
 
 
 

 

 

 

 

 پژوهشبرنامه های هفته   دوره فهرست اسامی برگزیدگان و تقدیرشدگان نهمین

 اعضا  بخش پژوهش برگزیدگان

 استان نام اثر نام خانوادگی ونام  ردیف

 اصفهان پلک سوم فاطمه صیفوری -زینب صیفوری -غزل کاملی 1

 اصفهان ارغوانیتاثیر شیر برروی گل برگ بیدی نوع قلب  آرش مومنی _ارسالن حریری 2

 رضا هادی پور 3
آیا آهن موجود در مواد غذایی همان آهن موجود در 

 طبیعت است؟
 چهار محال بختیاری

 چهار محال بختیاری مورچه ها چه صدایی دارند؟ هنگامه فروزنده 4

 خراسان رضوی چرا مرغ مادربزرگم روزی یک تخم می ذاره؟ محسن رحیمی خجسته 5

6 
امیر سجاد  -امیر محمد تقی نژاد -عماد یعقوبی

 مولوی

آب طالست)کم کردن مصرف آب در کشاورزی و اندازه 

 گیری مقدار صرفه جویی آب(
 خراسان رضوی

 خراسان رضوی چرا مرغ مادربزرگم روزی یک تخم می ذاره؟ علی الیق -امین الیق 7

 مهرشادفروزانی -حسین دستیار -علیرضا شبانه 8
آب معمولی یا آبی که در نمک  کدام سریعتر می جوشد،

 حل شده باشد؟
 خوزستان

9 
عبداهلل  -میالد جمشیدی -علیرضا شاکر نسب

 آبشین
 خوزستان آیانخ بهتر صدا را منتقل می کند یا سیم؟

 مهیار عبدویس زاده -مهرداد بدیعی فر 10
آیا می توان با اسید موجود در لیمو ترش یک المپ را 

 روشن کرد؟
 خوزستان

11 
 -محمد مهدی عبداله پور -علی عسکر پور

 عرفان فاقدی

بررسی مصرف و کنترل آب در کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان مرکز الرستان
 فارس

12 
امین  -کمیل علی -مهدی زارع -علی فخار زاده

 فخارزاده

ساخت دستگاه جداکننده زباله های بازیافتی با 

 دورریختنی ها
 قم

 قم )اسالیم(  بسازیم؟_چگونه می توانیم خمیر بازی  ریحانه بخشی -الهه عیوضی -نیا زینب انصاری  13

 قم دست نگه دارید! گوشی های قدیمی تان را دور نریزید. محمد رضا و سارا عباداله عموقین 14

 سیده نرجس میر مطلبی 15
بررسی تاثیر شبکه اجتماعی تلگرام در نوجوانان دختر 

 سال 15الی  13
 گیالن

 مازندران تاثیر کود بر رشد گیاه سانسور یا پا کوتاه پریا نائیج 16

17 
 -آتنا کهندل پور -مهسا ابراهیم پور -الکا چوبینه

 سنیه سرفراز

چگونه می توان از الک پشت های پوزه عقابی جزیره 

 قشم حمایت کرد؟

 هرمزگان

 



 
 
 

 تقدیرشدگان بخش پژوهش اعضا

 استان نام اثر خانوادگینام و نام  ردیف

 آذربایجان غربی اانگور سیاه سر دشت پارسا رشیدی -اردالن کریمی  1

 آذربایجان غربی رشد و نمو گیاه کاکتوس محمد فروغیان 2

 اصفهان لکه های روغن محمد حسین شاهمرادی 3

4 
محمد  -محمد رئوف شایگان نیا -محمد صادق جیحانی

 عرشیا فضا اللهی
 اصفهان سایه ها رنگین کمان

5 
حسین  _محمد طاها شهیدی _ابوالفضل صادقی

 صادقی
 اصفهان خمیر مایه)مخمر(

 اصفهان راز استخوان های پدر بزرگ عارفه میر حاج _فائزه عرب جعفری _یلدا صفائی 6

 چهار محال بختیاری از زباله کاغذی چگونه استفاده  کنیم؟ سحر فتحی -سپیده فتحی 7

8 
 -نرگس حیدری سلیمان  -سعادت نرگس حیدری 

 فاطمه حیدری
 چهار محال بختیاری چالگرد

 خراسان رضوی آشنایی با شخصیت بخشی در شمال خراسان متیا رحمانی -مهرناز باقریان  -سیما خوشخوی  9

