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 1396استان فارس سال کانون مراکز اعضاء آثار پژوهشی و تحقیقی  1شماره  لیست

ف
دی

ر
 

 

 عنواى اثر

 

 قالة اثر

 نام صاحة

 یا

 صاحثاى اثر

 هرتی راهنوا سال تهیه نام هرکس سوت

1 
استفبدُ هجذد اص پبستل سٍغٌی سیض 

 ضذُ دس هشکض السستبى

تحقیق ٍ 

 پژٍّص

 ػلی سضَاًیبى

 اهیش حسیي کوبلی

 اهیش ػشفبى تیوَسی

 هٌصَسُ تقَی فشد 1396 السستبى ػضَ

 تأثیش اسیذّب ثش استخَاى 2
تحقیق ٍ 

 پژٍّص

 ًشگس فضلی

 صّشا ضبکش یبسی

 ًشگس کبظوی

 صّشا کیبًی 1396 ضیشاص 4ضوبسُ  ػضَ

3 
چش ٍ چگًَِ هی تَاًن ثب آسهی

 ثسبصم؟ دٍسسیختٌی ّبی دیگش کبسدستی

تحقیق ٍ 

 پژٍّص

 احسبى حجبة

 صذاقت ػشفبى
 1396 السستبى ػضَ

 لیال ثبقش ًژاد

 فبعوِ الجشص

 دیبثت 4
تحقیق ٍ 

 پژٍّص

 صّشا هشادی

 فبعوِ هشادی
 1396 ضوبسُ یک ضیشاص ػضَ

 اػظن ایضدی 

 ضیَا ثشصگش

 تأثیش هحیظ ثش سضذ گیبّبى 5
تحقیق ٍ 

 پژٍّص

 یبسوي سحوبًیبى

 ساحلِ هصلی ًژاد
 هشین سحوبًیبى 1396 جْشم 2ضوبسُ  ػضَ

6 

ثشسسی هصشف ٍ کٌتشل آة دس کبًَى 

پشٍسش فکشی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى 

 السستبى

تحقیق ٍ 

 پژٍّص

 هحوذ هْذی ػجذالِ پَس

 ػلی ػسکش پَس

 فبقذیػشفبى 

 لیال ثبقشًژاد 1396 السستبى ػضَ

 دًیبی چست 7
تحقیق ٍ 

 پژٍّص
 1396 ضوبسُ یک ضیشاص ػضَ فشٍؽ سٍستب پَس

 اػظن ایضدی 

 ضیَا ثشصگش
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ف
دی

ر
 

 عنواى اثر
تحقیق ٍ 

 پژٍّص

 نام صاحة

 یا

 صاحثاى اثر

 نام هرکس سوت
سال 

 تهیه
 هرتی راهنوا

 اسشاس یک قغشُ 8
تحقیق ٍ 

 پژٍّص
 سیذ ػلی فشٍغی 1396 کتبثخبًِ سیبس ضیشاص ػضَ هشین صفش صادُ

 سَختي 9
تحقیق ٍ 

 پژٍّص

 سبغش یَسفی

 فبعوِ یَسفی
 1396 ضیشاص یک ضوبسُ ػضَ

 اػظن ایضدی 

 ثشصگشضیَا 

10 
احیبی صثبى السی ٍ ضٌبسبًذى آى ثِ 

 اػضبی دختش کبًَى السستبى

تحقیق ٍ 

 پژٍّص

 ثٌب حبفظ صادُ

 صیٌت کیبًی ًژاد

 ػسل سَصًذُ

 هٌصَسُ تقَی فشد 1396 السستبى ػضَ

 غزاّبی سٌتی جْشم 11
تحقیق ٍ 

 پژٍّص

 هحیب غالهی

 ًیلَفش ثْبدسی

 ثیٌب رثبیحیم

 1396 جْشم 1ضوبسُ  ػضَ
سًججش اػظن 

 جْشهی

 ًقغِ جَش 12
تحقیق ٍ 

 پژٍّص
 اػظن کبظوی 1396 اقلیذ ػضَ ػشفبى ًیکَیی

 ثشسسی هَاد ضَیٌذُ ثش ثذى هبّی 13
تحقیق ٍ 

 پژٍّص
 هشین جوبلی 1396 فسب ػضَ ػلی جؼفشی

