
 
 

11تیتر  -آثار راهیافته به مرحله نهایی  

 بخش آثار برتر

 

راهیافته به مرحله نهایی داوری –تیتر   

 نام نشریه  نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 اندیشه نبض حانیه رضوی بزاز  زشکی اصفهانپعلوم  1

 مکث رضا رزاقی فردوسی 2

 کاف سینا امیری خوراسگان -آزاد اسالمی  3

 درددل فاطمه السادات میرحسینی کی تبریزعلوم پزش 4

 کاف مینا حقیقت فرد خوراسگان -آزاد اسالمی  5

 مکث محمدحسین نجفی فردوسی 6

 دی ابوالفضل اقومی علوم پزشکی مازندران 7

 آرمانشهر فائزه آقا شیراز 8

 بیان مهدی صدرمحمدی علوم پزشکی تبریز 9

 نویسا مسلم علیزاده عالمه طباطبائی 11

 پیک کتابداری  فاطمه سیف الزهرا س 11

 چک علیرضا اعتدالی علوم پزشکی اصفهان 12

 

 

 

 



 
 

راهیافته به مرحله نهایی داوری –خبر   

 نام نشریه  نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 درددل کاظم صفایی علوم پزشکی تبریز 1

 سِیران زینب فتح نژاد تهران غرب -آزاد اسالمی  2

 مکابیو آرمین فتاح پور معزز رستربیت مد 3

 دنا ندا فرهادی تهران 4

 اسکوپ آیدا باقری پزشکی شیرازعلوم  5

 ری را مهرداد محمدرحیمی علوم پزشکی تبریز 6

 پرما محمد متین نادری نژاد وم پزشکی سبزوارلع 7

 تَنَفَّس سانای طلوعی نسب علوم پزشکی تبریز 8

  وشنانوکا پیام پارسیانفر شیراز 9

 یاردولت مینا نعمتی عالمه طباطبائی 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

راهیافته به مرحله نهایی داوری –سرمقاله و یادداشت   

 نام نشریه نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 وقایع اتفاقیه مهرداد محمدی فردوسی 1

 مکث نسیم جهانی فردوسی 2

 ابابیل علی رمضانی عالمه طباطبایی 3

 نویسا طاهره نمرودی احمدآبادی ئیعالمه طباطبا 4

 سالم دانشجو امیرصادق رحمانی شهید بهشتی 5

 باران قهرمانی نرگس اصفهان 6

 روشنگر خاکسار زهرا شیراز 7

 مکث نجفی محمدحسین فردوسی 8

 باران کیمیا ضیایی دانشگاه اصفهان 9

 صدای دانشجو علیرضا حزبه نژاد  پزشکی آبادانعلوم  11

 الفبا راهداری احمد نصیر الدین طوسی خواجه 11

 مکث محمد صابریان فردوسی 12

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

راهیافته به مرحله نهایی داوری – طرح   

 نام نشریه  نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 تاب و توان مرتضی عباس لوی علوم پزشکی تبریز 1

 سراج هادی راشدی کهق مراغه -آزاد اسالمی  2

 گیم آور اریحسن چن فردوسی 3

 صدای دانشجو سحر رخشانفرد علوم پزشکی آبادان 4

 کانون سالم آذین کریمی بیرگانی علوم پزشکی اهواز 5

 اکونوموس محمد عدالتی تبریزی شیراز 6

 کافه عسل مهرداد جباری خوراسگان -آزاد اسالمی  7

 نیشتر محمد سعید واحدی پور علوم پزشکی اصفهان 8

 نبض دانشجو پرهام فرازنده  دبیلعلوم پزشکی ار 9

 وقایع اتفاقیه کامران گلشاهی فردوسی 11

 هفت روزبه ایمانی شیراز 11

 سبو سارا پزشکی علوم پزشکی اصفهان 12

 مکث مصطفی هادیزاده فردوسی 13

 ریحان فاطمه قاسمیان علوم پزشکی شیراز 14

 یاغمور کوثر باقرنژاد  علوم پزشکی تبریز 15

 سبو علی نعمت الهی پزشکی اصفهان علوم 16

 

 

 

 



 
 

راهیافته به مرحله داوری نهایی –طرح روی جلد   

 نام نشریه  نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 لحظه نگار آریا عبادی بین المللی امام خمینی )ره( 1

