
 

 پنجمین جشنواره علمی پژوهشی تاثریا داوری حضوری ) دفاع (راهیافته به مرحله  پژوهشگران منتخب

         تلخیص کتاب
 آموزشگاه نام پژوهشگران تلخیص عنوان  ردیف

 نیشابور -دخترانه  –متوسطه دوره اول  نرگس قاضی  –کیمیا ولیزاده  غرب زدگی  1

 سرخس -دخترانه  –متوسطه دوره اول  مهسا مجدی غرب زدگی 2

 سبزوار -پسرانه   –متوسطه دوره اول  علیرضا قادری –علی سلمانی  هشتگ نهضت سواد رسانه ای150 3

 1واحد  –مشهد  –دخترانه  –متوسطه دوره اول  ریحانه کاشانی  هشتگ نهضت سواد رسانه ای150 4

 نیشابور -دخترانه  –متوسطه دوره اول  مبینا میرهادی –سنا غالمی  خسی در میقات  5

 تربت حیدریه –دخترانه  –متوسطه دوره اول  ساجده ساالر باشی  خسی در میقات  6

 کاشمر -دخترانه  –متوسطه دوره دوم  مهشید عزیزی طرقی –مهدیه موذن  غرب زدگی 7

 نیشابور -دخترانه  –متوسطه دوره دوم  زهرا زهدی –فرزانه گلچین  نهضت سواد رسانه ایهشتگ 150 8

 1واحد  –مشهد  –دخترانه  –متوسطه دوره دوم  مریم هروی خسی در میقات  9

 تربت حیدریه –پسرانه  –متوسطه دوره دوم  محمد جواد مظفری –محمد فربود  خسی در میقات 10

 پژوهش

 محور جشنواره : تعالی و مقاوم سازی فرهنگی        

 موضوع : علوم اسالمی                                                                      

 آموزشگاه نام پژوهشگران عنوان پژوهش ردیف

 نیشابور -دخترانه  –متوسطه دوره اول  زهرا بیابانی –پریا فکور  تاثیر آموزش بر دیدگاه دانش آموزان از خوشبختی 1

 کاشمر  –دخترانه  –متوسطه دوره اول  شقایق عظیمی –شبنم عظیمی  بررسی تاثیر شکرگزاری بر رضایت از زندگی 2

 سبزوار  -دخترانه  –متوسطه دوره اول  فهیمه عزتی کیا تقوا در فضای مجازی 3



 

در فضای  ترویج ارزش ها و هنجارها و سبک زندگی اسالمی 4

 مجازی

مشهد  –دخترانه امام رضا )ع(  –متوسطه دوره اول  کوثر خدادادی –زهرا غفرانی 

 12واحد  –

 1واحد  - مشهد  –پسرانه  –متوسطه دوره اول  امیررضا تقی زاده –امیر حسین نوری  تقوا در فضای مجازی 5

راهکارهای جذب دانش آموزان )جوانان(به شرکت در نماز  6

 جماعت

 کاشمر -پسرانه  –متوسطه دوره اول  امیررضا انبیایی –عرفان غالمرضاپور 

 سبزوار -دخترانه  –متوسطه دوره اول  ریحانه شم آبادی –فاطمه کرابی  راهکارهای جذب دانش آموزان در نماز جماعت 7

 مشهد -پسرانه  –متوسطه دوره دوم  امیررضا سوهانی –حمیدرضا رجبی  تهاجم فرهنگی و راه های مقابله با آن 8

 کاشمر - دخترانه –متوسطه دوره دوم  سارا علی پور –سیده رضوان حسینی  سفر در آیات و روایات و آداب کاربردآن در زندگی 9

 نیشابور -پسرانه  –متوسطه دوره دوم  سجاد باری بررسی نماز خواندن و تاثیر آن بر کیفیت زندگی نمونه موردی 10

 نیشابور –دخترانه  –متوسطه دوره دوم  کوثر قندهاری –مطهره امیرکان  تاثیر آشنایی با مفاهیم قرآنی بر نگرش مذهبی دانش آموزان 11

 کاشمر –دخترانه  –متوسطه دوره دوم  هستی علی محمدی –سیده مهال حسینی  خوشبختی از دیدگاه اسالم 12

 پژوهش

 محور جشنواره : تعالی و مقاوم سازی فرهنگی        

  موضوع : مشاوره 

روش های ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه و ایجاد انگیزه در دانش  1

 آموزان 
 2واحد  –مشهد  –دخترانه  –متوسطه دوره اول  حانیه دین پرست  –نیکتا نخودچیان 