 قلت 14
تحقیق ٍ 

 پژٍّص

 ػلی سضب پیشٍ

 احوذسضب صاسػی

 هشتضی صاسػی

 1396 ضوبسُ یک ضیشاص ػضَ
 اػظن ایضدی 

 ضیَا ثشصگش

15 
اسجبة ثبصی ّبی قذیوی ثچِ ّبی 

 جْشم

تحقیق ٍ 

 پژٍّص

 هحوذ صبلح ًیکَ سخي

 سضب هیشصایی

 سضب ایضدی پٌبُ

 1396 جْشم 1ضوبسُ  ػضَ

اػظن سًججش 

 جْشهی
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ف
دی

ر
 

 تحقیق و پژوهش عنواى اثر

 نام صاحة

 یا

 صاحثاى اثر

 هرتی راهنوا سال تهیه نام هرکس سوت

16 
خیبعی تب چِ هیضاى  آضٌبیی ثب حشفِ

 ثشای ًَجَاًبى هْن ٍ ضشٍسی است؟

تحقیق ٍ 

 پژٍّص
 هلیحِ پَسًَسی 1396 ضیشاص 6ضوبسُ  ػضَ فبعوِ فشآٍس

 ًوک جْشم، هؼجضُ عجیؼت 17
تحقیق ٍ 

 پژٍّص

 سضب هحوذی

 ػلی هحسي پَس
 1396 جْشم 1ضوبسُ  ػضَ

 دفش سسکیٌِ کبسگ
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 1396مربیان مراکز استان فارس سال  پایان نامهطرح های پژوهشی و لیست 

ف
دی

ر
 

 

 عنواى اثر

 

 قالة اثر

 نام صاحة

 یا

 صاحثاى اثر

 سال تهیه نام هرکس هقطع تحصیلی سوت

1 

آسیت ضٌبسی فؼبلیت ّبی ًَجَاى هحَس 

کبًَى پشٍسش فکشی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى اص 

 دیذگبُ هشثی، ٍالذیي ٍ اػضبء

 1396 ضیشاص 6ضوبسُ  کبسضٌبسی اسضذ هشثی فشٌّگی هلیحِ پَسًَسی پبیبى ًبهِ

2 
ثشسسی ٌّش هحیغی ثب تأکیذ ثش ػٌبصش 

 چْبسگبًِ ثبستبى
 1395 ضیشاص 6 ضوبسُ کبسضٌبسی اسضذ هشثی ٌّشی سحش ًؼیوی پبیبى ًبهِ

3 
اًتضی دس ادثیبت ٍدک ٍ ًَجَاى ثب فثشسسی 

 ًگبّی ثِ آثبس کَدک ٍ ًَجَاى
 1396 فیشٍصآثبد کبسضٌبسی اسضذ هشثی فشٌّگی هؼصَهِ قشثبًی عشح پژٍّطی

4 
ثبصی دس سضذ ّوِ جبًجِ  تأثیش ثبصی ٍ اسجبة

 کَدکبى
 عشح پژٍّطی

 افسبًِ کطبٍسصی

 صّشا ایضدی

 هشثی فشٌّگی

 هشثی هسئَل

 لیسبًس

 لیسبًس
 1396 خشاهِ

5 
ًقص  کبًَى ٍ فؼبلیت ّبی آى دس تشثیت 

 کَدک ٍ ًَجَاى

 پژٍّطی عشح
 1396 فیشٍصآثبد لیسبًس هسئَل هشثی صادُ جؼفشی فبعوِ

ثشسسی هیضاى سَاد خَاًذى اػضبی کبًَى  6

پشٍسش فکشی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى استبى 

 فبسس

 فبعوِ سًججش عشح پژٍّطی
کبسضٌبس 

 فشٌّگی
 1396 ٍاحذ فشٌّگی کبسضٌبسی اسضذ
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 لیست مقاالت پژوهشی

 1396مربیان مراکز استان فارس سال 

ف
دی

س
 

 

 اثرعنواى 

 