 ابابیل علی رمضانی عالمه طباطبائی 2

 درددل مجتبی فروتنی علوم پزشکی تبریز 3

 میدان انقالب محمدعلی اله دادی شریف صنعتی 4

 rise and shine مرتضی عباس لوی علوم پزشکی تبریز 5

 sod فاطمه دینی علوم پزشکی تبریز 6

 نگاره جمشید دژآگاه شهید بهشتی 7

 داد احمدرضا شجاعی صنعتی شریف 8

 سالم امیررضا رنگ آمیز مشهد -دانشگاه آزاد اسالمی  9

 تنفس سبز فاطمه سادات سید قوامی یزعلوم پزشکی تبر 11

 ارغنون ناهید دانشور فردوسی 11

 نگاه محمد عدالتی تبریزی شیراز 12

 مکث مصطفی هادیزاده فردوسی 13

 تدبیر سالمتی سامیه ساالری علوم پزشکی بجنورد 14

 

 

 

 

 

 



 
 

راهیافته به مرحله نهایی داوری –طنز   

 ریه نام نش نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 بابابرقی رسول طویلی علوم پزشکی شیراز 1

 تلخند ابوالفضل حاتمی مقدم علوم پزشکی بیرجند 2

 سبا حمید عبداللهی علوم پزشکی ایران 3

روشن زاده نصراله شروین علوم پزشکی مازندران 4  دی 

کرمان پزشکی علوم 5  نفتی سماور محمد معین قانع 

 چیستا علیرضا زیلوچی دانشگاه شیراز 6

 تهرنگ امین علی طایفی نصرآبادی دانشگاه تبریز 7

 فالگوش مرضیه سادات صالحی علوم پزشکی شهرکرد 8

گراوند علی علوم پزشکی کرمانشاه 9  فانوس 

خوراسگان -آزاد اسالمی  11  طنزکده رسول صبایی 

 شهرت سید محمدحسین محمدی دمنه تهران 11

همدان پزشکی علوم 12  گنجنامه فاطمه فدائی 

تبریز پزشکی علوم 13 عبدلی وحید   سس 

 

 



 
 

 

راهیافته به مرحله نهایی داوری –عکس   

 نام نشریه نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 نگاه تازه امیر صدیق علوم پزشکی مشهد 1

 وقایع اتفاقیه مصطفی صفایی خواه فردوسی 2

 کادر فاطمه اکبری علوم پزشکی شیراز 3

 آهنگ شب ا راستینمحمدرض فردوسی 4

 نقطه کور نازنین هاشم پور بختیاری علوم پزشکی شیراز 5

 پویش حسین آفتاب قره باغ علوم پزشکی ارومیه 6

 اتفاقیه وقایع مهدی طاهریان فردوسی 7

 نقطه کور کوثر براتی علوم پزشکی شیراز 8

 سرزمین فرهنگ فاطمه رشنو الزهرا)س( 9

 پویش حسن زادسیما  علوم پزشکی ارومیه 11

 تئاترینو مرضیه محقق نیا  علوم پزشکی اصفهان 11

 مردمک سارا بچاری اصفهانعلوم پزشکی  12

 کندو سامان آژ علوم پزشکی کرمان 13

 جهش کیانوش ثبوتی شیراز 14

 وقایع اتفاقیه محمدحسین سمندری مقدم فردوسی 15

 

 

 

 

 



 
 

راهیافته به مرحله نهایی داوری – کاریکاتور   

 

   نام نشریه نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 لبقند محمد حسین ساسانی علوم پزشکی شیراز 1

 کافه عسل مهرداد جباری خوراسگان -آزاد اسالمی  2

 مسابقه -لبقند محمدجواد زارع مهذبیه لوم پزشکی شیرازع 3

 آوای زندگی علی مسلم خانی همدان  -پیام نور  4

 سرزمین فرهنگ اوودی فرمحمدرضا د س الزهرا 5

 ماسو رضا علیپور علوم پزشکی گیالن 6

 سبز تنفس گلناز احمدی علوم پزشکی تبریز 7

 خوابگالوژی زهرا ظهوریان ذکاتیان بجنورد پزشکی علوم 8

 سالم مشاور مینو پورآوری س الزهرا 9

 ایمپالس هادی راشدی کهق مراغه -زاد اسالمی آ 11

 هفت سینا جنگجو شیراز 11

 پرانتز باز ریحانه پوربصیر تربیت دبیر شهید رجایی 12

 ترانه محمد طاهر آقادادی علوم پزشکی اصفهان 13

 ژاتاک سپیده هوشمند تبریز 14

 بصیرت سید حسن طیبی علوم پزشکی بجنورد 15

 پویش زهرا خضرلو علوم پزشکی ارومیه 16

 