 کاشمر -پسرانه  –متوسطه دوره اول  مهران فغانی نژاد –ابوالفضل دانشمند  پدیده طالقتاثیر تعامل خانواده و ماهواره در بروز  2

 2واحد  –مشهد  –دخترانه  –متوسطه دوره اول  نگار وطنخواه –سوگل خاجوی  احساس رضایت از زندگی 3

 تربت حیدریه  –دخترانه  –متوسطه دوره اول  مبینا شبانی –مهدیه محمدزاده  بررسی علل پرخاشگری و نابردباری در روابط اجتماعی ایران 4

 2واحد  –مشهد  –پسرانه  –متوسطه دوره اول  محمد علی موحد پارسا –امیر حسین مسگر  راهکارهای حس مسئولیت پذیری اجتماعی درنوجوانان 5

 کاشمر -دخترانه  –متوسطه دوره اول  مطهره زارع  –زهرا ذوقی  مدیریت زمان 6



 

 سبزوار -دخترانه  –متوسطه دوره اول  فاطمه شیر خانی –نرجس علی محمدی  راهکارهای علمی باال بردن عادت به مطالعه در میان دانش آموزان 7

 کاشمر -پسرانه  –متوسطه دوره اول  فرحان شهابی –امیر حیدر شجاعی  روش های ایجاد شادابی ونشاط در مدرسه  و انگیزه در دانش آموزان 8

 سبزوار -دخترانه  –متوسطه دوره اول  صفا بید خوری –یاسمن خسروتاج  افت تحصیلی و روش ایجاد انگیزه در دانش آموزان 9

روش های ایجاد شادابی ونشاط در مدرسه و ایجاد انگیزه در دانش  10

 آموزان
 1واحد  –مشهد  –دخترانه  –متوسطه دوره اول  فاطمه مستکملی –حدیثه ابراهیمی 

 نیشابور -دخترانه  –متوسطه دوره دوم  نادیا محسنی مقایسه شادابی و نشاط در مدارس با سطوح مختلف 11

راه های استفاده از فضای مجازی در پژوهش های دانش آموزی و  12

 ارتقاء رشد تحصیلی
 کاشمر -دخترانه  –متوسطه دوره دوم  فاطمه جهاندار –سما حسین زاده 

 سبزوار -دخترانه  –متوسطه دوره دوم  یاسمین معدنی ثانی –مبینا ساالری  عوامل موثر بر قانون گریزی مردم سبزواربررسی علل و  13

 سبزوار -پسرانه  –متوسطه دوره دوم  امیر محمد ذوالجاللی –محمد علی کریمی صالح  افت تحصیلی و روش های ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان 14

واکاوی و بررسی علل افت تحصیلی و روش های ایجاد انگیزه در  15

 دانش آموزان 
 نیشابور -دخترانه  –متوسطه دوره دوم  پریسا رضایی –نگار تاجیک 

 سبزوار -پسرانه  –متوسطه دوره دوم  امیر حسین دلبری –امیررضا زرین پور  علل پرخاشگری و نابردباری در روابط اجتماعی در ایران 16

 پژوهش

 محور جشنواره : پیشتازی در عرصه علم و فناوری        

  هسته ای و گداخت –موضوع :  انرژی ها  

 سرخس  –پسرانه  –متوسطه دوره اول  عرفان سندگل –محمدطاها ترک جین  انرژی هسته ای ایران از آغاز تاامروز 1

 تربت حیدریه –دخترانه  –متوسطه دوره اول  یاسمن شیری –زهرا رجبی  انرژی هسته ای ایران از آغاز تا امروز 2

 3واحد  -مشهد  –دخترانه  –متوسطه دوره اول  تینا رفیعی پور انرژی هسته ای ایران از آغاز تاکنون 3

 2واحد  –مشهد  –دخترانه  –متوسطه دوره اول  ستاره نوری فرد –فاطمه واحدی  تاریخچه انرژی هسته ای از آغاز تا امروز 4

 1واحد  –مشهد  –دخترانه  –متوسطه دوره اول  سنا حسن آبادی –نازنین اسکندری  گداخت هسته ای  5



 

 2واحد  –مشهد  –دخترانه  –متوسطه دوره دوم  فاطمه عزیزی فناوری امروز ، نیاز فردا 6

 2واحد  –مشهد  –دخترانه  –متوسطه دوره دوم  پریسا ارزانیان گداخت هسته ای ، چشم انداز انرژی فردا 7

 پژوهش 

 محور جشنواره : پیشتازی در عرصه علم و فناوری        

  ی خوشیدیژانر –پاک موضوع :  انرژی ها ی  

 3واحد  –مشهد  –پسرانه  –متوسطه دوره اول  احسان روئین تن –محمدرضا یزدانی  انرژی خورشیدی و مزایا و کاربردهای آن  1