 آیدا یوسفی -ستاره خرم -طراوت صیفی 10
را آیا آهن ربا می تواند در زیر آب خاصیت جاذب بودن اجسام آهنی 

 حفظ کند؟
 خوزستان

 خوزستان تصاویر سه بعدی چگونه باعث خطای دید می شوند؟ مژگان نردی زاده -حدیث محمدی _فاطمه فدوی 11

 خوزستان راز شناور ماندن ریحانه نیازی -فاطمه البوغبیش -مهیا ورمزیار 12

 خوزستان های قلیایی)بازی( بررسی تاثیر مواد اسیدی بر رنگ محلول سجاد خلوی زاده -مهیار دریساوی 13

 خوزستان تولدی دوباره پارسا قاسمی -حسن رضایی مزارعی 14

 فارس دنیای چسب فروغ روستا پور 15

 فارس اسرار یک قطره مریم صفر زاده 16

 فارس الرستاناستفاده مجدد از پاستل های روغنی ریز شده ی مرکز  امیر عرفان تیموری -امیر حسین کمالی -علی رضوانیان 17

 فارس تاثیر اسید ها بر استخوان نرگس کاظمی -نرگس فضلی -زهرا شاکریان 18

 قم تولید برق از چرخش گرانشی عرفان و علی بیطرفان 19

 قم رشد و تکثیر گیاهان با استفاده از روش پیوند زنی حانیه زمانی -فاطمه محمدی 20

 قم بررسی فضا، معماری و مشاغل بازار کهنه ی استان قم فاطمه قنبری -فاطمه شوندی -سنا برزگر 21

 -فاطمه قنبری -محدثه زند وکیلی  22
ضرب در ضربان) بررسی تاثیر نوع تغذیه و فعالیت های بدن بر 

 ضربان نبض و قلب
 قم

 مازندران .بدانم چطور نان کپک می زند می خواهم کیانا فالح 23

 مازندران دلیل جایگزین شدن رنگ مصنوعی به جای رنگ های طبیعی نداغالمی -هانیه  امینی فر -فاطمه آزادیان 24

 هرمزگان چگونه ماهیگیران به وسیله شنا ماهی صید می کنند؟ آناهید دهقانی پور 25

26 
محمد جواد  -مهدی محمودی -همایون جعفر پور

 استادزاده
 هرمزگان بازی های مورد عالقه دانش آموزان پسر دبستان بالل فین

 فاطمه برزگر -مریم برزگر 27
جادوی رنگ ها) بررسی علت تغییر رنگ اجسام ) تیره تر شدن( هنگام 

 خیس شدن
 یزد

 یزد اکسیر سالمت ) بررسی علت استفاده از ماست به عنوان مایه ماست فاطمه السادات میر بافقی -زهرا کارگران  28

 یزد ما..... ) بررسی شناخت علت خنک شدن آب در کوزه( آب در کوزه و علی برزگری -فرزاد برزگری 29

 یزد بررسی تاثیر آب و هوای آلوده بر تیرگی ابر ها محسن برزگری -فرزاد برزگری 30



 
 
 
 

 

 

 برگزیدگان بخش مقاالت

 اصفهان نمایش و نقد فیلم های امور سینمایی کانون پرورش فکری و تفکر عطیه آقا حسینی 1

 محمد مروج 2
راهبردی اجرای خط مشی های سازمان فرهنگی )مورد مطالعه: کانون پروش  مدیریت

 فکری کودکان و نوجوانان
  البرز

 فریبا فروزانفر 3
اثر بخشی قصه گویی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان 