 

 

 



 
 

هایی داوریراهیافته به مرحله ن – گرافیک و صفحه آرایی  

 نام نشریه  نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

  2نگاه  احسان کریمیان شیراز 1

 Rise and shine3 مرتضی عباس لوی علوم پزشکی تبریز 2

 2سنتز  آرتین شیبانی شیراز 3

 Rise and shine2 علی ابراهیمی علوم پزشکی تبریز 4

 49مکث  مصطفی هادیزاده فردوسی 5

 48مکث  یم جهانینس فردوسی 6

 1ثریا  کاوه معتمدیان تبریز پزشکی علوم 7

 2و  1لوگوس پیش شماره  آریان شب گرد عالمه طباطبایی 8

 4تاب و توان  حورا افراسیابی تبریز پزشکی علوم 9

 3کاکتوس  فاطمه ضیاء بخش تبریز پزشکی علوم 11

 71درددل  مجتبی فروتنی تبریز پزشکی علوم 11

 6انعکاس  ساالر حسینعلی فام تبریز زشکیپ علوم 12

 1تنفس سبز  فاطمه سادات سید قوامی تبریز پزشکی علوم 13

 

 

 

 

 

 

 



 
 

راهیافته به مرحله نهایی داوری –گزارش   

 نام نشریه  نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 نویسا الیاس براهویی نژاد عالمه طباطبائی 1

 پویش ییمحبوبه علی آقا دانشگاه صداوسیما 2

 شهرت اندیشه عموزاده تهران 3

 میلی متر 35 علیرضا فروتن شیراز 4

 عینک سجاد عبداللهی موسوی لرستان 5

 پرما مصطفی هدایتی تبار وم پزشکی سبزوارلع 6

 روشنگر سولماز کاویانی فر شیراز 7

 شهرت مائده صدیقی تهران 8

 ضدیخ زهرا حیدری لرستان 9

 ضربان حسین رشیدی نعلوم پزشکی اصفها 11

 دوپامین پوران فدوی حسینی علوم پزشکی اصفهان 11
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

راهیافته به مرحله نهایی داوری –مصاحبه   

 نام نشریه  نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 روشنگر سمیرا محمدی عالمه طباطبائی 1

 نویسا طاهره نمرودی احمدآبادی طباطبائی عالمه 2

 نبض اندیشه بزاز رضوی حانیه  فهانعلوم پزشکی اص 3

 بتوان پنج فرناز جوکار علوم پزشکی اصفهان 4

 کور سو الهام یوسفی شیراز 5

 نگاه تازه مریم محمدپور علوم پزشکی مشهد 6

 وقایع اتفاقیه علی قدیری فردوسی 7

 ابابیل علی رمضانی عالمه طباطبائی 8

 دیدنو وحید عبداهلل زاده بهشتیشهید  9

 نویسا فائزه فتحی رستمی عالمه طباطبائی 11

 یاردولت الهام یعقوبی طباطبائی عالمه 11

  DeNA)دنا صبا فقیه زاده تهران 12

 وقایع اتفاقیه فرناز محمدیان فردوسی  13

 

 

 

 

 

 



 
 

 

راهیافته به مرحله نهایی داوری -علمی تخصصی فنی و مهندسی  مقاله  

 
 نام نشریه نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 پاالر امیررضا مهدوی مدرس تربیت 1