 سبزوار -پسرانه  –متوسطه دوره اول  محمد جواد یعقوبی نژاد –جواد اکبری  انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن  2

 گناباد -پسرانه  –متوسطه دوره اول  مهرداد طحان –مهدی رستمی  انرژی خورشیدی و مزایای آن  3

 نیشابور -پسرانه  –متوسطه دوره دوم  ابوالحسن قدمیاری –مهدیار خرمی  انرژی های نو و کاربرد انها  4

 کاشمر -پسرانه  –متوسطه دوره دوم  محمد نخعی  –مازیار فالحیان  انرژی خورشیدی و مزایای آن  5

 2واحد  –مشهد  –دخترانه  –متوسطه دوره دوم  بهجت سادات ژیان –یگانه سادات موسوی  اقتصاد مقاومتی و انرژی خورشیدی  6

 1واحد  –مشهد  –دخترانه  –متوسطه دوره دوم  عاطفه خواجی انرژی خورشیدی مزایا و کاربرد آن  7

 مشهد  –پسرانه  –متوسطه دوره دوم  حسام تشکری –مهدیار چراغی  انرژی خورشیدی 8

 پژوهش 

 محور جشنواره : پیشتازی در عرصه علم و فناوری        

 موضوع :  سلول های بنیادین 

 تربت حیدریه  – پسرانه – اول متوسطه دوره  امیرحسین ساغریان در ایرانسلول های بنیادین  1

 سبزوار -دخترانه  –متوسطه دوره اول  بیتا روکی –نادیا مشکانی  جمهوری اسالمی ایران و سلول های بنیادی  2

 نیشابور -دخترانه  –متوسطه دوره دوم  ریحانه دستجردی –مهدیه نیستانی  جمهوری اسالمی ایران و سلول های بنیادی  3



 

 سبزوار -دخترانه  –متوسطه دوره دوم  مهربان عمرانی فر –رعنا قوامی مقدم  سلول های بنیادین  4

 مشهد  –پسرانه  –متوسطه دوره دوم  حسین زمرد فر –اسداهلل بهدگانی  جمهوری اسالمی ایران و سلول های بنیادی  5

 پژوهش

 محور جشنواره : پیشتازی در عرصه علم و فناوری        

 موشکی -نظامی  –موضوع :  قدرت دفاعی  

 آیا سیفی زاده –صالحه مرادی  نوآوری جمهوری اسالمی ایران در تولید موشکی 1
واحد  –امام رضا )ع(  –دخترانه  –متوسطه دوره اول 

12 

 سبزوار  –پسرانه  –متوسطه دوره اول  امیر حسین باغجری –اشکان فروهر  جمهوری اسالمی ایران و فناوری موشکی 2

 1واحد  –مشهد  –پسرانه  –متوسطه دوره اول  پوریا نجاریان –علی شرایعی  جایگاه قدرت دفاعی و امنیتی ایران در منطقه و جهان  3

 3واحد  –مشهد  –پسرانه  –متوسطه دوره اول  علیرضا نوروزی –سجاد پوررجب  جایگاه قدرت دفاعی و امنیتی ایران در منطقه و جهان 4

 2واحد  –مشهد  –پسرانه  –متوسطه دوره اول  آرمان سنگین قصری  –دانیال زمانی  نواوری جمهوری اسالمی ایران در تولید موشک های بالستیک 5

 3واحد  – مشهد -دخترانه –متوسطه دوره اول  زینب فدیشه ای  –مهدیه اقبالی  قدرت دفاعی ایران در منطقه و جهان  6

 سبزوار -پسرانه   -متوسطه دوره دوم  محمد ابراهیم خیر آبادی  –علی شیرین سخن  جایگاه قدرت نظامی و امنیتی ایران در منطقه و جهان  7

 نیشابور -دخترانه  –متوسطه دوره دوم  ساجده عابدی نوآوری جمهوری اسالمی ایران در صنعت موشکی 8

 پژوهش

 محور جشنواره : پیشتازی در عرصه علم و فناوری        

                                          رباتیک و قدرت نرم موضوع :   

 3واحد  –مشهد  –پسرانه  –متوسطه دوره اول  حسین درودی  –علیرضا آژند  جمهوری اسالمی ایران و علم رباتیک  1

 1واحد  –مشهد  -پسرانه  –متوسطه دوره اول  محسن صفر پور –عرفان دری مقدم  علم رباتیک و جمهوری اسالمی ایران 2

 2واحد  –مشهد  -پسرانه  –متوسطه دوره اول  امیر حسین رحمتی –مهدی یزدان پرست  مولفه ها و اصول قدرت نرم در جمهوری اسالمی ایران 3



