
عنوان چکیده مقالهنام خانوادگیناماستانردیف

نقش قصه های قرآنی بر شکل گیری اندیشه و تخیل در کودکان و نوجوانانمحمدی- عربمحسن- مریم اصفهان1

بررسی محاسن و معایب قصه گویی دیجیتال در مقایسه با قصه گویی سنتیقربانیمعصومهاصفهان2

یونگ« ضمیر ناخودآگاه جمعی»در داستانهای کودکان بر اساس « خیر و شر»بررسی بازتابامینیوجیههاصفهان3

کارکرد قصه گویی در بعد روانشناختی کودکبصیرپورپرویناصفهان4

قصه گویی در تربیت کودکان و نوجوانانعالئیانزینباصفهان5

نقش قصه گویی بر رشد مهارت های اجتماعی کودکان و نوجوانانموسوی زادهاحترام ساداتاصفهان6

زبان وجودی و قصه گوییبصیرپورپرویناصفهان7

قصه های عامیانه ، حفظ هویّت ملّیصرفیحسیناصفهان8

قصه های کودک ونوجوان امکانی موثر برای دستیابی به جامعه ی سالم و متعال بزرگسالیفالحمهریالبرز9

قصه گویی و رشد مهارتهای اجتماعی در کودکان و نوجوانانعلیزاده اقدم-پاکزادپریسا-شادیآذربایجان غربی10

بررسی مبانی داستان سرایی در قرآن کریم و کاربرد آن در قصه گویی برای کودکانذکاوتسحرآذربایجان غربی11

قصه گویی با پشتوانه ی متون داستانی دینی؛ بازنویسی قصه در قصه نامه و طرح نامهده بزرگیژیالتهران12

کاربرد نوواژه ها در قصه گویی برای کودکانفخریانفرزانهتهران13

بر اساس نظریه پیرسون(بررسی سفر قهرمانِ درون در قصه بهرام و گل اندام صدری زادهنگینتهران14

قصه گویی و تعلیم و تربیت دینی در کودکان و نوجوانانکرمیمعصومهتهران15

کودک ،عشق و افسانه های کهنترکمانینادرتهران16

بررسی کارکردهای روانشناختی قصه بر گروه سنی کودک و برخی قصه های فولکلورجعفریآزادهتهران17

تاثیر آموزه های داستانی قرآن بر تربیت دینی کودکاناسالمی- محرابی- بردبارعزیزه- محبوبه=رحماتهران18

گستره تربیتی و درمانی قصه در کودکان با اشاره ای بر گزیده ای از فنون قصه درمانیقاسمینرجستهران19

بررسی مردم شناختی تاثیر ادبیات شفاهی، در سینمای کودکصالحیخسروتهران20

بررسی منابع دیجیتال موجود در کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نقش آن در فعالیت قصه گویی مربیانعلیخانی- ملک پور- کیوانی زیبا- بهار-ریحانهچهارمحال و بختیاری21

طفل گریز پا و زمزمه شیرین  قصه اموزگارملک کیانیبهجتخراسان رضوی22

مدیر خراسانیفیروزهخراسان رضوی23
استفاده از زبان وجودی در قصه گویی با نگرش

ریتم و موسیقی نهفته در قصه

خطوط کلی بازنویسی داستان های قرآنی برای قصه گویی کودکانصدیقیعزتخراسان رضوی24

نقش قصه گویی در تربیت دینی کودکان ونوجوانانقاسمیعاطفهخراسان شمالی25

چگونگی بازنویسی داستان های دینی برای قصه گوییقاسمیعاطفهخراسان شمالی26

بررسی تحلیلی زبان بدن در روایتگری   بخشی روشن گل افروز    مطالعه موردی روایت شفاهی  اصلی و کرمعلیپور شیرازی-شعبانیحمید-یلدا خراسان شمالی27

چگونگی بازنویسی داستان های دینی برای قصه گوییرحمتیآسیهخوزستان28

قصه گویی و تربیت دینی در کودکان و نوجوانانرحمتیآسیهخوزستان29

محور قصه گویی و تربیت دینی در کودکان و نوجوانانتارانحسینزنجان30

کاربردقصه های بومی ومحلی درعالقمندسازی اعضای نوجوان کارگاه های داستان به داستان های بومی وبازتاب آن درخلق آثار داستانیکرمیپریسازنجان31

برکودکان(ع)بررسی تاثیرداستان هاوتصاویرکرامت محورازامام رضامحمدیفاطمهزنجان32

نقش قصه در تقویت حس دینی کودکانبابائیفریدهزنجان33

96سال-  اسامی برگزیدگان چکیده مقاله ی بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی



قصه و موسیقیمعصومه تقیلو-خان احمدی  معصومه-مهناززنجان34

درتعلیم وتربیت کودکان (StorytellingTransmedia)استفاده ازقصه گویی چند منظوره قاسمی-حیدریرضا- اکبرزنجان35

کاربرد قصه گویی داستانهای مثنوی در عالقه مندسازی نوجوانان به متون ادبیات کهن و بازتاب آن در خلق آثار ادبیباقریرویازنجان36

کارکردهای روانشناختی قصه گویی پریان در کودکان با تکیه برشاهنامه و داستان های شارل پروریحانی منفرد- رهنماعزیزه-زهرهزنجان37