 روشنا فرشته صمیمی شیراز 2

 پاالر آرمان صفا مدرس تربیت 3

 پاالر علی حقانی بایی مدرس تربیت 4

 پیچش عیسی ابتهاج کرمانشاه رازی 5

 پاالر مهدی سجادی مدرس تربیت 6

 بتا کاهکش مددی علی اهواز چمران 7

 پانو نیک وجیهه شیراز 8

 الکترون هریس نظری مرتضی تبریز 9

 روشنا پارسیانفر پیام شیراز 11

 راهبرد جوکار محمد یزد 11

 ساروج مهربان محمدحسین شهید بهشتی 12

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

راهیافته به مرحله نهایی داوری -کشاورزی ، دامپزشکی و محیط زیستعلمی تخصصی   مقاله  

 
 ریهنام نش نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 راهبرد عزت اله غزانی شیراز 1

 زیست سپهر علی اعراب تهران 2

 آبخوان محمدرضا جعفری تهران 3

 شیل آرش جوالده رودبار تهران 4

 راهبرد زاده ولی ناصر شیراز 5

 پارازیت موسویان مسلم سید لرستان 6

 دنیای خاکی بیات سجاد تربیت مدرس 7

 سپهرزیست  صیاد شیخی ئیالنلو تهران 8

 زیست سپهر وحیدیان سمیرا تهران 9

 زیست سپهر محمودی صالح تهران 11

 رویش پناهی رضا شیراز 11

 زیست سپهر ابراهیمی الهام تهران 12

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

راهیافته به مرحله نهایی داوری - علمی تخصصی  هنر مقاله  

 
 نام نشریه نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

فولصنعتی جندی شاپور دز 1  شوادون ابوالفضل سلیمانی 

 شوادون مائده فریدونی صنعتی جندی شاپور دزفول 2

 شوادون پرستو طاوسی صنعتی جندی شاپور دزفول 3

 شوادون دزفولی رضادوست راضیه دزفول شاپور جندی صنعتی 4

 شوادون حیدر شاه شکوفه دزفول شاپور جندی صنعتی 5

 شوادون رعزا بهنام صنعتی جندی شاپور دزفول 6

 شوادون کشمیری سحر صنعتی جندی شاپور دزفول 7

 تهرنگ مهاجر فرید نازلی سیده تبریز 8

 هفت نگهداری نازآفرین شیراز 9

 هفت حسینی فاطمه سیده شیراز 11

 هفت ایمانی نگار شیراز 11

 تهرنگ سفیری صبا تبریز 12

 

 

 

 

 



 
 

 

 

راهیافت به مرحله نهایی داوری –مقاله سیاسی  

 نام نشریه  نام صاحب اثر نام دانشگاه یفرد

 آدینه ابراهیم اسکافی شیراز 1

 روشنگر ابوالفضل مظلوم زاده شیراز 2

 پولتیک دانش افسانه فردوسی 3

 وقایع اتفاقیه برهان ثقفیان فردوسی 4

 روشنگر پریسا زنگنه شیراز 5

 بامداد ارم حسن بنام شیراز 6

 اتفاقیه وقایع حسین رجب پور فردوسی 7

 وقایع اتفاقیه سجاد هوشمند فردوسی 8

 کورسو کمال رضوی شیراز 9

 بازباران سید محمد امین رضایی علوم پزشکی شیراز 11

 ایران میرزایی صادق محمد سید مشهد علوم پزشکی 11

 باندیده محمدعلی دادگسترنیا شهید بهشتی 12

 روشنگر مسلم زالی پور شیراز 13

 

 

 

 

 

 



 
 

 

راهیافته به مرحله نهایی داوری -اجتماعیمقاله   
 

 نام نشریه  نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 صبح دانشگاه برهانی محمدامین صنعتی اصفهان 1

 ژاو زهرا قضاوی علوم پزشکی اصفهان 2

 تماشاچی علیرضا رضائی علوم پزشکی تهران 3

 مهرورزی فهیمه سادات جعفری علوم پزشکی زاهدان 4

 هفت عباس کیانی زشیرا 5

 سوفیا سجاد خودمهر علوم پزشکی همدان 6

 خط قرمز مریم امانی علوم پزشکی شیراز 7

 روزنه مائده محمدپور علوم پزشکی اصفهان 8

 بیلبورد احسان بنسبردی وم پزشکی سبزوارلع 9

 تنفس سبز فاطمه خلیلی علوم پزشکی تبریز 11

 عینک دودی تضوی خواهسیده معصومه مر علوم پزشکی اصفهان 11

 کاف علی سلطان زاده خواجه نصیر الدین طوسی 12

 !سالم دانشجو عباس کریمی شهید بهشتی 13

 