 

نرم در قدرت ملی جمهوری اسالمی شناسایی و جایگاه قدرت  4

 ایران
 2واحد  –مشهد  -پسرانه  –متوسطه دوره اول  محمد کاظم کریمی –امیر رضا محسنی 

 پژوهش

 محور جشنواره : پیشتازی در عرصه علم و فناوری        

 پارک علم و فناوری موضوع :  

 1واحد  -مشهد   –پسرانه  –متوسطه دوره اول  طاها گواهی –سجاد قاینی نژاد  پارکهای علم و فناوری 1

مشهد  –دخترانه امام رضا )ع(  –متوسطه دوره اول  نرگس پور عباس -ریحانه خیاط اوغاز اهداف و ضرورت های ایجاد پارک های علم و فناوری 2

 12واحد  –

 1واحد  –مشهد  –دخترانه  –متوسطه دوره دوم  صبا سجادپور اهداف و ضرورت ایجاد پارک های علم و فن آوری 3

 تربت حیدریه –پسرانه  -متوسطه دوره دوم علیرضا عطاردی اهداف و ضرورت ایجاد پارک های علمی و فناوری 4

 تربت حیدریه –پسرانه  -متوسطه دوره دوم محمد نیری –سید علی محمدی  اهداف و ضرورت  پارک های علمی و فناوری 5

 پژوهش

 محور جشنواره : پیشتازی در عرصه علم و فناوری        

 موضوع :  فناوری نانو 

 2واحد  –مشهد  –دخترانه  –متوسطه دوره اول  زهرا حسینی  –گلناز آرین مهر  فناوری نانو در سرطان 1

 فناوری نانو در علم پزشکی و داروسازی 2
 –عرفان دهجوریان = امیر حسین ابراهیمیان 

  محمد علی وفادار
 نیشابور  –پسرانه  –متوسطه دوره اول 

بررسی جایگاه کنونی ایران در عرصه علم و تکنولوژی در منطقه  3

 خاورمیانه 
 1واحد  –مشهد  –پسرانه  –متوسطه دوره اول  ابوالفضل خدادادی –رضا اروجی 

 تربت حیدریه –پسرانه  –متوسطه دوره اول  امیر حسین شیبانی کاربردهای پزشکی فناوری نانو  4



 

 1واحد  –مشهد  –پسرانه  –متوسطه دوره اول  علیرضا صفا هندی  –فرامرز صادقی  جمهوری اسالمی ایران و فناوری نانو  5

 کاشمر -پسرانه  –متوسطه دوره دوم  محمد رضا عباس پور  –ابوالفضل مراد نژاد  فناوری نانو و علم پزشکی و داروسازی  6

 نیشابور -دخترانه  –متوسطه دوره دوم  بنفشه عبدیان –مهسا سروش صدر  فناوری نانو در علم پزشکی 7

 کاشمر -دخترانه  –متوسطه دوره دوم  سعید زحمتکش  –محسن شعبانی  فناوری نانو و علم پزشکی و داروسازی  8

 پژوهش

         اقتصاد مقاومتی محور جشنواره : 

  اقتصاد مقاومتی –اینترنت اشیاء  موضوع :  

 کاشمر -دخترانه  –متوسطه دوره اول  فاطمه یعقوبی –فریماه افراشته  اصالح الگوی مصرف آب  1

 سبزوار -پسرانه  –متوسطه دوره اول  محمد حسین پسندیده  –بنیامین علیشاهی  اینترنت اشیاء 2

 1واحد  –دخترانه  –متوسطه دوره اول  کوثر کشمیری –عسل ناصری  راهکارهای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در خانه و مدرسه  3

 کاشمر -پسرانه  –متوسطه دوره اول  امیر محمد ظریفی –سعید عبدی  نقش آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتی 4

 سبزوار -پسرانه  –متوسطه دوره اول  سهیل دولت آبادی –جواد باغجری  توسعه و صنعت بازیافت 5

 تربت حیدریه –دخترانه  –متوسطه دوره اول  فاطمه جعفری –محدثه عمرانی  توسعه صنعت بازیافت 6

 1واحد  – مشهد -دخترانه –متوسطه دوره اول  سمانه موسویان –ستایش حافظی  ترویج تفکر جهادی و ضرورت و اهداف اردوهای جهادی 7
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 پژوهش

 تعالی و مقاوم سازی فرهنگی                –اقتصاد مقاومتی  محور جشنواره : 

                            سواد رسانه –گام دوم انقالب  –رونق تولید و کارآفرینی   موضوع :  
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 بر محیط اجتماعی و فرهنگی
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