
  ي پژوهش دومین جشنوارهفتی در هاي دریا نامه پایان فهرست

سال 
  دفاع

  ردیف  عنوان  نویسنده  دانشگاه  مقطع

کارشناسی  90
  ارشد

 1 هاي کودکان و نوجوان هاي ازخودبیگانگی در داستان بررسی مولفه مختار ذاکري شیراز

کارشناسی  90
  ارشد

منصوره  شیراز
 صداقت

  2 هاي کودکان داستانپنهان و تهی هاي آشکار،  مایه بررسی درون

کارشناسی  91
 ارشد

  3 هاي دیگرانگی در ادبیات کودك و نوجوان ایران بررسی جلوه امین ایزدپناه شیراز

کارشناسی  90
 ارشد

تصویري ایرانی و  داستانیایرانی، کتابهاي هاي  ي افسانه مقایسه راضیه سهرابی شیراز
 هاي تفکر فلسفی بناي مولفهبر م خارجیتصویري  کتابهاي داستانی

4  

کارشناسی  91
 ارشد

  5 هاي ایرانی شگردهاي تمرکززدایی در قصه ندا مرادپور شیراز

کارشناسی  91
 ارشد

ر در تصوی ي متن و پردازي ورابطه ي شخصیت، شخصیت مقایسه ملیحه مصلح شیراز
ي  ایرانی وخارجی بر پایه ي تصویري برگزیده هاي داستانی کتاب
 نیکوالیوا و کارول اسکات ي نظریه

6  

کارشناسی  91
 ارشد

عطیه  شیراز
 فیروزمند

بینامتنیت، تمرکززدایی وتوانمندسازي در  ي بررسی تطبیقی رابطه
ویري احمدرضا احمدي، محمدرضا شمس، آنتونی تص آثار داستانی

 براون و موریس سنداك

7  

کارشناسی  89
 ارشد

مهسا  شیراز
 نسب مومن

مصطفی رحماندوست و افسانه  ثار شعريتحلیل زیباشناسی آ
 ژاد شعبان

8  

کارشناسی  91
 ارشد

هاي کلیله و دمنه براي کودکان و  ها و بازآفرینی بررسی باز نویسی دارنک سارا شیراز
 نوجوانان

9  

کارشناسی  89
 ارشد

  10 بررسی عناصر داستان در آثار عموزاده خلیلی  طیبه فرهادي شیراز

 پروین شیراز دکتري 91
 مرتضایی

هاي مثنوي مولوي براي کودکان و  ها و باز آفرینی بررسی بازنویسی
 نوجوانان 

11  

کارشناسی  87
 ارشد

پیام نور 
 فارس

شهرزاد 
 زاده همت

  12 ي اخیر طنز در شعر کودك در سه دهه

کارشناسی  90
 ارشد

مرضیه  قم
 سعیدي

  13 شریف و... بان، یمینی نقد بالغی شعرکودك با تأکید بر آثار باغچه

کارشناسی  90
 ارشد

بوعلی 
 سینا

معصومه 
 ابراهیمی هژیر

  14 دفاع مقدس ي تحلیل عاطفی ادبیات داستانی کودك و نوجوان دوره

کارشناسی  90
 ارشد

پیام نور 
 رشت

  15 هاي کودکان هاي تیپیکال افسانه بررسی تأویلی نمونه گلی فاطمه گل



  

  

  

  ي پژوهش برتر دومین جشنوارههاي  نامه پایان فهرست

  

کارشناسی  84
 ارشد

دانشگاه 
 آزاد اراك

فاطمه 
 آبادي ایبک

  16 تصویرآفرینی در شعر کودك و نوجوان

کارشناسی  90
 ارشد

پیام 
 نوررشت

سارا 
 االسالمی شیخ

  17 بررسی الگوها و شگردهاي داستان کوتاه در ادبیات کودك نسل امروز

کارشناسی   89
  ارشد

دانشگاه 
آزاد 

  همدان

  18  جوانهاي کودکان و نو سایت بررسی وضعیت جذابیت وب  زینب سلیمی

کارشناسی   87
  ارشد

شهید 
  بهشتی

  19  هاي نوجوان اسامی خاص در رمان ي ترجمه  بهاراشراق

کارشناسی  91
 ارشد

عالمه 
 طباطبایی

کودك ونوجوان ایران با تکیه بر آثار بررسی مفهوم خدا در شعر  پور پرنیان زارع
 انقالب اسالمی ي شاعران برجسته

20  

کارشناسی   84
  ارشد

الهه   مشهد
  يساز یتچ

  21  ي هفتاد تواي ادبیات داستانی کودك در دههبررسی مح

  22 نوجوان گرایانه در ادبیات داستانی کودك و پژوهشی جنسیت عاطفه جمالی تهران  دکتري 89

سال 
  دفاع

  ردیف  عنوان  نویسنده  دانشگاه  مقطع

کارشناسی  90
اریخ ت ارشد

ي  و فلسفه
تعلیم و 

  تربیت

 1 هاي دیگرانگی در ادبیات کودك و نوجوان ایران بررسی جلوه امین ایزدپناه شیراز

کارشناسی  91
 ارشد

ادبیات 
  کودك

عطیه  شیراز
 فیروزمند

ي بینامتنیت، تمرکززدایی وتوانمندسازي در  بررسی تطبیقی رابطه
شمس، آنتونی  تصویري احمدرضا احمدي، محمدرضا آثار داستانی

 براون و موریس سنداك

2  

کارشناسی  91
 ارشد

ادبیات 
 کودك

ي متن و تصویر در  پردازي ورابطه ي شخصیت، شخصیت مقایسه ملیحه مصلح شیراز
ي  ي ایرانی وخارجی بر پایه تصویري برگزیده هاي داستانی کتاب
 ي نیکوالیوا و کارول اسکات نظریه

3  