 

 

 

 

 



 
 

 

راهیافت به مرحله نهایی داوری –مقاله ادبی   

 نام نشریه  نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 ایما سما ابائی تبریز پزشکی علوم 1

 ع اتفاقیهوقای هدی جاودانی فردوسی 2

 اتفاقیه وقایع زهرا ساالری فردوسی 3

 وقایع اتفاقیه فاطمه محمدزاده فردوسی 4

 صد دانه یاقوت طاهره برازنده شیراز 5

 وصال النازسادات سجادی نیا علوم پزشکی اصفهان 6

 سه راه اصغر کمالی علوم پزشکی اهواز 7

 باران محمد پورسردار اصفهان 8

 وقایع اتفاقیه میوحید بهرا فردوسی 9

 فنی سیمرغ ساغر داوری تهران 11

 وقایع اتفاقیه کاوه جبران فردوسی 11

 

 

 

 

 

 

 



 
 

راهیافته به مرحله نهایی داوری –مقاله اقتصادی   

 نام نشریه  نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 تراز سیمین جوشقانی عالمه طباطبائی 1

 وقایع اتفاقیه رضا امیرزاده فردوسی 2

 هفت سینا جنگجو شیراز 3

 نگاه تازه جالل کامران نیا علوم پزشکی مشهد 4

 شاخص علیرضا آقاابراهیمی شهید بهشتی 5

 97وقایع اتفاقیه  وقایع اتفاقیه فردوسی 6

 آوا سعید خادمی اصفهان 7

 هفت الهام اشرف زاده شیراز 8

 ردا سیامک عالم سا علوم پزشکی اردبیل 9

 الکین  بهروزیروح اهلل شیراز  11

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

راهیافت به مرحله نهایی داوری – مقاله دینی و قرآنی  

 نام نشریه  نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 نگاه تازه سید محسن موسوی زاده علوم پزشکی مشهد 1

 نگاه تازه مصطفی انتظاری هروی علوم پزشکی مشهد 2

 درددل کاظم صفایی علوم پزشکی تبریز 3

 وقایع اتفاقیه علی قدیری دوسیفر 4

 رضوان سینا جنگجو شیراز 5

 اسوه حسنه مهدی علینقی پورنجف آبادی نجف آباد -آزاد اسالمی  6

 نگاه تازه مهدی صولتی علوم پزشکی مشهد 7

  نبض هناز کریمی افشارب علوم پزشکی هرمزگان 8

 ایلیا مهدی گنجعلی زاده شیراز 9

 کثم احمد یوسفی فردوسی 11

 چشمه سامیار الیقی تربیت مدرس 11

 

 

 

 

 

 



 
 

 

راهیافته به مرحله نهایی داوری –مقاله صنفی   

 نام نشریه نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 وقایع اتفاقیه قاسم شهریاری فردوسی 1

 وقایع اتفاقیه علی قدیری فردوسی 2

 وقایع اتفاقیه علیرضا میردیده فردوسی 3

 وقایع اتفاقیه ادهرضا امیرز فردوسی 4

 وقایع اتفاقیه هومن مرادی فردوسی 5

 گیمسا مائده انصاری وم پزشکی سبزوارلع 6

 امید نامه  ایمان دستیار علوم پزشکی شیراز 7

 دندانکده راضیه فرمانی علوم پزشکی تبریز 8

 آذر مهدی زمانی تربیت مدرس 9

 دوپامین بهار کمائی اصفهان علوم پزشکی 11

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

راهیافته به مرحله نهایی داوری –انسانی علمی تخصصی علوم مقاله   

 
 نام نشریه نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 کارنامه تاریخ یاسر کریمی شهید بهشتی 1

سیاست و قتصاد آرمن مارکاری شهید بهشتی 2  

 پژوهان محمد حسن محقق تهران 3

 تربیتآوای  مرضیه مسگرپور شیراز 4

 تربیتآوای  نبیئی پرستو شیراز 5

 تربیتآوای  الله رئیسی شیراز 6

 تربیتآوای  مهرورز محبوبه رازشی 7

 بهین نیکبخت امین شیراز 8

 پیک کتابداری طهنه کهزادی مریم الزهرا س 9

 سپهر زیست اعراب علی تهران 11

 سیاست و قتصاد امیر پورمند بالکانلو شهید بهشتی 11

 سیاست و قتصاد رئیسی فاطمه بهشتی شهید 12

 