 کرج

 البرز

4 
اکرم  -زهرا سادات شاه احمد قاسمی

 فاطمه سلیمان -گودرزی
 تهران فرآیند تحول و مدیریت آن در سازمان های آموزشی از دید گاه اسالم

 تهران سازمان  یتاثیر برگزاری دوره های ضمن خدمت کارکنان و مربیان بر بهره ور م السادات نورانیاعظ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزیدگان بخش طرح ها و پایان نامه ها

 بیتا مرغوب 1
سنی )ج( در کتابخانه کانون پرورش فکری کوکان تاثیر نمایش بر خالقیت کودکان گروه 

 ونوجوانان تنکابن
 مازندران

 فرشته شهمیرزادی 2
بررسی تاثیر سواد رسانه ای والدین بر نوع و میزان استفاده از رسانه توسط کودکان ده تا 

 دوازده سال مراکز فرهنگی هنری کانون ساری
 مازندران

 تهران بهبود مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان نابیناتاثیر قصه گویی بر  زهرا عبدالحی 3

 گواشین عذرا امامی 4
بررسی کارکرد های نمایشی و آموزشی عروسک های بازی بر کودکان بر اساس نظریه 

 هوش های چند گانه گاردنر
 تهران

 محبوبه مقصودی 5
تکانشگری کودکان  رفتاری بر خود گنترلی و -بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی 

 ونوجوانان
 مرکزی

 تقدیر شدگان بخش طرح ها و پایان نامه ها

 تهران تقابل در رمان نوجوان ایران )بررسی پنج رمان برگزیده( فرزانه آقاپور 1

 زنجان سجاس شهر تاریخ شهرام رفیعی 2

 فارس باد، خاک ،آتش(بررسی هنر محیطی با تاکید بر عناصر چهارگانه باستان ) آب ،  سحر نعیمی 3



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسامی برگزیدگان بخش اقدام پژوهی

 1 چگونه می توانم مهارت روخوانی کتاب اعضای پسر گروه سنی ج مرکز شماره یک آبیک  زهرا یکه فالح 

 را تقویت نمایم؟
 قزوین 

هاعظم نوری زاد 2  قزوین چگونه می توانم سطح فعالیت علمی مرکر سگز آباد را باال ببرم؟ 

3 
 جواد رضائیان

 

اردبیل به فعالیت های نجوم2راه کاری عالقمند سازی اعضای نوجوان پسر مرکز   اردبیل 

 گیالن  چگونه توانستم میزان مطالعه ی کتاب اعضای نوجوان دختر مرکز شفت را افزایش دهم؟ تول آقا جانیب 4

را به اقدام پژوهی عالقمند کنم؟چگونه می توانم مربیان فرهنگی  فاطمه جاوید طبع پسند 5  گیالن 

 اسامی تقدیرشده ها بخش اقدام پژوهی

فریبا فروزانفر-فرانک فروزانفر 1  
چگونه می توانیم اعضای دختر گروه سنی ج مرکز شماره یک کرج را به حفظ محیط 

 زیست ترغیب کنیم؟
 البرز

 مژگان اعرابی 2
جذاب کانون پرورش فکری ،اعضای کودک چگونه می توانم با استفاده از فعالیت های 

 پسر گوه سنی ج مرکز کوزران را به کتاب و کتابخوانی عالقمند نمایم؟
 کرمانشاه

 مریم رضایی 3
چگونه می توانم اعضای کودک مرکز پردیس را به مطالعه کابهای مذهبی عالقمند 

 نمایم؟
 تهران

 فاطمه قاسمی 4
)گروه سنی ج(ر به مطالعه تشویق نمود؟چگونه میتوان اعضاءنوجوان پسر مرکز   اصفهان 

 

 مهری خسرویان 5
چگونه می توانم ده عضو جوان دختر مرکز چترود را با اهمیت درست نویسی واژگان 

 فارسی در فضای مجازی آشنا کنیم؟
 کرمان