 قالة اثر

 نام صاحة

 یا

 صاحثاى اثر

 سال تهیه نام هرکس هقطع تحصیلی سوت

1 
ثشسسی جبیگبُ خلیج فبسس س ضؼش کَدک ٍ 

 ًَجَاى
 1396 ضیشاص 1ضوبسُ  کبسضٌبسی اسضذ هشثی هسئَل اػظن ایضدی هقبلِ

 هقبلِ سٍایت ساٍی 2
 سیذ هحسي سبجذی ساد

 آسصٍ حقیقی

 ـ

 هشثی هسئَل

 دکتشی

 اسضذکبسضٌبسی 
 1396 ًی سیض

3 

سیخت ضٌبسی قصِ پستِ ٍ ّفت ثشادس اص 

هجوَػِ سیوشؽ قصِ ّبی هشدم ایشاى ثش 

 اسبس ًظشیِ پشاح

 هقبلِ

 سویِ آٍسًذ

 اػظن ایضدی

 ساضیِ احوذی

 هشثی فشٌّگی

 هشثی هسئَل

 هشثی ادثی

 کبسضٌبسی اسضذ

 کبسضٌبسی اسضذ

 کبسضٌبسی اسضذ

 1396 هشاکض ضیشاص

4 
دس کتت فبسسی هقغغ  قصِ ّبی اجتوبػی

 اثتذایی
 فبعوِ سًججش هقبلِ

کبسضٌبس 

 فشٌّگی
 1396 ٍاحذ فشٌّگی کبسضٌبسی اسضذ
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 اقدام پژوهیلیست 

 1396مربیان مراکز استان فارس سال 

 

ف
دی

س
 

 

 عنواى اثر

 

 قالة اثر

 نام صاحة

 یا

 صاحثاى اثر

 سال تهیه نام هرکس هقطع تحصیلی سوت

 1396 ًی سیض کبسضٌبسی اسضذ هشثی هسٍَل آسصٍ حقیقی اقذام پژٍّی پشسطگشی ساّکبسّبی تقَیت هْبست 1

2 
چگًَِ تَاًستن اػضبی ًَجَاى دختش هشکض ًی 

 سیض سا ثِ فؼبلیت خَضٌَیسی ػالقوٌذ کٌن؟
 1396 ًی سیض کبسضٌبسی اسضذ هشثی فشٌّگی اًسیِ سبدات جاللی اقذام پژٍّی

3 
ساّکبسّبی اًگیضُ ثخطی هطبسکت دس 

 فؼبلیتْبی کتبة هحَس
 1396 ضیشاص 1ضوبسُ  کبسضٌبسی اسضذ هشثی هسٍَل اػظن ایضدی اقذام پژٍّی

چگونه توانستن تا استفاده از فعالیت روخوانی و  4
 هعرفی کتاب، اعضا را ته اهانت کتاب عالقوند کنن؟

 اقدام پژوهی

 
نرگس عرفانی نیا سویه 

 آورند
 الهه ناسوتی

 راضیه احودی
 

 هسوولهرتی 
 هرتی فرهنگی
 هرتی هنری
 هرتی ادتی

 لیسانس
 کارشناسی ارشد

 لیسانس
 کارشناسی ارشد

 1396 صدرا

5 
ساّکبسّبی کوک ثِ ػضَ کَدک دختش دس 

 هْبست ثشقشاسی استجبط ثب گشٍُ
 اقذام پژٍّی

 سویشُ ثشٍاًیب
 ًبّیذ خبًی پَس

هشثی ادثی ـ 
 ٌّشی

 هشثی هسٍَل

 کبسضٌبسی اسضذ
 لیسبًس

 1396 صسیي دضت

6 
چگونه توانستن هیساى حضوراعضای نوجواى 

 1396 سستن کبسضٌبسی  هشثی هسٍَل هؼصَهِ پٌبّی  اقذام پژٍّی پسر را در فعالیتهای کانوى افسایش دهن؟

7 
چگونه هی توانین اعضای نوجواى دختر را ته 

 حضور پایدار در کانوى تشویق کنین ؟
 

 اقذام پژٍّی
 لیال سشثخص 
 ًشگس حجت
 سْیالضجبع

 هشثی هسٍَل
 هشثی فشٌّگی

 1396 داساة  کبسضٌبسی
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