
 پایان نامه های ارشد

 

 ردیف عنوان پایان نامه پژوهشگر دانشگاه سال مقطع

 دانشگاه آزاد اسالمی 5831 ارشد

 واحد تهران شمال

ین بررسی ویژگی های کتابخانه دیجیتالی ب مینا ذاکر شهرکی

 المللی کودکان و نوجوانان در ایران

1 

 دانشگاه آزاد اسالمی 5831 ارشد

 واحد سنندج

ینسرین اسد ی تأثیر ساختارکلیله و دمنه بر داستان ها 

هجری  14تا  04کودکان در طی دهه های 

 شمسی

2 

ر کودکانه ها در فرهنگ مردم بختیاری از عص علی حسین پور بنیاد ایران شناسی 5831 ارشد

 صفوی تا امروز

3 

 دانشگاه آزاد اسالمی 5833 ارشد

 واحد تهران مرکزی

مریم سراجیان 

 تهرانی

و ه گانه نیروها ی اهریمنیش در پرتخوانش س

سه ویژگی مشترک دنیاهای داستان 

 پسامدرن، علمی تخیلی، فانتزی

4 

 دانشگاه آزاد اسالمی 5833 ارشد

 واحد اقلید

ثار بررسی وتحلیل شخصیت های داستان در آ بدراله جعفری

 هوشنگ مرادی کرمانی

5 

 دانشگاه آزاد اسالمی 5833 ارشد

 واحد چالوس

صفرپور هنگامه 

 کپورچال

 تحلیل صورت و محتوای آثار محمودکیانوش

 پدر ادبیات نوین کودکان در ایران

6 

دانشگاه فردوسی  5831 ارشد

 مشهد

ریه تحلیل وب سایت های کودکان ازدیدگاه نظ محمد رامین نادری

 شناختی پیاژه )نیم دوره عملیات عینی(

7 

ر و درون مایه شعر کودک)بررسی اشعا ساخت بهاره تیاور دانشگاه پیام نور 5831 ارشد

ان دولت آبادی ، محمود کیانوش، مصطفی رحم

 دوست و ناصر کشاورز(

8 

دانشگاه فردوسی  5831 ارشد

 مشهد

پیوند میان سوال های کتابهای درسی دوره  وجیهه حسینی

راهنمایی و کتابهای پاسخگو: پزوهشی 

تاب پیرامون نوع شناسی سوالها و شناسایی ک

ر درسی مرتبطهای غی  

9 

 بررسی عناصر زندگی شهری و روستایی در سمانه اسدی دانشگاه شیراز 5831 ارشد

 داستانهای کودکان و نوجوانان

11 

 بررسی عناصر زندگی شهری و روستایی در زهرا پیرصوفی دانشگاه شیراز 5831 ارشد

 داستانهای کودکان و نوجوانان

11 

 یدانشگاه آزاد اسالم 5831 ارشد

 واحد فیروزآباد

 12 موسیقی شعر کودک مرتضی نجاتی

تحول مفهوم کودکی در ادبیات داستانی  فیروزه خیراندیش دانشگاه پیام نور  5831 ارشد

ه کودک و نوجوان ابتدای مشروطه  با نگاهی ب

 آثار طالبوف، مراغه ای و دولت آبادی

13 

سی شعر کودک با تکیه بر سبک شنا ندامعظمی گودرزی دانشگاه لرستان 5831 ارشد

 اشعارفارسی دوره ابتدایی

41  

 

 



 پایان نامه های دکتری

 ردیف عنوان پایان نامه پژوهشگر دانشگاه سال مقطع

1583 دکتری  
 

(7442)  

آکادمی علم های 

جمهوری 

یتو انست -تاجکستان

  زبان ادبیات رودکی

 1 نظم شفاهی فارسی کودکان خراسان ایران سید جواد رسولی

تریدک  1583 فردوسی دانشگاه  

 مشهد

صدیقه سادات 

 مقداری

بررسی زبان شناختی ادبیات جنگ برای 

ی کودکان در ایران از دیدگاه گفتمان شناس

 انتقادی

2 

1583 دکتری دانشگاه شهید  

 چمران اهواز

ی بررسی تناسب محتوای داستان های تألیف لیال مکتبی فرد

 نیایرانی برای کودکان و نوجوانان گروه س

با مهارت ومولفه های تفکر انتقادی« ج»  

3 

1583 دکتری  دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد قم

 بررسی مفاهیم دینی در کتابهای داستانی مهدی محمدی

کودکان و نوجوانان درایران بین سال های 

5831تا 5834  

4 

1583 دکتری دانشگاه فردوسی  

 مشهد

از  شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان مریم جاللی

31مشروطه تا سال   

5 

 