 در تجسم خالق نقاشی4نفر از اعضای کودک مرکز شماره 2کارکرد قصه گویی درتوانمند سازی  اسکندرپورسمیرازنجان38

بررسی امکان قصه گویی توسط کودکان اردبیلیشیدازنجان39

بررسی نقش مؤلفه های اساسی قصه گویی درتربیت دینی کودکان و نوجوانانصحبتلوعلیزنجان40

 شهر تهران5بررسی میزان تأثیر آموزش های قصه سازی در رشد خالقیت دانش آموزان  مقطع ابتدایی منطقه ذکریاییمنیژهزنجان41

از صبحی مهتدی با رویکرد سبک شناسی انتقادی« قصه دیوان بلخ»بررسی ویژگی های سبکی قصه های ایرانی با تأکید بر احمدی-ایزدی-آورندراضیه-اعظم-سمیهفارس42

بررسی اثربخشی قصه گویی در بهبود مهترت های خواندناحمدی-آورند-ایزدیراضیه-سمیه-اعظمفارس43

بررسی شیوه نامه های روایتگری در آثار کلر ژوبرت براساساس نظریه گریماسعرفانی نیا-ناسوتی-احمدینرگس-الهه-راضیهفارس44

ضرورت بازنویسی قصه ها و تطبیق آنها با دنیای دیجیتالثمنطیبهفارس45

 بررسی تطبیقی توجه به مهارت های اجتماعی در قصه گویی ایرانی و خارجیرنجبرفاطمهفارس46

ثمنطیبهفارس47
بررسی تاثیر قصه و قصه گویی از منظر روانشناختی با نگاهی به نقش کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان به عنوانتنها متولی قصه 

گویی کودکان ونوجوانان

تأملی انتقادی بر جلوه های مهم ترین مهارت های اجتماعی در ادبیات داستانی کودک و نوجواناحمدیپروانهفارس48

بررسی نقش قصه گویی در پرورش مهارت های زندگی کودکان پایه سوم ابتداییفرزانفرجوادفارس49

تحلیل مبانی هنری قصه های قرآنیعظیمی یکتازینتقزوین50

بررسی کارکرد زبان وجودی در قصه گوییاعتمادی- یاوریطیبه-سمیهکرمان51

مظفری-مظفریمحمد رضا-نیلوفر کرمانشاه52
قصه هایی با طعم دیجیتال

روش های نوین قصه گویی در عصر تکنولوژِی

تربیت دینی کودک ونوجوانان امروز با تاکید بر اندیشه های امام خمینیریاحیفاطمهگلستان53

فت برادرھ و ھ ی پستھن در کتاب قصھبررسی مهارت اجتماعی گفتگو بر اساس نظریه ذگلستانهفریباگیالن54

آقاجانیبتولگیالن55
انتقال مفهوم خداشناسی، از طریق قصه گویی ضرب المثل های فارسی

1396 (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان شفت  )مطالعه موردی

روایت شناسی تطبیقی قصه ی عمو روباه و شیر در دو منطقه با زبان و گویش های متفاوتپنهانیآفرینلرستان56

قصه گویی، ابزاری دو سویه برای کودکان و نوجوانان با نیاز ویژهحسینیسیدمحسنلرستان57

از قصه گویی تا تولید تفکرنعمتی سارخانلوفاطمهمازندران58

(ب-الف)قصه خوانی و رشد مهارت پژوهش در کودکان گروه سنی نعمتی سارخانلوفاطمهمازندران59

(با تاکید بر قصه گویی به شیوه قرآن کریم )نقش کاربردی قصه های قرآنی در رفتار و اخالق دینی دانش آموزان تاج آ بادیرضامرکزی60

قصه گویی و تربیت دینی در کودکان و نوجوانانتلخابیزهرامرکزی61

با تاکید بر قصه گویی به شیوه قرآن کریم )نقش کاربردی قصه های قرآنی در رفتار و اخالق دینی دانش آموزان عبدالهی- تاج آبادیمعصومه- رضامرکزی62

اسدینعیمهرمزگان63
بررسی عناصر محوری ادبیات تخیلی دینی در آثار کلر ژوبرت 

با تکیه بر آثارچاپ شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ویژگی های قصه گو و  شیوه های قصه گویی برای کودکان آسیب دیده ی شنوایی، ناشنوا و کم شنواغفاری-مسافریفاطمه-طاهرههرمزگان64

(کودکان طالق)تاثیر قصه گویی بر درمان مشکالت روانشناختی کودکان  تک والد شریفی- کریمیمریم- معصومههمدان65

های اجتماعی در کودکان و نوجوانانگویی و رشد مهارتقصهنوروزی سپیدهسیماهمدان66

تاثیر قصه و قصه گویی بر کنترل خشم و پرخاشگری در کودکانشریفی- کریمیمریم- معصومههمدان67

اهمیت و چگونگی بازنویسی داستانهای دینی برای قصه گویی برای کودکان و نوجوانانخیاط سرکارسمیهیزد68

در زیبا سازی قصه  گویی« میدان »زبان وجودی به مثابه شکرانهنغمهیزد69


