصه رحمتی آسیه ۵

 خوزستان دریایی که امواجش را دوست نداشت رشیدنیا زهرا 6

 خوزستان دبیات فولکلوریک استا صنم، سپهري لیال 7

 شکرانه نغمه 8
هاي هاي سنتی در ساحت کانون تصویري و فضایی اندیشهقصه

 انسانی
 یزد

 تهران هااز پس تکرار فصل کیانیان پروانه 9

 اردبیل هاي عصرجمعهقصه زادهمستعلی لیال 10

 

 

 رساله و نامهپایان بخش نامزدهای

 استان عنوان اثر نام و نام خانوادگی نام ردیف

 برجی زهرا 1

گو و مقایسه هوش هیجانی، خالقیت و تحمل ابهام اعضاء قصه

اعضاي عادي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان 

 قزوین

 قزوین

 لرستان هاي بومی و محلی لرستانالگوها در قصهبررسی کهن پنهانی آفرین 2

 حمزه کرمی نادیا 3
گویی و نقش آن در آشنا کردن کودکان بررسی قصه و قصه

 ي دوم ابتدایی با ادبیات داستانیدوره
 کردستان

 خدایی راضیه 4
ل خشم کودکان گروه گویی بر جراتمندي و کنتراثربخشی قصه

 سنی ج کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
 لرستان

 فارس هاي سوره بقرههاي امید و شادکامی در قصهبررسی مولفه عرفانی نیا نرگس ۵

 علی محمدي معصومه 6
هاي فرجام خوب و بد قصهتاثیر زنان و مادران شاهنامه در 

 حماسی از فرانک تا کتایون
 قزوین

 مجاهد حسین 7
آموز با بررسی تحلیلی قصص بررسی فرضیه پایان عبرت

 ي پایان شیرین و پایان تلخمنتخب قرآن با تاکید بر نظریه
 قم

 لرستان هاي عامیانه لرستانسازنده قصه تحلیل محتوا و بررسی عناصر یاسمی فر معصومه 8

 

 

 

 



 «کتاب»نامزدهای بخش 

 استان عنوان اثر نام و نام خانوادگی نام ردیف

 چهارمحال و بختیاري خوانیشاهنامه بیگیایل شعله 1

 یزد گوییچلچراغ قصه آرایی مهدي 2

 سیستان و بلوچستان پیکر گردانی پردل زهرا 3

 بوشهر گویی بر رفتار کودکانبخشی آموزش با متد قصهاثر جهازي مهشید 4

 فارس پرخاشگري کودکان گویی و قصه درمانی برقصه کشاورز سمیه ۵

 

 

 نامزدهای بخش مقاله

 استان عنوان اثر نام و نام خانوادگی نام ردیف

1 
معصومه، زهرا، 

 معصومه

هژیر، ابراهیمی

 زارعی، کریمی

گویی دیجیتال، رویکردي براي پرورش صلح به قصه

 شهروندان جهانی
 همدان

 ابراهیمی، جهانی شیما، زهرا 2
روشی مناسب در معرفی الگوي زبامغز به عنوان 

 هاي مثنوي معنوي براي نوجوانانبازنویسی داستان

خراسان 

 رضوي

 زنجان ايگویی به روش چندرسانهمروري اجمالی بر قصه حیدري اکبر 3

 بهمن، الهام 4
شریفی، 

 حسینیحاجی

کودکان در دوران پسا مدل پارادایمی ارتقاي سالمت 

 درمانیکرونا با رویکرد قصه
 گلستان

 شواکندي، شواکندي محبوبه، مریم ۵

ر گویی  بر کنترل عاطفه کودکان دختاثر بخشی قصه

هاي ادبی کانون شسال  عضو مرکز آفرین 12-8

 1400پرورش فکري کودکان و نوجوانان در  تابستان 

خراسان 

 جنوبی

 حسیننعیمه،  6
فلیحى، عامرى

 ذوالفقاري

گویی در انتقال ارزش ها، اثربخشی قصه و قصه

 مفاهیم و اخالق به  کودکان و نوجوانان
 خوزستان

 مریم، مینا 7
فراهانی، آباديغیاث

 فراهانی

 کودکان هاي¬مهارتشناسایی عوامل موثر بر تقویت 

 نظام مرور از استفاده با دیجیتال گویی قصه طریق از

 علمی ادبیات مند

 مرکزي

 کشاورز، کرهانی سمیه، لیال 8

برسی تاثیر آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان 

سال  7 تا 3هوش کالمی و گنجینه لغات کودکان 

 شهرستان شیراز

 فارس

 مسناوي نگین 9
مناسب مرزبان نامه براي کودکان )با  قصه هاي

 رویکرد آموزش مهارتهاي زندگی(
 کردستان

 نادري، رحمانی سارا، الیق 10

گویی بررسی اثربخشی مرور زندگی با روش قصه

توسط سالمندان بر سالمت روان آنان و هوش 

 آموزان تک فرزند شهرستان جوانرودهیجانی دانش

 کرمانشاه

11 
محسن، فاطمه، 

 زینب

نظري، محمدي، 

 مظفري

گویی بر افزایش مهارت اجتماعی و اثربخشی قصه

روحیه پرسشگري اعضاي نونگاه مرکز شماره یک 

 شهرستان زنجان

 زنجان

 