 

 

 

 



 
 

 

راهیافته به مرحله نهایی داوری -علمی تخصصی علوم پایهمقاله   

 
 نام نشریه نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 سیگما علی قربانی شهید بهشتی 1

بهشتیشهید  2  پالس حامد مهدی کیا 

 کیمیاگران شیما سیادهنی الزهرا س 3

بهشتیشهید  4  نهایتبی کاظمی سکینه 

 شهری مدیریت نوذر جعفری مرجان عالمه طباطبایی 5

 ناب فناوری زاده موسی مرضیه تربیت مدرس 6

 رویش پناهی رضا شیراز 7

 سای مظفری نسترن الزهرا س 8

 گلستانیت پور صفایی فاطمه گلستان 9

 سای ربانیق فریناز الزهرا س 11

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

راهیافته به مرحله نهایی داوری -علمی تخصصی علوم پزشکی مقاله  

 

 نام نشریه نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 حاوی حجت شادمان زهرودی علوم پزشکی مشهد 1

نجف آباد -آزاد اسالمی  2 سید مصطفی موسویان نجف  

 آبادی

 ریکاوری

 آرمان سارا متقی زاده علوم پزشکی ارومیه 3

 حاوی زاده مصطفی رضا مشهد پزشکی علوم 4

 حاوی طوسیان حوریه مشهد پزشکی علوم 5

 عسل کافه مهرداد جباری خوراسگان - اسالمی آزاد 6

 حاوی دهقان رضا مشهد پزشکی علوم 7

 111x گلچین عسل ارومیه پزشکی علوم 8

 X-ray Times زاده رحیم زهرا تبریز پزشکی علوم 9

 پزشکی شناسی ایمنی عاطفه علیرضایی تربیت مدرس 11

 حاوی سیروسی زهرا مشهد پزشکی علوم 11

 

 

 

 

 



 
 

 

 

راهیافته به مرحله نهایی داوری –نگی مقاله فره  

 نام نشریه نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 کافه عسل علی هاشمی تهران جنوب -آزاد اسالمی  1

 خط سفید انسیه زندکریمی عالمه طباطبائی 2

 عینک دودی فاطمه سیستانی علوم پزشکی اصفهان 3

سید محمد حسن احمدی علون  صنعتی اصفهان 4

 آبادی

 صبح دانشگاه

 ماسو کامل غالمی علوم پزشکی گیالن 5

 پابرهنه آصف سعادتی زشیرا 6

 مرداس سید علی نوابی موجخور -آزاد اسالمی  7

 وقایع اتفاقیه امیر صمصامی فردوسی 8

  دانشگاهصبح  علی تفنگ ساز صنعتی اصفهان 9

 درددل کامل غالمی علوم پزشکی تبریز 11

 صبح دانشگاه امیرحسن نواب صنعتی اصفهان 11

 مِرداس حسنی سادات عبودتیان خوراسگان -آزاد اسالمی  12

 

 

 

 

 



 
 

 

اوریراهیافته به مرحله نهایی د –مقاله هنری   

 نام نشریه نام صاحب اثر نام دانشگاه ردیف

 تیار شبنم حیدری فر شیراز 1

 ماهور محمدرضا کلباسی غروی خوراسگان -آزاد اسالمی  2

 مردمک محمدحسین گودرزی علوم پزشکی اصفهان 3

 سی و پنج میلیمتر کیمیا کتویی شیراز 4

 دف ابراهیم اسکافی شیراز 5

 آفرینش محمد نجفی نژاد علوم پزشکی اصفهان 6

 مردمک سینا نیکوکار علوم پزشکی اصفهان 7

 مردمک مصطفی رضائی علوم پزشکی اصفهان 8

 خط سفید انسیه زندکریمی عالمه طباطبائی 9

 وقایع اتفاقیه مهدی ظریفیان فردوسی 11

 وقایع اتفاقیه علی قدیری فردوسی 11

 ارغنون امیر صمصامی فردوسی 12

 تهرنگ صالح مالک تبریز 13

 

 

 

 


